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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral, revelar padrões, códigos e significados de paisagem, de 

situação e condição de corpos de água e avaliar a potencialidade turística do ‘vale equatorial 

quilombola’ do rio Matapi (os adjetivos ‘equatorial’ e ‘quilombola’ constituem dois 

importantes atributos geográficos de sua suposta potencialidade turística, diretamente 

relacionados à sua indicação geográfica e geonímia), no Estado de Amapá, na Amazônia 

Oriental, assim como, propor um sistema de conservação de água, e dá como causa 

metodológica uma série de condutas cartográficas específicas (método cartográfico), com 

propostas inerentes de interpretar até certa medida, as supostas relações socioambientais 

existentes entre a paisagem, a conservação de água e a potencialidade turística de seus sistemas 

ecogeográficos. Na base teórica foram elencadas as categorias de análises (paisagem, 

fisionomia, visualidade e visibilidade, geofator e geomarcador, bacia hidrográfica, ecossistema, 

geossistema, etc.), e seus conceitos includentes como formas de sistemas de análise e 

interpretação ambiental para essas supositícias relações. Além de sua problematização 

singularizada e de seus objetivos, constou ainda como elementos introdutórios, dois modelos 

motivacionais, o estratégico, com a finalidade de mostrar situações e condições ambientais 

generalizadas (suportado na realidade) em uma bacia hidrográfica, e, o de referência 

(hipotético), aludido às duas simulações de rotinas no solo para a área pesquisada. O primeiro 

procedimento foi o da deriva de paisagem, baseado em argumentos psicogeográficos, e que 

teve por finalidade primeira, o de de desenhar o projeto de tese partir da realidade 

socioambiental do recorte espacial; a deriva foi realizada em outras ocasiões durante a tese. 

Foram realizados quatro inventários geográficos, dois gerais em escala pequena (o do bioma 

Amazônia e o do setor Amazônia Oriental), e dois específicos em média escala (o da bacia 

hidrográfica do rio Matapi e o de condição socioambiental de corpos de água). Por sua vez, os 

inventários serviram de sustentação para cinco diagnósticos. Foram duas avaliações direta (a 

do Ecossistema e a do Geossistema), e três avaliações complexa, (a do Sistema-Paisagem 

proposto, a do sistema de conservação de água e a do sistema de potencialidade turística). 

Como produto metodológico geral obteve-se uma visão cartográfica diferenciada quanto ao 

suposto avanço do método cartográfico, com o acréscimo de condutas, como a objetográfica, a 

cartopográfica, a semiográfica e a geoinfográfica. Inclui-se aí, o modelo do Sistema-Paisagem, 

considerado uma alternativa viável para as análises e avaliações de paisagem em conjunto com 

as categorias de correspondências mútuas de análise, definidas por o geofator e por o 

geomarcador. 

 

 

Palavras-chave: Paisagem – Sistema-Paisagem. Método cartográfico. Conservação de água – 

Várzeas amazônicas estuarinas. Potencialidade turística – Comunidades Quilombolas. 

Amazônia setentrional – Estado do Amapá. 



11 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to reveal patterns, codes and meanings of landscape, 

situation and condition of water bodies and to evaluate the tourist potential of the 'quilombola 

equatorial valley' of Matapi river (the adjectives 'equatorial' and 'quilombola' constitute two 

important geographic attributes of its supposed tourist potential, directly related to its 

geographic indication and geonimy), in the State of Amapá, in the Eastern Amazon, as well as, 

to propose a system of water conservation, giving as a methodological cause a series of specific 

cartographic behaviors (cartographic method), with inherent proposals to interpret to a certain 

extent the supposed socio-environmental relations existing between the landscape, the water 

conservation and the tourist potential of its ecogeographic systems. The categories of analysis 

(landscape, physiognomy, visibility and visibility, geo - factor and geomarker, hydrographic 

basin, ecosystem, geosystem, etc.) were included in the theoretical basis, and their concepts 

were included as forms of environmental analysis and interpretation systems for these 

suppository relations . In addition to its individualized problem-solving and its objectives, two 

strategic motivational models were introduced as introductory elements in order to show 

generalized environmental situations and conditions (supported in reality) in a river basin, and 

the reference point (hypothetical ), alluded to the two simulations of soil routines for the area 

surveyed. The first procedure was that of the landscape drift, based on psychogeographic 

arguments, and whose main purpose was to draw the thesis project from the socio-

environmental reality of the spatial clipping; drift was performed on other occasions during the 

thesis. Four geographic inventories were carried out, two general on a small scale (the Amazon 

biome and the Amazon region), and two medium-scale ones (the Matapi river basin and the 

socio-environmental condition of water bodies). In turn, the inventories served as a basis for 

five diagnoses. There were two direct evaluations (the Ecosystem and the Geosystem), and 

three complex assessments (the proposed System-Landscape, the water conservation system 

and the tourism potentiality system). As a general methodological product, a differentiated 

cartographic view was obtained regarding the supposed advancement of the cartographic 

method, with the addition of conducts, such as objectographic, cartopographic, semiographic 

and geoinfographic. It includes the Landscape-System model, which is considered a viable 

alternative for landscape analysis and assessment in conjunction with the mutual 

correspondence analysis categories defined by the geo-factor and the geo-marker. 

 

 

Keywords: Landscape - System-Landscape. Cartographic method. Water Conservation - 

Amazonian floodplains. Tourism Potential - Quilombola Communities. East Amazon – State of 

Amapá. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução foi elaborada com base em argumentos geográficos e cartográficos com 

vista à construção de parte de uma visão holística sobre modos de paisagem que guardam 

correlações geoecológicas essenciais. Nesse sentido, a diagramação geocartográfica realizada, 

visando essa percepção, possivelmente desembocou no ‘insight’ de um modelo de paisagem 

‘aglutinador’ mais amplo – o Sistema-Paisagem como uma síntese dessa visão. 

 

1.1 Apresentação 

 

Esta pesquisa sobre paisagem busca revelar, no contexto do patrimônio natural e 

socioambiental do vale equatorial quilombola do rio Matapi (VEQ.Matapi), no estado do 

Amapá (ver na Figura 1.1), as relações entre a situação e condição de água naqueles sistemas 

ambientais e as suas possibilidades de potencialidade turística por intermédio do método 

cartográfico. 

Nesse sentido, o problema da tese consiste em como construir cartograficamente um 

sistema de paisagem de base diagnóstica, a partir da fusão de paradigmas ambientais como o 

do ecossistema e o do geossistema, de modo que a potencialidade turística de paisagem esteja 

até certa medida, relacionada com a conservação de água no vale pesquisado, e como proceder 

na sua comunicação cartográfica. 

Por sua vez, indaga-se: de que forma essa suposta potencialidade turística de locais 

portadores de beleza cênica e cultural pode ser avaliada cartograficamente? Como definir e 

classificar os ‘fatores’ socioambientais que degradam a água no ambiente e alteram a paisagem 

pré-turística? Como os marcadores naturais estruturais que garantem sua integridade 

ecodinâmica, podem ser utilizados para propor modelos de conservação de água e paisagem? 

Tem-se a paisagem como uma categoria analítica na Geografia que representa um 

continuum complexo de processos geográficos e bioecológicos pretéritos, sob a ação 

remodeladora de processos atuais de mesma natureza; além dos níveis de formações sociais de 

caráter territorial de atuação de comunidades muitas vezes presentes na paisagem. É o caso do 

velho planalto sedimentar rebaixado do Amapá, que abarca um mosaico de visões 

socioambientais do sistema hidrográfico do VEQ.Matapi, com 2.500 km2 de área, localizado na 

região sul-sudeste daquela unidade geomorfológica. 
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Nesse espaço geográfico, os processos naturais antigos (milhões a dezenas de milhões 

de anos atrás) foram responsáveis pela compartimentagem geral do relevo. Quanto aos 

processos remodeladores, são relativamente modernos e recentes, restringindo-se basicamente 

ao período Plioceno-Quaternário. Associada a essa compartimentação geomorfológica 

encontra-se uma variedade fitofisionômica e topofeicional que lhe garante uma diversidade 

cênica marcante, legando a essas paisagens atributos muito interessantes para a inserção da 

atividade turística no local. Ademais, a localização geográfica estratégica, relativamente 

próxima ao principal centro urbano do Amapá, formado pelas cidades de Macapá (Capital) e 

Santana, e nas imediações do único acesso daqueles que transitam entre essas localidades e a 

fronteira com o território francês da Guiana Francesa, ao norte, garantem uma situação 

privilegiada quanto aos polos emissores de visitantes. 

00° 41' N 

00° 04' S 

51° 34' 51° 02' 

AMAPÁ 

Mar doAmapá 
GUIANA FRANCESA 

PARÁ 

PARÁ 

Figura 1.1 – Visualizador de localização do VEQ.Matapi 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Não há trabalhos dessa natureza desenvolvidos para a área de estudo; daí o interesse em 

apresentar uma proposta teórico-metodológica de avaliação da potencialidade turística e de 

conservação da água e a construção de um modelo de paisagem, com base em observações 

diretas visuais e percepções visíveis indiretas. 

Como critério para o recorte espacial da área de pesquisa, tomou-se por base dois 

modelos instigativos. A justificativa foi estruturada com base em uma abordagem 

socioambiental mais ampla e acrescida de uma visão acadêmica constituída por dois modelos: 

um modelo estratégico em que se considerou os tópicos como a instigação, o recorte espacial, a 

ponderação para a escolha da área e o princípio norteador, e o outro modelo, o de referência 

esquemático, onde se considerou outros atributos, tais como: o ciclo hidrológico, a 

interatividade entre água-relevo-vegetação, as ‘virtualidades de um vale hipotético’ sob rotinas 

intempestivas do solo e uso racional no contexto da inversão topográfica, o prolongamento 

estratégico do Corredor de Biodiversidade do Amapá (CI, 2009) e, por fim, a expressão 

cultural quilombola impressa nas paisagens do baixo vale do rio Matapi. Nesse sentido, volta-

se um pouco no tempo para justificar a razão maior dessa pesquisa. 

Nas últimas décadas, a alteração multiescalar (intervenção e transformação 

desproporcional) de meios naturais pela ação humana tem afetado de forma irreversível muitos 

sistemas ecológicos. Nesse sentido, os desmatamentos e as queimadas, por exemplos, são 

supostamente provas que o rompimento de estrutura física e orgânica do solo, sustentadora da 

paisagem primordial deprecia os serviços ambientais de um espaço e pode extinguir os seus 

recursos, entre eles o do (eco)turístico que depende de disponibilidade de água consuntiva para 

sua existência. 

Por sua vez, nesse contexto de correlação, um estudo integrado de paisagem encontra 

uma parte do entendimento entre as estruturas (organização de elementos) e os processos 

(fluxos e troca de matéria e energia), podendo propor modos para manter a potencialidade 

dentro do possível e minimizar a fragilidade desses ambientes sob a pressão de rotina 

inadequada no solo. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em revelar padrões e códigos de paisagem, de 

situação e condição de corpos de água e avaliar a potencialidade turística do VEQ.Matapi no 

Amapá, assim como propor um sistema de conservação de água. 

Relativamente aos objetivos específicos, pretende-se: (i) interpretar os padrões de 

paisagem, de coleções hídricas de ecossistemas e cenários pré-turísticos; (ii) entender e 

estabelecer, no contexto do patrimônio natural, sistemas parciais de paisagem como os de 

conservação de água e de potencialidade ecoturística; (iii) construir veículos para a 
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comunicação cartográfica de expressões específicas de paisagem, de formas de usos da água e 

de atributos pré-turísticos de sistemas socioambientais. 

Na busca de modos de ordenamento, foi realizada em Brasília, em 2004, a 3ª 

Conferência Científica do LBA (Experimento de Grande Escala da Atmosfera criado em 

1998), com a finalidade de estudar as interações entre a floresta amazônica e as condições 

atmosférica e climática em escalas regional e mundial da Biosfera-Atmosfera), esse evento 

mostrou que as ações integradas entre ciência, tecnologia e políticas públicas podem garantir a 

integridade das paisagens e da água/recursos hídricos da Amazônia e por extensão, da 

potencialidade turística a essas associadas (ver na Figura 1.2). 

Figura 1.2 – Visualizador de níveis de integração entre gestores e pesquisadores1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A figura que representa, tabela, esquema gráfico ou mapa, isenta de imagens fotográfica ou ótica (de satélite) de 

fundo, foi denominada, ‘visualizador’, por sua vez, a apresentada e ‘interpretada’ com fundo fotográfico e/ou 

imagem ótica, de ‘prospector’, ambos de natureza monossêmica. No entanto, o prospector tem por sustentação 

uma base polissêmica (fotografia e/ou imagem ótica), o que possibilita ao leitor a ‘continuidade’ de leitura, 

interpretação e revelação, para além da informação cartograficamente monossêmica. Nesse sentido, o prospector, 

é mais flexível e interage mais com o leitor, até certa medida, por representar uma técnica de leitura infográfica, e 

também uma categoria de análise. 

   

INCENTIVO e 
REALIZAÇÃO 
de Pesquisa 

ADAPTAÇÕES 
tecnológicas 

ANÁLISES e APLICAÇÕES 
das informações científicas 

                                     CARTOGRAFIA E GEOTECNOLOGIAS 

Processos de 
conservação de 

água e de proteção 
de paisagem 

Fonte: Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2017 
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Na oportunidade, o pesquisador Eric Davidson do Woods Hole Research Center 

destacou as queimadas na Amazônia como um fator socioambiental importante da redução de 

nutrientes do solo na forma de solução e seu ressecamento. 

No VEQ.Matapi, os desmatamentos seguidos de queimadas são comumente 

empregadas para a formação de pastagens (ver na Figura 1.3). Por sua vez, a coivara, bastante 

semelhante ao processo anterior, como sistema tradicional de corte e queima de restos de 

vegetação na Amazônia para o plantio agrícola, é frequentemente praticada pelos pequenos e 

médios e até por grandes agricultores (ver na Figura 1.4). 

A queimada restringe a quantidade de fósforo e nitrogênio nas camadas superficiais dos 

solos e a menor concentração desses elementos inibe o desenvolvimento da vegetação, 

alterando e até extinguindo o seu equilíbrio (fito)ecodinâmico. Nesse contexto ocorre a redução 

de quantidade e de qualidade (depreciação hídrica) de corpos de água/recursos hídricos; 

consequentemente, a paisagem dotada de potencial turístico singular associada a presença da 

água tenderá a ser perder ou deteriorar. 

Nesse sentido, as queimadas provocadas pelo homem e eventualmente os incêndios 

naturais (combustão instantânea, raios etc) poderão reduzir significativamente os atributos 

préturísticos ou o potencial ecológico desses sistemas naturais, com reflexos na exploração 

biológica de seus solos. 

No caso da pecuária via pastejo rotacionado intensivo com adubação, a utilização do 

fogo como ferramenta de manejo de pastagem seria dispensada com o reaproveitamento do 

excesso de forragem, que na situação anterior seria queimado. A forrageira domina ervas 

invasoras, melhora a qualidade de pastagens e evita a abertura de novas áreas nas florestas de 

várzeas e de terra firme (DIAS FILHO, 2003; LBA, 2004). 

No entanto, existem comunidades de pequenos produtores rurais que mesmo buscando 

alternativas tecnológicas nos órgão públicos gestores, não encontram respaldo científico devido 

a carência de pesquisas, o que gera outros problemas tecnológicos, econômicos e transtornos 

ecológicos no VEQ.Matapi. 
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Figura 1.3 – Prospector de desmatamento para a formação de pastagem na várzea do rio 

Matapi, próximo à foz do rio Maruanum, município de Santana 
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Fonte: Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2017 
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Figura 1.4 – Prospector de queimada da floresta para uso agrícola às margens do rio Madeira 

no Projeto Agrícola Nova Colina no município de Porto Grande 
 

 
 

Na sequência, os prospectores (ver nas Figuras 1.5, 1.6 e 1.7) de resultados do sistema 

fito-combustivo mostram as danosas relações ambientais com grandes perdas de paisagens com 

potencialidades turísticas e de qualidade de água/recursos hídricos de reservatórios naturais e 

sistemas de escoamento. 

No esquema da Figura 1.5 pode-se observar que a formação inicial da pastagem 

demonstra supostamente uma perda significativa de particulados de solo muito grande, e com o 

decorrer do tempo, ao se degradar (o que significa a retomada de processos sucessionários 

ecológicos), busca um novo equilíbrio por intermédio de retenção de água (DIAS FILHO, 

2003). 

RRROOOTTTIIINNNAAA   AAAGGGRRRÍÍÍCCCOOOLLLAAA   NNNOOO   SSSOOOLLLOOO   

QQQUUUEEEIIIMMMAAADDDAAA   DDDEEE   FFFLLLOOORRREEESSSTTTAAA   DDDEEE   VVVÁÁÁRRRZZZEEEAAA   AAALLLTTTAAA   

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Figura 1.5 – Visualizador de consequências sobre o solo pelo processo de queimada 
 

 

 

 

 

 

Em A, efeitos do fogo sobre o pasto com consequência nas alterações físico-químicas 

do solo. Em B, efeitos do fogo sobre a composição florística com redução da matéria orgânica 

no solo. Em C, o diagrama mostra que a perda de solo é mínima, apresentando estabilidade ao 

longo do tempo. (DIAS FILHO, 2003) 
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>>> degradação do solo 

 



 

Estágios de degradação de pastagem 

 

Fonte: Adaptado de DIAS FILHO, 2003 
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Figura 1.6 – Prospector da compactação por pisoteio de búfalos dos solos de várzea (leito 

maior) desmatada para formação de pasto no baixo Matapi, no município de Santana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pastagem malformada e com a presença de plantas invasoras observadas em campo  

 

 

FORMAÇÃO PIROGENÉTICA DE ‘PASTAGEM’ 
(VÁRZEA EX-FLORESTADA, VER NA FIGURA 1.6 D) 
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Fonte: Autor 
Data: 26/06/2006 
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Erosão provocada pelo búfalo 

D 

Fonte: Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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As marcas de erosão ‘generalizada’ (ver na Figura 1.6 D) se devem à inexistência de 

manejos de pastagens e dos búfalos. 

Figura 1.7 – Prospector de estágios de degradação de água e de paisagem 
 

 
 

Acredita-se que a condição ideal de utilização dos recursos naturais seria a 

possibilidade da sustentabilidade integral do meio ambiente, no entanto, um paradigma 

plenamente satisfatório no contexto do desenvolvimento econômico, mesmo que de natureza 

sustentável, acaba na prática revelando-se insustentável pelas políticas públicas 

descomprometidas. Nesse sentido, o mundo técnico-científico se volta à busca do 

aprimoramento de modelos equilibrados, introduzindo criteriosamente novas variáveis nas 

formas de se perceber e entender o mundo globalizado, com vistas supostamente a melhorar a 

qualidade da vida humana e do meio ambiente no qual se vive. 

A partir da estadualização do Território Federal do Amapá, no ano de 1990, iniciou-se 

uma nova fase de políticas migratórias equivocadas (as anteriores estão associadas basicamente 

aos projetos de mineração de manganês e de ouro), o que deu margem à implantação de séries 

de modelos socioeconômicos equivocados. 

O fenômeno da migração afetou o VEQ.Matapi, produzindo uma diversidade de 

situações hidroambientais indesejáveis, principalmente nos entornos urbanos de Santana, na 

foz do Matapi, e de Porto Grande, nas suas nascentes. 

Nesse sentido, são essenciais os estudos científicos que subsidiem as políticas públicas, 

produzam propostas metodológicas para o uso racional do solo e da água, indiquem pontos e 

áreas para as instalações de observatórios de paisagens e criação de unidades de conservação 

ambiental de uso sustentável para o VEQ.Matapi. 

2015 

2010 2014 

2007 

Oito anos depois, ‘sem’ pasto, 
‘sem’ terra e ‘sem’ água? 

Fonte: Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Uma das causas elementares de degradação de solos e de água supostamente está 

associada aos processos de substituição da vegetação nativa (ver na Figura 1.7) para atender as 

demandas socioeconômicas. Esses processos são construídos sobre complexas inter-relações 

entre o ambiente e a realidade socioeconômica do país e do mundo. 

O prospector 1.8 sugere que o equilíbrio ecossistêmico de paisagem foi rompido, e uma 

característica marcante do solo, a sua umidade (reservatórios de água), modificado pelas 

atividades de silvicultura. 

Figura 1.8 – Prospector de fragmentação de paisagem natural entre o cerrado e ‘floresta’ 

artificial de eucalipto no Setor Hidrográfico de Leste (SHL) do VEQ.Matapi 
 

 
 

No primeiro plano da Figura 1.8, o campo cerrado contrasta com o adensamento 

‘periódico’ de árvores de Eucalyptus sp., no fundo, que atua como um ‘tipo’ de barragem para 

a ventilação natural (‘aerobarragem’), alterando, por exemplo, os vetores de propagação aérea 

de sementes de espécies de cerrado. 

Nesse contexto de produção de dados e informações, construiu-se a proposta de 

conservação de água e paisagem do VEQ.Matapi. Processos de visualização de imagens por 

computador, de bases cartográficas pré-existentes incrementadas por técnicas de revitalização e 

de realce temático cartográfico (cognição cartográfica), e análises de processos adversos à 

proteção e uso consuntivo de água pelos ecossistemas, foram utilizados na construção 

cartográfica do modelo. 

 

FFFrrraaagggmmmeeennntttaaaçççãããooo   dddaaa   pppaaaiiisssaaagggeeemmm   nnnaaatttuuurrraaalll:::   

ccceeerrrrrraaadddooo   eee   ppplllaaannntttaaaçççãããooo   dddeee   eeeuuucccaaallliiippptttooo   eeemmm   bbbooorrrdddaaa   dddeee   tttaaabbbuuullleeeiiirrrooo 

‘Aerobarragem 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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1.2 Um modelo estratégico para a pesquisa 

 

O modelo estratégico representa uma configuração (geo)analítica simplificada para a 

abordagem, entre aquilo que Hissa (1998) denomina de ‘puro’, como a teoria que qualifica 

“aquilo que não foi produzido para transformar, para ser aplicado”, e o ‘aplicado’, que por sua 

vez “seria o domínio daqueles que fazem, dos mais práticos: dos que assim se consideram 

livres da abstração teórica.” Nesse sentido o ME estaria até certa medida na “fronteira entre o 

conhecimento e sua aplicação”, separando “o pensamento do texto e o texto da ação.” 

Buscando nesse liame o saber geográfico e a produção do conhecimento socioespacial 

do VEQ.Matapi, esse modelo constou de seguintes argumentações: a instigação, o recorte 

espacial com o seu enquadramento desenvolvimentista macrorregional geopolítico (segundo 

BECKER, 2002), a ponderação para a escolha da área e um suposto princípio norteador da 

conservação do relevo. 

A instigação para estudar as paisagens do VEQ.Matapi em sua notável plenitude 

hidrológica (abordagem holístico-ambiental), surgiu há mais de 20 anos, durante os trabalhos 

de campo de Cartografia, Geografia Física, Geologia, Geomorfologia, Biogeografia, 

Aerofotogrametria e Sensoriamento Remoto, enquanto docente do Curso de Geografia da 

Universidade Federal do Amapá (ver na Figura 1.9). 

A provocação científica e a invocação de belezas naturais foram fundamentadas na 

observação não parcimoniosa de desperdícios socioambientais relacionados aos corpos de água 

existentes no VEQ.Matapi, em função de rotinas intempestivas nos solos, que se corrigidas ou 

substituídas pelos supostos serviços ambientais ali disponíveis, podem trazer muitos benefícios 

às comunidades dele dependente. 
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Figura 1.9 – Visualizador de aspectos instigadores 
 

 

 
 

Em A, a ponte sobre o rio Maruanum próxima da localidade de Conceição do 

Maruanum na BR-156, que liga Macapá a Laranjal do Jarí. Em B, observa-se a várzea como 

uma ‘ressaca rural’ degradada e transformada em campo ‘lamacento’, por efeito mecânico de 

pisoteio bubalino. Observar na Figura 1.9 a marca de material escuro (sedimentos clásticos 

misturados com materiais orgânicos de origem vegetal e animal) no meio da ‘canela’ dos 

alunos. Por sua vez, a ressaca é um termo local empregado popularmente nas cidades de 

Macapá e Santana para caracterizar as depressões hidrográficas urbanas com poucos metros de 

desnível, que estão sob forte influência de águas pluviais sazonais e de marés, como é o caso. 

O VEQ.Matapi destaca-se como uma unidade com indicações geográficas importantes 

para o planejamento de conservação e a gestão de suas paisagens de água, supostamente com 

expressiva potencialidade turística. 

Por outro lado, a ocupação progressiva multifinalitária do solo e a especulação 

imobiliária não produzem expectativas quanto à melhoria de qualidade de vida das populações 

residentes. Ao contrário, impõem aos moradores locais situações de conflitos de toda natureza. 

Essas condições encontram respaldo na visão ‘cartográfica’ de Becker (2002) das áreas 

com características expansionistas e conservacionistas. Nesse caso, o VEQ.Matapi vem ocupar 

Interface hidroambiental entre cerrado e campo alagadiço 
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a frente de territórios pertencentes à Região Geopolítica Central da Amazônia (ver na Figura 

1.10, na faixa 2). Portanto, as zonas sujeitas às variações fitofeicionais e topofisionômicas do 

extremo leste da Amazônia Ocidental-Setentrional e quadrante sul-sudoeste da região 

equatoriana do Amapá, englobando em particular domínios das circunscrições administrativas 

dos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande. 
 

Figura 1.10 – Visualizador da macro-regionalização segundo as tendências demográficas, as 

alterações no padrão de uso da terra e dos centros dinâmicos de economia, e a proteção 

ambiental da Amazônia Brasileira. 
 

 

 
 

Observa-se em 1 (zona rosa) da Figura 1.10, a região geopolítica da Amazônia 

Meridional e Oriental caracterizada como arco de povoamento consolidado, com os melhores 

índices de desenvolvimento humano e integrada nacionalmente. No caso da região 3 (zona 

verde), da Amazônia Ocidental, ocorrem imensas áreas florestais com disponibilidade de águas 

e de recursos minerais. A região 2 (zona laranja), a relacionada a esta pesquisa, encontra-se em 

destaque no visualizador, como zona de expansão socioeconômica e práticas conservacionistas 

dos recursos naturais. 

Quanto à ponderação para a escolha da área, considerou-se três critérios para a adoção do 
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VEQ.Matapi como uma área instigativa: 

1o) O enquadramento geopolítico conforme tendências amazônicas na visão de Becker 

(2002). 

2o) Rotinas multifinalitárias nos solos relacionadas com as perdas de água/recursos 

hídricos e de potencialidade turística de paisagens, além de inexistência de unidade de 

conservação ambiental (UC) e da ‘sensação’ de um vazio ecossistêmico (ver na Figura 1.11); 
 

Figura 1.11 – Prospector de vazio ecossistêmico de cerrado e de modalidades de colheita 

 
 

 
 

 
 

Observa-se no prospector 1.11 duas formas distintas de colheita do Pinus sp. Em A, a 

praticada em 2006, o solo fica revestido por restos de folhas, cascas e pequenos galhos, 

minimizando os efeitos do ressecamento. Em B, uma forma mais rudimentar em que o solo 

ficava exposto, conforme observado através das manchas esbranquiçadas indicadas pelas setas 

amarelas. 

Segundo Bastos e Freitas (2007), a remoção da cobertura vegetal de determinada área 

reduz instantaneamente a transferência de nutrientes minerais do solo para a biomassa, tal como 

o volume acumulado de biomassa. Nesse caso, a água passa a remover nutrientes do solo por 

lixiviação e escoamento superficial, ao mesmo tempo que o aporte de águas pluviais aumenta 

devido à falta de obstáculo que o ‘relevo vegetal’ proporcionava, suavizando o impacto da 

chuva com a superfície dos solos. 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Nos ecossistemas em que os teores de nutrientes ao invés de estar no solo, estiverem 

contidos em um dos depósitos – na biomassa das florestas amazônicas, por exemplo – o esforço 

aplicado a esse depósito causará mais prejuízos ao sistema, representando ponto de 

interferência. No ecossistema de cerrado as armazenagens ou transferências dominantes se dão a 

nível de solo. 

As rotinas nos solos vêm sendo observadas continuamente pelos trabalhos de campo 

acadêmicos desde o ano de 1994 e apontam para preocupantes cenários hídricos associados 

àquelas inadequações pedológicas e vegetativas, carecendo de estudos científicos e atenção das 

autoridades competentes. 

E, como 3º critério, a base cartográfica de referência pré-existente e a facilidade de 

acesso e visitação em função de uma rede viária vicinal apoiada em duas rodovias federais. 

Nesse sentido, a existência de mapeamento sistemático pré-existente na escala de 1:100.000, 

juntamente com fotografias aéreas métricas ‘infravermelho’ cobrindo o VEQ.Matapi, e o 

trânsito rápido e a visitação frequente, fortaleceram esse importante critério, que possibilitou 

conhecer bem a zona de estudo em seus aspectos cartográficos, paisagísticos e hidroambientais, 

de modo a se ter uma ideia integrada da área pesquisada. 

Muitas são as ideias capazes de propor sistemas para a conservação de paisagens, a de 

água/recursos hídricos e de potencialidade turística em bacias hidrográficas. Entende-se que em 

uma região de clima superúmido, como o da Amazônia, a instalação de processos 

pluvierosivos ‘completos’, aqui entendido como os mecanismos de produção de sedimentos + 

transporte sedimentar + sedimentação + retrabalhamento de sedimentos, a rotina inadequada no 

solo é o principal geofator deflagrador de modificações topofitométricas de paisagem 

percebidas pelas repercussões hidroambientais negativas, ou seja, perdas de vegetação e solo. 

Nesse contexto ecodinâmico de erosão hídrica, apreende-se que a conservação do 

patrimônio natural torna-se fortemente dependente de processos bem administrados de 

manutenção das formas vegetativas e pedológicas do relevo. 

Partindo-se do princípio que a conservação das topofisionomias se aproxima do que se 

chama de equilíbrio dinâmico biostásico, ou seja, a cobertura vegetal é quem gera as condições 

de estabilidade ambiental por suas características pedogenéticas (formação do solo), é 

fundamental que sejam preservadas as fitoformações naturais, como as áreas de proteção 

ambiental (APP). Essa gestão de precaução pode evitar/minimizar a produção de sedimentos 

nos setores mais propícios às produções hidrogenéticas, com a captação de chuva pelo relevo, 

como as zonas interfluviais tabulares, de topos e de encostas íngremes. 
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Nessa direção pretendeu-se estabelecer um princípio norteador para a pesquisa, ou seja, 

o da conservação da água/recursos hídricos como base ‘fito-estrutural’ da paisagem e de sua 

possível potencialidade turística. 

 

1.3 Um modelo de referência para a pesquisa 

 

O modelo de referência foi concebido com base em esquemas funcionais ou de 

referências, entendidos como os processos naturais e antrópicos que respondem pelos 

departamentos de paisagem (parte-processo que constitui a visualidade e a visibilidade de 

paisagem), pelas alterações e modificações de paisagem na unidade pesquisada. 

A delimitação, ainda que imprecisa de compartimentos de observação, ou seja, de 

produtos sensoriais de unidades físicas de paisagem, de estado de conservação de água e de 

subjetiva potencialidade turística, é minimizada quando se tem como recorte espacial uma 

bacia hidrográfica bem definida por seu divisor topográfico como é o caso do VEQ.Matapi, 

sendo essa a primeira estratégia para se tentar superar o desafio metodológico de sua síntese 

cartográfica temática. 

Por sua vez, a ideia de construir o modelo referencial para o vale em questão habita no 

sentido de traçar algumas diretrizes gerais que pudessem traduzir as relações do ciclo 

hidrológico (ver nas Figuras 1.12 e 1.13) com o estado de conservação de água/recursos 

hídricos no contexto da paisagem mediante a sua possível potencialidade turística, 

considerando-se para isso, a interatividade entre a precipitação, a topografia e a vegetação (ver 

na Figura 1.14), e as rotinas equivocadas e aquelas desejáveis no solo (ver nas Figuras 1.15 e 

1.16). Nesse sentido, vê-se como estratégica primordial, a inserção territorial do VEQ.Matapi 

no corredor de biodiversidade regional do Amapá (ver na Figura 1.17), e o destaque 

cartográfico cultural para as comunidades quilombolas que fazem parte e constróem a 

visualidade e visibilidade de paisagem do vale, complementando o desenho do modelo de 

referência. 

Esse modelo teórico, preferencialmente de referência socioambiental, foi proposto em 

cinco esquemas com o intuito de representar uma síntese instigadora para a pesquisa em curso. 

Nesse sentido, o modelo de referência ‘interagiu’ com o ciclo hidrológico, confrontou a 

interatividade entre água, relevo e vegetação, contextualizou a inversão topográfica por 

intermédio de duas simulações de rotinas no solo (nas condições intempestiva e racionalizada, 

respectivamente), conferiu prestígio ao Corredor de Biodiversidade do Amapá, e por fim, 

emprestou importância cultural primordial ao corredor fluvial quilombola. 
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Figura 1.12 – Prospector de ciclo hidrológico simplificado do VEQ.Matapi (1º Esquema) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na porção superior do visualizador 1.12, observam-se as relações hidroambientais e no 

quadro inferior, os fluxos hídricos quantitativos no planeta. Por sua vez, a distribuição da água 

nos diversos reservatórios naturais, segundo o Allen (1975, apud SUGUIO, 2006) tem variado 

através dos tempos geológicos de acordo com as mudanças paleoclimáticas da Terra. 

No 2º esquema, as interfaces hidroambientais entre água–água (precipitação e coleções 

hídricas superficiais e sub-superficiais), água–relevo e água–vegetação (ver na Figura 1.13), 
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mostram que diferentes rotinas no solo e na água podem apresentar características particulares 

e definidoras de condições hidroambientais e potencialidade turística. 

Figura 1.13 – Visualizador de interatividade hidro-topo-vegetacional (água-relevo-vegetação) 

de geossistema/ecossistema (2º Esquema) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No visualizador de interatividade hidro-topo-vegetacional, entende-se que a água 

circula através de dois fluxos naturais: o fluxo vertical bi-direcional superfície–

atmosfera/atmosfera–superfície, representados pela metáfora , que têm por origem três 

superfícies interativas básicas, ou seja, as superfícies relevosolo  água atmosférica e água  

água atmosférica, ambas submetidas ao processo de evaporação; e a superfície vegetação  

água atmosférica, sob o controle da evapotranspiração; e no sentido inverso ocorre o fluxo 

vertical atmosfera   superfície (processo da condensação/precipitação) que interage com as 

superfícies de impactos (relevo, vegetação e águas superficiais), sobre as quais ocorrem os 

processos pluvioerosivos, à exceção da última. 
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Na metáfora da Figura 1.13, observa-se ainda que os volumes hídricos constituídos 

pelas águas pluviais (precipitação) e residente interagem horizontalmente com o relevo (água 

 relevo), com a vegetação (água  vegetação) ou com ela própria ( águaágua ), 

quando é o caso do encontro da água pluvial com as coleções hídricas residentes, tais como 

lagos e lagoas, rios e igarapés, açudes e outros. As trocas laterais desses volumes hídricos, por 

influenciarem diretamente as condições hidroambientais de bacias hidrográficas, despertou 

grande interesse nesse estudo. 

Observa-se também que existe relação direta entre in put/out put () quanto à 

disponibilidade de águas pluvial e residente no meio ambiente. No visualizador simula-se o 

desequilíbrio nessa relação, assinalado na Figura com o sinal (). No esquema, simula-se a 

entrada de água pluvial menor do que sua saída do sistema hidrográfico considerado, o que 

entre outras coisas, pode significar usos inadequados do solo. Se assim o for, o aumento do 

tempo de residência da água e, secundariamente, o tempo de residência do solo, na unidade de 

estudo, será fundamental para a manutenção sustentável dos ecossistemas estabelecidos 

naturalmente e nas suas formas antrópicas. 

Deve-se observar no visualizador que o processo geral ocorre de forma interativa sobre 

o que se denominou de substrato hidroambiental, que pode ser entendido como a integração 

física entre água, relevo e vegetação no contexto do solo. Através desse substrato, ocorre a 

circulação lateral (horizontal) da água, o que confere mobilidade hídrica funcional para o 

equilíbrio hidroambiental dos recursos hídricos nos sistemas hidrográficos bacilares. 

No 3º esquema, no contexto da inversão topográfica, visualizou-se duas simulações 

hidroambientais antagônicas que guardam algumas semelhanças com o VEQ.Matapi, as quais 

redundaram na concepção geométrica de modelo duplo-cônico ou simplesmente ‘inversão 

topográfica’, que associa graus de inversão topográfica com as rotinas do solo, buscando 

relacionar as perdas de volumes de solos e vegetação com as possibilidades reais de impactos 

ambientais sobre os recursos naturais. 

O conceito de inversão topográfica foi empregado nos momentos das coletas de dados e 

informações, quando dos diagnósticos das condições hidroambientais da água/recursos 

hídricos, tendo por base o modelo duplo-cone. Ainda aproveitou-se esse indicador 

socioambiental para simular algumas situações de dinâmicas espaciais (cartográficas) dos graus 

de inversão topográfica. 

A primeira simulação (ver na Figura 1.14), guarda algumas semelhanças com o 

VEQ.Matapi, e teve por função enfocar algumas de situações desfavoráveis à conservação de 

Água/recursos hídricos em bacias hidrográficas, de modo a vislumbrar-se os efeitos 
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desastrosos e muitas vezes irreversíveis desses usos da terra equivocados. A partir de 

realidades similares propôs-se um sistema de conservação de Água/recursos hídricos para a 

zona de estudo. 
 

Figura 1.14 – Visualizador de modelo teórico de bacia hidrográfica (similar ao VEQ.Matapi) 

de rotinas inadequadas no solo mostrando efeitos desastrosos sobre os recursos hídricos, os 

solos e a paisagem 

 

 

 

       Substrato hidroambiental (solo) sob fortes impactos        
 

No que se refere à dinâmica ambiental de fluxos de sedimentos e detritos, é possível 

observar-se no visualizador 1.14, que em 1 (a e c) as encostas com fortes declives submetidas 

às alterações ou supressões de vegetação, ao interagirem com qualquer esforço pluvioerosivo 

potencialmente, produzirão sedimentos que tenderão migrar e assorear as áreas de fundos de 

vales adjacentes. Na condição 1c e 4, admite-se que a área está sob sistema agrícola sem 

manejo, o que caracteriza a indesejada situação da cultura ‘morro-abaixo’. Em 3, o fundo do 

vale principal recebe grandes volumes sedimentométricos oriundos principalmente das 

situações 1 e 2, e por conta disso apresenta um suposto assoreamento de rios, lagos e açudes 

que se encontram nas regiões adjacentes. Em 1a e 2b, o sistema pluvioerosivo do tipo 

ravinamento (bad lands) se estabelece paulatinamente, que por falta de manejo das encostas, 

alcança terraços superiores de terras cultivadas e traz prejuízos hidro-ambientais e econômicos 

para a unidade. Em 1b, a cidade (supostamente, Porto Grande) apresenta forte ‘inchaço’ com 

piora da qualidade de vida urbana, devido franco processo de êxodo rural. O fenômeno do 

inchaço responde pela produção de grandes volumes de resíduos sólidos, que sem manejo 

adequado deterioram a qualidade dos recursos hídricos naturais. Em 1 (a e c) e em 2 (a e c), as 

lavouras cultivadas sem nenhum sistema de proteção do solo potencializam a perda de recursos 

hídricos e de solos. Em 1d, as pastagens na terra firme e em 5, nas várzeas inundáveis, expostas 

Adaptado de Araújo et al., 2005 
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sistematicamente aos processos pluvioerosivos e biomecânicos (búfalos) tornam-se 

paulatinamente inviáveis economicamente. Em 3, ocorrem inundações com perdas de bens 

devido a colmatagem do leito de rios e lagos pelo processo do assoreamento provocado pelo 

aporte de sedimentos oriundos das condições 1 e 2. 

O modelo, guardado as proporções observadas no visualizador, é representativo das 

condições hidroambientais encontradas no VEQ.Matapi e apesar do quadro preocupante não 

deve por enquanto ser motivo para alarde. 

As considerações feitas nas condições anteriores valem para a simulação observada na 

Figura 1.15, embora o modelo do VEQ.Matapi tenha características multifinalitárias com 

relação às rotinas dos solos. Nesse caso o visualizador propõe os usos racionais dos recursos 

naturais preservando as paisagens de água e de seu potencial turístico. 

Inicialmente, chama-se atenção para as áreas do VEQ.Matapi constituídas de 

ecossistemas de floresta densa de “terra firme” e floresta de várzea inundável, esses sistemas 

naturais que consomem muita água e que produzem altas taxas de proteínas, precisam ser 

conservados para garantir a continuidade de estados da água/recursos hídricos favoráveis. 
 

Figura 1.15 – Visualizador de modelo teórico de bacia hidrográfica (guarda semelhanças com 

unidade de estudo) de rotina adequada no solo mostrando situações ambientais favoráveis à 

conservação de água/recursos hídricos 

 

 

 

 

       Substrato hidroambiental (solo) idealizado        
 

No visualizador observa-se que em 1, as áreas estão em recuperação através da 

exploração florestal organizada em conformidade com as especificações de preservação de 

áreas legalmente protegidas (APP). Em 2, as vertentes estão sob cultivo no sistema de curva de 

nível e outras práticas conservacionistas. Em 3, os rios, lagos e açudes estão em processos de 

desassoreamento, o que garantirá suprimento de água em quantidade e qualidade para as 
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diversas atividades humanas. Em 4, as comunidades agrícolas em processo de desenvolvimento 

econômico, atraem pessoas da cidade e melhoram os padrões de qualidade urbana. As 

propriedades rurais pecuaristas desenvolvem-se econômica e ambientalmente, devido melhoria 

da qualidade das pastagens agora protegidas da erosão e dos desperdícios doa água/recursos 

hídricos. As inundações controladas as áreas agrícolas ribeirinhas são reaproveitadas e 

revitalizadas. 

O 4º esquema envolve o Corredor de Biodiversidade do Amapá. A Amazônia é 

composta por oito regiões biogeográficas (RB) a saber: Guiana, Imeri, Napo, Inambari, 

Rondônia, Tapajós, Xingu e Belém, conforme visualizadas na Figura 1.16. A RB da Guiana 

destaca-se pelos significativos gradientes topográficos que são localmente iniciados no 

VEQ.Matapi. 
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Figura 1.16 – Visualizador de Regiões Biogeográficas da Amazônia (4º Esquema) 

 

 

 

Observar os destaques para a Região Biogeográfica da Guiana (RBG), segundo Gardian 

(2006), e para o Corredor de Biodiversidade do Amapá (CBA) que ocupa km2 do território 

amapaense. 

O CBA (Figura 1.17) lançado pelo Governo do Amapá com apoio da Conservation 

International no Congresso Mundial de Parques em 2003, África do Sul está incluído na RBG e 

representa iniciativa baseada em novo modelo de desenvolvimento econômico, cujas principais 

características são a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos biológicos. 

O complexo ambiental em cena compõe o processo de integração de conservação 

transfronteiriça na Amazônia Oriental, com área de 10.470.000 hectares ou 72% do estado 
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(GARDIAN, 2006), e está composto por 17 áreas protegidas: cinco terras indígenas (uma 

parcialmente), dois parques nacionais, duas reservas biológicas, duas florestas (Nacional e 

Estadual), duas estações ecológicas, uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma reserva 

extrativista e duas áreas de proteção ambiental. 

Figura 1.17 – Visualizador de Corredor de Biodiversidade do Amapá 

 

 

 

 

 

Observar a demarcação em amarelo do CBA, e da área correspondente ao VEQ.Matapi, 

em azul, localizada no apêndice do mesmo. No visualizador 1.17, a posição geográfica de 

apêndice do VEQ.Matapi preenche a demanda por unidades de conservação capazes de 

materializar parte das fronteiras do CBA. 

O 5º esquema se refere ao corredor fluvial quilombola do rio Matapi, proposto nesta 

tese (ver na Figura 1.18). 
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Figura 1.18 – Visualizador de áreas quilombolas com destaque para o VEQ.Matapi 

(5º Esquema) 

 

 
 

Diante do exposto nos cinco esquemas que compõe o MR, vistos nas Figuras 1.13, 1.14, 

1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, admite-se um auto-reforço positivo na formulação do processo 

cartográfico cognitivo, de premissas instigadoras para as análises de paisagens de água e de 

expectativas de sistematizar a potencialidade turística a essas associadas. 

Em outras palavras, o primeiro momento de caracterização volumétrica de recursos 

hídricos disponíveis nas bacias aérea, oceânica e continental (conforme visto na Figura 1.13) 

foi necessário para se construir a ideia ‘visual’ de seus quantitativos e limitações, assim como, 

apreender a noção de seus mecanismos físicos e fitoambientais. Relativamente à metáfora das 

interações hidroambientais (conforme observado na Figura 1.14) buscou-se tornar evidentes as 

principais interfaces entre água, relevo e vegetação (denominada de interface 

hidrotopovegetacional) a fim de visibilizar ao máximo, os fluxos denominados de SHA 

(substrato hidroambiental), ou seja, o solo como corpo congregador de água, relevo e 

vegetação. Buscou-se destacar nesse quadro semafórico que, a conservação de paisagens e da 

água/recursos hídricos só é possível quando ocorrer concomitante, a conservação do relevo e 

da vegetação. Se o solo não for adequadamente utilizado pelo homem implantam-se os 

sistemas físico-químicos adversos, com efeitos desastrosos, especialmente sobre a 

água/recursos hídricos. 

São 274 famílias indicadas no mapa 
Existem outras em fase de reconhecimento NAÇÃO QUILOMBOLA 

DO VEQ.MATAPI 

Fonte: SILVA, 2014 
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As duas simulações descritas nas Figuras 1.15 e 1.16 geraram expectativas favoráveis e 

desfavoráveis sobre a conservação da água/recursos hídricos em bacia hidrográfica. Os 

referidos modelos exibidos em suas condições extremas são factíveis de existência em muitos 

pontos do VEQ.Matapi. 

As possibilidades das reversões dos processos degradatórios adversos em favor da 

sustentabilidade dos sistemas hídricos e ecológicos na zona de estudo, são no contexto do 

CBA, um alento, uma expectativa de estratégia que acredita-se além da teoria se possa 

alcançar. 

 

1.4 Estrutura da pesquisa 

 

A estrutura metodológica deste trabalho buscou acompanhar de forma integrada os 

objetivos específicos e foi sistematizada em seis seções, e por acréscimo a relação 

bibliográfica, organizadas ‘tematicamente’ da seguinte forma: 

A ideologia do projeto, a julgar-se necessário a presença dos elementos básicos da 

criação do modelo idealizado (Figura 1.19) e do modo de como se pensou as tipificações 

cartográficas. Foi aí introduzido a motivação original/acadêmica juntamente com os critérios 

para escolha do VEQ.Matapi. Por sua vez foi posto em evidência, o princípio norteador de 

conservação de relevo sustemtado por o controle e adequações de rotinas no solo. 

O prospector de imagem de paisagem para observar digitalmente os geofatores e 

geomarcadores – A paisagem instrumental através do computador utilizando técnica de foto-

imagens ambientais articuladas, denominada ‘PIP’ cênico – interpretativo – metafórico, teve 

por o objetivo, analisar as estruturas e padrões dos processos de condições hidroambientais 

naturais e adversas do VEQ.Matapi com base nos dados e nas informaçãoes obtidas nos 

trabalhos de campo e nas visualidades e visibilidades de supostas verdades terrestres 

identificadas e reveladas na unidade de estudo. Sentiu-se a necessidade de idealizar o sistema-

prospector PIP como estratégia virtual de importância predominantemente qualitativa para o 

estudo. Por intermédio do PIP buscou-se transmitir conhecimento e reconhecimento de 

particularidades geossistêmicas (geofácies e geótopos), de processos naturais (geomarcadores) 

e dos antrópicos (geofatores) mediante observação prévia das condições hidroambientais 

encontradas na unidade observacional. 

O modelo estratégico de referência (MER) – Como um quesito básico, elaborou-se de 

acordo com o objeto investigado, o modelo estratégico de referência (modelo motivador), o 

qual, foi alcançado através de situações metafóricas sobre o SHA e as interfaces 
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hidrotopovegetacionais e de dois modelos de simulação de usos de solo em bacia hidrográfica 

hipotética, mas que guardam muitas semelhanças com o VEQ.Matapi. 

Entre as principais semelhanças, cinco podem ser comparadas: (i) As quebras 

topográficas negativas em forma de ‘tombadores’ notáveis em ambos os setores hidrográficos 

de oeste e de este (SHO e SHE) correspondentes às margens esquerda e direita do rio Matapi; 

(ii) Os tipos de relevos: (i) dissecado de colinas amamelonadas do SHO em suas porções 

médias e altas e os (ii) de interflúvios tabulares e na forma de tabuleiros (esplanadas) que 

caracteriza a maior parte do SHE; (iii) Há ocorrências de pacotes sedimentares distribuídos ao 

longo do leito maior do rio principal; (iv) Existem ocupações silviculturais em ambos os 

setores hidrográficos; e, (v) Nas áreas principais das nascentes ocorrem a instalação da cidade 

de Porto Grande e povoados agrícolas. 

Os inventários geográficos regional (Bioma Amazônia), mesorregional (Amazônia 

Setentrional) e o local (bacia hidrográfica) do VEQ.Matapi – Através da caracterização 

ambiental da área de estudo buscou-se retratar as principais qualidades físicas, bioecológicas e 

cartográficas levantadas e projetadas por estudos regionais pré-existentes, as quais, foram 

sobrepostas ao modelo estratégico como forma de dinamizá-lo analiticamente. Observar a 

seguir o caminho crítico da gestação de identidades temáticas da unidade. 

A modelagem cartográfica da base topográfica – A elaboração e adequação da base 

cartográfica desse trabalho buscou exaustivamente, alcançar a visualização máxima possível da 

espacialização de geossistemas e de zoneamento com suas características hidro-topo-

vegetacionais, possibilitando o estudo e a proposição de medidas mitigadoras supostamente 

pró-ativas e corretivas. 

A compartimentação hidrogenética por intermédio da identificação de áreas produtoras 

dispersoras e armazenadoras de água/resursos hídricos, as unidades de restituição ‘hídrica’. 

A ecossistematização e geossistematização do VEQ.Matapi – Na caracterização dos 

geossistemas o passo inicial foi a delimitação cartográfica inferida de seus compartimentos, 

seguido da identificação de suas feições morfotopográficas e à análise dos principais processos 

ambientais de interesse. Admite-se que a caracterização geossistêmica da unidade responde 

pela ‘roupagem’ específica dada a unidade de estudo de modo a tornar unívoca. 

A identificação de mecanismos indutores de alterações ambientais – No que se refere à 

observação dos fenômenos sazonais e periódicos como: a) subida e descida sazonal lentas dos 

níveis hídricos de flutuação das várzeas; b) variações métricas dinâmicas diárias dos níveis das 

marés; c) momentos estratégicos sazonais e eventuais para queimadas e encoivaramentos; d) 

corte/plantio do pinus e eucalipto de acordo com o manejo silvicultural; e, e) situações 



53 

 

adversas oportunizadas por flagrantes hidroambientais de passagens e visitas ao campo, 

contribuíram efetivamente para a demora das análises dos processos adversos à conservação de 

água/recursos hídricos. A necessidade de registro presencial e fotográfico dessas manifestações 

é indiscutível. 

Figura 1.19 – Visualizador de diagrama de interações conceituais e metodológicas 
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O diagnóstico de geofatores (rotinas no solo) – O diagnóstico de rotinas no solo 

resultou da integração de dados obtidos nas etapas anteriores, a corresponder ao que se poderia 

chamar de ‘síntese’ de condições hidroambientais de paisagem. Na realidade, as áreas definidas 

pelo diagnóstico, se revestiram posteriormente de funções ambientais auto-sustentáveis, com 

identidades cartográfica e hídrica características – objeto de medidas mitigadoras preventivas, 

reparadoras e compensatórias. 

A análise de processos degradatórios provocados por condições hidroambientais 

adversos – o cerne do trabalho realizada através de observações e interpretações visuais no 

campo, foi a etapa decisiva na formatação de modelos, o ‘estratégico de referência’ e o 

‘idealizado’, e na necessidade de adotar-se a priori, técnicas de transferência de dados de 

observações científicas presenciais, dali advindas. Os elementos identificadores de condições 

hidroambientais de paisagem detectados no campo foram registrados fotograficamente e 

comparadas ainda no campo, com as observadas nas imagens óticas. Posteriormente esses 

elementos foram selecionados e agrupados em determinados padrões, como representativos da 

unidade de referência. A base para o entendimento como um todo do processo ambiental, como 

já dito, foi a sua análise, tendo sido essa etapa a mais demorada, devido à necessidade da 

investigação física de praticamente toda a área (2.500 km2), fosse por terra, água ou ar. 

A identificação de sistemas de conservação de água/recursos hídricos – A elaboração 

desse modelo foi idealizado através do zoneamento de ações, sintetizado através de elementos 

construtivistas e fluxograma, em linhas gerais representa um plano alternativo de 

desenvolvimento sustentável para o VEQ.Matapi – uma opção viável de uso dos seus recursos 

de forma equilibrada. 

O monitoramento estratégico afeto à conservação de água/recursos hídricos – Uma vez 

alcançada a possibilidade da ‘visualização sustentável de água/recursos hídricos’ sistematizada 

pelas etapas anteriores da unidade de estudo, percebeu-se a necessidade de se criar uma 

estratégia a garantir-se a contínua manutenção de tais recursos do modelo idealizado. Neste 

contexto, como alternativa viável, projeta-se o Sistema do Monitoramento Visual Contínuo 

(MVC) para o modelo geral, a entender-se que as CHAs ideais a serem alcançadas na unidade 

de estudo, poderão ser monitoradas e contempladas continuamente por vários segmentos da 

sociedade (academia, populações residente, flutuante, visitante e turística) devidamente 

apoiadas pelos gestores institucionais e os não governamentais. 

O diagrama de interações conceituais e metodológicas indica, por agrupamentos 

temáticos, o caminho crítico utilizado para o desenvolvimento desse trabalho. Observa-se no 

visualizador de interações que a fundamentação teórica foi considerada precipuamente como 
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ação científico-conceitual de modo a dar consistência aos produtos e não impor ação 

metodológica. 

Figura 1.20 – Visualizador de fluxo metodológico (caminho percorrido simplificado) 

TEMA 
 

Cartografia de paisagem, de conservação de água e de potencialidade turística 

 
 

BASE teórico-conceitual (1) 
 

Introdução  
 

ÁREA DE ESTUDO 
 

 
 

Abordagem Cartográfica 

 

 

 

 

BASE cartopográfica (2) 

 

 

 

 

CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

BASES temáticas (3) 
 

 

POTENCIALIDADE TURÍSTICA  

PAISAGEM 

 
 

Cartas  

 Publicação  Fonte: MENDES PEREIRA, S. W., 2018 



56 

 

2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Esse capítulo trata dos principais conceitos e categorias de análise que embasaram a 

pesquisa no VEQ.Matapi, incluindo as bases teórico-operacionais do método cartográfico. 

 

2.1 Paisagem 

 

Antes de ser natural ou cultural, a paisagem é um produto inacabado de uma expressão 

sensorial até certa medida caótica, de um emaranhado de expressões visuais de um conjunto de 

formas, cores e sensações supostamente ‘estáticas’ e/ou em movimento de uma ou mais 

‘coisas’ em um espaço bastante limitado pela acuidade e profundidade do olho humano. Nesse 

sentido, a estrutura de uma paisagem parece estar predominante no plural, no que tange a seus 

elementos constituidores; são ‘coisas simultâneas’ com tendências ao fluxo de matéria e 

energia, ainda pouco compreendida como uma unidade, apesar de ser observada desde a sã 

capacidade de um olhar espontâneo ou curioso. É sobre a possibilidade geocartográfica de 

modos de paisagem supostamente mensurável, no singular, que trata essa pesquisa. 

A imagem de paisagem no século I a.C. estava na poesia romana que cultuava a beleza 

campestre por intermédio da paisagem denominada de ilusionista. Por sua vez, o advento do 

Cristianismo coloca a paisagem do mundo físico do prazer sensorial nas temáticas que 

expressavam a espiritualidade (BARROS, 1999). 

Bem mais tarde, no século XV, na Florença renascentista que Leonardo da Vinci, ao 

desenhar as formas rítmicas de plantas e águas e ao subir às montanhas para pesquisar a causa 

da cor azulada da atmosfera, empresta o caráter científico à paisagem. No último século, a 

paisagem foi contextualizada pelas guerras mundiais, industrialização e materialismo (ameaça 

de destruição global), refletindo o anseio social por espiritualidade e eternidade só encontradas 

na natureza (BARROS, 1999). 

Conforme observado, a paisagem sempre foi componente essencial, fenômeno explícito 

na História da Humanidade, sendo construída, destruída e reconstruída incessantemente. Nesse 

sentido, apreende-se paisagem como estratégico instrumento de investigação científica, de ação 

preventiva e intervenção corretiva do meio ambiente (CASTRO, 2002). 

A paisagem funciona como dispositivo de alerta quase instantâneo de como a natureza 

está sendo utilizada pelo homem. Sua visualização cênica ativa e metafórica através do 

computador é forma de análise e avaliação da produção natural. 
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Sendo a paisagem o que se vê, supõe-se dimensão real do concreto, o que se mostra e 

representação do sujeito que codifica o observado. A paisagem resultante desta observação é 

fruto de processo cognitivo, mediado pelas representações do imaginário social, pleno de 

valores simbólicos (ideológicos e econômicos). A paisagem é dual, sendo ao mesmo tempo, 

real e representativa (CASTRO, 2002). 

Alguns autores pautam na materialidade, a objetividade morfológica da paisagem 

marcada pela ação humana, outros a concebem como projeção do observador. Contudo, não se 

deve pensar em duas faces do mesmo fenômeno, uma, material, inerte, e outra mental, criadora. 

Admitir que ela é “um dado tal como percebido, um fragmento do mundo sensível tal qual está 

dotado de personalidade por uma consciência” é bastante coerente. (MENEZES, 2002). 

A paisagem instrumental em estudos hídricos ao ser abordada sob prisma da percepção 

sensorial do indivíduo no contexto psico-tecnosférico, seja, estar associada ao olhar crítico-

científico é capaz de produzir resultados interessantes. Em assim sendo, o vislumbramento da 

paisagem desperta a consciência de apreendê-la como parte de seu projeto de vida, 

promovendo transformações necessárias para potencializar suas belezas e desenvolver aí, suas 

atividades socioeconômicas ecologicamente corretas. Nesse caso, a paisagem concebida como 

unidade distinta e mensurável pode ser definida pelo arranjo espacial formado pelo conjunto de 

elementos de diferentes tipos de uso e ocupação do solo. 

No contexto expressionista de Barros (1999) apud Sugimoto (2006), o valor da 

paisagem é contundente, de modo que: 

 
De cima de um mirante, a contemplação da paisagem propicia reflexões e sensações, 

como por exemplo, as movidas por memórias e vivências pessoais, resultando de tudo 

isso o encantamento. Por meio da observação e contemplação da paisagem é que 

aprendemos a noção de proporção do nosso tamanho em relação ao tamanho do 

mundo, nossos próprios limites, pequenez e grandeza, a inteligência das coisas por 

meio dos nossos sentidos. 

 

Cosgrove (1998) e Chantal e Raison (1998) preconizam a paisagem como instrumento 

valioso nos estudos ambientais. A paisagem varia de sentidos de acordo com a escala de 

observação e critérios de classificação adotados. Entretanto, devido suas características 

polissêmicas (subjetividade) é muitas vezes relegada a segundo plano. No entanto, essa 

subjetividade pode ser suplantada quando se dá ênfase às categorias de análise geográfica de 

região, espaço, território e lugar, consideradas até certo ponto mais adequadas às demandas 

socioambientais contemporâneas (FREITAS et al., 1999). 
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Holzer (1999) afirma que Humbolt associou a paisagem “[...] à porções do espaço 

relativamente amplas que se destacavam visualmente por possuírem características físicas e 

culturais suficientemente homogêneas para assumirem uma individualidade”. 

Berque (1998) sintetiza essa questão, ao afirmar que “[...] a paisagem é 

simultaneamente uma marca, uma geo-grafia, que é impressa pela sociedade na superfície 

terrestre, e ao mesmo tempo estas marcas são matrizes.”, seja, constituem condição para 

existência e ação humana. Por um lado, ela é vista pelo olhar, pelo outro determina este olhar. 

Nas palavras do autor, “[...] a paisagem é plurimodal (passiva-ativa-potencial.) como é 

plurimodal o sujeito para o qual a paisagem existe; [...] a paisagem e o sujeito são co-

integrados em um conjunto unitário que se auto-produz e se auto-reproduz” (CASTRO, 2002). 

Embora o conceito de paisagem esteja atualmente em debate, seu significado ainda não 

está bem conformado. No entanto, a discussão sobre paisagem tem incorporado novos 

conteúdos, devido ampliação de horizontes explicativos sobre percepção, representação, 

imaginário e simbolismo (CASTRO, 2002). 

As investigações teórica e experimental no campo da geoecologia social das paisagens 

são destaques nos trabalhos de Hartshorne (1939), Ross (1991), Ab'Sáber (1994), Burman e 

Danilov-Danilkhan (1994), Muller-Plantenberg (1994), Puzatchenko (1994), entre outros. 

Com a retomada do conceito de paisagem na década de 1970, surgiram novas 

definições embasadas em outras matrizes epistemológicas. 

Na realidade, a paisagem apresenta simultaneamente, diversas dimensões que cada 

matriz epistemológica particulariza. Assim, são observadas dimensões morfológica, funcional, 

histórica, espacial, simbólica e geossistêmica. (CORRÊA e ROSENDAHL, 1998). Analisa-se 

brevemente, os modelos teóricos de paisagem de Carl Sauer, Denis Cosgrove e Milton Santos, 

buscando-se caracterizar tais dimensões. Por sua vez, os modelos do Geossistema de Bertrand 

(1971) e do Ecossistema de Tansley (1935) (CASTRO, 2002), que servirão como componentes 

de base para a ‘fusão’ e criação do Sistema-Paisagem (2019) aqui proposto, serão avaliados 

‘complexamente’ em maiores detalhes no Sub-capítulo 3.7, nos Item 3.7.1. 

No modelo de ‘morfologia da paisagem’ de Carl Sauer destacam-se proposições de 

caráter físico que se restringem às formas (aspectos visíveis) paisagísticas, excluindo fatos não 

materiais formados pela atividade humana (GOMES, 1996; CASTRO, 2002). 

De acordo com Sauer (1998), 

 
[...] a paisagem geográfica é vista como um conjunto de formas naturais e culturais 

associadas em uma dada área, é analisada morfologicamente, vendo-se a integração 

das formas entre si e o caráter orgânico ou quase orgânico delas. O tempo é uma 
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variável fundamental. A paisagem cultural ou geográfica resulta da ação, ao longo do 

tempo, da cultura sobre a paisagem natural. 

 

A paisagem tem identidade baseada na constituição reconhecível, limites e relações 

genéricas com outras paisagens. Sua estrutura e função são determinadas por formas 

integrantes e dependentes, tendo por isso qualidade orgânica (SAUER, 1998; CASTRO, 2002). 

O método morfológico de síntese da paisagem é empírico e comparativo propondo a 

agregação e o ordenamento dos fenômenos como formas estruturais integradas (CASTRO, 

2002). As críticas ao pensamento de Sauer referem-se ao fato de que a análise da paisagem não 

pode estar limitada apenas aos sentidos, o que a confundiria com o sentido genérico do senso 

comum, que serve para designar “a aparência de um espaço tal como ele é imediatamente 

percebido, e serve também, simplesmente para designar uma parte limitada do espaço.” 

(GOMES, 1996; CASTRO, 2002). 

Na concepção de Milton Santos (2002) espaço e paisagem são conceitos distintos 

epistemologicamente. Santos critica Hägerstrand que afirma que “a ação é uma ação na 

paisagem, sendo a paisagem que dá forma a ação”, dizendo que onde este escreve paisagem 

teria escrito espaço. Em assim sendo, paisagem e espaço não são sinônimos (CASTRO, 2002). 

Segundo o modelo “histórico-espacial” apreende-se que: “A paisagem é um conjunto de 

formas, que num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima”. A 

paisagem é definida por Santos (2002), como sendo “transtemporal”, que em construção 

transversal associa objetos passados e presentes. Já o espaço é sempre o presente, uma 

construção horizontal, situação única. Santos afirma que “A paisagem é história congelada, 

mas participa da história viva. São suas formas que realizam, no espaço, as funções sociais”. O 

autor em sua análise, paisagem e espaço, trabalha dentro de perspectiva crítica do materialismo 

histórico e dialético. A questão é que ele esvazia o conceito de paisagem em prol da 

valorização do espaço. A paisagem é o que é possível de ser abarcada com a visão, destituída 

da sociedade, possuidora de caráter histórico em suas distintas materialidades presentes, onde 

contradições se realizam na dialética entre espaço e sociedade (CASTRO, 2002). 

Nas palavras do autor: 

 
Não existe dialética possível das formas enquanto formas. Nem a rigor entre paisagem 

e sociedade. A sociedade se geografiza através das formas, atribuindo-lhe uma função 

que vai mudando ao longo da história. O espaço é a síntese sempre provisória entre o 

conteúdo social e as formas espaciais. A contradição é entre sociedade e espaço 

(SANTOS, 2002) 
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Quando são atribuídos valores a paisagem esta se transforma em espaço geográfico. O 

fato de existirem simplesmente enquanto forma não basta. Porém, a forma utilizada é diferente, 

porque seu conteúdo é social. Assim, esta se torna espaço enquanto forma-conteúdo. 

A definição simples de paisagem como espaço abarcado pelo “golpe de vista”, bastante 

usual no senso comum, não dá conta da complexidade que o termo abrange (CASTRO, 2002). 

Chantal e Raison (1998) observaram “que em torno deste vocábulo, inçado de tantas 

inspirações existenciais quando de significados científicos, se realize uma síntese eficaz das 

relações dialéticas entre natureza e sociedade”. 

O conceito de paisagem e seus significados objetivos e subjetivos, reais e 

representativos, materiais e mentais, temporais e culturais formatando o espaço impregnado de 

símbolos, revelador de relações de poder, expressa polissemia e amplitude do conceito 

(CASTRO, 2002). 

A paisagem é conceito-chave para geógrafos através da qual são construídas, destruídas 

e reconstruídas diversificadas abordagens, incluindo-se aí, as relacionadas com os recursos 

hidroambientais de sistemas naturais e antrópicos (CASTRO, 2002). 

O modelo de ‘paisagem simbólica’, de Denis Cosgrove, destaca questões da Geografia 

Humana, preconizando que a geografia é universal para enfatizar cultura e simbolismo nas 

paisagens. Assim, o significado contido na paisagem humana estará reduzido às impressões 

impessoais de forças demográficas e econômicas (COSGROVE, 1998). 

O autor propõe que procedimentos para interpretar paisagens humanas sejam os 

mesmos empregados ao analisar-se um romance, um poema, um filme ou um quadro. Em 

assim sendo, a paisagem seria tratada como expressão humana composta de muitas camadas de 

significados, o que é bastante incomum. Ressalta-se no modelo simbólico questões 

relacionadas ao simbolismo e cultura, enquadrando-o em ciência com forte conteúdo crítico 

(CASTRO, 2002). 

Entretanto, observa-se de fato que o estudo da cultura está intimamente ligado ao 

estudo do poder, revelando relações de dominação e opressão refletidas na paisagem. No caso, 

o grupo dominante busca impor sua própria experiência de mundo, suas próprias suposições 

tomadas como verdadeiras, como objetiva e válida cultura para todas as pessoas. O poder é 

expresso e mantido na reprodução cultural. Muito do simbolismo da paisagem reproduz 

normas culturais, privilegiando valores de grupos sociais dominantes (COSGROVE, 1999). 

O modelo propõe trabalhar simultaneamente as paisagens de forma crítica e original, 

incorporando a dimensão simbólica de nossas vidas cotidianas cheias de significados 

(COSGROVE, 1999; CASTRO, 2002). 
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Gregory (1992) afirma que embora o estudo de processos ambientais caminhe ao 

conhecimento de mecanismos físicos, paradoxalmente caminha também na direção da 

abordagem mais integrada e sistêmica do meio físico. O aumento do grau de artificialidade da 

paisagem com aumento de riscos naturais e induzidos, aponta para o estudo de processos e 

abordagem sistêmica do meio ambiente. 

Para compreender o avanço de teorias sistêmicas, deve-se estabelecer três situações: a 

primeira é baseada em sistemas fechados e no princípio da minimização de incertezas; a 

segunda, ligada à ideia de manutenção do equilíbrio existente buscando sempre a estabilização 

como meta; e, a terceira, fundamentada na instabilidade dinâmica e mudanças contínuas. As 

ciências naturais se inserem quase sempre nas duas últimas situações, postos que se tratam de 

sistemas invariavelmente abertos em condições de instabilidade dinâmica (meta-equilíbrio) 

(WOOD, 1994) 

O modelo geossistêmico de paisagem, abordado de forma mais abrangente, inclui-se na 

evolução de modelos com base sistêmica, para melhor esclarecer seu processo construtivo; pois 

encontra no meio físico o seu caráter sistêmico. 

 

2.2 Visualidade e visibilidade, geomarcador e geofator 

 

Ferrara (2002) propõe que a visualidade e a visibilidade de uma imagem (ou paisagem) 

possuem significados distintos, como modos de ver, de natureza da imagem. Nesse sentido, 

entendeu-se que, por extensão, formam duas categorias de análise e avaliação de paisagem. A 

visualidade é objetiva e retrata a imagem do mundo físico e concreto e, por outro lado, a 

visibilidade, como produto da subjetividade, é a construção reflexiva do que se vê 

transformado em fluxo cognitivo. 

A visualidade, segundo Jameson (1994):  

 
[...] é o registro de dados físicos e referenciais; a visibilidade, ao contrário, é 

propriamente, semiótica, partindo de uma representação visual para gerar um 

processo perceptivo complexo claramente marcado como experiência geradora de um 

conhecimento contínuo, individual e social. 

 

Na visibilidade, o olhar e o visual não se auto-conectam, como ocorre na visualidade, 

ao contrário, distanciam-se um do outro para poder ver cada vez mais. Estratégico e indagativo, 

o olhar da visibilidade esquadrinha o visual para inseri-lo, comparativamente, na pluralidade da 

experiência de outros olhares individuais e coletivos, subjetivos e sociais, situados no tempo-

espaço (FERRARA, 2002). 
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A distinção conceitual entre o fator de risco e o marcador de risco, utilizada na 

Epidemiologia e Vigilância Sanitária, e a sua possibilidade de adaptação por analogia para a 

construção da base teórica desta pesquisa, formaram a convicção que poderia ser utilizada para 

distinguir duas categorias de análise de paisagem no VEQ.Matapi. 

Por sua vez, um fator de risco ou de exposição, em conjugação ou não com um 

marcador de risco naquele campo de conhecimento, são entendidos como conceitos-

componentes de um dado modelo de enfermidade, “que podem levar à doença ou contribuir 

para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde” (PEREIRA, 2007, p. 16). 

Significando ‘aquilo que produz’, o fator, de ‘factor’ do latim, indica uma relação 

causal de ‘difícil precisão’ de verificação na maioria de casos de distúrbios de saúde. Nesse 

sentido, um fator de risco, ou de exposição, é para Pereira (2007, p. 17): 

 
[...] algum fenômeno de natureza física, química, orgânica, psicológica ou social, no 

genótipo ou fenótipo, ou alguma enfermidade anterior ao efeito que se está estudando, 

que pela variabilidade de sua presença ou ausência está relacionada com a doença 

investigada, ou pode ser causa de seu aparecimento. 

 

Na prática da vigilância sanitária esses fenômenos são: o ruído desproporcional, o vapor 

tóxico/sufocante, o resíduo hospitalar; o alimento e a água contaminados, o ambiente escuro e 

abafado, o medicamento mal processado, a presença de vetor de doenças, o ritmo 

desproporcional de trabalho etc. (PEREIRA, 2007). 

Quanto à origem do fator, pode ser endógena, quando advindo do próprio organismo 

sob risco – por exemplo: os fatores genéticos e constitucionais (diabetes melitus, hemofilia, 

etc.) – ou exógena quando considerados externos ao organismo (região) sob risco, tais como: o 

‘pó da china’ na água, a presença de ‘aedes’ em determinada região etc. 

Por sua vez, é considerado de risco (o risco é entendido pela epidemiologia como a 

probabilidade de ocorrência de um dano no ser humano) o fator cujo efeito “pode ser 

prevenido”, tais como: “obesidade, hipertensão arterial, uso de contraceptivos orais...” 

(PEREIRA, 2007, p. 17). 

Na mesma direção, Pereira (2007, p. 17) reputa como um marcador de risco, quando 

esse detém atributos natos, ou seja, “fora da possibilidade de controle, tais como: sexo, grupo 

étnico, para doença coronariana ou idade e ascendência familiar para câncer de pulmão”. 

Tanto o fator de risco como o marcador de risco, estão submetidos, até certa medida, 

aos efeitos da sazonalidade, que na visão de Pereira (2007, p. 17) 

 
É a propriedade de um fenômeno considerado periódico (cíclico) de repetir-se sempre 

na mesma estação (sazão) do ano. As doenças são sujeitas à variação sazonal com 
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aumentos periódicos em determinadas épocas do ano, geralmente relacionados ao seu 

modo de transmissão. 

 

Reescrevendo e adaptando os dois textos apresentados, cooptam-se os conceitos de 

fator de risco e o de marcador de risco, nos seguintes termos: o fator de risco fica denominado 

de fator socioambiental ou preferencialmente de ‘geofator’ e responde por os processos 

culturais permanentes, periódicos e eventuais, e os seus produtos socioeconômicos (formação 

de cidades, construção de modais, fabricação de veículos, processamento de alimentos etc). Por 

sua vez o marcador de risco, como marcador natural ou preferencialmente de ‘geomarcador’, 

responde por os processos naturais permanentes, periódicos e eventuais, e os seus produtos 

físicos e biológicos (compartimentação climática, estruturação geológica, formação e 

distribuição de biomas etc). 

 

2.3 Bacia hidrográfica 

 

A bacia hidrográfica é o fundamento unitário da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei N0 9.433/97) e, sustenta-se em princípios topohidrográficos universais, ‘inconfundível’ 

nos mapas, sendo uma norteadora confiável de planejamento e gestão de águas no âmbito 

mundial, como uma unidade hidrográfica físico-territorial natural’. 

Moraes (1997, p. ) define a bacia hidrográfica, como sendo 

[...]uma área na qual o fluxo d’água superficial é disperso em várias direções, onde 

cada gota d’água precipitada tem a tendência de se dirigir para o mesmo rio, riacho ou 

curso d’água. A quantidade de escoamento ou de sedimentos de uma bacia 

hidrográfica depende dos fatores geológicos-geomorfológicos, fisiográficos, 

climáticos e biológicos, assim como do uso desta bacia de drenagem. 

 

Essa definição foi ampliada por Valcarcel (2008, p. 7), que a considera: 

 
[...]unidade fundamental para o planejamento do uso e conservação de recursos 

múltiplos, onde a água, a madeira, os alimentos, as fibras, as pastagens, a vida 

silvestre, a recreação e outros componentes ambientais podem ser produzidos para 

atender as necessidades da crescente população mundial. (Grifo nosso). 

 

Relativamente, às disponibilidades de água/recursos hídricos de determinada área, a 

questão essencial são as interrelações positivas e negativas, entre o uso da terra1, o solo2 e a 

água3, onde as alterações em qualquer um desses fatores, afetará os outros dois. 

No entanto, ocorre que as interligações cartográficas dos três fatores123 com as cabeceiras, 

os terços médios e as áreas baixas de uma bacia, essas últimas sob a direta influência 

hidrodinâmica de estuário, ou seja, o uso de recursos hídricos da unidade deve por isso ser 



64 

 

planejado com base nos divisores topográficos naturais e não nos limites político-

administrativos, que podem ser considerados, instáveis, ecologicamente. 

A água ‘pluvial e depluvial’ como principal agente modelador de relevo e de integração de 

potencialidades naturais de uma bacia hidrográfica, que por sua vez constitui a estrutura 

ecodinâmica de sua paisagem, em função de decurso de tempo. 

Em outro sentido, a bacia hidrográfica possui características geométricas de sistema 

semi-aberto, conforme observado no visualizador 2.1, o que contribui ainda mais para sua 

complexidade hidroambiental. 

Sabe-se que a evacuação da água da bacia hidrográfica (out put) ocorre através de seu 

exutório, que é o setor morfotopográfico de menor altitude da linha de tergo geral (cumeada), 

seu divisor topográfico perimetral. Portanto, é uma estratégia de conservação de água na bacia, 

retardar ao máximo a ‘sangria’ hídrica nas microbacias primárias e secundárias; é uma 

possibilidade real de garantir nos setores hidroambientais mais amplos, a maior 

sustentabilidade de sistemas ecológicos e agroecológicos colonizados do VEQ.Matapi. 

A microbacia hidrográfica (Figura 2.1.) como células menores de produção natural de 

água meteórica é definida por Valcarcel (2008, p. 23), do ponto de vista hidrológico como: 

“[...]aquela cuja área é tão pequena que a sensibilidade a chuvas de alta intensidade e às 

diferenças de uso do solo não seja suprimida pelas características da rede da drenagem.” 

Comumente admite-se para essas microcélulas de visualização hídrica, dimensões de pouco 

menos de 1 a até 40 hectares; excepcionalmente pode atingir 100 hectares ou mais, onde as 

respostas às alterações hidroambientais por pluvierosão, porventura, causadas por fatores 

antrópicos, são fortemente acentuadas. Daí sua importância nos controles temporais e espaciais 

de escoamento superficial (run off). 
 

Figura 2.1 – Visualizador de elementos básicos de uma bacia hidrográfica – célula 

devisualização hídrica 
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As microbacias de 1a a 4a ordens conforme mostrado na Figura 2.1, apresentam alta 

sensibilidade hidrológica às chuvas de alta intensidade de curta duração, assim como, ao fator 

uso do solo de suas encostas proporcional às coberturas vegetais, porventura, ali existentes. 

(VALCARCEL, 2008) 

 

2.4 Ecossistema 

 

O termo ecossistema foi proposto pelo ecólogo inglês Sir Arthur George Tansley em 

1935, que “entendia o ecossistema como um elemento na hierarquia dos sistemas físicos e, 

deste modo, como o sistema básico da análise ecológica” (GOLLEY, 1993), o que equivale 

dizer uma “unidade funcional básica, composta pelos componentes bióticos e abióticos” ou 

seja, “os seres vivos dentro de uma comunidade biológica e as interrelações e influências desta 

com o meio físico” (ODUM e BARRET, 2007, p. 18). 

Por sua vez, o ecossistema ou sistema ecológico, que pode ser aquático ou terrestre, é 

multiescalar, sendo “os fenômenos e fatores que delimitam e definem o ambiente dos seres 

vivos” ( o biótopo + a biocenose), podendo ser “uma floresta inteira, num espaço grande que se 

chama de macro-ecossistema, ou por uma planta, a exemplo das bromélias, ou seja, espaço 

pequeno chamado micro-ecossistema” (ODUM e BARRET, 2007). 

Nessa pesquisa o ecossistema será utilizado também como uma categoria de análise de 

paisagem, em particular, para a avaliação de potencialidade (eco)turística. 

Pillar (2002, p. 2) corrobora com os autores supracitados, ao afirmar que 

 
Há nos ecossistemas um grande complexo de fenômenos e fatores que delimitam e 

definem a sua composição: em primeiro vem a composição física do meio que são os 

fatores abióticos como o sol, a luz, temperatura, oxigênio, água etc; em seguida a 
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composição química que são os sais minerais e compostos inorgânicos utilizados 

como nutrientes, o oxigênio, gás carbônico; finalmente a presença dos seres vivos que 

podem ser predadores, parasitas, competidores e outros. 

 

A interatividade entre os sistemas ecológicos formados por as comunidades resultantes 

de balanço entre as espécies com as suas populações absolutas, constituem um macro-processo 

extremamente complexo, a despeito da simplicidade demonstrada na Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Visualizador de processo de ecossistema 

               Fonte: PILLAR, 2002 

 

Para Pillar (2002, p. 3) 

 
Para se estudar um ecossistema temos que distingui-lo em quatro características 

básicas, que são: a continuidade (interação de todos os ecossistemas da Terra 

formando a biosfera, que é na verdade um grande ecossistema), o sistema aberto (no 

qual o fluxo contínuo de energia é mantido), a homeostase (estado de equilíbrio 

dinâmico de todo ecossistema, pela sua autorregulação) e a sucessão ecológica (a 

maioria dos ecossistemas forma pela longa evolução, em consequência do processo de 

adaptação das espécies com o meio físico) (ver na Tabela 2.1). Por sua vez, o 

processo de sucessão pode levar anos para a comunidade se estabelecer e atingir o 

grau máximo de desenvolvimento chamado clímax, ou seja, este é o ponto máximo da 

sucessão, o estágio final. Para a sucessão ecológica chegar ao estágio final, o clímax 

passa por cinco etapas: de líquenes (algas), de musgus, de ervas, de arbustos e de 

árvores. (Grifo nosso). 
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Quadro 2.1 – Visualizador de qualidade de um sistema ecológico da sucessão ao clímax 
 

ESTÁGIOS DE SUCESSÃO ECOLÓGICA 
 

DIFERENÇAS ENTRE O ECOSSISTEMA SUCESSIONAL E O MADURO 

Caraterísticas  Ecossistema sucessional Ecossistema maduro 

Diversidade biológica Baixa Alta 

Biomassa total Pequena Grande 

Número de relações Pequeno Grande 

Teia alimentar Simples Complex 

Relação produção/consumo Maior que 1 Menor que 1 

Estabilidade Instável Estável 

Resistência aois distúrbios externos Baixa Alta 
 

Fonte: PILLAR, 2002 
 

Por sua vez, a ‘parte’ de sucessão da biocenose (ver na Figura 2.3) acompanha a ‘parte’ 

de sucessão do biótipo, ou seja, o clímax é atingido quando ocorre a homeostase. 
 

Figura 2.3 – Prospector de evolução de uma parte do sistema ecológico 

 

 

 

As características básicas de um sistema ecológico podem ser identificadas e mapeadas 

por intermédio do método cartográfico temático, conforme as camadas (layers) observadas na 

Figura 2.4. 
 

Figura 2.4 – Visualizador de mapeamento temático de um sistema ecológico 

 

Fonte: PILLAR, 2002 
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Viglio e Ferreira (2013, p. 2) ampliam as características do sistema ecológico, dizendo 

que 

 
Os diferentes níveis de organização biológica (célula – órgão – organismo – 

população – comunidade) e espacial (ecossistema – bioma – biosfera) definem uma 

hierarquia de sistemas ecológicos. [...]Os limites de um ecossistema são mais 

comumente difusos e por tanto arbitrariamente definidos, como uma área de floresta 

ou de campo. Estrutura é definida pela interação e arranjo dos componentes do 

sistema entradas e saídas de um sistema são os fluxos que entram e saem do sistema.. 

Função é definida pelo processo de receber entradas e produzir saídas. 

O estudo de sistemas ecológicos envolve a descrição da sua estrutura e função, o que 

é facilitado pelo uso da simbologia de circuitos de Odum (1971). 

 

Quanto aos fluxos de energia e matéria, Viglio e Ferreira (2013, p. 3) afirmam que 

 
Em ecossistemas é importante estudar o fluxo de energia e matéria. A matéria viva é 

altamente organizada, ou seja, a sua entropia é baixa, e manter tal nível de 

organização contra a tendência natural de aumento de entropia demanda energia 

(LEHNINGER 1977). A radiação solar é a principal fonte de energia dos oganismos 

de um ecossistema, entrando via fotossíntese. O fluxo de energia dentro do 

ecossistema é unidirecional, não havendo reciclagem de energia, o que é explicado 

pelas leis da termodinâmica. Em todos os degraus da cadeia alimentar parte da 

energia que entra no sistema via fotossíntese é convertida em calor, e parte é usada 

para incrementar a biomassa dentro do sistema ou sai do sistema na forma de 

biomassa animal ou vegetal. O restante da energia solar incidente participa de 

processos quase físicos, nos quais se inclui a transpiração. A energia que entra e sai de 

um ecossistema é necessária ao fluxo cíclico de matéria dentro do ecossistema. 

Matéria nesse caso é usualmente representada pelos nutrientes N, P, S, C, etc, e os 

ciclos são chamados de ciclos biogeoquímicos. 
 

Na Figura 2.5 podem-se observar as relações de biocenose em um ecossistema típico. 
 

Figura 2.5 – Visualizador de categorias de um sistema ecológico aquático 

 

Fonte: PILLAR, 2002 
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Viglio e Ferreira (2013, p. 4) afirmam que 

 
O principal pressuposto do paradigma clássico na ecologia é a ideia que os 

ecossistemas são unidades autorreguladas, ou seja, “A noção de equilíbrio relacionada 

ao conceito de ecossistema aparece com Tansley, que tomou o equilíbrio como 

elemento central do seu conceito de ecossistema (GOLLEY, 1993) e que seguem uma 

trajetória linear de desenvolvimento em direção a uma particular diversidade 

biológica e um estado de estabilidade denominado clímax (FIEDLER et al., 1997). 

Em tal perspectiva os distúrbios (fogo, insetos, doenças e mesmo ação humana) são 

considerados muito mais como eventos externos do que propriedades intrínsecas dos 

sistemas ecológicos. 

 

Segundo o autor, o trabalho de Odum de 1953, Fundamentos de ecologia, foi de 

fundamental importância para a dominância do conceito de ecossistema na ecologia. 

Viglio e Ferreira (2013, p. 4) destacam que a partir dos anos 1970 alguns trabalhos 

como os de Worster (1984), Mcintoshi (1985), Bramwell (1989), Botkin (1990), Pickett et al. 

(1994) e Zimmerer (1994), questionaram a estrutura teórica do ecossistema homeostático 

(autorregulado), e que Pickett et al. (1994) e Scoones (1999) defenderam uma mudança de 

paradigma com uma ‘nova ecologia do não equilíbrio’. 

Não é o foco dessa pesquisa se aprofundar nessa direção, mas absorve-se 

‘intuitivamente’ nessa tese, a ideia de que haja um limite de capacidade de resiliência para que 

os sistemas ecológicos não se degradem por completo.  

Por sua resistência às mudanças ambientais os ecossistemas são sistemas 

autorreguladores (homeostase), ou seja, “toda a massa de matéria viva da Terra funciona como 

 
ECOSSISTEMA AQUÁTICO 

Direção da evolução Fonte: PILLAR, 2002 
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um vasto organismo que ativamente modifica o seu planeta para produzir o ambiente que 

melhor serve as suas necessidades.” 

Tanto as atividades humanas, assim como as catástrofes naturais, podem criar 

desequilíbrios significativos que afeta o ecossistema. Nesse sentido, as alterações de origem 

antrópica de paisagem podem impedir a camuflagem de espécies, expondo-as aos seus 

inimigos. No mesmo sentido, o uso de inseticidas em plantações podem reduzir ou exterminar 

espécies polinizadoras levando ao desaparecimento de vegetais e animais e, o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais ricos em matéria orgânica, nos corpos d’água, podem 

favorecer a proliferação de bactérias aeróbias em detrimento de sistemas aquáticos. 

 

2.5 Geossistema 

 

Como suporte metodológico para tratamento de dados paisagísticos integrados, a Teoria 

Geral dos Sistemas é a que mais tem inspirado os profissionais ligados às geociências 

(SCHUMM e LICHTY, 1965; HOWARD, 1973; TRICART, 1977; DURY, 1981; HUGGETT, 

1985, 1995). Essa teoria foi elaborada por Bertalanffy nos anos 1930, e inicialmente definida 

como Teoria do Equilíbrio. Seu desenvolvimento conferiu-lhe a propriedade de campo aberto 

em mutação, consolidando em sua evolução, duas palavras chaves: ‘complexidade’ e 

‘organização’. De forma mais objetiva, a abordagem sistêmica contribui para definir 

limites/padrões de ‘paisagem’ e tipos de interação entre eles. Em assim sendo, todo conjunto 

pertence então ao sistema, cujas ações estão condicionadas por processos circulares e não em 

relação diretas de causa-efeito. 

O sistema pode ser considerado pelos seus aspectos estruturais através de seus 

elementos ou componentes, os quais podem ser ordenados dentro de um “reservatório” e pelos 

seus aspectos funcionais através da ação de retroalimentação (feedback) e do tempo de espera 

que resulta em diferentes velocidades de fluxo de matéria, energia e informação (Rosnay, 

1975; Frontier e Pichod-Vialle, 1993). Na busca do equilíbrio, o sistema deve ser auto-

regulável conservando o seu fluxo através de processo de retroalimentação. As variáveis de 

entrada (input) podem conduzir a manutenção do equilíbrio (retroalimentação negativa) ou 

funcionar no sentido de acelerar transformações e se afastar das condições iniciais 

(retroalimentação positiva). 

Outra característica importante na estruturação dos sistemas é a sua organização 

hierárquica. Em simulação computacional, May (1991) constata que o sistema se torna muito 

rapidamente instável se sua complexidade aumenta, adquirindo número muito grande de 
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interações. A hierarquização ajuda a estabelecer número limitado de interações em meio a 

grande número de elementos. Como enfatizado por Pichod-Vialle (1993), se o sistema torna-se 

muito complexo não pode gerar de maneira coerente, informação interna, a não ser que esteja 

organizado hierarquicamente. 

A outra célula de visualização hídrica – o geossistema – foi útil na complementação e 

extrapolação do que se denominou ‘enclausuramento geométrico’ da unidade hídrica 

geográfica em seus aspectos cartográficos e socioambientais apreendidos pelo processo de 

visibilidade e visualidade das paisagens no contexto territorial de conservação de água. 

Diferentemente da unidade hídrica geográfica que constituiu normalmente limites bem 

definíveis no terreno e nos mapas, a unidade hídrica geossistêmica, constantemente ultrapassou 

os limites morfotopográficos daquela não reconhecendo suas fronteiras hidroambientais 

específicas, o que repassa a ideia que a conservação de água do VEQ.Matapi vai além de suas 

fronteiras morfotopográficas. 

Como já visto anteriormente, o geossistema busca frequentemente a perimetragem de 

suas unidades de forma biogeográfica ou geoecológica, o que lhe confere ‘mobilidade 

cartográfica’ ao ultrapassar, sem nenhum impedimento teórico, os limites geomorfológicos 

(divisores topográficos) de uma unidade hídrica geográfica 

Acredita-se que a integração espacial apenas na superposição de unidades de restituição 

hídrica possibilitou alcançar resultados e produtos cartográficos satisfatórios nas proposições 

de controle de degradação de água do VEQ.Matapi através de modelo geral idealizado, o qual 

denominou-se aqui de Geobacia. 

Os fundamentos para esse tipo de modelo de paisagem vêm sendo descritos desde a 

década de 50. Mas é a partir dos anos 1970, que vários autores (BERTRAND, 1971; 

BERUTCHACHVILI e BERTRAND, 1978; BERUTCHACHIVILI e MATHIEU, 1977; 

BERUTCHACHVILI e PANAREDA, 1977; BERUTCHACHVILI e RADVANYI, 1978; 

CAPDEVILA, 1992; LESER, 1986; MIHAILESCU, 1974; MONTEIRO, 1978, 2000; 

SNYTKO, 1976; TRICART, 1977; CRUZ, 1985) lhe imprimem maior evolução conceitual. 

O texto "Paysage et Géographie Physique Globale: esquisse méthodologique", escrito 

em 1968, na França, por Georges Bertrand, apresenta um esquema de paisagem dinâmica e 

integrada sob a égide ecológico-ambiental, juntamente com uma proposta para se resolver a 

questão taxonômica, dinâmica, tipológica e cartográfica da paisagem através da dimensão 

geossistêmica. Na perspectiva da Geografia Física Global, Bertrand (1971) enfatizou o caráter 

cartográfico do geossistema com intervalos escalares (séries cartográficas), representando 
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“uma unidade, um nível taxonômico, na categorização da paisagem”, sendo a principal unidade 

dos níveis inferiores conforme observado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Visualizador de esquema cíclico do modelo do geossitema. () interação direta; 

(   ) interação indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bases conceituais do geossistema criado pelo geógrafo russo Sotchava (1963, 1972), 

se sustentam na ‘teoria geral dos sistemas’ de Bertalanffy (1950; 1951; 1968; 1973), e 

considera o geossistema como expressão de ‘fenômeno natural’, salientando que: “[...] os 

fatores econômicos e sociais, ao influenciarem sua estrutura e peculiaridades espaciais, devem 

ser tomados em consideração”. Bertrand reforça a ideia de que o “potencial ecológico” de 

determinado espaço no qual há uma ‘exploração biológica’ pode influir nos fatores 

socioeconômicos, na estrutura e na expressão do espaço geográfico, o que equivale a “uma 

abstração que corresponde à aplicação do conceito de sistema e à concepção sistêmica da 

paisagem”, conforme observado na Figura 2.6. 

Segundo Claval (1967), as delimitações geográficas do geossistema são arbitrárias: 

"[...]é impossível achar um sistema geral do espaço que respeite os limites próprios para cada 

ordem de fenômenos. No entanto, pode-se vislumbrar uma taxonomia das paisagens com 

dominância física sob a condição de fixar aproximadamente seus limites.” 

O potencial ecológico de paisagem, mais conhecido como solo, corresponde a base 

mecânica de fixação e de dinâmica ecológica da cobertura vegetal. Portanto, a percepção de 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2018 



74 

 

imagem da vegetação de cenário, juntamente com oscilações da superfície topográfica podem 

ser utilizadas como padrão na definição de unidades de paisagem. 

De acordo com Bolós e Capdevila (1992), o geossistema como todo sistema natural é 

classificado como aberto, e em sua delimitação, aspectos homogêneos são fundamentais, 

quanto maior sua área de abrangência menor a chance de encontrá-lo. 

O geossistema é composto por três subsistemas: o abiótico, o biótico e aquele 

organizado pelo homem. Segundo os autores, entre estes subsistemas encontram-se 

correspondentes zonas de transição denominadas ‘interfácies’. Entre os subsistemas abiótico e 

biótico interpõe-se o subsistema edáfico e, entre o conjunto de subsistemas naturais e o 

socioeconômico ou antrópico são estabelecidos sistemas agrários ou agrossistemas. 

Segundo Veado (1999), leis rígidas controlam os processos que agem nos sistemas 

naturais e humanos. Essas leis originam-se nos fluxos de matéria e energia que entram e saem 

dos geossistemas. O resultado dessa dinâmica é a materialização de uma diversificação de 

organizações espaciais que caracterizam a estrutura de um geossistema manifestada em uma 

hierarquia bem definida, previsível, e, ao mesmo tempo, flexível às mudanças impostas pela 

importação e exportação de matéria e energia. É essa flexibilidade que particulariza os 

geossistemas e os predispõe para as alterações introduzidas pelos fluxos de energia e matéria e 

os faz evoluir no tempo e no espaço. Na defesa do modelo, Veado (1999) propõe o zoneamento 

geossistêmico como instrumento de planejamento territorial, calcado na análise de sistemas e 

organizado em unidades interdependentes, de modo que os fluxos de matéria e energia e a 

hierarquia consequente fiquem claros e permitam que se criem bases apoiadas na teoria 

sistêmica, de tal maneira que a readaptação às transformações impostas pelas atividades 

humanas venha a ser racional. 

De base geocartográfica o geossistema representa a unidade ecodinâmica de 1 a mais de 

100 km2 de área, correspondente a determinada paisagem homogênea, a qual, resulta da 

interação entre o potencial ecológico constituído pela tríade geomorfologia-clima-hidrologia e 

a exploração biológica constituído pela vegetação, solo e fauna + as atividades antrópicas, 

sendo seus limites interiores, grosseiramente delimitados pelos geofácies; esses por sua vez 

representam um conjunto justapostos de geótopos (BERTRAND, 1971). 

O sistema taxonômico apresentado por Bertrand (1968, 1971), reflete sua preocupação 

quanto à escala de pesquisa, contorno e cartografação da paisagem, dentro da concepção 

dinâmica, onde destacam-se três diretrizes a serem trilhadas para a delimitação de unidades de 

paisagem. A primeira corresponde a busca de ‘descontinuidades objetivas da paisagem’, ao 

invés de se impor categorias pré-estabelecidas; a delimitação da paisagem tal qual ela se 
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apresenta, somente como meio de aproximação com a realidade geográfica, relegando a síntese 

‘média’ obtida por superposição de unidades elementares, quer pela técnica cartográfica ou 

técnica matemática é a segunda preocupação. O autor enfatiza que “a delimitação será mais 

grosseira, mas as combinações e as relações entre os elementos, assim como os fenômenos de 

convergência aparecerão mais claramente”. A síntese por tanto é substituída pela análise. 

Ignorado esse procedimento, exclui-se a possibilidade de relação dialética entre elementos da 

paisagem. Por último, há necessidade classificar com base na escala cartográfica a paisagem na 

dupla perspectiva do tempo e espaço, de modo a verificar o estágio do fenômeno, se no ‘início 

ou extinção de manifestação’. Uma vez determinado seu grau, pode-se legitimar a delimitação 

esquemática de paisagem em unidades hierarquizadas de acordo com a Figura 2.7. 

Segundo Bertrand (1968) estudar a paisagem total integrando todas implicações da ação 

antrópica é "antes de tudo apresentar um problema de método" que é função da escala de 

abordagem. Portanto, para Bertrand, a noção de escala é "inseparável do estudo das paisagens”. 
 

Figura 2.7 Visualizador de compartimentos de paisagem de geossistema 
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De acordo com Sotchava (1977) a Cartografia é: “[...]a base de todos os estudos da 

paisagem ou geossistema e propõe uma taxonomia de geossistemas capaz de servir de apoio 

para sua delimitação e cartografação, nas diversas dimensões: planetário, regional ou 

topológico.” 

No contexto da paisagem a manifestação de três elementos são fundamentais: as 

características do geossistema que o define; o tamanho referido à escala espacial; e, o período de 

tempo considerado na escala temporal. Destarte, o geossistema é um modelo teórico de 

paisagem, representando a integração de unidades naturais com as alteradas pelo homem. 

(CAPDEVILA, 1992) 

(< que 1m2) 

(centenas de m2) 

(de 1 à centenas de km2) 

Transição abrupta 

Transição gradual 

DIMENSÕES CARTOGRÁFICAS 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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A graduação geoespacial de análise do sistema geográfico, ou seja, a dimensão de área 

real aproximada de suas sub-unidades – o geofácie e o geótopo –, em função da escala de 

observação e comunicação, embora normalmente observada na escala de campo, podem se 

tornarem ‘invisível’ na escala de carta. 

Em outra orientação, tanto no geossistema quanto no geofácie o potencial ecológico 

(interação entre fatores geomorfológicos, climáticos e hidrológicos) e a exploração biológica, 

isto é, o conjunto de seres vivo e o solo são distinguidos. 

O geofácie e o geótopo por suas dimensões físicas menores são unidades de análise (ver 

na Figura 2.7). Mais do que Sotchava, Bertrand incorpora o elemento antrópico em sua 

definição de geossistema. O autor define geofácie como unidade fisionomicamente homogênea 

de centenas de metros quadrados, onde se desenvolve “uma mesma fase da evolução geral” do 

geossistema. O geótopo representa uma microforma elementar no interior do geofácie, sendo a 

menor unidade geográfica homogênea diretamente discernível ao terreno - uma particularidade 

do meio ambiente com dimensões menores que um metro quadrado. 

Bertrand elege o geossistema como ‘escala’ mais apropriada para estudo de fenômenos 

antrópicos, que corresponde unidade dimensional compreendida entre quilômetros e centenas 

de quilômetros quadrados, e é nesse “que se situa maior parte dos fenômenos de interferência 

entre elementos da paisagem, e que evoluem combinações dialéticas, as mais interessantes”. 

Nos níveis superiores a ele só relevo e clima importam e, acessoriamente, grandes massas 

vegetais. Nos níveis inferiores, elementos biogeográficos são capazes de mascarar as 

combinações de conjunto. O geossistema constitui boa base para estudos de organização do 

espaço devido sua compatibilidade com a escala de observação humana. 

A associação entre geossistema e ecossistema é previsível, embora o geossistema e o 

ecossistema sejam considerados sistemas distintos, tanto em função espacial quanto no 

concernente ao seu foco. 

Segundo Christofoletti (1995), o ecossistema pode ser qualquer: “[...]unidade que inclui 

a totalidade de organismos em uma área interagindo com o meio ambiente físico, de modo que 

o fluxo de energia promove a permuta de materiais entre os componentes vivos a abióticos.”, 

que de acordo com Melo (1997), corresponderia a: “[...]uma certa unidade entre um organismo 

individual, a população ou a comunidade e seu meio de vida [...] a associação de organismos 

vivos e substâncias inorgânicas, ou seja, com o meio de sua subsistência, formando um sistema 

ecológico.” 
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Segundo Melo (op. cit.) “[...]a análise geossistêmica se limita a considerar o impacto 

econômico e social sobre o geossistema, isto é, as modificações impostas à sua estrutura e suas 

consequências sobre os estados e o comportamento do geossistema.” 

Por outro lado, na visão de Cavalcanti e Rodrigues (1998) ocorre interrelação dos 

diversos componentes do geossistema com o ecossistema, destacando que o ecossistema difere 

do geossistema por invariavelmente manter fluxos convergentes ao organismo. No entanto, o 

geossistema como sistema natural, quando muito pequeno pode exacerbar sua componente 

vertical mais afeta aos estudos biológicos, o que restringiria a interrelação de seus componentes, 

podendo nesse momento ser confundido com o ecossistema. 

A fisionomia da paisagem é um critério de demarcação de unidades de análise 

sistêmica. Os limites de unidades de paisagem não são apenas espaciais (cartográficos) ou 

temporais (históricos), mas também, limites construídos pela dinâmica paisagística. 

A fisionomia da paisagem é quase sempre o ponto de partida para a definição de suas 

unidades básicas, sendo que a vegetação expressa características geoecológicas da paisagem, 

assim, a vegetação deverá corresponder ao principal elemento integrador e sintetizador da 

paisagem, traduzindo a priori suas descontinuidades objetivas. 

Todavia, apenas a fisionomia não é a melhor representação do funcionamento da 

paisagem, o que motiva Bertrand a criar sua tipologia dinâmica “que classifica os geossistemas 

em função de sua evolução e que engloba através disso todos os aspectos da paisagem”. 

(BERTRAND, 1971). 

O geossistema na circunstancialidade da teoria bio-resistásica é oportuna e interessante. 

Erhart (1955) na elaboração da teoria de bio-resistasia leva em consideração a importância que 

a cobertura vegetal exerce na evolução de paisagens, impondo-a como elemento protetivo e 

retardador dos meios contra processos geomorfogenéticos. O termo bioestasia significando 

equilíbrio biológico de paisagem responde pela estabilidade morfodinâmica dos meios, 

enquanto resistasia refere-se àqueles meios que sofreram ruptura de equilíbrio biológico. Nos 

meios em bioestasia predomina processos pedogenéticos em detrimento dos 

geomorfogenéticos, ocorrendo o oposto nos meios resistásicos. 

A tipologia dinâmica de paisagem formulada por Bertrand (1971) ao apoiar-se na teoria 

bio-resistásica de Erhart (1955, 1956 e 1958), considera o estágio evolutivo de paisagem, sua 

situação em relação ao clímax e o sentido geral da dinâmica (progressiva, regressiva ou 

estável). Propõe então para o geossistema, classificação tipológica fitodinâmica enquadrada na 

dupla perspectiva de tempo e espaço. Relativo ao tempo, busca a herança histórica do 

geossistema e do ponto de vista espacial admite justaposições. De fato, a classificatória 
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“bertrandiana” de paisagem comporta no contexto fitodinâmico dois grupos geossistêmicos: o 

geossistema em bioestasia e o geossistema em resistasia. 

Pode-se acrescentar ao escopo geossistêmico, a abordagem ecodinâmica de paisagem 

desenvolvida por Tricart (1977) que enfatiza: “O conceito de sistema é, atualmente, o melhor 

instrumento lógico de que dispomos para estudar os problemas do meio ambiente”. 

Segundo Monteiro (2001), o geossistema representa novo e importante paradigma para 

estudos ambientais de paisagem, no qual destaca-se invariavelmente a presença ou quase 

ausência de recursos hídricos. 

 

2.6 Ecoturismo 

 

Segundo projeções da WTO (World Turism Organization - Organização Mundial do 

Turismo), o ecoturismo já é praticado por cerca de 5% do contingente total de viajantes, com 

perspectivas de um crescimento acima da média do mercado turístico convencional (cerca de 

20%/ano), transformando-se num dos mercados mais promissores, principalmente em países 

com significativas reservas naturais, como os da América Latina. 

Desde meados dos anos oitenta que o nome "ecoturismo" passou a integrar o mercado 

brasileiro. Com a ampliação da demanda e da oferta ecoturística, a atividade passou a chamar a 

atenção das autoridades governamentais brasileiras que tratou de estabelecer programas 

específico para este segmento. O primeiro programa estabelecido pela Embratur em 1987, 

Projeto Turismo Ecológico, não emplacou. 

Atualmente, o ecoturismo tem recebido um tratamento diferenciado das autoridades 

governamentais brasileiras do turismo. Um Grupo de Trabalho organizado pelo Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo e pelo Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal, em Goiás Velho-GO, em 1994, constituído por técnicos da Embratur, por especialistas e 

empresários do setor, buscou formular nossa conceituação para o ecoturismo, inspirado em 

nossos anseios e em nossa experiência, onde foram traçadas, também, as Diretrizes para 

umaPolítica Nacional de Ecoturismo. 

Hoje o país procura implementar esta política através de programas em nível regional e 

local, porém há inúmeros problemas burocráticos, conceituais e financeiros para sua 

implementação efetiva, além de movimentar interesses políticos em função do potencial de 

atração de recursos que a atividade pode atrair. 

O conceito oficial brasileiro diz que o Ecoturismo é "...um segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
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conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas." 

Os objetivos básicos da Política Nacional de Ecoturismo forma definidos e visam: 

compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservação de áreas naturais; fortalecer a 

cooperação inter-institucional; possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos 

atuantes no setor; promover e estimular a capacitação de recursos humanos para o ecoturismo; 

promover, incentivar e estimular a criação e melhoria da infra- estrutura para a atividade de 

ecoturismo e promover o aproveitamento do ecoturismo como veículo de educação ambiental 

(BRASIL – MICT/MMA, 1994). 

A partir desta definição e aliados aos conceitos desenvolvidos por diversos especialistas 

internacionais, definiu-se os princípios e critérios a serem adotados pelo ecoturismo (Projeto 

OCE – Oficinas de Capacitação em Ecoturismo, 1994), que permitem sua identificação 

diferenciada perante o turismo convencional, consagrando conceitos e práticas que vem sendo 

adotadas também por parte do empresariado do turismo convencional, tornando-se tendências 

que deveriam ser seguidas por qualquer atividade turística responsável. 

São considerados princípios do ecoturismo, a conservação e uso sustentável dos 

recursos naturais e culturais; a informação e interpretação ambiental; é um negócio e deve 

gerar recursos; deve haver reversão dos benefícios para a comunidade local e para a 

conservação dos recursos naturais e culturais; e, deve ter envolvimento da comunidade local. 

São seus critérios: o manejo e administração verde do empreendimento; as associações 

e parcerias entre os setores governamentais e não governamentais locais, regionais e nacionais; 

a Educação Ambiental para o turista e para a comunidade local; os guias conscientes, 

interessados e responsáveis; o planejamento integrado, com preferência à regionalização; a 

promoção de experiências únicas e inesquecíveis em um destino exótico; o monitoramento e 

avaliação constante; o turismo de baixo impacto; e; o código de ética para o mercado do 

ecoturismo 

O chamado ecoturismo é uma atividade que, em primeiro lugar, promove o reencontro 

do homem com a natureza de forma a compreender os ecossistemas que mantêm a vida. As 

atividades são desenvolvidas através da observação do ambiente natural, através da transmissão 

de informações e conceitos ou através da simples contemplação da paisagem. 

No turista, este processo auxilia no desenvolvimento da consciência da própria 

existência em equilíbrio na natureza visando, ainda, a manutenção da qualidade de vida das 

gerações atuais e futuras. Esse aprendizado permite que o turista tenha a possibilidade de 

transformar e renovar seu comportamento cotidiano. A realidade urbana com a qual o turista 
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convive rotineiramente, passa a ser questionada gerando reflexões sobre poluição destes 

grandes centros, manutenção de áreas verdes, destinação e reciclagem de lixo e qualidade de 

vida. Objetiva-se, assim, a incorporação e tradução destas reflexões na forma de 

comportamento e posturas no seu ambiente de origem. 

Atividades de ecoturismo procuram promover programas sérios e infra-estrutura segura 

e profissional, oferecendo e praticando a educação ambiental de forma multidisciplinar com 

guias especializados. O desenvolvimento de roteiros e programas diferenciados a vários tipos 

de ambientes, associadas à transmissão de informações e conceitos, levam com relativa 

facilidade ao aprendizado. Mas o grande legado deixado no turista é a compreensão e a 

consciência da importância de se preservar o ambiente natural, a história e a cultura dos lugares 

de visitação (OCE, 1994). 

Quadro 2.2 – Visualizador de efeitos e impactos negativos potenciais do Ecoturismo 
 

Agente de impacto Efeitos potenciais Impactos potenciais 

Trilhas Pedonais 

Trihas Eqüestres 

Carros / Caminhonetes 

Veículos todo-o-terreno 

Barcos a motor 

Pisoteio, compactação do solo 

Remoção da obertura vegetal 

Liberação de gases de combustão 

Derrame de óleo combustível 

Ruído 

Alteração da qualidade estética da paisagem 

Aumento da sensibilidade à erosão 

Eliminação de habitat 

Interrupção de processoas naturais 

Deterioração da qualidade do ar 

Deterioração da qualidade da água 

Perturbação de fauna e flora 

Lixo Deterioração da paisagem natural 

Redução da qualidade estética da paisagem 

Contaminação do solo 

Contaminação da água 

Descarga de Efluentes 

Alteração da acidez da água 

Contaminhação de aqüíferos 

Deterioração da paisagem natural 

Contaminação do solo 

Contaminação da água 

Mau cheiro 

Redução da qualidade estética da paisagem 

Interferência na fauna e flora aquáticas 

Vandalismo 

Remoção de atrativos naturais 

Interrupção dos processos naturais 

Redução da qualidade estética da paisagem 

Interferência na fauna e flora aquáticas 

Alimentação de animais Mudança comportamental da fauna 

Dependência da fauna 

Perturbação de visitantes 

Construção de edifícios 

Remoção da cobertura vegetal 

Eliminação de habitat 

Liberação de fumos de combustão e poeiras 

Ruído 

Alteração da qualidade estética da paisagem 

Aumento da sensibilidade à erosão 

Deterioração da qualidade do ar 

Stress na fauna e flora 
 

Fonte: MMA e Sérgio Salazar Salvati, 2018 

 

2.7 Cartografia 

 

A Cartografia é um recurso de análise geoespacial e ambiental e pode ser utilizada 

como um dispositivo de revelação de paisagem. Nesse sentido, a relevância da cartografia nos 

estudos de paisagem pode ser observada na afirmação de Silva (1991), que estabeleceu uma 

relação entre a Cartografia e o Meio Ambiente, no Congresso Brasileiro de Cartografia 

realizado na USP, promovido pela Sociedade Brasileira de Geografia (SBG), ao afirmar: 
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Cartografia é ecologia, porque é a ciência que permite através de seus métodos, ações 

técnicas precisas, materializadas na superfície terrestre e por meio de representações 

gráficas, demarcar, monitorar e proteger os ecossistemas e seus respectivos povos. 

Não pode haver mentalidade cartográfica, sem mentalidade ecológica. (Grifo 

nosso). 

 

Posteriormente, a referida autora (1999) reafirma: “Não existe política ambiental sem 

atividades cartográficas. O Mapa é o elemento propulsor do desenvolvimento. A Cartografia é 

a mola mestra das ações políticas e do bem-estar social”. 

De modo semelhante, Silva e Telles (2002) explicam que “Não se pode estudar o que 

não se conhece, é preciso então utilizar-se documentos cartográficos para: delimitar, estudar, 

monitorar e recuperar se for o caso um determinado espaço geográfico, e sobretudo fazer 

prognósticos ambientais para ocasiões futuras”. 

O método cartográfico, o analógico, por exemplo, reconhecido desde 1955 na antiga 

União Soviética, utiliza técnicas manuais de sobreposição de transparências e se caracteriza 

pelo uso de mapas para a observação de conexões, relações e padrões espaciais existentes entre 

os objetos geográficos temáticos em análise (LOCH, 2000). 

Na visão de Rudenko (1984 apud KARNAUKHOVA, 2000), “o Método Cartográfico 

consiste na utilização de mapas para a descrição, análise e investigação da natureza de uma 

série de fenômenos espaciais.” Para Berliant (1997) é um “método de investigação científica no 

qual o mapa representa um modelo do objeto de estudo e, ao mesmo tempo, constitui um 

vínculo intermediário entre o objeto e o investigador”. 

Kraak e Ormeling (1997) imprimem um movimento interessante sobre o método 

cartográfico, como um processo que “consiste em visualizar as relações espaciais entre objetos, 

usando técnicas de abstração e transformação, tendo por base uma linguagem gráfica própria”, 

ou seja, o mapa. 

Com a automatização de análises de dados espaciais (dados georreferenciados dispostos 

ou não na forma de mapas) por intermédio de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), a 

análise espacial com mapas, ou seja, a aplicação do método cartográfico foi automatizado e 

reapareceu na literatura técnica com o nome de modelo cartográfico. (LOCH, 2000). Assim 

sendo, o método cartográfico ou o modelo cartográfico são na prática sinônimos 

O método modelo cartográfico tem por fulcro a cognição cartográfica, que de acordo 

com Loch (2006), “é o ato ou processo de conhecer, que inclui a atenção, a percepção, a 

memória, o pensamento, a imaginação, o juízo e o discurso”; esse processo tem por acréscimo, 

o estudo organizado da informação cognitiva, que estabelece um interação entre o cérebro 

humano e os conceitos utilizados nos computadores, tais como armazenamento, codificação e 
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memorização de informação. Por sua vez, a imagem mental formada no ato ‘memorativo’, é 

definida como uma representação semelhante à experiência sensorial, mas sendo sua origem a 

memória é uma visualização internalizada (SMALL (1992) e FLAVELL (1977, apud 

PETERSON, 1994). 

Em assim sendo, Loch (2006), define a cognição visual como “o uso de imagens 

mentais no pensamento” capaz de proporcionar, por exemplo, a compreensão de processos 

hidroambientais a partir de interpretação de imagens e mapas, da mesma forma que é capaz de 

possibilitar a criatividade, estimulando o senso inventivo e a conceitualização. 

Para Taylor (1994), a cognição cartográfica define 

 
[...] um processo que envolve o uso da mente no reconhecimento de padrões e suas 

relações no contexto espacial, o que significa dizer que uma função analítica que não 

pode ser facilmente replicada pelos softwares, devido seu processamento analítico 

linear, pode ser realçada pela visualização cartográfica. 

 

Tão importante como a cognição cartográfica (entrada de dados e informações) para o 

método/modelo cartográfico são, a comunicação e a visualização cartográficas. Nesse sentido, 

os esforços para utilizar o computador na produção de mapas resultam em sofisticados sistemas 

de geração de mapas e análises de dados, tais como os sistemas baseados na tecnologia CAD 

(Computer Aided Design – Desenho assistido por computador) e SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), os quais, são capazes de digitalizar, editar mapas e desenvolver capacidades 

gráficas para a preparação de mapas topográficos e temáticos de alta qualidade, denominados 

‘mapas digitais’ (BURROUGH, 1986; KORTE, 1992; MONTGOMERY e SCHURCH, 1993; 

KRAAK e ORMELING, 1997). 

Segundo Taylor (1994), o processo de comunicação cartográfica para a elaboração e 

uso dos mapas tradicionais é diferente daquele envolvido nos mesmos processos para os novos 

produtos eletrônicos. A percepção do cérebro humano para as imagens eletrônicas não é a 

mesma daquelas dos produtos tradicionais. 

A comunicação cartográfica é importante sempre que os mapas forem apresentados de 

forma definitiva ao usuário. Então, a visualização, a leitura ou a interpretação do mapa por 

parte do usuário acontecerá sem que ele possa modificar o conteúdo, a simbologia ou a 

disposição dos elementos que formam o mapa. 

Quando um mapa permite a interação do usuário, considerando desde a seleção dos 

fenômenos que deseja visualizar até a escolha da simbologia para os fenômenos selecionados, 

ele deixa de ser apenas um veículo de comunicação e passa a ser uma ferramenta de análise 

visual. O uso de ferramentas computacionais permite ao usuário explorar possibilidades de 
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visualização dos dados as quais o leva ao entendimento dos fenômenos em situações 

profissionais práticas ou em estudos científicos (SLUTER, 2001). 

Taylor (1994) entende a visualização como um suporte à pesquisa, tanto na Cartografia 

como nas ciências em geral e que também provoca um impacto sob três aspectos principais: o 

da cognição, o da comunicação cartográfica e o da dependência do formalismo da tecnologia 

dos computadores. A visualização cartográfica poderia, nesse caso, ser encarada como um 

‘sinônimo’ de Cartografia, pois ela inclui imagens mentais e comunicação visual. A diferença 

se dá na ênfase à tecnologias que proporciona a visualização, a computação gráfica, sem 

restringí-la à pesquisa científica (ver na Figura 2.8). 
 

Figura 2.8 – Visualizador de esquema visual de uma base conceitual para a Cartografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A base do triângulo representa os aspectos da produção cartográfica, com ênfase nos 

processos e técnicas denominados de formalismo. Nele são considerados os novos 

equipamentos e ferramentas de produção, incluindo técnicas computacionais, multimídia, 

vídeo, televisão interativa e realidade virtual. Todas essas novidades tecnológicas provocam 

mudanças na concepção do desenho cartográfico, que precisa adequar-se às respostas 

procuradas. No segundo lado do triângulo está a comunicação incluindo, algumas vezes além 

do desenho, elementos como som e tato. O terceiro lado do triângulo comporta a cognição e a 

análise. A ênfase de Taylor para a visualização é concernente à representação cartográfica na 

produção do mapa, enquanto MacEachern (1994), Monmonier (1994) e MacEarchern e Kraak 

(2004) e enfatizam o uso do mapa e a interatividade em tempo real proporcionados pelo 

desenvolvimento tecnológico. 

Alguns pesquisadores enfatizam os usos da visualização, fazendo distinção entre 

visualização para análise e aquela para a comunicação; outros acreditam não haver esta 

 

VISUALIZAÇÃO 

                  FORMALISMO 

(Novas tecnologias da computação.) 

COMUNICAÇÃO 
(Novas técnicas de disposição.) 

COGNIÇÃO 
(Análise e Aplicação.) 

Fonte: Traduzido de Taylor,1996, e MacEarchern, 1994 
94(1994)(1994) 
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distinção, apenas uma alternação entre ambos considerando sua importância tanto na função 

analítica e cognitiva da Cartografia, como na função de comunicação. 

Segundo Di Biasi (1990) e MacEachren (1994) incorporaram o público e o privado a 

estas fases. No domínio privado, os mapas são utilizados pelo autor e/ou usuário com o 

objetivo de adquirir conhecimento, proceder às análises e tomar decisões. As conclusões ou 

resultados são apresentados em um conjunto de informações que incluem mapas já de domínio 

público (ver na Figura 2.9). 

Figura 2.9 – Visualizador de representação de Di Biasi enfatizando a visualização como 

ferramenta de pesquisa científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Geonímia e indicação geográfica 

 

A cartografia, através da construção de cartas e mapas, desenvolve um modelo de 

representação de todas as ocorrências marcantes na superfície terrestre, e assume o papel de 

tornar-se o registro e a certidão de nascimento de feições geográficas, que marcam a passagem 

do homem sobre a superfície de nosso planeta (SANTOS, 2017, p. 38) 

A importância da análise e registro oficial da geonímia e indicação geográfica de um 

país, região, bacia hidrográfica, paisagem ou lugar é que ela fornece elementos oriundos dos 

geônimos singulares presentes nesses espaços para promover e proteger entre outros, os 

possíveis “arranjos produtivos locais, contra futuras e possíveis tentativas de registro de 

indicações geográficas nacionais, a partir de outros países.” No entanto, alerta que é necessário 

a “implantação de uma Autoridade Nacional de Nomes Geográficos”, que discipline e proteja a 

geonímia nacional (SANTOS, 2007, p. 36). 

A geonímia, o geônimo e a indicação geográfica são conceitos-chave (natural e 

cultural) que contribuem para a análise de potencialidade turística de uma região. 

De acordo com Santos (2017, p. 40), a geonímia 

 

 

(< que 1m2) 

EXPLORAÇÃO 

PENSAMENTO, REFLEXÃO, VISUAL             COMUNICAÇÃO VISUAL 

SÍNTESE 

DOMÍNIO PRIVADO            DOMÍNIO PÚBLICO 

APRESENTAÇÃO 

Fonte: Loch 2006, apud MacEarchern, 1994 
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[...]constitui-se em relevante marca cultural no território e expressa uma efetiva 

apropriação do espaço por um dado grupo cultural. É ainda um poderoso elemento 

cultural de um povo. A geonímia articula linguagem, política territorial e identidade 

(SANTOS, 2017, p. 40). 

 

O geônimo (p. 40) é conceituado como 

 
[...]o topônimo padronizado, incluindo na maioria das ocorrências, um nome 

específico e uma designação genérica, acrescido de atributos que o caracterizam como 

um conjunto etnográfico, etimológico, histórico e de topofilia, referenciado 

geograficamente, e inserido num contexto temporal (SANTOS, 2017, p. 40). 

 

O termo ‘geônimo’, que significa ‘nome geográfico’, foi cunhado por Houaiss (1999), e 

deriva do vernáculo Geonímia que segundo este autor traduz-se como: “os nomes próprios de 

lugares e acidentes geográficos, também tradicionalmente ditos toponímia e topônimos, 

respectivamente.” (SANTOS, 2017, p. 39). 

De acordo com esse autor (2007, p. 33) 

 
Pode-se afirmar, portanto, que todos os locais que possuem alguma significância para 

o homem são conhecidos por um nome que os identifique de forma unívoca. Traduz-

se, essa forma unívoca de identificação das feições geográficas do princípio áureo da 

Geonímia. [...]Dessa forma, qualquer porção da superfície terrestre ou quaisquer 

feições geográficas recorrentes no espaço geográfico, não identificadas por um 

nome, remete-nos a admitir a sua não existência como lugares conhecidos e 

vivenciados pela sociedade humana. Seriam formas amorfas, simples componentes 

da litosfera ou hidrosfera terrestre. Lugares inexistentes, sem o status do lugar cidadão 

que todo local nomeado possui. (Grifo nosso). 

 

Segundo Coutinho (1999), “cada acidente geográfico deve corresponder uma e apenas 

uma denominação e uma única grafia.” Qualquer ocorrência terrestre é nomeada, a partir do 

instante do tempo em que reflete alguma significância de identidade e conseqüente motivação, 

relacionada ao corpo social que a adotou. Esse significado poderá assumir aspectos 

diferenciados, relacionados de forma preferencial aos jogos do poder, políticos, sentimentais, 

históricos, culturais e econômicos. 

Alguns exemplos relevantes foram avaliados nessa tese, esclarecendo com mais 

profundidade as diferentes vertentes de significados assumidas pelos nomes geográficos, no 

contexto do corpo social do VEQ.Matapi que os adotou. Por exemplo: situado no Setor 

Hidrográfico de Leste (SHL), às proximidades do ‘aterro sanitário’ de Macapá, existe um 

grupo familiar quilombola que há décadas possui o domínio local, denominado de Rosas. Por 

sua vez, o processo de apropriação daquele território possibilitou a construção de uma 

paisagem com feição cultural, construindo uma ‘potencialidade’ turística, mas em conflito 

urbano por conta da contaminação por resíduos sólidos despojados nas proximidades. 
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Felipe (2000) explana que esta apropriação também se dá pela nomenclatura dos 

lugares “uma marca que cartografa a área levando o nome dos Rosas, para nominar o 

quilombola. Por sua vez, essa marca que se apropria do lugar não se fez só, ela se apóia e 

divide a nomenclatura que se lê nessa geografia, com a história – a memória – as 

rugosidades que sustentam o imaginário social, sendo a imagem de liberdade, bravura e 

resistência retirada daí. Uma forma de manutenção da hegemonia do poder através de nome 

geográfico legitimado pela representação cartográfica. 

O processo de nomeação de lugares por si só, sinaliza novos enfoques sobre estudos 

históricos e geográficos em um dado contexto de área, e sobre o significado da geonímia no 

sentido etimológico e dos sentimentos envolvidos, no âmbito de povoações quando nomeiam 

os lugares onde vivem. Essa relação é conhecida como topofilia. 

A topofilia, de acordo com Tuan (1987), é 

 
o elo efetivo entre a pessoa e o ambiente físico em que vive e atua [...]são variadas as 

maneiras como as pessoas percebem e avaliam a superfície da terra [...]nem dois 

grupos sociais idênticos fazem exatamente a mesma avaliação do meio ambiente em 

que vivem. 

 

O estudo empreendido por Oliveira (1970), ao levantar as origens psicossociais dos 

topônimos brasileiros a partir do mapeamento da Carta Internacional do Mundo ao 

Milionésimo 1:1.000.000, destacou uma tipologia motivacional dos nomes geográficos no 

Brasil. Uma destas denominou “Otimismo”, cuja definição refere-se: “[...]às denominações que 

o povo dá a uma fazenda ou a um rio, a uma serra ou a uma praia, extraindo da alma todos os 

seus sentimentos generosos.” 

Ao examinar os 35.326 topônimos da Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), pela 

classificação individual, a de ocorrência majoritária encontrada é o topônimo “Grande”, 

levando Oliveira (op. cit) a concluir ainda que: “O fato de a maioria dos nomes geográficos, 

deste país, conter a palavra grande não prova outra coisa que o complexo de grandeza do 

brasileiro.” grifo do autor 

A indicação geográfica para Santos (2007, p. 42) é “a forma jurídica de referir-se a 

produtos de qualidade única, manipulados e processados a partir de uma determinada região 

geográfica, com características singulares de clima, sazonalidade e cultura de produtividade 

própria.” Elas são uma das formas de proteção de bens imateriais ou intangíveis, residentes em 

uma das especialidades do Direito, a Propriedade Intelectual. O objetivo é subsidiar a origem 

de um produto ou serviço, através da diferenciada qualidade e/ou a excelência da manufatura 

dos mesmos, através da fama de uma região geográfica singular. 
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No Brasil, a lei que regulamenta o uso da indicação geográfica é a chamada Lei da 

Propriedade Industrial, número 9279 de 14 de maio de 1996, onde as indicações geográficas 

fazem parte do Título IV, parágrafos 178 a 182. Em parágrafo único, constante no citado título, 

encontra-se preconizado que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI- 

estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas brasileiras. 

A citada lei estabelece, em seus artigos 177 e 178 respectivamente, que as indicações 

geográficas são classificadas de duas formas, a saber: a) denominação de origem b) indicação 

de procedência, conforme a transcrição seguinte: 

 
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de 

extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de 

determinado serviço. 

 

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades 

ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 

incluídos fatores naturais e humanos. 

 

Depreende-se, portanto, que a denominação de origem se caracteriza por uma 

determinada porção territorial, delimitada por uma divisão político-administrativa conhecida e 

produtora de determinado bem, que possua influências singulares das características 

geográficas locais, assim como dos fatores culturais da comunidade, envolvida na produção 

daquele determinado produto. Entende-se assim, que a denominação de origem possui 

características únicas de um determinado local. (p. 43) 

A indicação de procedência sinaliza por sua vez, para uma determinada porção 

territorial conhecida por produzir determinado bem, não ocorrendo neste caso, a 

obrigatoriedade da presença de características geográficas locais, ou de uma cultura de 

produção local singular. Depreende-se, portanto, que poderá existir mais de uma indicação de 

procedência para um determinado produto. Por ex: Louças do Maruanum, Abacaxi de Porto 

Grande etc 

O Brasil, apesar dos muitos Arranjos Produtivos Locais espalhados pelo país, possui 

apenas dois produtos com os nomes protegidos no INPI por indicação geográfica: “Vale dos 

Vinhedos” e “Café do Cerrado”. 

Por falta de uma Autoridade Nacional em Geonímia que se responsabilize por 

disseminar junto aos Arranjos Produtivos Locais a possibilidade do registro no INPI das 

indicações Geográficas, conseguiu-se (p. 44) proteger, de forma emergencial, por decreto 

presidencial em 2002, as seguintes indicações geográficas: “cachaça” e “cachaça do Brasil”, as 

quais também corriam perigo, na época, de tornarem-se “adotadas” por outros países. 
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Ressalta-se e reitera-se, que a ausência de padronização da geonímia gera, entre outras 

consequências, carência de subsídios para documentação e litígios em questões fundiárias e 

territoriais. (p. 45) 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 Arcabouço cartográfico 

 

Inicia-se esta seção com uma motivadora visão de cartografia, proposta por Luiz 

Fuganti (2014), filósofo, arquiteto, professor e escritor, no Seminário “Cartografia: um 

dispositivo, uma ameaça aos sistemas”, que assim a descreve: “A cartografia é na verdade um 

modo de pensamento e de registro do pensamento. Um modo de registro que faz que 

coincida o objeto com o próprio modo de pensar [...]não haveria distância entre o modo de 

pensar e o objeto (FUGANTI, 2014). (Grifo nosso). 

Prossegue o autor: “A cartografia ou o modo cartográfico de exprimir o pensamento, 

implica em apreender que o pensamento não tem sujeito e tampouco tem objeto, assim como o 

desejo não tem sujeito e não tem objeto.” E conclui: “A cartografia no fundo só é cartografia na 

medida que é o afeto o que cartografa, o afeto é que é o cartógrafo, o agrimensor.” Nesse 

enredo, a ideia de cartografia repassada pelo autor é de que a cartografia remete a uma 

‘maquinação’, propondo-a como “um registro que maquina, que produz, ao invés de 

representar.” Sem entrar em profusões filosóficas e nas legítimas intenções de Fuganti, 

corrobora-se até certa medida com a sua teórica visão de cartografia, e amplia-se um 

conceito de cartografia para essa tese, o de que a ‘cartografia de processos ambientais’ é um 

modo de vivenciar, construir e desconstruir a ‘multiversidade’ de uma paisagem e de nessa 

paisagem, produzir e reproduzir vivências e convivências psicogeográficas oportunas voltadas 

à fruição e revelação, de sua suposta potencialidade turística, por exemplo. Por esse viés, 

buscou-se uma alternativa para estabelecer uma comunicação visual, objetográfica e 

geoinfográfica, de um modo de perceber, transmitir e comunicar uma cartografia de processos 

formadores da paisagem singular do VEQ.Matapi. 

Abre-se aqui um parêntese oportuno, para se falar sobre o ‘ponto’ e a ‘curva’, esta 

como uma isolinha, em Cartografia. Nesse sentido, o ‘ponto cartográfico’ possui um caráter 

situacional de ‘algo’, sem o qual, não há o ‘início’ de um mapa carto‘gráfico’, e a curva 

‘característica’, por sua vez, como uma sucessão de pontos, a possibilidade para se marcar no 

(geo)mapa o lugar geométrico de bordas e áreas, por intermédio de uma linha sólida, 

intermitente ou a inferida, fechada ou não, responsáveis pela existência do (geo)tema. Não há, 

propriamente dito, o segmento ‘retilíneo’ no mapa, que deixa de sê-lo no momento em que 

representa uma projeção ortogonal de uma superfície curva, a do modelado geográfico. 
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Por sua vez, a espacialização de limite do início e da extinção de um fenômeno 

geográfico de uma área por intermédio de uma (geo)curva, fornecerá o seu elemento 

supostamente ‘fronteiriço’ de tipos ou modos de paisagem. Nesse sentido, a curva como um 

elemento-chave é indispensável e insubstituível para a concepção do constructo e também para 

o diagnóstico (inventário e avaliação complexa), o prognóstico (zoneamento) e a idealização de 

redatores de súmulas, além de permear outras partes dessa narrativa. Sendo assim, procede-se à 

classificação de linhas-curva gráficas ‘temáticas’ independente de sua forma de 

percepção/revelação. 

No contexto topográfico, a linha característica de um mapa é a curva de nível, também 

conhecida por isoípsa ou curva hipsométrica; é uma linha que representa no mapa o ‘retrato 

matemático’ da forma de relevo, ou seja,  uma linha que une todos os pontos de igual altitude, 

acima ou abaixo de uma superfície de referência, em geral o nível médio do mar, que no caso é 

o datum hidrográfico de referência vertical/altimétrico do marégrafo de Imbituba, na cidade 

praiana de mesmo nome, no estado de Santa Catarina, para o território brasileiro. 

A curva auxiliar é a empregada no delineamento normal da representação métrica do 

relevo, e que se destina a salientar um detalhe do modelado, quando as curvas normais não são 

suficientes para esse realce, essa curva é também chamada de curva intercalar. 

A curva batimétrica, também conhecida por isóbata e curva de sontagem é aquela que 

une toos os pontos da mesma profundidade, isto é, abaixo do datum hidrográfico de referência, 

no caso, o datum do marégrafo de Imbituba. 

A curva de ‘depressão’ é uma curva fechada que delimita uma área de altitude mais 

baixa do que a do terreno circunvizinho; é representada a partir desta curva para a direção 

inferior; a curva de equidistância é aquela que delimita o intervalo altimétrico é normal, isto é, 

previsto em determinada escala. 

A curva de espiral ou de transição ou ainda de de apoio (muito utilizada em 

levantamento de estradas), é uma curva de raio de variação uniforme que une uma curva 

circular e uma tangente, ou duas curvas circulares cujos raios são, respectivamente, mais 

longos e mais curtos do que os seus próprios raios extremos; é uma curva cujo raio varia 

gradualmente, a fim de se evitar uma brusca mudança de direção.  

A curva de forma bastante útil na revelação de parte da potencialidade turística do 

VEQ.Matapi, é uma curva sem base em medidas precisas, que se destina a dar uma 

configuração do relevo de determinada área do terreno. 
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A curva de nível ‘aproximada’ é a curva que substitui uma curva de nível normal, no 

caso de ser posta em dúvida a sua fidelidade, cuja precisão fica dentro do limite de metade do 

intervalo entre uma curva e outra. 

A curva de nível auxiliar ou suplementar é aquela curva de nível compreendida entre as 

intermediárias, no ituito de aumentar a expressão topográfica de uma área, principalmente em 

áreas de relevo extremamente baixo. 

A curva de nível de precisão ou curva de nível normal é a curva cuja exatidão não pode 

ultrapassar metade do intervalo vertical básico (ver na Figura 3.1, as relações). 

Figura 3.1 – Visualizador de elementos topográficos 

    

       

 
Em 1, a configuração do terreno em visão perspectiva (a) e a sua representação em 

curvas de nível do referido terreno (b); e em 2, por meio de curvas de nível que indicam um 

talvegue (a), os perfis frontal (b) e longitudinal (c). 

A curva de nível ‘superposta’ é aquela destinada a representar um escarpamento 

pronunciado em função da escala, e que substitui, por exiguidade de espaço, as curvas normais. 

A curva estrutural ‘geológica’ é a linha que liga os pontos de igual elevação numa 

superfície estrutural, geralmente um plano de acamamento. 

A curva isoperimétrica é a linha numa projeção cartográfica, ao longo da qual não há 

uma variação exata de escala, ela passa por todos os pontos duma projeção equivalente. Esta 

característica dá a este tipo de projeções uma certa preferência para as plantas de projeto de 
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NOTA: No processo de elaboração de cartas/folhas topográficas por conta do 
chamado ‘penteamento de curva’ pode ocorrer pequenas distorções nas 
formas representadas, Por exemplo: curvas planimétricas hidrográficas 
podem em muitos casos, ‘ocultar sinuosidades’ por generalização operacional 
quando do processo de gravação em plástico, Por sua vez, a perda de suposta 
‘rugosidade’ do terreno pelo mesmo ‘princípio oeracional da generalização 
técnica’ foralece a ideia de um relevo ‘sem’ afloramentos rochosos, quando 
esses não são especificamente legendados. 

MENDES PEREIRA, S.W., 2019 
Fonte: Oliveira, 1993 
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engenharia. A linha mestra é uma curva de nível intermediária ‘cotada’ com a finalidade é de 

facilitar a leitura de altitudes; é representada por uma linha mais grossa a cada grupo de quatro 

curvas intermediárias (GUERRA, 1993, pp. 133-135). 

Como orientações básicas para a estruturação do arcabouço cartográfico dispôs-se 

previamente de planos-piloto estratégicos; de qualidade dos termos ‘paisagem’ e ‘imagem’ em 

suas combinações específicas; de bases cartográficas sistemáticas; e de modos de prospectar, a 

paisagem. Esses procedimentos iniciais possibilitaram uma concepção mais clara do objeto 

central de tese, e posteriormente, o realinhamento adequado de seu processo cartográfico 

peculiar. 

Ajuizou-se através de territórios do VEQ.Matapi, durante a execução de dois planos-

piloto como planos preliminares para o embasamento teórico-prático ‘paisagístico’ e da 

estrutura da tese, que a construção de uma narrativa visualizável e de visibilidade exequíveis de 

desafios socioambientais manifestados e ‘revelados’ na sua paisagem, demandaria 

continuamente, uma (geo)cartografia ‘infografizada’, até certa medida, capaz de comunicar as 

impressões ‘pretéritas’, as atuais e as ‘preditivas’ dessa paisagem, e, que sempre que possível, 

comunicada por intermédio de produtos estruturados para a sua prospecção mais realista 

possível. Esses produtos são os resultados de condutas cartográficas como: o prospector de 

imagem de paisagem – PIP como técnica e/ou categoria de análise de imagem de paisagem – 

uma conduta geoinfográfica; a deriva de paisagem ou paisagística – uma conduta objetográfica; 

o ‘constructo cartopográfico’, como o produto originado pela integração de processos 

cartométrico e topográfico – uma conduta cartotopográfica (síncope de termos técnicos 

clássicos, o de cartografia + o de topografia); o ‘inventário’ e a ‘avaliação complexa’ – uma 

conduta diagnóstica; o ‘zoneamento’ – uma conduta prognóstica; e, o ‘redator de súmulas’ – 

uma conduta semiográfica. 

Nesse sentido, foi proposto o seriado cartográfico (ver na Figura 3.1), com a finalidade 

de contribuir para uma visão mais acurada de processos de paisagem do VEQ.Matapi e, por 

consequência, a subministração de subsídios para o seu posterior planejamento e a sua futura 

gestão ambiental, como é o caso particular de condutas de pré-turismo – a sua avaliação 

complexa de potencialidade turística –, e a de sua conservação de água. 

Por sua vez, a estrutura do sinótico cartográfico, até certa medida, adaptada de Xavier-

da-Silva e Carvalho Filho (1993), representou uma tentativa de ampliar e realinhar 

procedimentos cartográficos, com vistas a melhor revelar, entender e comunicar uma espécie 

de ‘simbiose cartográfica (hidro)socioambiental de paisagem’, estabelecida entre os processos 
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ecológicos e os antrópicos no desenvolvimento de cenários prospectivos e na formação de 

panoramas contemplativos do VEQ.Matapi. 

Os citados autores propuseram dois grupos (substituído pelo termo ‘condutas’, 

considerado mais apropriado para o caso) de procedimentos ‘cartográficos’ baseados em 

“técnicas de geoprocessamento e no bom senso”, para as análises geográficas: os diagnósticos 

ambientais baseados em levantamentos (inventários, planimetrias, assinaturas e monitorias) e 

em prospecções (avaliações diretas ‘feitas sobre dados originais’ e as complexas, que se 

sustentam em ‘avaliações prévias’) ambientais, e, os prognósticos ambientais, caracterizados 

por simulações, cenários, normas e unidades territoriais de manejo e planos-diretores. 

O primeiro grupo se refere às áreas com “situações existentes ou de possível 

ocorrência” e, o segundo, aos recortes geoespaciais onde se devem projetar as previsões 

ambientais. Conforme exposto, as subdivisões de condutas podem alcançar um processo 

cartográfico mais geral, mais amplo do ponto de vista trans e multidisciplinar. 

No caso dessa pesquisa, no que preconiza os citados autores, somente os inventários, as 

avaliações direta e complexa e o zoneamento foram criteriosamente conduzidos. 

Tendo por finalidade a uniformização e o entendimento de conceitos-chave associados 

aos termos ‘paisagem’ e ‘imagem’, na sua forma composta ou em separado, desenvolveu-se os 

seguintes: (i) Paisagem ‘real’, quando a composição ‘fisiográfica’ de um instante ‘real’ do 

olhar (meramente descritivo) está relacionada tão somente com a sua visualidade ‘ótica’, ou 

seja, a sua simples observação direta por intermédio do observador, sem que haja uma 

interpretação de processos formadores de suas formas e conteúdos. A rigor, as manifestações 

físicas formadoras de padrão espacial emanadas do espectro visível de radiação (intervalo entre 

0,3 a 0,7 mícrons); (ii) Paisagem fotográfica ou remota, quando uma paisagem ‘cadastral’ é 

registrada por dispositivos óticos e não-óticos, tais como: fotografias aéreas, imagens de 

satélites ou de radar. O caráter cadastral se refere à sua cercadura (moldura limitadora) que 

interrompe o continuum de observação; (iii) Imagem de paisagem (IP), quando uma paisagem 

‘cadastral’ (de caráter ‘semiográfico’) é visualizada através de dispositivos computacionais 

como monitores e, se comunica processualmente através de infográfico articulado e 

metaforizado, concomitantemente, com a sua ‘visibilidade’ de paisagem (não-ótica), para 

explicar o dinamismo ecológico e social para a sua formação estrutural, ou seja, quando ocorre 

a interpretação de processos por intermédio de códigos, seja os processos naturais, os 

antrópicos ou os combinados. Nesse particular, é uma paisagem ‘ótica’ com uma parte de sua 

‘alma’ científico-cultural, revelada; (iv) Paisagem cartográfica, quando o ‘tipo’ de paisagem 

(de caráter geocartográfico) encontra-se na forma de camada estilizada (tema) e vem 
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representada por intermédio de signos e convenções cartográficas como nos mapas/cartas e 

assemelhados. Nesse sentido, é uma espécie de ‘síntese combinatória entre padrões e códigos’ 

cartograficamente transcrita de parte do real para o seu representativo gráfico ou à sua 

equivalência ‘ao que está por algo’; e, (v) Sistema-Paisagem, quando a paisagem (de caráter 

paradigmático/metodológico) foi enquadrada na classificação ‘sintética’ condicional entre o 

ecogeossistema e o geoecossistema. 

Quanto ao modo de prospectar a paisagem se estabeleceram quatro formas de 

abordagem: (i) a biológica, utilizando os próprios olhos, se refere à paisagem real; (ii) a 

psicológica, realizada por intermédio de registro imagético supervisionado (a fotografia 

pessoal), é a paisagem fotográfica; (iii) a efetivada por intermédio de imagem não-

supervisionada (a fotografia aérea e a imagens de radar e a ótica), como a obtida por 

dispositivos fotográfico e não-fotográfico ambiental e por processamento em sistemas de 

tratamento computacional, é a paisagem remota; e (iv) a metodológica, abstração por 

intermédio de documentos cartográficos, é a paisagem cartográfica (ver na Figura 3.2). 
 

Figura 3.2 – Prospector de modos de paisagem 
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Paisagem REMOTA – sensores aéreos 

Paisagem CARTOGRÁFICA Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Observa-se no prospector 3.2, que à exceção da paisagem ‘real’, as demais são imagem 

de paisagem, polissêmica, em se tratando de ‘foto e imagem de satétite’, e monossêmica, com 

relação aos mapas temáticos. No entanto a polissemia é reduzida quando submetida ao 

processo de prospecção, que tem por validação o confrontamento de campo por intermédio de 

procedimentos de deriva de paisagem, cartométrica de campo e trabalho de campo 

Os termos ‘prospector’ e ‘visualizador’ foram assim empregados nessa pesquisa: o 

prospector com a finalidade de comunicar os conceitos e os fluxos processuais associados ao 

termo ‘paisagem’ e sua temática correlata, e o visualizador, no contexto da representação 

gráfica viabilizada por intermédio de diagrama ou de tabela. 

Quatro bases, uma geral, sistemática, e três específicas, foram construídas para 

sustentar a cartografia temática ‘titular’ do VEQ.Matapi. São elas: 

a) a base cartopográfica, que correspondeu ao alicerce fundamental de situação e 

quantificação para as outras três e funcionou como um veículo de espacialidade geral; 

b) a primeira base específica, a natural-antrópica ou base ecossistêmica-geossistêmica, 

exerceu um papel decisivo para a formação dos pilares de acomodação e do plano de 

funcionamento da segunda base, correspondente ao sistema-paisagem; 

c) a segunda base estrutural de paisagem, de grande relevância para essa pesquisa, diz 

respeito ao modelo Sistema-Paisagem que, por sua vez, subsidiou e se relacionou com os 

outros dois sistemas-bases subsequentes: o de conservação de água e e potencialidade turística; 

d) a terceira base, a de conservação de água onde são demarcadas as subáreas nas quais 

os geomarcadores/geofatores em maior ou menor intensidade, contribuem para a deterioração 

de água/recursos hídricos 

e) e por último, ao sistema-base de potencialidade turística, que se denominou de 

sistema geomarcador-geofator pré-turístico. 

Cada uma dessas bases, com seus atributos operacionais específicos, proporcionou 

incrementos cartográficos importantes à base cartopográfica (constructo), tais como: 

demarcações detalhadas de formas de vegetação, contornos sinaléticos de elementos hídricos e 

alternâncias e continuidades de formas de relevo. 

Após essa primeira narrativa, a de apresentação e discussão sobre os ‘elementos 

estruturais iniciais do arcabouço cartográfico’, procedeu-se à segunda, igualmente importante, 

a do ‘realinhamento de condutas do processo cartográfico’, visando dar a continuidade de 

visibilidade técnica ao mapeamento temático proposto, ou seja, a cartografia de paisagem, de 

conservação de Água e  de potencialidade turística do VEQ.Matapi. 
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Para além dos dois grupos de procedimentos cartográficos – o do diagnóstico e o do 

prognóstico, reconhecidos na literatura acadêmica de autoria de Xavier-da-Silva e Carvalho 

Filho (1993), foram propostos outros quatro grupos complementares, aqui denominados de 

‘condutas cartográficas’: uma objetográfica (a de deriva de paisagem), uma cartopográfica (a 

de constructo), uma semiográfica (a de redator) e a geoinfográfica (a de prospector de imagem 

de paisagem – PIP), perfazendo assim o referido sistema de conduta cartográfica, o total de seis 

projeções de análises cartográficas para a prospecção de paisagem do VEQ.Matapi (ver na 

Figura 3.3). 

Procedendo à nova disposição, o ‘caminho crítico cartográfico’ (realinhamento do 

processo cartográfico) para o estudo descritivo-avaliativo de paisagem da área de pesquisa 

ficou estruturado em cinco condutas horizontais (sequenciais) e uma vertical, essa última 

ocorre concomitante a quaisquer uma das condutas sequenciais. São condutas horizontais, a 

objetográfica (deriva de paisagem ou paisagística), a cartopográfica (constructo), a diagnóstica 

(inventário e avaliação complexa), a prognóstica (zoneamento) e a semiográfica (redator). A 

conduta vertical do prospector de imagem de paisagem – PIP, por sua natureza concomitante, 

constituiu um procedimento (geo)infográfico bastante útil e oportuno. 

A deriva de paisagem ou ‘paisagística’ (objetografia) se deu por intermédio de 

itinerários/transectos ‘arbitrários’ e programados nos quais foram abordados os processos e os 

produtos de aproximação visual de elementos distintos (componentes estruturais) de paisagem, 

que tiveram por primeira finalidade subsidiar o pré-projeto de tese (‘piloto’), e 

secundariamente, os levantamentos de campo para as coletas de padrões (dados geoespaciais) e 

códigos (significados e informações), os ajustes cartográficos e as validações socioambientais 

de paisagem. 
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Figura 3.3 – Prospector (1) e visualizadores (2, 3, 4, 5 e 6) de realinhamento do processo cartográfico utilizado 
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Relativamente ao constructo cartopográfico (cartopografia) como um produto de 

procedimento cartográfico adensador de dados e de informações a partir de características 

geométricas/morfológicas de relevo, corroborou para a modificação da base de referência 

cartográfica pré-existente (a elaborada pelo IBGE), por subestabelecer um fundo topográfico 

mais consubstanciado de elementos planimétricos, altimétricos e geonímicos, que foi utilizado 

para a análise e avaliação temática mais refinada de paisagem nas condutas subsequentes. 

Por sua vez, o cartopografia originada na aplicação integrada de métodos topográficos 

convencionais, como o de taqueometria (afeto às medidas estadimétricas), o de ‘barometria’ 

(afeto às medidas de altitudes/alturas relativas por intermédio de uso de altímetro-aneróide), o 

de topologia descritiva (fiadora pelas formas e leis que regem o modelado terrestre), e os 

cartográficos, por intermédio de cartometria (afeto às medidas semianalíticas nas cartas como 

a declividade, a interpolação de curvas de nível etc.). Por intermédio desse processo até certa 

medida ‘interdisciplinar’, obtiveram-se os dados planimétricos e os altimétricos subsidiários, 

que foram introduzidos na base cartográfica pré-existente, que por esses acréscimos passou a 

chamar-se ‘constructo’ ou base cartopográfica, ampliando a sua ‘visibilidade cartométrica’ 

físico-ambiental. 

Entre outras possibilidades, o traçado de ‘curvas de forma’ originada por geomarcador 

geomorfológico, a demarca em uma quebra positiva do relevo; outro caso, é a do nível 

combinado ou não, de flutuação de água gerada pela chuva ‘sazonal’ e/ou pela maré nos leitos 

(maior e menor) de vales/talvegues, e por marcador geotopográfico linear de divisores de 

padrões de paisagem ou de relevo como a demarcação cartográfica combinada de linhas de 

quebras topográficas positivas e negativas que formam as faixas de borda (tarja de 

tombadores) de planalto do VEQ.Matapi. 

Por sua vez, à rigor, o termo ‘constructo’ designa em ciência “um conceito teórico não 

observável” usado na liguagem comum para definir uma personalidade, amor, medo, coragem 

etc., não obstante, torna-se um constructo científico por intermédio de uma definição clara e 

de um embasamento empírico, que é o caso. 

O dicionário on line de português (2019), assim o define: 

 
Modelo criado mentalmente que, elaborado com base em dados simples e partindo 

de ações analisáveis, é usado por especialistas para compreender uma parte 

específica de uma teoria; é um modo de compreender a realidade que deriva das 

observações e percepções individuais, resultantes das experiências (passadas ou 

presentes) de alguém. 
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Quanto à semiografia (redator de súmulas) é entendida como notações por intermédio 

de sinais ou metáforas gráficas apostas na imagem de paisagem do monitor com suas 

variações conceituais a serem aplicadas às súmulas cartográficas, ou seja, os mapas de 

paisagem, de conservação de água e de potencialidade turística. São os elementos gráficos que 

conduzem à visualidade e à visibilidade de conexões, fluxos e de interações entre as imagens, 

e as articulam, de tal modo, a orientar o leitor ao entendimento de suas relações intrínsecas – 

os seus processos, no caso de paisagem, representada nas súmulas cartográficas como ‘síntese 

parcial’ de realidade. 

Relativamente à geoinfografia (uma infografia geográfica), ajuizou-se, por primeiro, a 

originalidade da linguagem visual, semiótica, que caracteriza a cartografia geográfica desde 

os seus primórdios e, por último, o avanço da computação gráfica. Essa conjugação 

proporcionou uma maior eficiência na comunicação ‘virtual’ por intermédio de leiautes com 

‘possibilidade cibercartográfica’, ou seja, criou um potencial de alcance veiculatório através 

de ciberespaço. 

A modelagem cartográfica foi realizada por intermédio de cinco condutas gerais, sub-

divididas em dezesseis etapas: uma deriva, um constructo, quatro inventários, cinco (ou 4?) 

avaliações complexas, um zoneamento, três redatores e um prospector. 

Por sua vez, a moldura geoinfográfica construída, foi concebida como produto de pré-

difusão cibercartográfica, que tratam em seu adjeto, do processo de paisagem do VEQ.Matapi 

com suas articulações geográfico-ambientais firmada, particularmente, na sua relação direta 

com a conservação de água; esta como infraestrutura geoecológica fundamental para a 

manutenção de sua potencialidade (eco)turística. Nesse sentido, a comunicação por 

geoinfográfico foi pensada para todos os níveis de condutas cartográficas, com o intuito de 

introduzir e ambientar o leitor de modo mais amplo na paisagem pré-turística (apenas 

pedagogicamente compartimentada) do VEQ.Matapi, pois a paisagem enquanto um Sistema-

Paisagem deve ser considerada indissociável. 

Por fim, o seriado cartográfico foi idealizado com o objetivo de melhor aferir tanto a 

visualização como a visibilidade de processos naturais e culturais formadores de paisagem do 

VEQ.Matapi, com vistas ao aproveitamento e fruição dessa paisagem, como potencialidade 

turística sustentada pela disponibilidade e conservação de água na área de estudo. 
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3.2 Prospector de Imagem de Paisagem – PIP 

 

Os procedimentos geoinfográficos para a concepção do Prospector de Imagem de 

Paisagem – PIP, constou de três passos: o primeiro período visou a sua sustentação teórica; o 

segundo, os procedimentos analíticos para a sua construção; e o terceiro período, a sua 

demonstração, aplicando-o em casos existentes no VEQ.Matapi. 

O conceito de infografia é uma chave para a concepção/construção do PIP. 

Para Maciel (2016, pp. 6 e 7), 

 
A infografia pode ser entendida como uma forma de representação imagética da 

mensagem que se deseja transmitir. É a forma impressa, como explica De Pablos 

(1998), do binômio imagem + texto em qualquer suporte, usada para explicar com 

clarividência a informação textual disposta. [...] Para Colle (1998) trata-se de um 

novo tipo de discurso no qual se utiliza uma combinação de códigos icônicos e 

verbais para transmitir uma informação ampla e precisa, para a qual o 

discurso verbal seria complexo e requereria mais espaço. A infografia produzida 

para a internet ganha variadas denominações em diferentes trabalhos como, por 

exemplo, infografia interativa, infografia digital, infografia animada e infografia 

multimídia, todas se referem ao mesmo objeto (RIBAS, 2004). (Grifo nosso). 

 

Sendo assim, adotou-se o adjetivo ‘geográfica’ para a infografia ou simplesmente 

geoinfografia, considerando a potencialidade desse veículo informativo frente às 

características da web, atualmente um canal de comunicação de grande alcance. 

Chamou bastante atenção, a visão de Maciel (2016, p. 5) sobre o binômio “imagem e 

discurso”, assim descrita: 

 
Dentro da perspectiva da análise de discurso, defende-se a ideia de que qualquer 

imagem deve ser considerada discurso, mesmo isolada de outro sistema semiótico. 

Do mesmo modo que as palavras se organizam através de um determinado nível de 

códigos para expressar um sentido, a imagem também pode ser entendida como 

unidade textual de produção de sentido (PELTZER, 1991). O sentido é o 

conteúdo próprio, produto de um texto que se exprime através de uma ordem 

sequencial, quando sujeito à interpretação do coenunciador numa dada condição de 

produção discursiva. Tanto o texto linguístico, quanto o icônico são unidades 

funcionais da comunicação e constituem uma uniformidade íntegra e indissociável. 

Como diz Peirce (1974), o discurso verbal está permeado de imagens mentais ou 

de iconicidade. Segundo a teoria geral dos signos de Peirce (1974), entende-se que 

todo pensamento se dá em signos. Desta forma, pode se considerar que os gestos, as 

ideias, as cognições e até mesmo o próprio homem são entidades semióticas. O autor 

classifica os signos como “[...] algo que sob certo aspecto e de algum modo, 

representa alguma coisa para alguém” (1974, p. 94). Portanto, o objetivo do signo 

é sugerir, substituir ou representar determinada coisa, sem ter, necessariamente, que 

ser igual a ela. Tem o papel de mediador entre algo ausente e um intérprete 

presente. Embora a palavra possa falar da imagem, descrevê-la e traduzi-la, não 

considera a sua matéria visual e sua condição de efeito constituído historicamente 

(MEDEIROS, 2009), sendo a linguagem lugar de significação, o sentido se 

materializa na relação dos sujeitos entre si, com a língua e com a imagem em 

sociedade. A articulação de imagem à escrita aponta para a força que o discurso 

adquire ao ser investido em diferentes materialidades, até porque, como sinaliza 
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Peltzer (1991), o homem não pensa nem conhece sem a afluência das imagens. 

(Grifo nosso). 

 

Em uma outra abordagem, agora, sobre a ideologia da imagem na infografia, na página 

12, lê-se: 

 
[...] é um mecanismo de produção de sentidos que se materializa na linguagem. 

Assim como a linguagem, a imagem também pode ser entendida como discurso 

ao produzir sentidos. É o que vemos refletido nos veículos de comunicação de 

massa quando nos deparamos, recorrentemente, com escrita articulada à imagem. 

(Grifo nosso). 

 

Como um discurso mediador entre o pesquisador-autor e seus pares e uma expressão 

ideológica sobre a categoria analítica de que possa ser a paisagem, o PIP ‘geoinfográfico’ foi 

pensado como um meio, uma técnica que passa pelo binômio imagem/texto (acrescentando-se 

aí, metáforas gráficas) para revelar as relações entre a Água, o Relevo, a Vegetação e as 

Comunidades Humanas. Os PIPs foram organizados de modo a sugerir movimentos às partes 

de processos ambientais por intermédio de signos, códigos e significados, ou seja, passar uma 

informação socioambiental até certa medida, compreendida de forma unívoca. Assim, a 

formação discursiva do PIP deve levar o leitor a crer que o sentido da mensagem não pode ser 

outro e que a imagem interpretada é um despretensioso reflexo do real, ainda que não seja de 

forma definitiva. 

A prospecção de paisagem como uma forma de visão de paisagem integradora foi uma 

preocupação dessa pesquisa. Nesse sentido, a prospecção como processo cartográfico de 

aproximação de paisagem foi uma estratégia para a construção do PIP. 

Por sua vez, a prospecção por intermédio de uma paisagem ‘real’ ou por sua imagem 

digital, é uma forma visual subjetiva de comunicação intuitiva e ideológica, mas devidamente 

embasada em augumentações científicas e trabalhos de campo. Sendo assim, a prospecção de 

paisagem foi um procedimento concomitante a todo o processo cartográfico de análise, de 

avaliação e de redação visual e visibilidade de paisagem, ou seja, a sua melhor e mais 

‘convincente’ forma de revelação geográfica. 

Portanto, esse processo prospectivo inicial foi incluído como uma primeira conduta 

estratégica, nos processos de formação, de revelação e de comunicação de ‘paisagem’, 

ajuizando-se que o procedimento de prospectar também opera como uma espécie de 

‘separador de percepção’, no caso, separar a imagem de paisagem da paisagem ‘real’ da 

imagem examinada, ou seja, a posta em deriva geocartográfica pelo observador conforme 

visualizado no rito da Figura 3.2. 
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Se há uma prospecção de paisagem é natural que se estabeleça um prospectador ou 

prospector de paisagem. Nesse sentido, o prospector, segundo o dicionarista Caldas Auletes 

(2017), é “aquele que conhece e indica os terrenos metalíferos para prospecção”. 

Figurativamente, é o “indivíduo responsável pela pesquisa e indicação de negócios ou 

aplicações financeiras para pessoas físicas ou jurídicas”. Entretanto, Aurélio (2017) reduz o 

termo, e assenta que prospector “é aquele que prospecta”. Já, o Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa (2017) pondera que prospectar é “examinar minuciosamente e com 

método... é estudar as possibilidades de ampliação de uma clientela”, que no caso presente, 

pressupõe-se a comunidade geográfica. Essa última, é a definição adotada para esse trabalho. 

O processo infográfico na prospecção de paisagem é de fundamental importância. 

Kanno e Brandão (1998) e Kanno (2013) definem a infografia como “o recurso gráfico que se 

utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais 

podem ser tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou fotos”. Iria (2017) contribui para 

ampliar essa noção, e especifica que: “A infografia pode ser vista como uma linguagem visual 

estratégica na educação”. E que “para aprender a pensar e a criar infográficos é importante 

que a linguagem visual esteja presente em sua vida como um hábito natural”. Prosseguindo, o 

autor enfatiza: “a infografia é uma linguagem visual contemporânea e estratégica, que pode 

ser aplicada em qualquer seguimento dentro do atual mercado de trabalho (IRIA, 2017). 

O termo ‘geoinfografia’, aqui composto, se reporta a uma infografia aplicada aos 

sistemas ambientais e aos temas geográficos, e o PIP corresponde à forma gráfica 

simplificada do processo mental de formação e significação da imagem-paisagem, esta 

considerada no âmbito do prospector. Nesse sentido, o PIP não deve ser entendida (nessa 

abordagem), como sendo as iniciais de imagem-paisagem, e sim como uma categoria de 

análise de construção de paisagem computacional-gráfica. 

Por fim, os prodedimentos geoinfográficos são as considerações gráficas, que 

antecedem e precedem os objetos dessa pesquisa, para facilitar a compreensão do processo 

cartográfico para a construção final de súmulas cartográficas temáticas. 

A concepção do prospector de imagem de paisagem, o PIP, inicia-se a partir de seu 

conceito mais amplo. Quando se fala em PIP é preciso se ter a clareza que se trata de produto 

final de um geoinfográfico, e que o geoinfográfico, por sua vez, é o produto de organização de 

elementos gráficos como as variáveis visuais cartográficas (modulação X-Y, valor, forma, 

granulação, orientação, cor e tamanho) em conjunto com fotografia e/ou imagem analógicas 

ou digitais, bem como outros infográficos. Relativamente ao adjetivo IP como a abreviação do 

termo ‘imagem de paisagem’, se justifica, porque se considera que a fotografia de uma 
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paisagem não sendo a paisagem em si, o seu registro analógico ou digital ‘está por ela’, e 

sendo assim, é de certo modo a sua imagem em aparência. Pode-se dizer o mesmo, quando o 

observador ‘olha’ a paisagem num relance, o que vê, de certa forma é uma imagem fugaz, do 

que possa a vir a ser na realidade. 

Resumindo, o PIP, de um modo geral, é uma técnica, um método de visualização 

infográfica de processos geocartográficos; não obstante, foi aplicado como uma categoria de 

análise de paisagem nos procedimentos realizados nas avaliações complexas de sistemas 

(socio)ecológicos (ecossistema e geossistema), de paisagem, de conservação de água e de 

potencialidade turística. 

A graficácia digital e a analógica é a outra base do (geo)infográfico. Nesse sentido, a 

conduta geoinfográfica do PIP está baseada na visualização de imagem digital por intermédio 

de monitor computacional, e possue um caráter ‘verticalizador’ no processo cartográfico 

proposto, ou seja, é uma conduta semiológica que interage, concomitantemente, com as 

demais condutas. Nesse sentido, é a parte comunicacional analógica/digital, esquemático-

visual da tese, que se propõe cartografar e exibir as modalidades de paisagem do VEQ.Matapi 

por intermédio da graficácia computacional. 

Por sua vez, a graficácia ‘geográfica’ é entendida como uma forma específica de 

linguagem visual de comunicar, de representar e de compreender as relações geoespaciais por 

intermédio do recurso de imagem, onde o mapa é seu principal elemento. 

O mapa, na visão de Oliveira (1977, p. 17), é uma ‘graficácia’ – uma forma de 

comunicação gráfica – que expressa espacialmente os objetos pesquisados (1977, p. 17). É 

uma habilidade espacial que, se desenvolvida, proporciona aos seres humanos a leitura e a 

interpretação de mapas de forma sistemática, isto é, os ‘alfabetiza espacialmente’. 

Balchin (1978, p. 8) ressalta a importância da graficácia, desde os níveis iniciais de 

leitura de mundo: 

 
Em primeiro lugar, a graficácia é importante para a escola primária. [...] Ao passar 

do nível primário para o secundário, devemos nos certificar de que existam 

oportunidades tanto para os aspectos de leitura (incoming) como de escrita 

(outgoing) da graficácia. (BALCHIN, 1978, p. 8). 

 

Para se construir os geoinfográficos, utilizou-se as ferramentas de desenho do Word 

(vs. Vista e Estudante), o editor de imagem Picture Manager para corte e contraste, o recurso 

de desenho Paint e o editor de vídeo Windows Movie Maker, todos da Microsoft Company®. 

A concepção computacional do (geo)infográfico do PIP passa pela visualização 

computacional. A visualização de imagens por computador avançou a partir dos anos de 1987, 
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por meio de conferências co-patrocinadas pelo Institute of Electrical and Eletronics Engineers 

– IEEE e Special Interest Group on Computer Graphics – ACM SIGGRAPH (McCORMICK, 

1987). 

Segundo McCormick (1987), a 

 
[...]visualização por computador transforma o simbólico para o geométrico e 

possibilita a observação de fenômenos através de simulações e cálculos. Ela oferece 

métodos para ver o invisível e enriquece o processo da descoberta. Em muitos 

campos do conhecimento a visualização está revolucionando a forma do cientista 

fazer ciência. (Grifo nosso) 

 

Robertson (1991) reforça essa visão, ao considerar que 

 
[...]no conceito de visualização é fundamental a ideia do observador poder 

construir um modelo mental, com os atributos visuais que representam os 

atributos dos dados em uma forma definível. Escolher a representação adequada 

favorece uma apreciação crítica e abrangente do dado e beneficia análises 

subsequentes para processar ou tomar decisões. (Grifo nosso) 

 

É nesse sentido que o PIP torna-se um procedimento de avaliação de percepção e 

revelação de paisagem e seus correlatos infográficos, que usualmente pode progredir para as 

representações mentais de paisagem (padrões) e produzir os redatores de súmulas 

cartográficas (mapas digitais) de significados, de informações e atributos (códigos), com a 

finalidade de identificar, reconhecer e comunicar padrões e estruturas de paisagem (padrões e 

códigos), o que significa explorar e propiciar o melhor entendimento de paisagem se propõe a 

revelar. Essa condição proporciona a geração de um novo sentido para a imagem, contando 

com a aptidão humana de visualizar e interpretar (MACEACHREN et al., apud 

BUTTENFIELD e MACKANESS, 1992; BUTTENFIELD e MACKANESS, 1992; 

EARNSHAW et al., 1992). 

A percepção visual pelo cérebro humano de imagens eletrônicas não é a mesma gerada 

para produtos analógicos convencionais, tais como os mapas e as imagens impressas em papel 

(LOCH, 2006). Nesse sentido, para se alcançar a graficidade da interatividade de processos de 

paisagem, o ecológico e o antrópico e a evocação gráfica desejada, praticou-se nesse trabalho 

a combinação de duas técnicas analíticas de observação visual para compor a comunicação 

cartográfica. A primeira, a radiométrica, representada pela mistura aditiva da luz vermelha e 

verde (tons de amarelo, laranja ou marrom), da mistura do verde e azul (produz tons de 

ciano), e da mistura de vermelho e azul (tons de púrpura, incluindo o magenta). e; a segunda, 

a impressa em papel, representada em combinações subtrativas de cores ‘químicas’entre o 

ciano (azul), a magenta (vermelho) e o amarelo. A primeira condição ‘virtual’ foi utilizada 
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como ferramenta computacional pelo autor, e a segunda, a impressa para o leitor. Por sua vez, 

a apresentação dessa tese para o público, representa um resultado gráfico que sintetiza essa 

espécie de simbiose semiológica de dupla observação temática. 

Os mapas ‘finais’ dessa pesquisa até certa medida, devem ser analisados sob essa 

ótica, ou seja, como produtos de mescla de mapas mentais e prospectados, não alcançados de 

‘imediato’ pelo usuário que desconhece a ‘verdade terrestre’ (paisagem ‘real’) da unidade de 

estudo, e de seus mapas tangíveis, estes sim, disponíveis analogicamente nesse trabalho. 

Nesse sentido, o PIP, é uma ferramenta ‘reforçadora positiva’ de documentos cartográficos 

para propósitos especiais, tais como os mapas de paisagem, de conservação de água e de 

potencialidade turística, os quais podem ser tipificados conforme os preceitos da International 

Association Cartographic, como “Mapas designados para mostrar feições ou conceitos 

particulares”, que é o caso. 

Por sua vez, os mapeamentos com tais características envolvem fenômenos físicos e 

culturais ou de ideias abstratas, incluindo distâncias e direções, padrões de localização ou 

atributos espaciais de mudanças de tamanho e magnitude (DENT, 1996; LOCH, 2006). 

O PIP ‘virtual’, é a parte dispositiva e conceitual do processo de visualização 

eletrônica de uma ‘imagem ótica’, que se quer de natureza geográfica, tais como: fotografias 

aérea e comum, imagens de radar e de satélites ambientais, e arquivos de mídias 

assemelhados, através de sua reprodução visual em um monitor de vídeo, que juntamente com 

as observações e registros obtidos no campo, antecederam em certa medida a idealização de 

um esquema-visualizador analítico-digital, onde se propôs mostrar as possíveis interações de 

processos ecológicos e antrópicos formadores de paisagem do VEQ.Matapi. Nesse sentido, 

buscou-se também ressaltar no PIP analisado e avaliado, os geomarcadores e geofatores de 

paisagem de maior evidência visual. Por sua vez, essas análises, foram comunicadas sempre 

que possível, cartográfica e sistematicamente na forma de geoinfográficos, na tentativa de 

proporcionar ao leitor interessado uma visualidade ‘direcionada’ e uma maior acuidade de 

visibilidade dos processos de paisagem atuantes, via os enquadramentos esquemáticos 

representados. As avaliações simples e complexas, com base nessas análises ‘virtuais’, foram 

confrontadas e validadas, em conformidade com aquelas identificadas no campo. 

No processo geoinfográfico, os grafos metafóricos e, em menor escala, os 

interpretativos, que se quer de caráter monossêmico, obliteraram visualmente a capacidade 

gráfica das expressões cênicas sobre as quais são afixadas digitalmente. Esse ruído de 

visualidade foi considerado uma forma ‘provisória’, mas até então incontornável 

graficamente, para reproduzir esquematicamente os processos interativos de imagem-
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paisagem que ocorrem no VEQ.Matapi. Casualmente, para compensar essa perda de 

informação visual, o usuário pode realizar visita técnica ao campo para conhecer e contemplar 

o ‘oculto processual’, se for o caso, e posteriores contribuições. 

O processo do PIP é completado com a representação gráfica articulada de processos – 

os geoinfográficos –, que corresponde a um veículo que julgou-se eficiente na transmissão de 

informações geoespaciais, através de três fases ou camadas de superposição nominadas de: 

cenerização – a condição na qual a imagem de paisagem é registrada fotograficamente, ou 

não, no caso de imageadores ambientais (radar, satélites e assemelhados); interpretação – a 

condição na qual ela é enfocada em um contexto científico específico, não dando margens às 

ambiguidades; e metaforização – a condição na qual o arranjo geométrico produz um efeito 

de articulação hierárquica dos níveis de abordagem, ainda que possa permitir inversões e 

reiterações (ver na Figura 3.4). 
 

Figura 3.4 – Visualizador de fluxo do prospector de imagem de paisagem – PIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem de paisagem passa por três planos o cênico, o interpretativo e o metafórico, 

e não se trata de uma fotografia comentada porque a forma de construí-la implica em 

tratamento gráfico digital. 

Em sua forma mais conceptiva, o PIP foi concebido com o intuito de observar melhor 

o que se denominou ‘água-vegetativa’, ou seja, a percepção científica da água e da vegetação 

na paisagem, consideradas componentes estratégicos para a conservação e uso sustentável de 

recursos hidroambientais, socioeconômicos e culturais. 

A visualização de imagem de paisagem busca destacar, em primeiro plano, as 

características de água superficial associada às formações fitogeográficas dessa dependente. 

Essa preocupação é de fundamental importância no desenvolvimento de processos visuais 

utilizados nesse trabalho, porque através desse procedimento busca-se minimizar as dúvidas e 

aumentar a capacidade de entendimento do leitor através do processo visual, principalmente 

 

 CÊNICO 
(polissêmico) 

INTERPRETATIVO 
(monossêmico) 

METAFÓRICO 
(monossêmico)  

IMAGEM de PAISAGEM 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2017 
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no que diz respeito àquelas pessoas, que não têm a convivência direta com os sistemas 

socioecológicos do VEQ.Matapi. 

Nesse sentido, o PIP se propõe um veículo de comunicação visual, resultante da 

sobreposição de imagens digitais cênicas, interpretativas e metafóricas, que possibilita, 

inicialmente, estimar qualitativamente o ‘quantum de água-vegetativa’ a ser protegido ou 

conservado na paisagem, realizando, por assim dizer, uma espécie de ‘balanço visual 

(hidro)fitográfico qualitativo de paisagem’. 

De modo específico, o termo paisagem é priorizado quando o contato com a imagem é 

‘real’ (observada no campo). Assim sendo, é de se esperar que no ato interpretativo de foto-

imagem, haja embutida uma forte carga emocional do autor com relação à paisagem. A essa 

combinação analítica submetida aos aspectos, impactos e danos ambientais estudados remete-

se o que se entende por paisagem instrumental. 

Uma limitação encontrada para a aplicação do PIP deu-se na sua fase de diagramação 

da imagem de paisagem, originada pela complexidade de articular alguns processos 

formadores de paisagem. 

A limitação de marcação metafórica no PIP, deu-se por redução gráfica de elementos 

constantes na imagem de paisagem; uma saturação poderia ‘carregar visualmente’ a paisagem 

analisada, tornando-a confusa. A solução encontrada para evitar essas ‘fortes expressões 

gráficas’ foi o remetimento às imagens de paisagem, quando necessário, para os itens 

pertinentes, disseminados no trabalho. Esse procedimento evitou a reedição de imagem de 

paisagem. 

Associado ao processo de visualização, elaborou-se tabela de classificação de níveis 

de qualidade hidroambiental de foto-imagens, detectadas em vários pontos da unidade. Este 

método indireto de avaliação, denominado de ‘qualidade hidroambiental da fotoimagem’, 

considera as relações entre os elementos hidrográficos, topográficos e vegetacionais – caráter 

hidro-topo-vegetacional da fotoimagem – produzidas pelos contextos geográficos que a 

constituem. Para ilustrar os níveis hidroambientais representativos foram obtidas centenas de 

fotografias digitais, posteriormente selecionadas e transformadas em um esquema-mosaico, de 

maneira que tomassem a forma de uma ‘bacia hidroambiental visualizante’. 

O terceiro passo foi o ajustamento e a aplicação do PIP, explica-se melhor essa 

terceira fase operacional do PIP, que consistiu em dois períodos distintos, com vistas a 

atender à análise comparativa de condições (hidro)geoecológicas do VEQ.Matapi, ou seja, ao 

processo de monitoramento classificados por dois grupos de apoio à tese: 
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No primeiro momento em março de 1995 – etapa que esteve relacionada à pesquisas 

anteriores na área, visando a futura tese –, o processo seletivo de fotografias (como imagem) 

deu-se na presença ativa de três pesquisadores-doutores de áreas transversais do 

conhecimento (Química, Psicologia e Farmácia), o qual denominou-se de Grupo de 

Referência Interdisciplinar (GR1) e exibidas em três sessões distintas a coleção fotográfica 

digital, utilizando-se na ação o sistema datashow. Durante a comunicação visual foram 

informadas e esclarecidas aos participantes as questões hidroambientais básicas pertinentes a 

cada fotografia (imagem de paisagem). De acordo com o Quadro 3.1 de classificação de 

paisagens instrumentais (imagem de paisagem, Figura 3.5), cada um dos convidados deveria 

atribuir reservadamente nas fichas, valores de níveis de interferência, bem como a opção de 

intervenção. 

No segundo período, em agosto de 2010, sentiu-se a necessidade de ampliar o GR1, 

com o aumento do número e qualidade de pessoas envolvidas. A esse contingente denominou-

se Grupo de Referência2 (GR2), em função da presença de alunos dos Cursos de Geografia e 

Biologia, cursando os últimos semestres. 

Foram as mesmas questões fundamentais consideradas nesse processo, conforme 

apresentadas no Quadro 3.1 levadas à análise crítica da visualidade da qualidade ambiental de 

cada fenômeno, tendo por fundo figuras simples, conjugadas ou sobrepostas em séries 

didáticas em diferentes escalas e situações. 

Quadro 3.1 – Visualizador semiológico de questões analisadas pelos Grupos de Referências 

(GRs) 

VISUALIDADE E VISIBILIDADE DE GEOFATORES E GEOMARCADORES 
DE PAISAGEM NO CONTEXTO DE ROTINAS NO SOLO 

Fenômenos 

ONDE o fenômeno se manifesta nas unidades observacionais (mapa e realidade)?  Localização 

QUÊ fenômeno está ocorrendo?  Descrição 

POR QUE está ocorrendo o fenômeno?  Explicação 

COMO1 está ocorrendo o fenômeno?  Descrição/Explicação 

EM QUE CONDIÇÕES ecogeográficas se encontra o fenômeno?  Classificação 

COMO2 minimizar, recuperar ou interromper os danos de rotinas no solo?  ‘(Des)impactação’ 

COMO3 potencializar o fenômeno ou criar outro segundo as rotinas no solo?  Impactação positiva 

 

 

A percepção visual do Grupo de Apoio à Tese da qualidade hidroambiental do PIP 

exibido resultou em respostas rápidas – quase instantâneas – afirmativas e convictas 

demonstrando o poder do PIP quando se trata de impacto ambiental ‘negativo’ considerado na 

dimensão de atividade humana de rotinas no solo. Os resultados muito pouco variaram, desde 

Elaborado MENDES PEREIRA, S.W., 1999 
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que esclarecidos os mecanismos processuais ambientais enfocados. No contexto 

analítico/avaliativo do autor desse trabalho, como mediador do grupo, os resultados 

taxonômicos encontrados foram considerados satisfatórios. Os resultados de níveis de 

qualidade hidroambiental obtidos através de IP de 35 rotinas no solo e processos adversos 

associados produziram reflexões relevantes que levaram a interessantes conclusões 

hidroambientais, aproveitadas neste trabalho, além de fornecer subsídios para indicar temas e 

conteúdos para a Educação Ambiental e para atividades de ecoturismo pluritemático de 

pequena a média escalas. 

Na formulação, avaliação e conclusão das questões postas no Quadro 3.1 residem 

também os esforços do grupo de referência no sentido de se conservar a água, e por extensão 

a paisagem do VEQ.Matapi. A estrutura hidroambiental apoiada na morfotopografia de 

paisagem foi concebida nesse trabalho como uma ferramenta multidisciplinar de expressão de 

semiologia gráfica monossêmica, capaz de explicar através do PIP os processos interativos 

entre água, vegetação e relevo, com ênfase na água e/ou no uso do solo, resultando na 

contribuição para o entendimento daquilo que se convencionou denominar por ‘impacto 

hidroambiental’. A tríplice interatividade também foi utilizada para aprimorar técnicas de 

levantamento de dados hidroambientais. 

Figura 3.5 – Prospector de imagem de paisagem (PIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície de flutuação sazonal 

AAANNNFFFIIITTTEEEAAATTTRRROOO   DDDEEE   RRRAAAVVVIIINNNAAASSS   
(((TTTAAARRRJJJAAA   DDDEEE   TTTOOOMMMBBBAAADDDOOORRREEESSS   –––    ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   CCCEEERRRRRRAAADDDOOO)))   

Eucaliptus sp. 

Data: 25/08/2005 





 

  

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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A simplificação da interação hidroambiental se baseou na observação científica 

concomitantemente com a descrição analítica através de múltiplas imagens integradas 

visualizadas pelo prospector e foi de grande utilidade ao fornecer dados e informações 

importantes na compreensão de processos de paisagem do VEQ.Matapi. A forma mais 

simples de integrar os dados e informações a partir de duas ou mais imagens foi a utilização 

do que aqui denominou-se de técnica de indicação visual de indícios, a qual consiste 

basicamente em apontar, alinhavar e circunscrever utilizando-se setas, linhas e figuras 

geométricas (planas e em perspectivas) para uma ou mais áreas das imagens de modo a 

organizar sequencialmente o fenômeno que se quer mostrar. No processo de apontamento, a 

indicação visual de indícios foi considerada um importante procedimento gráfico responsável 

pela arquitetura de ligação entre os elementos de interesse hidroambiental, até onde permitisse 

as associações, correlações e interpretações entre os vários processos hidroambientais 

contidos em um mesmo ‘geo-objeto’, daí o porque de enriquecer, sobretudo a descrição 

analítica dos aspectos adversos. 

As impressões de caráter contemplativo da imagem-paisagem foram valorizadas no 

contexto da potencialidade turística. Reforça-se a premissa de que a interpretação de uma 

foto-sequência é extremamente sensível ao contexto espacial e visual na qual ela é exibida, e 

por tanto, essa qualidade deve perdurar em todos os momentos em que se observa 

cientificamente o conjunto de imagens. No sentido contextual dos aspectos adversos, as 

impressões contemplativas são informações sbsidiárias que embora não seja explicitamente 

solicitada pelo intérprete, são consideradas de extrema importância para a visualização de tais 

fenômenos, devido à capacidade de indução científica que sugere através da espontânea 

análise comparativa. 

Sem a contextualização hidroambiental, o resultado da descrição analítica pode 

apontar para uma argumentação desvinculada da unidade de estudo. As representações 

gráficas mais sofisticadas devem considerar sempre a seleção de um contexto apropriado, o 

qual depende do propósito das imagens, da estilização dessas, da escala e da complexidade do 

fenômeno adverso enfocado. A contextualização espacio-visual das imagens pode ser 

considerada como uma técnica polissêmica combinada com uma percepção monossêmica. 

Enquanto o intérprete procura na foto-sequência por um fenômeno adverso em particular, o 

sistema de imagens articuladas fornece outros produtos hidroambientais resultantes da 

superposição de múltiplos contextos. Esta combinação é uma facilitadora na interpretação dos 

fenômenos adversos aos recursos questionados. 
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As modalidades de visualização foram determinadas tendo por critério as feições 

morfotopográficas e hidrotopométricas reinantes, devidamente integradas. Entre tantas outras 

feições socioambientais do VEQ.Matapi, destacou-se aquela denominada de ‘morfotopografia 

superficial’ (que é a feição resultante da forma topográfica ‘localizada’, que compõem a forma 

geral do relevo), por apresentar forte contraste visual resultante de processo geomorfológico. 

Nas figuras 3.6 e 3.7, fatores hidroambientais não ‘visíveis’ tais como: infiltração, porosidade, 

impermeabilidade, composição do substrato, escoamento subsuperficial, decomposição de 

matéria orgânica etc., compuseram a explanação sobre o produto paisagístico ‘visualizado’. 

Nestas figuras, foi mostrado a técnica de análise de dados morfotopográficos de interação 

hidrotopovegetacional, como o de tombador–terraço-rio (primeiro caso) e o de têso–várzea–

rio, a partir da imagem de paisagem. 

Figura 3.6 – Prospector de análise de elementos socioambientais de paisagem 
 

 

 

 
 

 

As interações (sócio)hidrotopovegetacional típicas CASA/agricultura–ESPLANADA–

TOMBADOR–TERRAÇO–RIO visualizadas nos prospectores, mostram até certa medida, a 

síntese ou pelo menos uma súmula de processos e seus componentes formadores de paisagem 

no VEQ.Matapi. Nesse sentido, a combinação desses principais elementos responde 

genericamente, pelos padrões de paisagem que ali ocorrem. Por sua vez, os padrões se 

materializam na forma de sistemas (fito)ecológicos como o ‘cerrado’ em relevos tabular e 

mamelonado, a ‘floresta’ de terra ‘firme’ em relevo suave ondulado, a ‘mata’ (‘floresta’) de 

TERRAÇO 

 barranca 

 quebra positiva 1 

RIO 

 quebra negativa 1 TOMBADOR 

 quebra positiva 2 

 quebra negativa 2? 

ESPLANADA 

Situações típicas de GEOMARCADOR e GEOFATOR 

Geofator AGRICULTURA 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2017 
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várzea com campos e lagos submetidas ou não às penetrações de níveis de maré e a ‘mata’ 

psamófila (sobre terrenos de areias quartzosas) em relevo plano. 

Observar no PIP a interação hidrotopovegetacional onde a vegetação de encosta de 

tombador e mata corredor de vale guardam uma forte variação de topofácies, mas sem alterar 

significativamente as fitofácies. Em uma observação aérea não considerando as evidências de 

existência do geofator em questão, não é possível visualizar os geomarcadores. Nesse caso, as 

paisagens, a técnica e a cartográfica subestimam a existência de geomarcadores, por sua vez, 

as paisagens, a real e a fotográfica, os revelam. Nesse sentido, a integração de modos de 

paisagem torna a paisagem, visual e visível ao PIP. 

Mudando a orientação, observa-se no PIP que o desvegetamento impróprio de encosta 

para uso agrícola (mandioca) não produz mais o efeito do que se poderia chamar de zona de 

‘fitobarragem’, como verificado no PIP anterior, promovendo a erosão acelerada e a redução 

drástica ou mesmo desaparecimento da retenção das águas pluviais. Observa-se, ainda, um 

estreito terraço (seta verde-branca) que absorve parte do escoamento e sedimentos 

transportados através da superfície do tombador. Analisar que a mata longitudinal avança 

lateralmente em direção ao tombador. É interessante destacar que no complexo de rampas o 

escoamento superficial produz forte aeração das alturas pluviométricas (chuvas) que chegam 

às matas ricas em oxigênio dissolvido. Nos dois exemplos de interação hidrotopovegetacional 

o laterito funciona como um balizador morfotopográfico, o qual, sendo exposto à radiação 

solar e precipitações, fragmenta-se e empresta às superfícies o caráter pedregoso. É o 

principal responsável pela manutenção da encosta devido sua alta resistência à pluvioerosão e 

fator dificultador de troca vegetacional. A retenção do escoamento pluvial nessas áreas é 

fundamental para garantir disponibilidade de água na paisagem ‘geofaciológica’. Notar que os 

esquemas triangulares tracejados indicam sempre ângulos maiores que 300 devidamente 

confrontados com os dados de campo, obtidos através de teodolito e clinômetro de Abney. 

No contexto fluvial, a profundidade medida através de poita e diastímetro nesse trecho 

(rio Matapi) indicou uma anomalia batimétrica de aproximadamente 30 metros, ocasionada 

provavelmente por falhamento geológico. Essa anomalia sugere a existência de um 

georeservatório fluvial, sendo um local ideal indicado para captação de água para projetos de 

irrigação, especialmente para a fruticultura no campo-cerrado, conforme tem sido preconizado 

pela Embrapa. 
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Figura 3.7 – Prospector de elementos de paisagem na localidade de Santa Luzia 

 
 

 

 

No PIP de interação hidro-topo-vegetacional, a várzea encontra-se inundada por 

pluviometria e represamento por maré do rio Maruanum. Observa-se em 1, o acesso ao rio 

através de escada e ponte-palafita; e, em 2, o terraço inundado. O traço azul pontilhado indica 

o limite aproximado da borda esquerda do leito menor. A seta preta aponta para um animal do 

gênero Bos (bovino). 

Observar que a embarcação flutua serenamente no momento de ‘estofo’ de maré no 

inverno sobre o álveo do rio. O represamento analisado é consequência direta da variação de 

nível de maré em conjunto com as alturas pluviométricas acumuladas. A interface água na 

várzea-leito maior e têso (dupla seta invertida em degradê azul) é um marcador 

hidroambiental de hidroflutuação que possibilita o realce hipsotemático através de traçado de 

curva de forma, desde que determinados trechos de seus limites hipsoperimétricos sejam 

cotados por processos carto-topográficos adequados. Nessa figura fica evidenciada, a troca de 

substâncias químicas e biológicas entre as duas estruturas de paisagem. Considerando que 

essas áreas são utilizadas na criação extensiva de búfalos, dejetos orgânicos transitam entre as 

três superfícies (álveo fluvial, planície de inundação e sopé do têso). 

Estudos parasitológicos devem ser realizados nessas áreas para se conhecer sua 

participação na hidroveiculação de verminoses nas populações ribeirinhas, como fator de 

comprometimento de qualidade da água. A imagem mostra que em condições de inverno 

ocorre a hidroproteção das margens do rio por inundação do leito menor (traço pontilhado 

indicam a margem submersa). A seta marrom indica o acesso ao rio feito através de ponte de 

madeira. Na elipse tracejada observam-se alguns indivíduos da espécie vacuum, denominado 

 

 

Localidade de Santa Luzia, em 25/07/1998 

CASA/bubalinocultura–COLINA/cerrado–TERRAÇO/várzea–RIO 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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na região por ‘boi comum’ ou ‘bovino’, sendo animais que apresentam baixa resistência física 

em áreas alagadas. 

A particularidade geotopológica representa conforme já explanado a manifestação 

pontual do início dos processos degradatórios hidroambientais. 

Nesse sentido, a necessidade da reedição foto-temática (não a reedição literal de foto-

imagens) e a exploração exaustiva de foto-imagens tiveram por objetivo reforçar a 

contundência dos impactos analisados, de modo a consolidar a consciência ambiental do 

intérprete através do caráter subliminar e polissêmico das imagens (recorda-se aqui, Confúcio: 

“uma imagem fala por mil palavras”), como uma forma de centralização mental ‘exclusiva’, 

(o que em Psicologia é reconhecido como ‘reforço positivo’) no fenômeno hidroambiental a 

ser protegido e/ou conservado. Os seis níveis de classificação qualitativa da visualização 

hidroambiental no contexto da conservação dos recursos hídricos do VEQ.Matapi foram 

definidos de acordo com o Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Visualizador de classificação qualitativa visual de paisagens instrumentais 

(qualidade dos processos, riscos, magnitude e intervenção) 
 

Nível 
QUALIDADE VISUAL/VISÍVEL 

DE PROCESSOS HIDROAMBIENTAIS 

RISCO 
MAGNITUDE 
Baixa  Alta  Baixa 

INTERVENÇÃO 

0 Processo Natural com recuperação sem interferência 

humana. 

N0  Não 

1 Processo Natural sujeito à auto-recuperação ou 

interrupção pela ação humana. 

N1  Não Sim 

2 Processo Antrópico de baixo impacto com regeneração 

natural na ausência da ação humana. 

A2  Sim 

3 Processo Antrópico de médio impacto necessitando de 

práticas conservacionistas comuns. 

A3  Sim 

4 Processo Antrópico de alto impacto necessitando de 

tecnologia avançada de caráter interinstitucional. 

A4  Sim Não 

5 Processo Antrópico de extremíssima a rara 

reversibilidade. 

A5  Improfícua 

                                                                                                           Fluxo da magnitude 
 

O visualizador mostra seis classes de qualidade visual de processos reais com 

potencial de risco, magnitude do risco e necessidade ou não de intervenção humana, 

representadas por foto-imagens. As duas classes ditas ‘naturais’ mostram que não necessidade 

imediata de intervenção na foto-imagem analisada em campo e no computador. Já as classes 

‘antrópicas’ exigem em maior grau a intervenção no controle dos processos adversos aos 

recursos hídricos em tela. Chama-se especial atenção para o nível 4 (A4), onde ocorre a 

possibilidade da não-intervenção, alternativa expressa às situações onde não se tem a certeza 

 

 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2000 
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de sua reversibilidade, por isso entendida como o limiar de processos adversos. A classe 5 

(A5) é improfícua por não apresentar mais possibilidades de reversão, seja, não é mais capaz 

de auto-reproduzir suas situações hidroambientais naturais. 

Relativamente à magnitude, ela poderá ser baixa ou alta, a enfatizar quando 

interligadas a tendência observada em campo, ou seja, a paisagem poderá ser classificada 

como de magnitude baixa com propensão a alta ou ao contrário com magnitude baixa com 

tendências a diminuir. 

 

3.3 Deriva de paisagem ou paisagística 

 

A deriva de paisagem ou deriva paisagística é um procedimento de análise ou técnica 

de aproximação visual e visível de objetos, elementos, componentes, que compõem o 

contexto de relações de paisagem. 

A objetografia como um conceito visual introspectivo (que foi aplicado no campo em 

um sentido mais amplo) pode ser melhor entendida por intermédio de palavras de Juanpa 

(2018), a 

 
Objetografía es aquellos que hace referencia o trata sobre la intuición o el mirar al 

interior de una persona a través de diversos objetos, cabe destacar que no todas las 

personas saben el estado mental en el que se encuentre hasta que comience a sufrir 

algún problema como el mirar hacia el interior (JUANPA, 2018, p. 1) 

 

Para a artista visual, Giménez (2011, p. 1), 

 
En Objetografías se trata de escoger diferentes objetos para llevarlos al espacio 

expositivo. Allí aparecen descontextualizados, alejados de su lugar habitual. Lo 

curioso de estos objetos, como os podéis imaginar, es que cada uno de ellos contiene 

en su interior una pantalla a la que el espectador se asoma a través de una mirilla. 

[...] es una introspección personal a través de diferentes objetos cotidianos. Los 

objetos, que son tangibles para el espectador, hablan en cambio de lo intangible (lo 

que hay en el interior de cada uno de ellos, su "corazón"): los sentimientos que me 

transmiten esos objetos. 

 

Para Dirf (2014, p. 1), objetografia é simplesmente a “descrición de un objeto.” 

Por analogia, a objetografia pode revelar as dimensões interiores de uma entidade por 

intermédio de objetos observados, então, um observador de paisagem poderia por meio da 

“intuición o el mirar” conhecer o ‘interior’ (se é que é possível alcançar ou existir essa 

dimensão) de uma paisagem e revelar o seu suposto ‘real’ estado de ‘saúde’ socioambiental. 

O quê na paisagem que se vê, pode ser uma parte de seu lado interno? Responde-se: É 
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possível que uma fração de sua ‘visibilidade científica’, mesmo condicionada à capacidade 

abstrativa do seu observador, seja algo ligado à sua estrutura de realidade. Nesse sentido, os 

seus elementos ‘internos’ seriam os objetos de referência, e é nesse sentido, que se entende a 

deriva de paisagem com as suas cartométricas de campo – duas formas de introspecção 

pessoal que se complementam, e que necessariamente se exterioriza, para efetivar a 

prospecção de paisagem por intermédio de sua ‘visualidade científica’. 

Em outras palavras, é uma reflexão científica acerca do trinômio temático da tese, com 

base em dois sistemas ambientais específicos: o ecológico, do ecossistema, e o geográfico, do 

geossistema. Assim os ‘objetos’ ou elementos escolhidos na paisagem devem conter a 

pertinência em que reproduz as diferenciações de paisagem (padrões espaciais). 

A base teórica da objetografia como deriva paisagística também perspassa por uma 

visão psicogeográfica. Por sua vez, a psicogeografia se caracteriza por analisar, revelar e 

avaliar as interações entre homem e contextos ambientais, em particular, de efeitos dos 

sentidos do meio ambiente sobre esse, mas sob os processos fermentativos oriundos “do 

comportamento afetivo e os sistemas perceptivo e cognitivos dos indivíduos”. 

(ARLINDENOR, 2012, p. 2). O “estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, 

conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos 

indivíduos” (JACQUES, 2003). 

No momento da realização de dois planos-pilotos, sendo um fluvial e o outro terrestre 

– a preparação de pré-projeto –, através da paisagem do VEQ.Matapi, para a formulação de 

seus objetivos, hipóteses e justificativas, adotou-se uma conduta de aproximação do objeto e 

de suas possibilidades cartográficas. 

Independente de ordenamento, um desses processos de contato afetivo com o meio 

ambiente foi nominado ‘deriva de paisagem’ ou ‘paisagística’, ou seja, ‘o andar ou navegar à 

esmo’ sem orientação fixa, ‘o se deixar levar’ pelas correntes fluviais de maré (seja por pane 

de motor da embarcação ou mesmo, o seu desligamento proposital), ou por trilhas fortuitas 

iniciadas às margens de estradas, reentrâncias naturais etc. Nesse sentido, ‘estar em deriva de 

paisagem’, mas sem descuidar de um “comportamento lúdico-construtivo ligado a uma 

percepção-concepção” (NEW BABYLON, CONSTANT – Art et Utopie, p. 14) é se por a 

revelar uma parte da multiversidade dos espaços naturais e socioambientais do VEQ.Matapi. 

A experiência direta, empresta ao pesquisador e seus colaboradores, um significado 

psicogeográfico de vivência e convivência com as nuanças (matiz, entretom, tonalidade etc) e 

nuances (expressa uma diferença muito sutil entre coisas do mesmo gênero) de paisagem. 
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A deriva, originalmente empregada no campo do Urbanismo Unitário (uma corrente 

defendida por arquitetos situacionistas – aqueles que negam o “urbanismo que não constrói 

nada sobre o terreno e sim sobre o papel”), é tratada como uma “técnica de passagem ativa e 

rápida através de variados ambientes”, onde se preconiza o conhecimento de efeitos de 

natureza psicogeográfica sobre o indivíduo (ARLINDONOR, 2013). Nesse contexto, Jacques 

(2003) assim a define: “é o modo de comportamento experimental ligado às condições da 

sociedade urbana”. 

A conduta objetográfica de deriva de paisagem ou ‘paisagística’ com suas 

cartométricas ‘de campo’, é, como já visto, um processo cartográfico de aproximação física, 

científica e psicogeográfica de elementos naturais e culturais que formam a paisagem em seus 

processos socioambientais interativos. 

Para movê-las em conjunto no campo, entremeou-se os dois modos de aproximação, 

de acordo com as oportunidades surgidas nos percursos de transectos de paisagem, realizados 

em pelo menos cinco momentos, o primeiro e segundo, para a definição de objeto/tema de 

acordo com os dados e informações extraídos dos dois planos-piloto; o terceiro, para os 

ajustes de pré-projeto, durante os trabalhos de campo de disciplinas obrigatórias em 2016; e o 

quarto e quinto, por intermédio de dois trabalhos de campo supervisionados pelo professor-

orientador nos períodos de15 a 17 de maio (operacionalização em transectos fluviais no baixo 

Matapi), e 27 a 29 de setembro em 2017 (operacionalização em transectos terrestres nos 

divisores topográficos e ecossistemas do VEQ.Matapi). 

A deriva paisagística, que aqui se quer ‘cartografável’, é aquela que “manifesta a ação 

direta do meio geográfico sobre a afetividade humana e não se alinha em nada, com às 

“noções clássicas de viagem e de passeio”. (Jacques, 2003). 

De acordo com Guy Debord (INTERNATONALE SITUATIONNISTE, p. 51-55, 

2017), “O campo espacial da deriva é mais ou menos preciso ou vago se esta atividade visa, 

sobretudo, ao estudo de um terreno ou aos resultados afetivos surpreendentes”. Arrisca-se 

dizer que, no VEQ.Matapi, essas surpresas de afeições estiveram, em certa medida, bastantes 

relacionadas com a revelação de elementos de potencialidade turística de sua paisagem. 

Por fim, a psicogeografia ‘de paisagem’ parece se manifestar de forma mais 

reveladora no âmbito de sua deriva paisagística cartografável ao ajuizar-se que a 

espacialidade de ‘acasos’ é uma condição estrutural do caminhar distraído do observador, de 

certa maneira, muito mais intuitivo, do que sistemático. Por sua vez, o acaso aqui considerado 

situa-se no transitar ‘psicogeográfico’ por corredores fluviais de subvales e por vias vicinais 
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demarcadas sobre divisores topográficos naturais, e as edificadas sobre princípios de 

engenharia (vias federais, estaduais, municipais e particulares – estradas e ferrovias). 

Como procedimento complementar da deriva de paisagem estão as cartométricas de 

campo, que incorporam até certa medida o processo convencional empregado no trabalho de 

campo em geografia, ou seja, a atividade de gabinete/laboratorial de pré-campo (1º momento) 

e a sua subsequente caderneta de observação-descrição campal (2º momento). Acrescentou-se, 

aí, as medições analógicas visuais e a construção mental de ‘chaves de interpretação’ de 

fenômenos de paisagem, com seus elementos e processos. 

 

3.4 Constructo 

 

3.4.1 Instigações cartográficas  

 

As primeiras impressões sobre o constructo, são aqui iniciadas por meio de dois 

amplos processos cartográficos, o convencional, segundo suas limitações para atender os 

objetivos desta pesquisa, e, o alternativo, com vistas ao aprimoramento de sua temática 

relacional focada na ‘paisagem, conservação de água/recursos hídricos e potencialidade 

turística’. A integração de bases cartográficas, a convencional e a alternativa visou a 

construção de um mapa de fundo considerado mais apropriado para a pesquisa. 

Nesse sentido, os processos de adequação e requalificação do ‘fundo modificado’, 

iniciou-se com a compilação digital por intermédio de mesa digitalizadora A0 da Digigraph, 

de elementos plani-altimétricos utilizando-se o software AutoCad (versão 2010), a partir da 

base cartográfica original, produzida pelo IBGE em 1995, segundo as especificações técnicas 

para o mapeamento sistemático do território brasileiro na escala de 1:100.000, que chamou-se 

de B1; os dados alternativos levantados foram plotados sobre B1, resultando em uma base de 

referência topográfica modificada, chamada de B2. A esse novo produto cartográfico, 

denominou-se ‘constructo ou modelo cartopográfico’, uma espécie de marca d’água 

cartográfica para a representação/interpretação de sistemas diagnósticos e prognósticos. 

Portanto, o constructo, é o resultado da incorporação de ‘duas’ bases cartográficas B1 + B2. 

Por sua vez, o processo de requalificação cartográfica enfatizou os sistemas de 

hidrografia e de hipsometria, e a esse foram acrescidos os procedimentos de geonímia e 

atualização cartográfica por intermédio da fotorreambulação e da topografia. 

O ‘realce’ planimétrico (hidrográfico e viário), o incremento altimétrico (de curvas de 

nível interpoladas semianaliticamente e por intermédio de curvas de forma) e a propositura 
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geonímica específica, materializados no Constructo – B2, proporcionaram as análises e os 

procedimentos temáticos mais consistentes, no que se referem às avaliações ambientais 

‘simplificadas’, ditas “diretas”, segundo Xavier-da-Silva e Carvalho Filho (p. 616, 1993). A 

combinação de dados originais de inventários “das condições ambientais vigente em uma 

certa extensão espacial” são sistemas ‘condensados’ de paisagem, de conservação de água e 

de potencialidade turística do VEQ.Matapi. 

Cartas, cartogramas e geoinfográficos de processos e padrões ecogeográficos são 

comunicações básicas para o planejamento e o controle territorial e ambiental de uma bacia 

hidrográfica, principalmente naquela, onde a paisagem ‘naturalmente dependente de água” 

tem aí, a sua potencialidade turística ecológica (ecoturística) mais expressiva. Por sua vez, os 

dados topográficos e os temáticos nesses documentos de análise geográfica de paisagem, 

quando em quantidade mínima e de confiabilidade reduzida em função da escala, restringem 

até certa medida, a capacidade técnica de gestores, de os empregarem como instrumento 

estratégico para a conservação e fruição desses bens naturais. 

O desconhecimento cartográfico do território ‘hidrogeomorfológico’, de seu 

patrimônio natural e cultural, é um entrave nas tomadas de decisões, no sentido da reversão de 

cenários degradantes originados por rotinas equivocadas nos solos (principal geofator de 

transformação de paisagem) que, por sua vez, uma vez reveladas por intermédio de 

mapeamentos adequados, podem ser corrigidas ou eliminadas pelos gestores. 

Naturalmente, uma rotina no solo que leve à diminuição de recurso hídrico, em 

particular, de água consuntiva sustentadora da estrutura vegetal de paisagem de uma bacia 

hidrográfica, pode principiar a derrocada de sua ecopotencialidade turística. Nesse sentido, 

torna-se fundamental uma boa base cartográfica, a mais apropriada possível, que atenda, 

inicialmente, o propósito da compreensão de situação e condição de água (inventário 

hidroambiental) de um sistema ecológico ‘semiaquático’ (ecossistema misto) e, que, 

secundariamente, subsidie até certa medida, um sistema de avaliação complexa para sua 

conservação hídrica e por extensão à potencialidade turística de sua paisagem. 

A estruturação do constructo (mapa de fundo modificado – B2) tem por instigações: o 

significado cartopográfico do constructo; a base cartográfica de referência original; a 

cobertura aerofotogramétrica; o vazio topográfico; a generalização e requalificação cartográficas; 

os meios e bases instigadores; o modelo cartográfico cognitivo; e, as formas analíticas e de 

sínteses temáticas;  

A base cartográfica de referência original (B1) existente ainda que publicada em 

1995 pelo IBGE, foi produzida com base em fotografias aéreas obtidas nas décadas de 1970 e 
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1980, ver detalhes adiante. As suas especificações sistemáticas (B1) são informações 

secundárias apresentadas como subsídios (exceto as especificações gerais) para o breviário de 

ganhos cartográficos alcançados na base cartográfica de referência requalificada (Constructo 

– B2), conforme elencados no briefing, adiante. Por sua vez, as folhas topográficas 

empregadas como base para o modelamento da B2 foram: NA-22-Y-D-II (MI-200) Cupixi; 

NA-22-Y-D-III (MI-201) Ferreira Gomes; NA-22-Y-D-VI (MI-243) Macapá; e, SA-22-V-B-

III (MI-286) Santana, todas à média escala de 1:100.000. 

No que tange às especificações gerais, são informações subsidiárias para outros usos 

cartográficos. Considerou-se como elementares: a articulação de quadrículas representada na 

Figura 3.32; a cobertura aerofotogramétrica, utilizada nos processos fotointerpretativos; e, o 

enquadramento de região de deformação projetiva para medição compensada e a declinação 

magnética, aqui, não utilizadas. Nesse sentido, a parte não utilizada das informações gerais 

não são comuns nas duas bases e as especificações dispensadas ficam à disposição do usuário 

apenas na B1. Justifica-se tal procedimento em função dos mapas constantes nesta pesquisa, 

terem sidos reduzidos graficamente, à escala de aproximadamente 1: 500.000. 

A cobertura aerofotogramétrica disponível é antiga, o que desperta o interesse a 

curiosidade geográfica de verificação ‘in loco´ de mudanças na rotina de solos no 

VEQ.Matapi. As características do aerolevantamento demonstram a existências de fotografias 

aéreas verticais, infra-vermelhas, que foram produzidas para o Projeto Polo 12, pelas 

empresas Prospec e Esteio, nos anos de 1976, 1978 e 1984 utilizando-se uma câmara métrica 

super-grande-angular, na escala aproximada de 1:70.000. Foram 9 faixas, com 

aproximadamente 70 fotografias aéreas métricas de recobrimentos no sentido leste-oeste 

utilizadas nessa pesquisa. 

O vazio topográfico se destaca entre outros elementos intigadores, pois é um desafio 

do ponto de vista cartográfico a criação de modos práticos para solucioná-los. A realidade é 

que o estado do Amapá, até dois anos atrás (2015), constituía-se em um sistemático “vazio 

topográfico relativo”, com apenas sete cartas analógicas (off set) na série de 1:100.000 

cobrindo 21.175 km2 (14,6%) dos seus aproximados 145.000 km2, e uma ao milionésimo 

(NA/NB-22) oriunda de processo compilatório oficial de folhas de 1:250.000. Isso restringia 

os propósitos da planificação territorial em quase todos os níveis (estadual, municipal e 

distrital) e inviabilizava ou limitava as pesquisas acadêmicas dependentes de representações 

mais detalhadas do relevo e da hidrografia. 

Nesse sentido, sistemas hipsométricos e hidrográficos bem delineados tornam-se 

básicos, estratégicos para as interpretações topológicas e fluviométricas de paisagens e 
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contribuem, por exemplo, para a revelação de ecopotencialidade turística de uma área de 

pouca representatividade cartográfica; principalmente àquelas que estejam associadas a 

feições topográficas e vegetacionais específicas, de pequenas dimensões. Além disso, o maior 

detalhamento das nuances plani-altimétricas melhora não só a visualidade como também a 

visibilidade integradora de recursos naturais, em particular os hídricos e aqueles relacionados 

com os padrões de paisagem. Dentre outras instigações, entende-se que o VEQ.Matapi, 

apresenta representatividade cartográfica insuficiente para atender as análises cartométricas 

aqui propostas. 

A relação instigadodora entre a generalização e a requalificação cartográficas é essencial, 

desde o momento em que a requalificação cartográfica da base pré-existente ‘generalizada’ se 

deu através de um conjunto de processos cartográficos e topográficos, que possibilitaram 

maior visibilidade planialtimétrica da base processada – B2. A esse respeito, Joly (1990, p. 

22) tipifica a generalização em ‘estrutural’, quando um esquema de desenho ‘apaga’ as 

características menos importantes de um mapa, e, em “conceitual”, quando por mudança 

radical de escala empregam-se símbolos sintéticos. 

Sobre seu caráter estrutural, é oportuno esclarecer que questões operacionais e 

normativas do Departamento de Cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em conjunto com o Departamento de Serviço Geográfico do Exército (DSG) (órgãos 

oficiais que processam o mapeamento sistemático do território brasileiro), no processo de 

restituição fotogramétrica de cartas topográficas pelo método da estereocompilação utilizado 

para a série cartográfica à 1:100.000, restringem a restituição de canais de drenagem com 

tamanhos igual e inferiores a 1 cm, e as distâncias entre eles menores que 0,5 cm, à exceção 

do inícios de canais em áreas de nascentes. 

Essa precaução está centrada na evocação gráfica do desenho, em não produzir cartas 

‘carregadas visualmente’, de consulta cansativa. Como resultado, inúmeros elementos 

hidrográficos, cotas altimétricas e curvas de nível não são lançados no draft ou minuta 

fotogramétrica (primeira base gerada – antigamente –, à pantógrafo no processo de 

restituição). 

Posteriormente, o draft hidrográfico e o de dados hipsométricos passavam por outro 

processo seletivo menos rigoroso, o da gravação em fotoplástico (matriz em poliéster utilizada 

na fotocomposição e prova química que gerava a base final), o que eventualmente reduzia 

mais os referidos elementos. Existem também as omissões inadvertidas do fotogrametrista, 

profissional responsável pelo processo de restituição fotogramétrica. 
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Assim sendo, as recomendações para os procedimentos técnicos concorrem para a 

redução drástica de quantidade de canais, em particular os primários e alguns secundários, 

para a série cartográfica em questão. É o caso típico da generalização hidrográfica da base 

mapeada à escala de 1:100.000, cujo erro gráfico admissível é de 20 metros. 

Em situações de campo, algumas omissões hidrográficas inadvertidamente geradas pelo 

fotogrametrista, foram observadas, ou seja, canais com mais de 1.000 metros não foram 

representados na B1. 

Nos processos de ‘reaparição’ de elementos hidrográficos descritos no Item 5.2.2, 

desta Seção, trabalhou-se com métodos não convencionais de recuperação gráfica, e parte da 

rede desconsiderada anteriormente no mapeamento sistemático original, com implicações 

diretas na hierarquia fluvial, foi desenhada. Esse ‘adensamento’ hidrográfico, possibilitou 

alterações na hierarquia fluvial e refinou a percepção do conjunto de efeitos da erosão hídrica 

(pluvioerosiva) no contexto da bacia hidrográfica. 

O método com características criativas da topo-crenulação com base no sistema 

topográfico  (ômega) permitiu o adensamento. 

As análises fisiográficas que consideram o máximo detalhamento do escoamento 

superficial através dos canais “primários e secundários”, possibilitaram a visualização mais 

crítica e acurada das áreas de mananciais primários e secundários sob os aspectos de CRHs. 

O traçado hipsométrico suplementar de curvas de nível através de processos analítico e 

foto-cartográfico é outro método de revitalização cartográfica com características 

fotogramétricas e topográficas. 

É importante salientar que o adensamento hipsométrico, não aumenta 

significativamente, a malha de escoamento de uma bacia hidrográfica, mas certamente, 

possibilita uma análise tridimensional mais acurada das áreas sob análise altimétrica, 

sobretudo, aquelas que se referem a estudos relacionados a erosão e transporte de sedimentos. 

Nesse caso, o detalhamento clinográfico do relevo resulta em menor eqüidistância entre 

curvas de nível projetadas durante o processo cognitivo. 

O aprimoramento cartográfico da base cartográfica resultante dos procedimentos 

citados, contribuiu para uma melhor visibilidade da espacialização dos modelos descritivos de 

conservação elaborados, norteando as diretrizes do modelo total de conservação dos recursos 

hídricos do VEQ.Matapi. 

Os meios e as bases instigadores perspassam pela crenulação cartográfica que é a 

base do sistema topográfico  (ômega), meio pelo qual alcançou-se a otimização aproximada 

da representatividade hidrográfica desejada, para o constructo cartotopográfico (B2). 
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Sobre esse, tem-se que as análises hidroambientais que valorizam o escoamento 

superficial detalhado, encontra pelos canais primários até os secundários possibilidades de 

visualidade e visibilidade mais acurada sobre os mananciais de nascentes superiores – áreas 

primárias produtoras de água –, um suporte interessante para a conservação da água na bacia 

hidrográfica. 

Outro meio, analítico e foto-cartográfico de requalificação, teve como produtos as 

curvas de nível suplementares e cotas aproximativas. 

Sobre esse, salienta-se, a otimização hipsométrica, não onera significativamente a rede 

hidrográfica. Contudo, proporciona uma análise tridimensional relacionada a processos de 

erosão e transporte de sedimentos de áreas, sob investigação hidroambiental. Nesse caso, os 

aspectos clinográficos do relevo são ressaltados pela menor equidistância entre as curvas de 

nível suplementares, estimadas durante o processo cognitivo. 

O aprimoramento da B2 resultante dos meios citados contribuiu para a melhor 

visualidade e visibilidade dos sistemas construídos. Nesses sistemas, foram propostos as 

séries de conservação da água e as distribuições geoespaciais de paisagens 

integrais/sistemáticas e de potencialidades turísticas do VEQ.Matapi 

O modelo cartográfico cognitivo aqui desenvolvido tem por concepção geral de 

modelo cartográfico de Kraak e Ormeling (1997) que preconiza a visualização nos mapas e 

cartas, as relações espaciais entre elementos cartográficos, empregando-se técnicas de 

abstração e transformação das informações ambientais, com base na linguagem cartográfica 

automatizada. Essa ideologia foi incorporada no constructo (B2) em seus desdobramentos 

temáticos finais. 

Por sua vez, o modelo cognitivo, assim adaptado, proporcionou a visualidade e 

visibilidade de conexões, relações e padrões de paisagens, conservação hidroambiental e 

potencialidade turística do VEQ.Matapi.  

Alimentado virtualmente, por dados sintéticos e geoinfográficos a partir do prospector 

de imagem de paisagem (PIP), analisou-se as condições e processos hidroambientais de 

paisagem fotográfica (fotografias digitais e imagens de sensores ótico e radar), posteriormente 

‘revalidadas’ em campo, pois esses elementos foram, anteriormente, pré-avaliados in situ.na 

condição de paisagem real. 

A forma analítica e a de síntese temática descritas nesta pesquisa, perspassa pela 

semiologia gráfica proposta por Jacques Bertin, como sintaxe da linguagem gráfica empregada 

pela cartografia temática que é apresentada sob dois modos de comunicação de paisagem: a 

‘coleção de mapas analíticos’ e a ‘superposição exaustiva desses mapas’. 
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Esses modos de representação foram utilizados para revelar os sistemas 

‘geocomplexos’ de paisagem, de conservação de Água e de potencialidade turística e suas 

relações do VEQ.Matapi, mapeados por intermédio de súmulas cartográficas. 

No caso dessas cartas de geocomplexos, ainda assim trata-se de uma síntese parcial, 

que formaram, em um primeiro momento, uma base analítica de superposição e, 

secundariamente, a tentativa de outra base de síntese, como a projetada na ‘carta de uma 

síntese socioambiental’. Nesse sentido, o desafio da carta-síntese proposta está na 

transformação de módulos temáticos complexos, em um tema que reflita o caput da pesquisa. 

Para isso, foi preciso criar um sistema de hibridação sobre dois fundos superpostos, um 

monossêmico (base vetorial) e outro polissêmico (base de imagem), que considerou a fusão de 

classes dos temas já comentados. Nesse caso, a informação temática final, pressupõe uma 

comunicação mais evocativa sobre as relações socioambientais produzidas entre o Sistema-

Paisagem, a consrervação de Água e a potencialidade turística do VEQ.Matapi. 

Essa condição cartográfica de ‘suprassíntese’ não prevê um rigor delimitatório em 

favor da precisão cartográfica, empregando-se nesse caso tarjas de limites. 

Em outro sentido, a coleção de cartogramas analíticos proporcionou, também, a 

visualização de etapas de processos de realces hidrográfico e otimização hipsométrica, assim 

como ilustrou as etapas de processos associados às inconsistências hidroambientais. 

 

3.4.2 Requalificação cartográfica 

 

Entende-se por requalificação cartográfica, o remodelamento ou a inovação de uma 

base cartográfica de caráter topográfico, cuja finalidade é a de realçar a sua hidrografia e 

otimizar a sua hipsometria por intermédio de multiprocedimentos (já descritos). Portanto, o 

termo requalificação cartográfica torna-se um modo alternativo de intervenção em uma dada 

‘paisagem cartografada’, que no caso, foi reorientada à conservação de patrimônio natural e 

cultural do VEQ.Matapi. 

Considerando uma visão metodológica integrativa de requalificação para estruturar o 

modelo de ‘constructo’, empregou-se métodos e procedimentos cartográficos e topográficos 

convencionais e alternativos, utilizando-se procedimentos computacionais para realçar a 

hidrografia e otimizar a hipsometria. 

Os procedimentos computacionais consistiram em construir a base requalificada 

(constructo – B2) a partir de vetorização de elementos cartográficos extraídos da base original 

sistemática (IBGE), empregando-se para isso uma mesa digitalizadora formato A0 da 
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Digigraph. A seguir, os dados altimétricos obtidos no campo por intermédio do conjunto dos 

métodos aqui enuncionados, foram tranferidos para o sistema AutoCadMap (vs. 2010) e aí 

finalizados. Os acréscimos cartométricos analisados e efetivados diretamente sobre a carta 

original, também foram considerados e lançados na requalificação do modelo. 

Os métodos convencionais foram: o geodésico, o topográfico, o fotointerpretativo 

associado com o da (foto)rembulação, o interpretativo via sobreposição de overlays e o 

geonímico. 

O procedimento geodésico foi empregado para a localização e demarcação de 

elementos pontuais, lineares e areolares, tais como: pontos de nascentes, pontes e confluências 

hidrográficas; linhas de talvegues, quebras de relevo, barras de sedimentação linhas contornos 

de rios, e perímetros de lagos, igapós e várzeas; dentre outros. Empregou-se o receptor 

Garmin Etrex Vista, cujo desvio planimétrico nominal de ± 5 metros atende a margem de erro 

gráfico de 20 metros para a base de fundo à 1:100.000 (BCR2). 

No método da taqueometria (topográfico), a determinação plani-altimétrica deu-se 

através de nivelamentos trigonométrico e geométrico, empregando-se respectivamente, um 

taqueômetro Wild, modelo Theo-020B (precisão 20") e um nível à laser Sokkisha. Para as 

determinações dos planos médios e perfis topográficos relativos às áreas de várzeas 

florestadas e florestas de “terra firme” o emprego desses equipamentos foi restritivo, devido 

às não condições de intervisibilidade entre estações de trabalho, prejudicadas pela variação de 

densidade da vegetação. No entanto, contornou-se o problema das altitutes utilizando-se um 

altímetro de um metro de precisão, localizando-as planimetricamente, quando possível, com o 

GPS. 

Os métodos associados da fotointerpretação e da fotorreambulação com o emprego de 

fotografias aéreas métricas, foram desenvolvidos em duas etapas não concomitantes: a 

quantitativa, relacionada com medições, análises e identificação de elementos (foto)notáveis, 

e outra qualitativa, na qual foram desenvolvidos processos mentais dedutivos e indutivos. A 

aplicação dos métodos foi reforçada tendo por base os pré-conhecimentos e as experiências 

anteriores (do autor), associados à requalificação cartográfica da rede hidrográfica e à 

observação de elementos de curvas de formas. 

Por intermédio do processo fotointerpretativo dividido em três fases, o da fotoleitura 

(reconhecimento direto de alvos ou objetos como: rodovias, rios, lagos, prédios etc.), o da 

fotoanálise (análise de elementos separadamente, como: drenagem, forma do terreno, aspectos 

de erosão, vegetação, características culturais etc.), e o da fotodedução (dedução de elementos 

ocultos como: padrões de drenagem, de relevo, de culturas, de construções etc.), delimitou-se 
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as áreas de ‘vazio de cotas’ para seu posterior ‘preenchimento’ com base em dados obtidos 

por altímetro e nivelamento trigonométrico de poligonais abertas, georreferenciados por GPS. 

Esse procedimento deu o suporte seguinte, para o delineamento de perfis topográficos que 

serviram para marcar as curvas intercalares, na fase de otimização hipsométrica. Por sua vez, 

a curva intercalar, também é conhecida como curva auxiliar, sendo empregada em áreas com 

relevo de baixa amplitude topográfica e por essa razão servindo para tornar mais visual as 

formas de superfícies (OLIVEIRA, 1993). 

A fotointerpretação foi complementada pelas atividades fotorreambulatórias realizadas 

em oito ações de campo, concomitantes: a atualização cartográfica e o registro fotográfico de 

eventos paisagísticos notáveis – memorial descritivo fotoplanimétrico. Esse registro-memorial 

serviu como ‘banco digital de fotografias’ do prospector de imagem de paisagem (PIP), 

através do qual procedeu-se às análises (foto)virtuais de inconsistências hidroambientais. 

Além disso proporcionou uma análise esquemática, geoinfográfica, de conjunto, a respeito da 

paisagem real, uma vez que foi possível o realce de importantes elementos definidores de 

relevo, tais como: curvas de forma (linhas) de contatos entre várzea-terra firme e borda de 

superfícies e interflúvios tabulares, de corpos hídricos lacustres, gradientes de vegetação, 

tipos de culturas e superfícies de exposição direta de solos. 

As interpretações analógicas via overlays de imagens óticas e de radar foram 

empregadas nas análises dos sistemas de paisagem, conservação da água e potencialidade 

turística, tratadas no Capítulo 6. Esses procedimentos, devido seu caráter genérico, serviram 

para localizar áreas de interesse e posterior visita ao campo, para validação de elementos de 

pequenas dimensões. 

Relativamente ao processo geonímico, empregou-se as fotorreambuladas e as cartas 

topográficas originais (B1). O processo consistiu em sobrepor à B1, as fotografias aéreas e as 

imagens óticas, ‘arrastando-as’ (termo ‘técnico’ utilizado na fotointerpretação) 

sucessivamente para os devidos ajustes estereográficos, devido as variações de escalas entre 

essas, com o objetivo de criar chaves de interpretação em três níveis: na carta, na aerofoto e 

na imagem ótica. Por sua vez, foram revelados pelo processo geonímico, importantes 

indicações geográficas, associadas por exemplo, com dois atributos de potencialidade 

turística: um representado pelo Torrão do Maruanum, onde habita uma comunidade 

quilombola que fabrica louças de barro – as ‘louceiras do Maruanum’, pouco conhecida, e o 

outro, o atravessamento da linha do equador no baixo rio Matapi. 
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Com relação aos procedimentos metodológicos alternativos para melhorar a 

qualidade cartométrica do constructo, utilizou-se uma base de apoio fotogramétrico e curvas 

de forma ambientais. 

O procedimento de otimização altimétrica sustentado por uma base de apoio 

fotogramétrico operacional, também chamado de canevá de restituição fotogramétrica, obtido 

no ano de 2000, na Superintendência de Cartografia do IBGE (sediada no bairro de Parada de 

Lucas, na cidade do Rio de Janeiro), e com o auxílio de um altímetro-aneróide da marca 

Suunto, com precisão nominal de 1 metro, foi possível marcar e obter cotas e implantar curvas 

de nível intercalares com uma certa exatidão. Esse método de adensamento de elementos 

‘altimétricos’, está descrito adiante, e contribuiu para melhorar a resposta hipsométrica do 

constructo, baseado no incremento de dados verticais obtidos em campo e por meio de cotas 

selecionadas do canevá fotogramétrico. 

Concomitantemente ao processo de adensamento hipsométrico, coletou-se novos 

dados planimétricos associados às curvas de forma de situações e condições de Água e aos 

processos geomorfológicos, na fase de identificação de geofatores adversos às condições 

hidroambientais. Nesse sentido, os principais novos dados (geo)cartográficos são as curvas de 

forma hidroambientais e geoambientais. 

As linhas geoambientais são o resultado visual de processos geomorfológicos, que 

produzem naturalmente importantes elementos definidores de limites de paisagem no 

VEQ.Matapi. Esses lugares geométricos funcionam como ‘arestas’ ou ‘esquinas’ de dispersão 

de energia e matéria de paisagem, demarcados a partir de um par de quebras naturais, a 

positiva e a negativa de relevo, representativas de topografia de planalto com interflúvio 

tabular. A forte declividade na faixa (tarja) existente entre a quebra positiva e a negativa 

criará o conceito de tombador. A quebra positiva assume a função ambiental de borda do tipo 

de planalto especificado, e a quebra negativa limita o início de vereda. Ao longo da tarja de 

tombador se organiza um sistema de anfiteatros de ravinas supostamente sob tensão 

fitoecológica. Por sua natureza ecotonal é um importante ‘volume’ de paisagem que 

supostamente deve possuir um relevante interesse ecológico. 

Como método de incrementação hipsométrica baseado em feição geomorfológica (não 

usual), consiste em identificar e localizar as quebras positivas do relevo, ou seja, as interfaces 

entre os terrenos ‘secos’ e os níveis de água sazonais e periódicos de maré de igapós, lagos, 

rios e nos baixos terraços. Por sua vez observados no campo e nos processos 

fotointerpretativos, esses marcadores topográficos são facilmente reconhecidos e 

topograficamente mensuráveis. 
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Dois geomarcadores de grande extensão se destacam no VEQ.Matapi, um de quebra 

positiva e o outro de quebra negativa. Esses balizadores naturais subsidiaram as análises das 

condições hidroambientais e do zoneamento hidrogenético, e serviram como elementos 

definidores das tarjas de limites dos módulos de paisagem. 

Já a quebra negativa delimita a borda de esplanada (tabuleiro e de interflúvios 

tabulares) localizada no SHL, onde se manifesta a zona de tombadores (ver na Figura 4.5), e a 

positiva, a interfácie de várzea aluvial – terra firme. 

As tarjas hidroambientais como elementos hipsométricos sustentam-se em valores 

altimétricos obtidos pelo altímetro e por processos topográficos, na presença ou ausência dos 

níveis de água nos ambientes das baixadas. Por sua vez, o ‘hidronivelamento natural’ que 

bordeja o leito maior das várzeas no período chuvoso é mais confiável e fácil de 

operacionalizar em campo. Na ausência dessas flutuações no alto verão, o critério da 

vegetação ripária foi empregado sem maiores prejuízos para a delimitação. 

Como uma variável hipsométrica sazonal, as flutuações hídricas das várzeas 

constituem balizadores hidrotopobatimétricos de grande importância na leitura de paisagens 

aquáticas, nas avaliações de potencialidade turística, nos estudos paramétricos da água no 

ambiente e na determinação de 1hidrocrenulações’ (conformidades topográficas relativas), 

úteis nas interpolações batimétricas estacionais refletidas nos desenhos intermitentes de 

canais. O processo de demarcação da tarja negativa não foi cartograficamente considerado 

expedito, no sentido de não guardar a fidelidade de uma curva de nível como tal; no caso da 

quebra positiva isso não ocorreu. 

A seguir são descritos os processos de realce não toponímicos (os que não se referem 

aos topônimos – nomes dos lugares) utilizados para recuperação gráfica de elementos 

hidrográficos e hipsométricos. 

O realce hidrográfico foi alcançado por intermédio de três procedimentos, o da 

otimização por fotointerpretação e fotorreambulação, o da otimização por crenulação 

cartográfica,  

A otimização por fotointerpretação e fotorreambulação está baseada na 

fotointerpretação analógica de fotografias aéreas como processo de realce da hidrografia é uma 

prática convencional que teve início com Bushnell em 1929 (SIMONSEN, 1950; LUEDER, 

1959; RAY, 1960; CARVALHO et al., 1981; MAKAROVIC, 1996). 

Com o advento de geotecnologias de maior amplitude, como o sensoriamento remoto, 

essa técnica tem sido preterida mesmo sendo de eficácia comprovada no retorno 

informacional de fitofeições e topomorfologias. Isso se deve à visão tridimensional produzida 



129 

 

por pares estereoscópicos do ‘telhado de paisagem’, empregando-se fotogafias aéreas métricas 

e as de pequeno formato. Essa condição de ‘aparente presença no modelado real’, proporciona 

um grau de intuição muito confortável, quando de análises morfométricas e morfológicas de 

hierarquia fluvial e de geometria de corpos hídricos, e padrões vegetacionais (desenhos de 

contornos de vegetação). 

A fotointerpretação com base nas fotografias convencionais foi empregada em vários 

trechos do VEQ.Matapi, e forneceu valiosos subsídios para a fase fotorreambulatória. 

Revelou as rotinas pretéritas dos solos em um recorte em torno de 40 anos, possibilitando a 

comparação generalizada entre gradações de paisagens relacionadas com o uso dos solos. 

O trabalho de reconhecimento em campo mostrou que poucas topoformas foram 

alteradas, ficando essas restritas às escarificações superficiais de estradas vicinais nas linhas de 

festo, com exceção para a construção do prolongamento da BR-156 em direção à cidade de 

Laranjal do Jari, no extremo sudoeste do Amapá, que apresenta em suas obras civis, o esquema 

de corte-aterro no relevo mamelonado do SHO. O mesmo não se aplica à cobertura vegetal, 

que em muitos locais apresentam fatores socioambientais em estágios críticos de degradação, 

como as áreas de cerrado e florestas de várzea e de ‘terra firme’ do SHL. 

A otimização por crenulação cartográfica: o adensamento hidrográfico por 

crenulação (sistema ômega  ‘intuitivo’) foi considerado um método expedito, por não 

guardar o rigor de precisão cartográfica, e aplicado em duas condições ambientais: a da 

diretamente sobre o relevo ‘seco’, e, a da interfácie de água de inundação (sazonal e de maré) 

com a base de nível local de relevo. 

Quando não se dispõe de fotografia aérea convencional (métrica) para se realizar a 

fotointerpretação exaustiva de rede hidrográfica de uma área, o critério de realce a partir de 

crenulação representativa de relevo, é um procedimento de fácil execução, que foi empregado 

em toda a área de pesquisa. 

A crenulação de curva de nível ou ‘topocrenulação’ é a representação morfológica 

bidimensional observada a partir de um plano ortogonal de uma dada altitude de relevo, no 

caso, a de 50 metros. Sua concepção como método foi descrita a partir de recorte de duas 

porções gráficas extraídas da base original (ver nas Figuras 3.8 e 3.9). 
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Figura 3.8 – Visualizador de processo gráfico-analítico de realce hidrográfico 
 

 

Observar a (implantação de canais de 1ª e 2ª ordens) de trecho da folha topográfica 

Ferreira Gomes (Esc. 1:100.000) (IBGE, 1995) 

Observa-se que na parte central do ‘ topográfico’ está representado o talvegue de 

vale, a letra ‘V’ invertida () cuja curva de nível aponta para a área localizada à montante, e a 

parte lateral do  topográfico, a dupla letra ‘U’ aberta () ou não, dependendo do tipo de 

rocha do local em que se insere. Essas formas ‘unificadas’ corresponde ao divisor ou crista 

lateral de vale, conforme representada na Figura 3.8. 

A variação e a combinação ômega de  e  indicam uma mudança morfológica em 

altitude de relevo na curva de 50 metros, e no intra-espaço de  se estabelece o espaço , 

lugar natural do eixo de vale, ou seja, um canal de drenagem que tende a seguir o padrão 

geométrico de seu homólogo circunvizinho, desde que não exista variação litológica 

significativa. Essa manifestação geométrica de relevo foi aferida pelo trabalho de campo, e 

inferida pela análise fotointerpretativa por comparação. 

À exatidão geométrica do desenho hidrográfico no Constructo, permitiu-se a condição 

de simetria aproximada do , o que justificou a orientação do seu traçado, sem prejuízo para a 

análisemorfométricas em questão. 

Topocrenulação direta em tarja de tombadores 

Incremento exaustivo de 78 canais “primários e secundários” em 
uma área aproximada de 10 km2 com 16 canais originais 

Nc (original/100%) = 1 canal/km2; (Nc = Número de canais) 

 
Acréscimo de 488% 

Nc = 4,88 

canais/km2. 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2000, sobre base do IBGE, 1995 
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Já na área de terraço de várzea e de campo inundável, houve outro entendimento em 

função de inexistência geoestrutural de curva de nível normalizada. 

A ‘curva de nível hidrográfica’ nesse caso adquire naturalmente uma mobilidade 

vertical, conforme a alteração do volume hídrico modificador de sua geometria 

(topo)hidrológica. O desenho em camadas distintas tende a representar uma morfologia 

curvilínea suavizada em função de sedimentação fina (Figura 3.9). 

Por sua vez, o volume hidromodificador é como uma ‘usina’ de formidáveis paisagens 

refletindo expressões hidrodinâmicas de fruição, entendidas como ecopotencialidade turística 

de relevante interesse. 

Essa característica de geomarcador de paisagem suscitou a denominação de 

‘crenulação invertida’ ou ‘hidrocrenulação’, onde o nível de água determina e revela com 

‘precisão ambiental’ a morfotopografia de terreno. 

Relativamente ao ganho de canais, como no caso anterior de crenulação cartográfica, a 

presença de tarja de limite ‘hidrocrenulada’ (curva hipsotemática) onera a primariedade da 

rede de drenagem sazonal, mas em uma profusão muito menor, dada a condição 

microtopográfica de terreno, não alcançada pelo nível do processo topográfico praticado. 

Nesse caso, a simetria de U invertido, e não a de V (daí a inversão), ocorre em função 

da incisão incipiente de drenagem por escoamento lento e de suas condições como área de 

sedimentação fina, e não de incisão efetiva de caráter erosivo como nos segmentos de encosta. 

As observações de campo permitiram caracterizar a curva de forma chamada 

‘hidrofisionômica’ em suposta sucessão ecológica nessas áreas, como importante 

geomarcador sazonal de paisagem. 



132 

 

Figura 3.9 – Visualizador de realce hidrográfico por topocrenulação invertida de trecho da 

folha topográfica ‘Macapá’ – Esc. 1:100.000, IBGE, 1995 
 

 

 

Apropriadamente, a topocrenulação invertida pode ser utilizada uma única vez, por 

suas características geométricas limitadoras, e como processo ‘expedito’ não assegura a classe 

real do canal em destaque, ainda que torne mais visual o ordenamento fluviométrico. 

Empregada de forma criteriosa também nessa modalidade, a crenulação como 

marcador é de fácil aplicação à locais com áreas inundáveis. 

De modo sistemático, o processo foi descrito em quatro passos: compilação vetorizada 

do sistema hidrográfico original, empregando-se uma mesa digitalizadora formato A0 da 

Digigraph (ver na Figura 3.10); compilação vetorizada do sistema hipsométrico e desenho da 

curva de forma da interface hidrotopográfica (ver na Figura 3.11); vetorização dos elementos 

hidrográficos avulsos (ver na Figura 3.12); e integralização da rede hidrográfica da BCR2 (ver 

na Figura 3.13). 

   

Incremento exaustivo de 37 canais 
“primários” em uma área aproximada 

de 28 km2 com 17 canais originais 
Dd* = 0,6 canais/km2 

Dd = Densidade da drenagem 

Acréscimo de 118 % 
Dd = 1,3 canais/km2 

Topocrenulação invertida em zona de campo inundável 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2000, sobre base do IBGE, 1995 
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Figura 3.10 – Visualizador do 1o passo de adensamento hidrográfico 

(vetorização da rede hidrográfica original) 
 

 

O tom azul fraco 
corresponde ao trecho 
principal do rio Matapi 
sob influência de marés 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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Na figura 3.11 visualiza-se em sépia (cor marrom) a única curva de nível em 

conformidade com as normas do IBGE para cartas topográficas na escala de 1:10.000, ou seja 

a equidistância de 50 metros. Essa curva representa as características da ‘endentação’ 

topográfica. Por sua vez, na parte inferior do mapa, define-se a geometria da curva/cota 

topohidrográfica de cerca de 6 metros (± 2 metros). 
 

Figura 3.11 – Visualizador do 2o passo de adensamento hidrográfico 

(compilação de isoípsa de 50 metros e curva de forma de fácie hidroambiental) 
 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009. 

(1ª atualização) 
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Figura 3.12 – Visualizador do 3o passo de adensamento hidrográfico 

(vetorização de hidroelementos avulsos) 
 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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Figura 3.13 – Visualizador do 4o passo de adensamento hidrográfico 

(integralização de sistema hidrográfico) 
 

 
 
 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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Figura 3.14 – Visualizador de ganhos de densidade de canais 
 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

 

Sem 
Ganho 

SG 

SG 

SG 

 

SG 

(1ª atualização) 
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Através do processo alcançou-se a cifra não exaustiva de aproximadamente 1.600 

canais ‘primários e secundários em terra firme’, e 200 ‘primários nas áreas inundáveis’ como 

observados na Figura 3.13. 

A otimização hipsométrica foi realizada por três procedimentos: a curva de forma de 

quebras de relevo (hipsotemática),  

Curva de forma de quebras de relevo: a restituição hipsotemática expedita da quebra 

negativa da borda do tabuleiro (tarja de tombadores) foi realizada através de processo compilatório 

empregando-se imagens óticas Landsat e de radar composição colorida (ver nas Figuras 3.15 e 

3.16) e fotografias aéreas. 
 

Figura 3.15 – Visualizador de restituição expedita de curva de forma de borda de tabuleiro 
 

.  

 

Identificador: Out-97/8. 

Base 227 Órbita 58. 
Identificador: Out-97/8. 

Base 227 Órbita 58 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2000 
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Figura 3.16 – Visualizador de restituição expedita de curva de forma de borda de tabuleiro 
 

.  

 

A delimitação hipsotemática da interface várzea–terra firme nos terraços de inundação 

das várzeas do VEQ.Matapi foi determinada inicialmente pela leitura do desenho cartográfico 

original e a fotointerpretação, sendo precedida pelas operações taqueométricas e o emprego 

do receptor GPS. Sua demarcação atendeu os critérios já descritos e nesta complementação 

visa ilustrar o processo de sua identificação. 
 

Figura 3.17 – Visualizador de restituição de curva de forma da interface cerrado-várzea 
 

 

INTERFACE HIDROAMBIENTAL 

Várzea/campo inundável – Cerrado 

      QUEBRAS DE RELEVO       

positiva                                               negativa 
     de canal                                    de várzea 

Identificador: Set-98/6 

Ferrovia 

Igarapé das Armas 

Estradas vicinais 

Identificador: Out-98/6 

Base 227 Órbita 58 

Identificador: Out-97/6 

Base 226 Órbita 58 

 

Pontilhão 

Rio Matapi 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2000 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2000 

BR-156/210 
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A metáfora em branco indica um marcador hidroambiental (contato entre solos 

aluviais de várzea e solos laterizados de campo – cerrado) que foi mapeado como curva de 

forma, sendo essa uma geradora de realce hipsotemático da unidade. 

Adensamento de cotas por multi-nivelamento: essa conduta envolveu procedimentos 

topográficos de precisão (com nível à radar) como o nivelamento geométrico (1ª ordem) de 

poligonais abertas de até 250 metros de extensão em trechos limítrofes de inundação do leito maior 

localizados nos terraços atuais de campos e várzeas, para a determinação de níveis erosivos de base 

locais e para o posicionamento de curvas de forma específicas (como as hidrofeições). A partir 

desses nivelamentos apoiou-se alguns perfis topográficos que, alcançaram as partes mais altas do 

relevo adjacente, utilizando-se o nivelamento trigonométrico (2ª ordem, teodolito Theo-020 da 

Wild) possibilitando a determinação de cotas arbitrárias que orientaram o traçado intercalar 

alternativo de curvas de nível. 

Considerou-se durante o levantamento dos perfis topográficos as variações de 

declividade, constitituídas por o que se denomina coloquialmente em topografia de campo, de 

‘sistema crista-vale’, onde a ‘crista’, corresponde à quebra positiva e o ‘vale’, a quebra 

negativa. Em se tratando num primeiro momento de uma base de dados de relevo mais 

específica que servisse ao levantamento de potencialidade ecoturística de paisagem, esses 

perfis deveriam ter sidos transferidos ao constructo cartotopográfico em compatíveis, o que 

não foi o caso. Nesse sentido, o prejuízo acarretado para a caracterização de atributos 

fisiográficos de paisagem em escalas maiores (grandes) não restringiu a visualização 

‘morfotopográfica’ da paisagem cartográfica (como já descrito nos modos de observação de 

paisagem, a paisagem cartográfica é o mapa). 

Eventualmente, determinou-se por altímetro, alguns pontos isolados ou incorporados 

nos conjuntos de caminhamentos perimétricos, como uma forma expedita de se ter uma ideia 

aproximada das alturas e altitudes relativas dos locais analisados.  

Alguns marcos topográficos institucionais do tipo referência de nível (RN) do IBGE, 

Terrap, Incra etc, foram encontrados durante as campanhas de campo, mas a burocracia e falta 

de informações sobre os mesmos, não contribuíram para um controle mais confiável de áreas 

específicas do sistema hipsométrico do VEQ.Matapi. Esses ‘equipamentos topográficos’ são 

de extrema importância para trabalhos relacionados com a conservação de água/recursos 

hídrico e de relevo em escala de semicadastro, supostamente adequada para o levantamento 

de potencialidade ecoturística de uma unidade observacional. 
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Figura 3.18 – Prospector de altímetro-aneróide e taqueômetro empregados na obtenção de 

medidas altimétricas 
 

 
 

No adensamento de cotas topográficas por intermédio de aporte de pontos de base-

apoio fotogramétrico, o uso de matriz de pontos de apoio fotogramétrico é um método de 

prática incomum, podendo ser considerado inovador no adensamento altimétrico de cotas-

altitudes de carta topográfica. No entanto, nem todos os pontos do apoio fotogramétrico são 

consistentes, a exemplo de pontos de passagem ou de amarração de estereomodelos, e que 

muitos pontos são inadequados devido proximidade com cotas assinaladas na carta original ou 

por sua posição imprópria como meio de rampa-vertente, sobre curvas de nível ou corpos 

d’água, procedeu-se a pré-seleção dos pontos de aparelho (fotogramétricos). Em trabalhos de 

campo, muitos desses pontos foram validados através de métodos topográficos convencionais 

como o transporte de cota a partir de referência de nível oficial (RN – IBGE), o uso de 

altímetro e outras referências consistentes encontradas no objeto-área. 

A fim de contornar a situação, admitiu-se que a curva de forma da quebra negativa 

formada pelo lugar geométrico do encontro (hidro)topográfico entre teso–várzea e entre sopé 

de planalto–várzea (interfaces hidro-ambientais), fosse a base altimétrica do sistema 

topográfico  –-ômega, (). A partir daí, procedeu-se como no modo anterior, 

alcançando-se o montante de 200 canais primários (rever nas Figuras 3.12 e 3.13) conforme 

amostragem visualizada na Figura 3.9, no setor gráfico ‘topocrenulaçãp invertida’. 

Diferentemente do caso anterior da topocrenulação normal, os canais realçados segundo a 

verdade terrestre, são de fato, do nível primário. 

 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2000 
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Apropriadamente, a topocrenulação pode ser utilizada uma única vez por razões 

geométricas óbvias e não garante a classificação hierárquica real do canal em destaque, 

embora a representação gráfica desse elemento hidrográfico seja relativa, ela contribui de 

qualquer forma do ordenamento fluviométrico. 

Em assim sendo, se usada de forma criteriosa, o processo da topocrenulação 

topográfica revelou-se uma ferramenta de adensamento da rede hidrográfica de fácil 

manuseio, custo zero e bastante útil nos estudos de bacias hidrográficas. 

Através do processo alcançou-se a cifra não exaustiva de aproximadamente 1600 

canais ‘primários e secundários’ em terra firme (rever nas Figuras 3.12 e 3.13). 

De modo sistemático, o processo da topo-crenulação foi descrito em quatro passos 

cartográficos, visualizados a seguir: 

1o Passo – Compilação vetorizada da rede hidrográfica original, a qual, consiste 

utilizando-se mesa digitalizadora Digigraph formato A0 (118 mm x 840 mm) da ‘restituição’ 

da rede hidrográfica ‘sistemática’ reduzida graficamente sem prejuízo aos seus elementos, ao 

formato A4 (210 mm x 297 mm), (ver na Figura 3.10); 

2o Passo – Compilação vetorizada do sistema hipsométrico e traçado da curva de 

forma de interface hidrotopográfica (ver na Figura 3.11); 

3o Passo – Processamento e vetorização dos elementos hidrográficos avulsos 

originados por as topo-crenulações, a direta, na ‘terra-firme’ e a invertida, na várzea alagadiça 

(ver na Figura 3.12); e, 

4o Passo – Implantação de elementos hidrográficos e integralização da rede 

hidrográfica/hipsográfica (ver na Figura 3.13). 

A visualização diferenciada de ganhos hidrográficos (densidade de canais/rios) são 

observados na Figura 3.14. 

Otimização e interpolação de curvas de nível avulsas: a implantação gráfico-

analítica de curvas de nível deu-se em três passos: (1o) identificação, comparação e seleção de 

pontos do canevá de restituição fotogramétrica (matriz de apoio fotogramétrico), conforme as 

qualidades de pontos, mostrados na amostragem da Figura 3.19; (2o) vetorização de pontos 

selecionados, em que as cotas foram mantidas na cor sépia, utilizando-se a preta para os 

considerados compatíveis, conforme observado na Figura 3.20; e (3º) interpolação e 

integralização de curvas de nível (ver na Figura 3.21). 

No 1º passo selecionou-se os pontos centrais das fotografias aéreas, os de passagem ou 

de amarração de modelo e os fotogramétricos, a partir do canevá de restituição 

fotogramétrica, compatíveis, com o desenho cartográfico original publicado. As 
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inconsistências de elementos fotogramétricos e os inadequados devido proximidade com cotas 

assinaladas na carta original, ou ainda por posicionamentos impróprios, como meio de 

encosta, sobre curvas de nível ou corpos d’água, foram descartados na pré-seleção. Os demais 

pontos, criteriosamente avaliados, constituíram a planilha levada ao campo para validação 

através de métodos topográficos convencionais e alternativos, como o transporte de cota 

baseado em marco geodésico (Referência de nível – RN do IBGE), o emprego de altímetro e 

de outras referências topográficas consistentes encontradas na área. 
 

Figura 3.19 – Visualizador do 1o passo de adensamento hipsométrico 

(seleção de pontos do canevá de restituição fotogramétrica) 
 

 

 
 

No 2o passo, ocorreu a compilação por vetorização dos pontos selecionados. Para os 

pontos (cotas-altitudes) da carta foi mantida a cor sépia (marrom), utilizando-se a cor preta 

para aqueles considerados compatíveis, conforme a Figura 3.20. 

E no 3o passo, procedeu-se à interpolação analítica e integralização de curvas de nível 

(ver na Figura 3.21). 

 

Área de Macapá e 
sudeste do VEQ.Matapi 

Equador e meridiano central leste (Fuso 22) 

limítrofe de carta, respectivamente. 

 

 

 

MACAPÁ 

Fonte: IBGE, 2001. 

 

Áreas à nordeste do VEQ.Matapi 

Linha do Equador 

Folha Macapá 

Folha Santana 

        Ponto central de foto aérea (em faixa) 
           Ponto de transporte/passagem de modelo 
           Ponto frotogramétrico de von Grüber 
          Cota (úti’) de aparelhol’ 

2.6

.5 

Linha pontilhada 

representa parte-metade 

(~60 %) de uma aerofoto 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2000 
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Figura 3.20 – Visualizador do 2o passo de adensamento hipsométrico 

(vetorização de pontos do canevá de restituição fotogramétrica) 

 

2017 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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Figura 3.21 – Visualizador do 3o passo de adensamento hipsométrico 

(interpolação e implantação de curvas de nível) 
 

2017 

6 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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Nesse sentido, incorporou-se à base cartográfica original, atributos hidrofeicionais e 

topofeicionais que deram uma melhor resposta das características do relevo, que mais se 

aproximam da realidade. 

A esse documento cartográfico final, requalificado, a B2, atribui-se ganhos relativos 

conforme visualizados no Quadro 3.3. Chama-se especial atenção para os possíveis usuários 

destes mapas e cartas, para o item escala, ou seja, a B2 detém a mesma escala da B1 por ter 

sido compilada desta. No entanto, por questões gráficas foi apresentada em outras escalas. 

Quanto ao fator de redução de 50.000* observado no Quadro 3.3, sem maiores 

deformações para a representação cartográfica, foi utilizado para mapear os atributos de 

alguns setores do VEQ.Matapi. Sabe-se que diminuição de áreas analisadas, implica em 

ganhar espaço gráfico para que as informações alí contidas, possam se tornar mais visuais nas 

cartas. Essas áreas se referem a agrupamentos de potencialidade turística e enclaves de 

paisagem. 
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Quadro 3.3 – Visualizador de especificações de bases de referência cartográfica 
 

 

ANÁLISE COMPARADA DE BASES CARTOGRÁFICAS UTILIZADAS 

Qualidade cartográfica BASE – IBGE, 1995 CONSTRUCTO – Autor, 2017 Ganho 

Escalas de serviço 1:70.000 (fotografias 
éreas) 

1:100.000, 1:70.000 e escalas de campo Sim 

Escala de impressão topográfica 1:100.000 1:50:000*, 1:100.000 até ~ 1:500.000 Sim 

Escalas de impressão temática 1:100.000 1:50:000*, 1:100.000 até ~ 1:500.000 Sim 

Equidistância hipsométrica Sistemática de 50 metros Arbitrária de 10 e 20 metros Sim 

 
N0 de curvas de nível 

Uma por método 
aerofotogramétrico 

Onze por métodos analíticos e 
hidroambientais (hipsotemáticos) 

 
Sim 

Valores altimétricos das curvas 
implantadas 

 
50 metros 

12, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 
metros 

 
Sim 

N0 de curvas de forma Nenhuma Duas semi-completas Sim 

 
Rede de drenagem 

 
Sistemática 

Adensada por topocrenulação e por 
fotointerpretação analógica 

 
Sim 

 
Rede hipsométrica 

 
Sistemática 

Otimizada por seleção e compilação da 
base de apoio 

 
Sim 

Apoio fotogramétrico Aerotriangulação Nenhum Não 

 
Apoio de campo 

Métodos topográficos 1a e 
2a ordens 

Métodos topográficos de 2ª e 3a ordens: 
taqueométricos, geométricos e GPS 

 
Sim 

Uso de fotografias aéreas Sim Sim Sim 

Uso de imagens óticas Não Sim Sim 

Métodos de restituição de dados 
cartográficos e ambientais 

Aerofotogramético Métodos computacionais: rasterização e 
vetorização; e, métodos expeditos 

fotointerpretativos 

Sim 

 

 

 

3.5 Contexto geográfico escalonado 

 

3.5.1 Escala da Amazônia – ‘Bioma Floresta’: visão ao multimilionésimo 

 

Distinguem-se duas ‘amazônias’, a do bioma natural, que se prolonga para além de 

fronteiras políticas internacionais, com 500 milões de hectares, e a legal, com 410 milhões de 

hectares, que se restinge ao território brasileiro (ver na Figura 3.22). 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2010 



148 

 

Figura 3.22 – Visualizador de ‘amazônias’ e situação do Amapá 

      

 

CIB (2009, p. 6), sobre a Amazônia e sua importância global, afirma que 

 
As florestas tropicais formam o ambiente terrestre mais rico em espécies da Terra. 

Ainda que ocupem originalmente somente 17 milhões de km2, ou menos de 5% do 

planeta, estima-se que elas abriguem metade de todas as espécies de seres vivos 

existentes. Apesar de toda esta importância, as florestas tropicais continuam sendo 

destruídas de forma alarmante. Estudos mostram que, entre 2002 e 2007, foram 

desmatados mais de 100 mil km 2 de floresta na Amazônia, uma área maior do que a 

de Portugal. O resultado é que 17% da cobertura original da Amazônia brasileira já 

não existe mais. 

 

A Amazônia como um ‘grande reino de águas e hidroárvores de Gaia’, pode ser 

exaltada em Mário de Andrade (1893-1945), literato brasileiro, que em seu livro escreveu "A 

bacia amazônica é uma dessas grandezas tão grandiosas que ultrapassam as percepções do 

homem". 

De acordo com Rocha (2000, pp. 329-330), Euclides da Cunha teria afirmado que 

 
[...]a Amazônia é a última página, ainda a escrever-se, do Gênese. Tem a 

instabilidade de uma formação estrutural acelerada. Um metafísico imaginaria, ali, 

um descuido singular da natureza, que após construir, em toda a parte, as infinitas 

modalidades dos aspectos naturais, se precipita, retardatária, a completar, de 

afogadilho, a sua tarefa, corrigindo, na paragem olvidada, apressadamente, um 

deslize. A evolução natural colhe-se, no seu seio, em flagrante. 

E, ainda sob o aspecto secamente topográfico, não há fixá-la em linhas definitivas. 

De seis em seis meses, cada enchente, que passa, é uma esponja molhada sobre um 

 

Fonte: Facchini, 2018 

Extensão de 520 milhões de hectares, 

equivalente à 61% do território nacional 
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desenho mal feito: apaga, modifica, ou transforma, os traços mais salientes e firmes, 

como se no quadro de suas planuras desmedidas andasse o pincel irriquieto de um 

sobrehumano artista incontestável... (ROCHA, 2000, pp. 329-330) (Grifo nosso). 

 

Segundo Antônio Callado, um trecho do prefácio escrito por Euclides para o livro 

Inferno verde, de Alberto Rangel (apud MATTA, 2009), está entre as mais belas páginas da 

literatura brasileira, que diz, 

 
A Amazônia [...] é a terra moça, a terra infante, a terra em ser, a terra que ainda 

está nascendo. A sua fisionomia altera-se diante do espectador imóvel. [...]Ela se 

modifica, transforma os traços mais salientes e firmes [...]entre as magias daqueles 

cenários vivos, há um ator agonizante: o homem. (Grifo nosso). 

 

A sensação do amplo consignado científico de Amazônia, criada por intermédio de 

uma percepção poética intuitiva, como verificado nos termos acima, parece dar conta de 

infinitas possibilidades metodológicas para a compreensão, apreensão e conservação 

ecogeográfica, deste complexo multissistêmico socioambiental. 

As percepções científicas sobre a Amazônia são inúmeras. 

Para Costa (2013), geólogo, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do 

Pará, 

 
A região Amazônica, já nos primeiros séculos, após o descobrimento do Brasil pelos 

navegadores portugueses, despertava grande curiosidade e dava lugar ao surgimento 

de muitas fantasias, tanto entre os navegadores como entre os pesquisadores das 

ciências naturais. Esse quadro ainda perdura até os dias atuais. Inicialmente ele foi 

despertado pelas histórias fantasiosas de um El Dourado na região, escondido no 

Inferno Verde, a denominação dada para a Floresta Amazônica, riquíssima em sua 

flora e fauna, e também de riquezas minerais. Mais de quatro séculos foram 

necessários par se encontrar essas riquezas minerais. Somente em pleno século XX, 

as investidas dos geocientistas e farejadores de minérios começaram a descortinar 

uma região exoticamente rica em bens minerais dos mais variados tipos. Embora o 

ouro do Tapajós tenha sido descoberto apenas nos anos 50 do século passado, o ouro 

já era conhecido dos jesuítas no século XVII na atual região hoje corresponde ao 

noroeste do Maranhão. Mas foi somente a partir da década de 60 que começaram a 

ser desvendadas jazidas gigantescas de bauxitas e caulins na Amazônia. O manganês 

do Serra do navio já conhecido e explorado no Amapá, mas não representava 

sozinho um sinal de potencial de riqueza mineral. Na década de 70 e em parte na de 

80 a região Amazônica se deixa conhecer ainda mais em suas entranhas, através de 

programas governamentais voltados à pesquisa geológica e prospecção de minérios. 

Foi o ápice das descobertas. O projeto RADAM, posteriormente RADAMBRASIL 

foi um marco, um divisor de águas. A Amazônia se apresentava como uma das 

últimas fronteiras minerais do globo terrestre. Carajás, em pleno coração 

Amazônico, representou o máximo de concentração de minérios, tendo projetado 

mundialmente, ainda mais a região. Hoje é um dos mais importantes distritos 

mineiros do mundo. 

Desde então muito tem sido investigado, descrito, publicado, discutido de forma 

equilibrada, apaixonada e sentimental, gerando os mais diversos debates, 

polemizando e divulgando a região. A região é hoje uma grande produtora de bens 

minerais, como alumínio, ferro, manganês, cobre, ouro, cromo, caulim, brevemente 

níquel, calcário, cimento, brita, seixos, pedras preciosas, pedras ornamentais, etc. 
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Para a cientista social, Violeta Loureiro (2002, p.107), a Amazônia tem sido “uma 

história de perdas e danos, um futuro a (re)construir”, e que, “paradoxalmente, vítima daquilo 

que ela tem de mais especial – sua magia, sua exuberância e sua riqueza”. E, conclui, “os 

esforços dos governos para integrar, domesticar e “civilizar” a região”, se fundamenta em 

modelos de desenvolvimento econômico e social, baseado em mitos, equívocos e 

preconceitos, que, 

 
[...]beneficiaram mais o país do que a região, desenraizaram o homem e vêm 

destruindo a natureza, sem alcançar os objetivos propostos; e que o 

desenvolvimento, tal como vem sendo buscado no passado recente e mesmo hoje, 

apenas aumentará as desigualdades sociais, os desequilíbrios regionais e levará à 

destruição de enormes massas de recursos naturais. 

 

A autora aponta sérios equívocos sobre a natureza da Amazônia, que persistem nos 

planos e projetos governamentais dos últimos 35 anos, cujo Modelo Econômico “tem 

ignorado e menosprezado a diversidade dos inúmeros ecossistemas amazônicos”, distribuídos 

em seus quase cinco milhões de km2: um, seria que esse bioma é “um macro-sistema 

homogêneo de floresta, rios e igarapés em toda a sua extensão”. Outra grande distorção é 

aquela que afirma ser, a grande floresta, uma “expressão do primitivismo e do atraso 

regionais”, devendo por isso, ser substituída por expressões produtivas “racionais”. Talvez, o 

pressuposto mais absurdo, é aquele que propaga, que “A natureza amazônica seria resistente, 

superabundante, auto-recuperável e inesgotável”. 

Sobre a cultura do homem da Amazônia (p. 112), dois preconceitos inaceitáveis, 

“estão claramente expressos e são constantes nos planos e nas políticas públicas federais para 

a região”. De acordo com Loureiro (2002) 

 
• Índios e caboclos viveriam em terras excessivamente vastas e as ocupariam em 

atividades pouco rentáveis para o Estado e de forma incompatível com a economia e 

a sociedade modernas; 

• Índios, negros (quilombolas) e caboclos... ‘são’...portadores de uma cultura pobre, 

primitiva, tribal e, portanto, inferior. Assim, eles nada teriam a aportar de positivo ao 

processo de desenvolvimento. Com isso, esses grupos étnicos e sociais não têm sido 

priorizados nas políticas públicas para a região. 

Como consequência [...]índios, negros e caboclos se tornaram “invisíveis” no 

conjunto das políticas públicas. Não foram no passado, e continuam não sendo, 

ainda hoje, tratados como atores sociais importantes no processo das mudanças 

em curso. 

Por fim, os índios e caboclos, depois de perdidas a identidade e o modo de vida 

tradicional, acabam eles próprios a vender suas terras e suas matas, reforçando o 

preconceito já estabelecido contra eles. [...]Para completar, trata-se de um modelo 

que não aproveita o saber acumulado pelo homem da região no uso dos recursos 

florestais; pelo contrário, ao invés de apoiá-lo e de oferecer a ele oportunidades de 

uma modernização democrática e verdadeira, simplesmente o alija do processo de 

mudança. (Grifo nosso). 
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A autora narra (p. 112) que 

 
A história dos homens na Amazônia tem sido construída a partir de dois eixos 

norteadores, mas conflitantes: de um lado, a visão paradisíaca criada pela magia dos 

mitos da região e sobre a região; de outro, a violência cotidiana gestada pela 

permanente exploração da natureza e desencadeada pelos preconceitos em relação a 

ambos – homem e natureza. 

Ao longo do século XX, outros mitos (e também, equívocos e preconceitos) 

juntaram-se àqueles dos primeiros séculos. A Amazônia foi considerada como a 

terra da superabundância e o celeiro do mundo. Estrangeiros e brasileiros 

imaginaram que uma floresta tão exuberante devia estar sustentada por um solo 

igualmente fértil. Assim, a Amazônia poderia ser, no futuro, o celeiro do mundo – 

um lugar bíblico ao qual, no período de escassez, como ocorreu no passado, todos 

poderiam recorrer para dele sobreviver. Posteriormente, fizeram-nos acreditar que a 

Amazônia seria o pulmão do mundo. 

 

Para Loureiro (2002), as políticas públicas têm estimulado “nas últimas décadas a 

transformação da mais vasta, rica e exuberante floresta tropical do mundo em áridas 

pastagens, em áreas de plantação de grãos etc.” 

Para os pesquisadores do Imperial College de Londres, segundo o analista social e 

ecólogo, Celio Yano (2012, p. 107), o desmatamento dos últimos 30 anos da Amazônia 

condenou à extinção nas próximas décadas “pelo menos 10 espécies de mamíferos, oito 

espécies de anfíbios e 20 de aves, caso não se reverta o processo de desmatamento da maior 

floresta tropical do mundo e não se recuperem as áreas já comprometidas.”  

Yano (2012, p. 107) prossegue narrando que 

 
Não adianta apenas parar de cortar árvores agora; esses animais estão condenados 

por causa da devastação ocorrida nos últimos 30 anos. 

É que entre o momento da destruição do hábitat de uma espécie e sua extinção nesse 

local há um intervalo de tempo de algumas décadas. As gerações seguintes dessa 

população até serão capazes de se deslocar e sobreviver, mas com a alta densidade 

de indivíduos acabarão por competir entre si por recursos e entrarão em colapso. 

Pelo que já desmatou, o ser humano está ‘devendo’ 38 espécies para a lista de 

animais extintos e, se o ritmo de devastação da floresta amazônica crescer, a dívida 

aumentará. 

 

Para os biólogos Oliver R. Wearn, Daniel C. Reuman e Robert M. Ewers (2012, pp. 

228-231) a Amazônia brasileira tem uma “dívida de extinção” de espécies (“extinction debt”), 

e representa “uma janela de oportunidade” para a conservação de biodiversidade. 

As florestas são importantes ecologicamente por sua biodiversidade e pelos 

serviços ambientais que prestam. As florestas nativas são as maiores fontes de diversidade 

biológica ou biodiversidade, que é uma das maiores riquezas do país, e ainda pouco 

conhecida. Essa variedade de organismos vivos pode tornar-se bem econômico, como 

princípios ativos de plantas, como fonte de alimentos e, ainda, fonte de tecnologia através de 

bio-mimetismo (tecnologia que imita a natureza). Devido a este alto valor da biodiversidade, 
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o governo brasileiro vem criando inúmeras Unidades de Conservação para garantir a 

manutenção desse recurso. 

As florestas plantadas não são diversas como as nativas, ao contrário, em sua maior 

parte são monoculturas. Entretanto, tanto as florestas nativas quanto as plantadas oferecem 

outros inúmeros serviços ambientais, entre eles: regulação do clima; sequestro de carbono; 

conservação do solo; conservação dos recursos hídricos; manutenção dos ciclos de chuva (em 

especial a Floresta Amazônica). 

As florestas, tanto nativas quanto plantadas, são essencialmente importantes para a 

economia brasileira. Todos os setores produtivos estão direto ou indiretamente ligados aos 

produtos florestais, como exemplos, indústria de base usa carvão vegetal como fonte de 

energia, a construção civil utiliza madeira e a agricultura necessita dos serviços ambientais 

fornecidos pelas florestas. Estima-se que o setor de base florestal, que atua basicamente em 

seis cadeiras produtivas seja responsável por 4% do PIB brasileiro e pela geração de 6 

milhões de empregos. Uma questão econômica relevante das florestas nativas é o baixo valor 

da madeira tropical no mercado, que leva a não valorização da floresta em pé, sofrendo 

pressão de desmatamento em favor do avanço da fronteira agrícola (YANO, 2002) 

As atividades florestais têm uma relação muito estreita com comunidades rurais 

(importância social). Por um lado, as florestas naturais que abrigam populações indígenas e 

caboclas tradicionais. Por outro lado, temos regiões agrárias rurais de pequenos produtores 

onde o plantio de florestas ou o próprio manejo das reservas florestais apresentam-se como 

alternativa econômica. Tanto as florestas naturais quanto as plantadas podem ser instrumento 

de inclusão social. O manejo comunitário é um tema que vem sendo estudado, divulgado e 

colocado em prática, especialmente na região amazônica, como forma de as comunidades 

tradicionais utilizarem economicamente a floresta de forma organizada para que possam 

aumentar sua renda e melhorar suas condições de vida. O fomento florestal de florestas 

plantadas tem sido colocado como uma alternativa para pequenos proprietários rurais em 

regiões tradicionalmente agrícolas. 

O fomento é iniciativa de grandes empresas do ramo florestal que precisam aumentar 

sua produção, fornecendo muitas mudas, insumos, assistência técnica e garantia de compra da 

madeira. Ainda têm apelo social as florestas, pois estão intimamente associadas a rituais 

tradicionais, folclore, cultura. As florestas acabam sendo elemento místico na cultura 

brasileira, especialmente para as populações que nelas vivem. A questão social das florestas 

merece atenção especial dos governos para que a imensa riqueza delas produzidas não 
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concentre renda, mas gere benefícios para todo o povo brasileiro, trazendo inclusão social e 

riqueza nacional. 

Enquanto por um lado os serviços ambientais ecossistêmicos trazem grandes 

benefícios ao homem na Amazônia, e fora dela, por outro, a pressão e o impacto contrários 

sobre os sistemas ecológicos por geossistema ‘alienígena’, ou seja, aqueles ‘desserviços 

socioambiental’, gerados pelo modelo econômico governamental, ou por este, apoiado –, 

sobre os seus bens naturais, põe em risco os primeiros, nessas mesmas áreas. Como 

consequência, o sistema geossistêmico amazônico, o ‘tradicional’, comumente integrado e 

adaptado ao meio ambiente, perde, sistematicamente, espaço para as nefastas transformações. 

O Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF, 2016), elencou alguns desses 

indicadores temáticos (dessas ações), nos seguintes termos: 

 
A pecuária é a atividade que mais contribui para o desmatamento da Amazônia. Até 

1995, 78% da área desmatada na Amazônia era ocupada por pastagens. O 

crescimento do rebanho bovino na região aponta para uma tendência de expansão da 

pecuária e, consequentemente, maior pressão sobre as florestas. O rebanho 

aumentou de 27 milhões de cabeças em 1990 para em torno de 71 milhões em 2004. 

Isso equivale a uma taxa de crescimento de 7,5% ao ano, enquanto que nos outros 

estados brasileiros a taxa ficou em torno de 1%. 

 

A exploração madeireira ilegal e predatória e o desmatamento para conversão 

da terra para uso agropecuário sem autorização legal são as atividades que exercem 

maior pressão sobre as florestas brasileiras. Essa forma de exploração, praticada de 

forma predatória, contribui para a degradação florestal, aumentando a 

suscetibilidade das florestas às queimadas e o risco de extinção local de espécies e 

reduzindo a área do dossel das florestas e dos seus estoques de biomassa. Embora o 

volume de madeira extraído na Amazônia tenha caído de 28,3 milhões de metros 

cúbicos em tora em 1998 para 24,5 milhões de metros cúbicos em tora em 2004, a 

atividade continua avançando sobre as áreas florestais mais interiores da Amazônia 

(LENTINI et al., 2005). Além de degradar a floresta, a atividade madeireira ilegal 

catalisa o desmatamento com a abertura de estradas que facilitam a ocupação 

espontânea e o desmatamento subsequente. 

 

As hidrelétricas também causam grandes impactos na floresta com o potencial de 

inundar milhares de quilômetros quadrados dessas áreas, além de catalisar a 

migração populacional. Por exemplo, as hidrelétricas de Tucuruí e de Balbina 

cobriram uma área predominantemente formada por florestas de 2,34 mil 

quilômetros quadrados e 2,36 mil quilômetros quadrados, respectivamente. Além 

disso, as hidrelétricas são fontes de gases de efeito estufa como o metano e afetam a 

fauna pesqueira. Os rios da Amazônia têm um enorme potencial para produzir 

energia – dez hidrelétricas foram planejadas no Programa Avança Brasil. O 

potencial hidrelétrico da região é de 130 mil megawatts, segundo o Ministério de 

Minas e Energia – MME. Portanto, o impacto das hidrelétricas previsto para a região 

é muito maior do que o já registrado pelas hidrelétricas em funcionamento. 

 

As principais atividades responsáveis pelos impactos sobre as florestas são: 

Desmatamento: As taxas anuais variam de 10 a 29 mil quilômetros quadrados. As 

taxas médias para as décadas de 1980, 1990 e para o período de 2000-2005 foram de 

19,4 ( /- 2), 16,3 ( /- 5) e 21,7 ( /- 4) mil quilômetros quadrados, respectivamente. 

Uma área de 680 mil quilômetros quadrados de florestas já foi desmatada na 

Amazônia. 
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Exploração madeireira: A área afetada anualmente pela atividade madeireira na 

Amazônia é de 10 mil a 20 mil quilômetros quadrados. 

Queimada: Uma área anual de 80 mil quilômetros quadrados de florestas afetada por 

queimadas anualmente na Amazônia na década de 1990. 

Biodiversidade: Para cada 1 mil quilômetros quadrados desmatados, cerca de 2 mil 

aves são afetadas. No caso de primatas, o impacto é de 350 a 810 indivíduos. E entre 

45 e 55 mil árvores são perdidas por quilômetro quadrado. 

Emissões de carbono: O balanço de carbono associado ao desmatamento e ao 

abandono de pastos e áreas agrícolas gera emissões na ordem de 0,2 pentagramas de 

carbono por ano”. (Grifos nosso). 

 

Para Val (2018, p. 23) a Amazônia é uma imensa área de intervenções e conflitos, que 

“abriga uma riqueza construída pelo tempo e pelo homem que, timidamente trazida à baila, 

tem recebido pouca atenção”. Nas palavras que se seguem, o autor, descreve sua natureza 

intrínseca e complexa onde o homem é um componente à parte. 

 
A diversidade ambiental e biológica são temas recorrentemente evocados para 

caracterizar as singularidades da Amazônia. É assim desde os tempos remotos e 

serviram, muitas vezes, como justificativas para intervenções na região. São 

exemplos o próprio Tratado de Tordesilhas, a criação do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia pelo governo Vargas, a cidade Humboldt, a Suframa e, mais 

recentemente, o projeto Calha Norte e as regulamentações para a coleta de material 

biológico. Contudo, junto com essa diversidade ambiental e biológica e na 

significativa extensão territorial ocupada pelo bioma, há pessoas, as quais somam 25 

milhões apenas no território brasileiro e que construíram uma intrincada relação 

sociocultural que se define e, ao mesmo tempo, confunde-se com a própria 

diversidade ambiental e biológica. 

 

É bastante interessante, como o autor descreve a pujança do processo de formação 

geológica da ‘capilaridade’ hidrográfica da Amazônia, ao afirmar (p. 23 e 24) que, 

O levantamento da Cordilheira dos Andes impôs uma mudança ambiental sem 

precedentes na região. A conexão Atlântico-Pacífico se desfez e um mundo de 

capilares hídricos começou a se desenhar na região, adquire vida e integra toda a 

região. Esses capilares nascem, crescem e mudam continuamente de lugar. Seus 

lugares antigos são sepultados, mas seus vestígios não desaparecem aos olhos 

sempre atentos da ciência. As mudanças dos cursos de importantes rios da 

Amazônia cravam suas marcas no relevo e têm contribuído para evidenciar que as 

falhas geológicas desempenham papel central na fisiografia da região, evidenciando 

que a dinâmica das movimentações dos rios não é ocasional. Os paleocanais, como 

são conhecidos os leitos pretéritos dos atuais cursos d’água, explicitam a dinâmica 

da malha hídrica da Amazônia, isto é, a paleogeografia outras diversidades 

amazônicas. 

Essas marcas denotam que um futuro esplendoroso é possível. Sem dúvida, a 

floresta continua tendo um papel econômico relevante, não só pela função ambiental 

que desempenha, mas, principalmente, pelos produtos que pode oferecer ao homem 

da Amazônia. 

 

Enfatiza Val (2018), dois aspectos relevantes, um relacionado “à necessidade de 

produção de informações robustas sobre a região e suas diversidades [...]para a sua 

conservação, para a geração de renda e para uma efetiva inclusão social”, e o outro que “diz 
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respeito à soberania [...]a soberania conferida a sua gente e para com suas diversidades, enfim, 

para as muitas Amazônias que se definem pelo indefinido, que se medem pelo imensurável”. 

Contudo, o ser da Amazônia não perdeu sua identidade: permanece “imbuído da 

identidade dos mais antigos ancestrais – os ameríndios da várzea e da terra firme” e é senhor 

de uma diversidade de práticas e manifestações culturais que não podem ser submetidas a 

ações homogeneizadoras por conta de projetos integradores pontuais (VAL, 2018). 

O acervo de práticas e manifestações culturais de um povo pode, em síntese, ser 

considerado como bem cultural desse povo. Incluído nesse acervo há várias manifestações 

que convencionalmente se explicitam em povos de diferentes origens. Contudo, é na singeleza 

da expressão popular que as Amazônias se tornam maiúsculas e se diferenciam em “relação 

ao conceito de unidade nacional, seja esta brasileira ou de outras soberanias”. Novamente aqui 

aparece o caráter que permeia os contextos amazônicos: a diversidade. Isto é, as Amazônias 

se expressam pela diversidade cultural ao mesmo tempo em que abrigam “outras e múltiplas 

diversidades que lhes são peculiares” como vimos e como veremos ainda ao longo dessa 

viagem. Pode ser difícil descrever essa diversidade, mas não o é contemplá-la, ainda que não 

haja vida longa o suficiente que permita conhecê-la inteiramente. Assim, é vital o empenho no 

desenvolvimento de percepções sociais que resultem na preservação do bem cultural das 

Amazônias (VAL, 2018). 

O volume de água do rio Amazonas é tão grande que sua foz, ao contrário dos outros 

rios, consegue empurrar a água do mar por muitos quilômetros. O oceano atlântico só 

consegue reverter isso durante a lua nova quando, finalmente, vence a resistência do rio. O 

choque entre as águas provoca ondas que podem alcançar até 5m de altura, avançando rio 

adentro. Este choque das águas tem uma força tão grande que é capaz de derrubar árvores e 

modificar o leito do rio. 

É no Rio Amazonas que acontece o fenômeno natural diário da ‘pororoca’, que no 

dialeto indígena (poroc-poroc) do baixo Amazonas, significa ‘destruidor’. Sua maior 

intensidade acontece entre janeiro e maio e não é um fenômeno exclusivo do Amazonas, 

também ocorrendo nos estuários rasos de rios que desembocam no golfo amazônico e no rio 

Araguari*, no litoral do Estado do Amapá e nos rios Sena e Ganges (VAL, 2018). 

A Amazônia é de grande importância para a estabilidade ambiental do Planeta, nela 

estão fixadas mais de uma centena de trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal 

libera algo em torno de sete trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, via 

evapotranspiração, e seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce que é despejada 

nos oceanos pelos rios existentes no globo terrestre (VAL, 2018). 
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Além de sua reconhecida riqueza natural, a Amazônia abriga expressivo conjunto de 

povos indígenas e populações tradicionais que incluem seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, 

babaçueiras, entre outros, que lhe conferem destaque em termos de diversidade cultural. Este 

patrimônio socioambiental brasileiro chega ao ano de 2019 com suas características originais 

relativamente bem preservadas. Atualmente, na Amazônia, ainda é possível a existência de 

pelo menos 50 grupos de indígenas arredios e sem contato regular com o mundo exterior. 

A Amazônia, como floresta tropical, apresenta-se como um bioma extremamente 

complexo e delicado. Todos os elementos (clima, solo, fauna e flora) estão tão estreitamente 

relacionados que não se pode considerar nenhum deles como principal (VAL, 2018). 

 

3.5.2 Escala do Amapá – ‘Amazônia Oriental-Setentrional’: visão ao milionésimo 

 

O Amapá, possui 142.828,52 km2 de área, com uma população estimada em 2018 de 

829.494 habitantes distribuídos em 16 municípios, dos quais ~748 mil vivem nas zonas 

urbanas. Macapá, a capital ‘morena’, é a cidade mais populosa, com 493.634 mil moradores, 

seguida por Santana, com 119.610, Porto Grande, com 21.484 habitantes, e Laranjal do Jari, 

com 49.446. É uma terra de imigrantes, sendo que somente 26% de sua população é nascida 

no estado. O Amapá possui uma rica e fascinante cultura. Nele, estão abrigadas populações 

tradicionais e indígenas que, durante centenas de anos, convivem com os ecossistemas 

naturais, tirando deles o seu sustento sem destruí-los. As populações extrativistas caboclas e 

os quilombolas são responsáveis em grande parte pela conservação de importantes recursos 

naturais do estado, pois mantêm algumas das principais unidades de conservação do Amapá 

(CIB, 2009, p. 23; IBGE, 2017). 

Figura 3.23 – Visualizador de localização do Amapá na América do Sul e na Amazônia 

 

 

               
 

 Fonte: SEMA, 2013 
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Segundo GEA (2009), 

 
o nome do Estado adveio do nome popular dado a uma árvore da família das 

Apocináceas (Parahancornia amapa), de madeira útil, e cuja casca, amarga, exsuda 

látex medicinal, de aplicação no tratamento da asma, bronquite e afecções 

pulmonares, tendo seu uso externo poder resolutivo e cicatrizante de cortes e feridas. 

(DRUMMOND et al., 2008 e CI Brasil, 2008). 

 

Segundo CIB (2009, p. 24), o nome Amapá significa em tupi “o lugar da chuva”. De 

fato, chove no Amapá entre 2.250 e 3.250 milímetros por ano. A chuva abundante e o relevo 

diversificado explicam, em parte, a impressionante diversidade de ecossistemas naturais no 

estado. Ao longo da costa atlântica, há o domínio dos mais bem preservados manguezais das 

Américas. 

O diagnóstico ao milionésimo do estado Amapá, teve por base as informações do 

Plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas do estado do Amapá – Contexto 

e Ações (GEA, 2009) considerando que as informações apresentadas resultam de compilação 

das principais fontes de informações sistematizadas e atualizadas que apresentam dados e 

análises sobre a caracterização do histórico, da economia, do meio físico, biótico e social, 

principalmente em aspectos relacionados à elaboração de uma estratégia estadual para a 

prevenção e o controle do desmatamento e o desenvolvimento de alternativas econômicas 

para o pagamento de serviços ambientais no Estado do Amapá. Dentre as fontes pesquisadas 

cita-se em especial: Atlas de Unidades de Conservação do Estado do Amapá (GEA, 2008); 

Corredor de Biodiversidade do Amapá (CI Brasil, 2007); PIB Socioambiental (ISA, 2009) e o 

Portal do Governo do Estado do Amapá (GEA, 2009). Outras fontes com temas mai 

específicos também foram utilizadas. 

A formação territorial do Amapá começa em 1637, com a doação de capitania da 

Costa do Cabo do Norte pelo português Bento Manuel Parente, mas somente após 1900, que a 

Comissão de Genebra deu posse da região ao Brasil e o território foi então incorporado ao 

estado do Pará (GEA, 2009). 

Em 1943, o Decreto Federal nº 5.812, de 13 de setembro, criou o Território Federal do 

Amapá, desmembrando-o do Pará, o que compreendia toda a área ao leste dos rios Oiapoque e 

Jari e a oeste do Canal Norte da foz do Amazonas e faixa oceânica correspondente. Com seu 

perímetro lembrando a forma de um losango imperfeito, o Território do Amapá passou 45 

anos sob a jurisdição direta do Executivo Federal. O território foi elevado à condição de 

Estado em 1988, por decisão inscrita nas Disposições Transitórias da Constituição, 
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promulgada naquele ano. Elegeram-se o primeiro Governador e os membros da Assembléia 

Legislativa em 1990. 

Atualmente, o Amapá compõe-se por um total de dezesseis municípios (ver na Figura 

24). A linha do Equador corta o sul do estado, sendo que a maior parte de suas terras e águas 

está localizada no hemisfério norte. A norte e a noroeste, o Amapá faz fronteira com a Guiana 

Francesa (655 km de fronteira) e o Suriname (52 km), num total de 707 km. A oeste e 

sudoeste, o Amapá faz uma longa fronteira (1.093 km) com o Pará, a maior parte dela ao 

longo do rio Jari. A costa sudeste, junto à margem esquerda do Canal Norte do rio Amazonas 

forma uma fronteira de 315 km. A leste e nordeste, o estado apresenta 598 km de costa 

oceânica, correspondendo a 8,11% do litoral atlântico do Brasil. Juntamente com o Pará, o 

Amapá tem, no delta do rio Amazonas, uma combinação única na Amazônia de litorais 

marinhos e fluviais. Segundo a Resolução n.º 5, de 10 de outubro de 2002 (IBGE, 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/panorama), o estado apresenta uma área de 142.828,521 

km², correspondendo a 1,67% do território brasileiro e a 3,71% da Região Norte. Mesmo 

sendo o menor Estado amazônico, o Amapá é 3,3 vezes maior que o Rio de Janeiro e 1,45 

vezes maior que Pernambuco (DRUMMOND et al., 2008). 

 

Figura 3.24 – Visualizador de divisão política do estado do Amapá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/panorama
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A classificação oficial do clima do Amapá é o tropical superúmido. O estado possui 

duas regiões climáticas principais. Uma delas é úmida, com um ou dois meses secos 

(setembro e outubro), e predomina sobre a maior parte do interior do estado – oeste, sul, norte 

e toda a parte central. A outra é úmida, com três meses secos (setembro, outubro e novembro), 

registrada na maior parte do litoral, à leste. 
 

Gráfico 3.1 – Visualizador de distribuição da precipitação pluviométrica média (em mm) no 

Amapá, segundo o Macrodiagnóstico do estado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEPA, 2008 

 

A precipitação anual média cai significativamente do litoral para o interior. A costa 

atlântica, incluindo Macapá, registra uma média de mm de chuva por ano, enquanto Serra do 

Navio, no coração do estado, recebe mm anuais - uma diferença de mm para uma distância de 

cerca de 200 km. Além dessa diferença regional, o regime pluviométrico apresenta uma 

periodicidade (estacionalidade). O período de julho a novembro registra os menores índices 

de chuva, sendo os meses de setembro, outubro e novembro os mais secos. De dezembro a 

junho, registram-se usualmente 20 ou mais dias de chuva e pelo menos 250 mm de chuvas por 

mês. 

Os ventos no Amapá são classificados como moderados e não são raros os registros de 

calmaria (ausência de vento). No período estudado por Nimer (1990), as temperaturas médias 

anuais são as seguintes: média geral de 26º C (leste do estado) e 25º C (restante da área), 

média das máximas de 30,4º C, média das mínimas de 23,1º C. As temperaturas máximas 

absolutas registradas foram de 36º C (leste do estado) e 38º C (nas demais áreas). A mínima 

absoluta registrada foi de 16º C. A umidade relativa média anual fica em torno de 85%. Outra 

característica notável do clima é a cobertura relativamente densa de nuvens sobre muitas 

partes do seu território (DRUMMOND et al., 2008). 

A geomorfologia do Amapá combina formações muito antigas com outras bem jovens, 

divididas por uma estreita faixa de idade intermediária. Existem duas zonas geomorfológicas 

principais. Uma delas é a das Depressões da Amazônia Setentrional, cobrindo mais de 70% 
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do estado, correspondendo às suas seções central e oeste. Ela se compõe da porção oriental do 

chamado Escudo Guianense e de suas franjas dissecadas. Sua morfologia é em parte 

montanhosa, porém a maior parte é composta por seções levemente onduladas. As duas 

principais porções montanhosas do Escudo Guianense dentro do Amapá têm o nome de 

Serras do Tumucumaque e Lombarda (DRUMMOND et al., 2008). 

Alguns dos seus morros ou picos superam a altitude de 600 m, sendo que o ponto 

culminante do estado do Amapá, localizado na Serra do Tumucumaque, alcança 701m. As 

bordas dissecadas do escudo apresentam encostas abruptas e vales profundos que geram três 

grupos de rios relativamente curtos (para os padrões amazônicos): (1) Araguari-Amapari, 

Amapá Grande, Calçoene, Cassiporé e outros, que correm para leste, diretamente para o 

oceano Atlântico; (2) os rios Vila Nova, Maracá, Matapi e Cajari e outros, drenando para o sul 

e desaguando no delta do Rio Amazonas; (3) os rios Iratapuru e Mapari, entre outros, correm 

para oeste e são afluentes da margem esquerda do rio Jari, afluente do Amazonas 

(DRUMMOND et al., 2008). 

Deve-se mencionar ainda o rio Oiapoque, que drena as extremidades do platô no oeste 

do Amapá, com seu curso predominantemente para nordeste, desaguando no Oceano 

Atlântico. O rio Oiapoque e o primeiro grupo de rios acima citados, não fazem parte da área 

de drenagem da Bacia Amazônica, constituindo uma bacia distinta, denominada Atlântico 

Norte, responsável por quase dois terços do território do Amapá (98.583,5 km2). O restante 

(44.870,2 km2) enquadra-se dentro dos domínios da Bacia Amazônica propriamente dita 

(DRUMMOND et al., 2008). 

A outra zona geomorfológica principal do Amapá é chamada de Planície Costeira, a 

qual compreende cerca de 25% do Estado. Trata-se de uma faixa litorânea relativamente 

estreita, baixa e quase sempre plana, que se estende de norte a sul, formada por depósitos 

fluviais e fluviomarinhos a qual ocupa todo o leste do Estado. Em termos geológicos, essa 

formação é muito recente, pois a sua maior parte data do Quaternário, com uma idade máxima 

de anos, e com uma idade média não muito superior a anos. As partes litorâneas da Planície 

Costeira, ao longo do Oceano Atlântico e do delta do rio Amazonas, são formadas por 

depósitos de areia e argila, com partes alagadas, além de bancos de areia, dunas, ilhas, 

pequenas baías e reentrâncias, estuários, meandros, lagoas, litorais rasos e lamacentos, bem 

como lagos temporários e permanentes. É uma paisagem geomorfologicamente jovem, sujeita 

a mudanças perceptíveis ao testemunho humano (DRUMMOND et al., 2008). 

Notável, entretanto, na geologia do Amapá, são os cinturões de rochas verdes 

(greenstone belt), que ocorrem em domínios geotectônicos antigos (Pré-Cambriano), 
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responsáveis por múltiplas ocorrências minerais, com destaque para importantes depósitos de 

ouro, cromo, ferro, manganês, entre outros. Sobre esse aspecto, o Amapá foi o primeiro 

Estado a abrigar um empreendimento de mineração de grande porte na Amazônia, nos idos 

dos anos 50, para extração de depósitos de manganês na região de Serra do Navio. 

(DRUMMOND et al., 2008). 

A configuração de solos do Amapá diz muito sobre a sua natureza e sobre o potencial 

das atividades econômicas agropecuárias. A ordem predominante é a de Solos com B 

Latossólico, sub-ordem LV – Latossolo Vermelho Amarelo 2, cobrindo cerca de 50% do 

Estado. Eles são muito antigos, submetidos a longos processos de intemperismo e lixiviação, 

o que acarretou em baixos níveis de nutrientes e de capacidade de troca catiônica (CTC). 

Outros 15% do estado são cobertos por solos relativamente similares, da ordem Solos com B 

Latossólico, sub-ordem LA – Latossolo Amarelo 1. Embora a estrutura física desses dois 

tipos de solo seja favorável à agricultura, a sua pobreza de nutrientes exige rotações de ciclo 

curto, ou adições constantes de adubos (VALENTE et al., 2015). 

Outros 20% dos solos do Amapá são da ordem Solos com B Textural, Não-

Hidromórficos, sub-ordem PV – Podzólico Vermelho Amarelo 9. São característicos dos 

terrenos hidromórficos mais antigos. Quando sujeitos a altos índices pluviométricos, são 

profundos, altamente intemperizados e muito lixiviados. Comumente são ácidos e a fertilidade 

natural também é baixa, o que exige que se adicionem adubos para permitir o aproveitamento 

agrícola continuado. Uma limitação a mais é o excesso de alumínio, que interfere na nutrição 

das plantas (VALENTE et al., 2015). 

Os solos da ordem Hidromórficos Pouco Desenvolvidos, sub-ordem HGP e HG 

cobrem 8% do Amapá. São solos de desenvolvimento incipiente, afetados por erosão 

freqüente ou seguidos episódios de deposição de novos materiais, em decorrência de 

enchentes. Eles correspondem às várzeas periódica ou sazonalmente inundadas, 

sistematicamente aproveitadas na Amazônia para a agricultura de plantas de ciclo curto, tanto 

no passado quanto no presente. A acessibilidade e a fertilidade natural fazem com que muitos 

estudiosos considerem tais solos como os mais apropriados para a expansão da agricultura 

familiar na Amazônia, apesar de suas limitações para os cultivos permanentes. Cerca de 3% 

dos solos do Amapá são da ordem dos Solos Concrecionários. Os nódulos característicos 

deste tipo de solo são adversos à agricultura. Uma outra ordem de solos do Amapá é a dos 

Solos Halomórficos, sub-ordem SM Solos Indiscriminados de Mangues 18. Eles cobrem 

cerca de 2% do Amapá, nas terras do litoral oceânico afetadas pelas marés e geralmente 

cobertas por manguezais (VALENTE et al., 2015). 
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Segundo modelo da Agência Nacional de Águas (Figura 3.25), o Amapá possui 

território organizado em 13 bacias hidrográficas, que podem ser agrupadas em razão da sua 

bacia de drenagem: Bacia do Amazonas (7): Amazonas; Pedreira e Curijuba; Matapi e 

Anauerapucu; Preto; Maracá-pacú; Ajuruxi; e Cajari. Guiana (2): Guiana e Oiapoque. 

Atlântico: Calçeone e Tartarugal Grande; Bacia do Araguari: Araguari e Foz do Araguari; 

Bacia do Jari. Aproximadamente 39 % da área da bacia hidrográfica do estado pertence à 

bacia amazônica, enquanto o restante incorpora-se ao trecho norte e nordeste da bacia do 

Atlântico Sul (ANA, 2008; SEMA 2009). 

Os rios mais extensos são o Jari, o Oiapoque e o Araguari, sendo que os dois últimos 

correm diretamente para o oceano Atlântico. O Jari é principal tributário do rio Amazonas e o 

Oiapoque corre na fronteira com a Guiana Francesa. Destacam-se ainda na bacia hidrográfica 

do Estado, os rios Calçoene e Maracá. Outro destaque é a bacia do rio Araguari dada sua 

magnitude, com aproximadamente 42 mil km², vazão média de 1200 m3/s, e excepcional 

potencial energético (SEMA, 2009). 

Existem diversos lagos naturais de importância econômica no estado: Lago Grande, 

Lago dos Bagres, Lago Floriano, Lago do Vento, Lago dos Gansos, Lago Piratuba, Lago duas 

Bocas, Lago Novo, Lago Comprido, Lago do Vento, Lago Mutuca, dentre outros. A maioria 

seca durante o verão, quando os peixes e as tartarugas migram para o leito dos rios mais 

próximos, ou lagos mais profundos. Na época das chuvas, os lagos se enchem, tornam-se 

navegáveis e representam potencialidades locais (SEMA, 2009). 

As quatro ilhas flúvio-litorâneas mais importantes são: Bailique, Maracá, Jipioca e 

Santana. A ilha do Bailique faz parte do arquipélago, de mesmo nome, situado na foz do 

Amazonas. As ilhas mais importantes deste arquipélago são: Ilha do Brigue, ilha do Faustino 

e ilha do Curuá. Há ainda ilhas de menor importância como a ilha Jipioca e a ilha do Juruá, a 

ponta do Martim e a ponta do Guará (SEMA, 2009; GEA, 2009) 
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Figura 3.25 – Visualizador de bacias hidrográficas no estado do Amapá, segundo a ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biodiversidade do Amapá de acordo com os levantamentos recentes, registram cerca 

de 580 espécies de aves no estado, isso significa, 5,6% da avifauna global. Se o valor das aves 

é uma boa estimativa para os outros grupos de organismos, infere-se que Amapá deva abrigar 

por volta de espécies de plantas e animais. Em resumo, o Amapá é muito rico em espécies e 

ainda há um longo caminho pela frente até se conhecer toda a sua biodiversidade (CI, 2007). 

A cobertura florística nativa do Amapá apresenta uma forte correlação com as duas 

zonas morfológicas discutidas acima. Existem pelo menos seis grandes tipologias de 

vegetação (ou comunidades vegetacionais) a serem destacadas: as florestas tropicais úmidas 

latifoliadas de folhagem permanente; os cerrados (ou campos naturais, ou campos cerrados); 

os manguezais; as restingas costeiras; as lagoas e alagados de água doce ou salgada, (ou 

‘campos inundados’, ou ‘campos de várzea’); e as florestas de palmeiras (CI, 2007; 

DRUMMOND et al., 2008). 

As florestas do Amapá se subdividem em pelo menos cinco categorias básicas, de 

acordo com a sua localização: montanas, sub-montanas, ciliares (ou aluviais), de terras baixas 

nãoinundáveis e as de terras baixas inundáveis. As diferentes classes de florestas têm 

estruturas e floras variadas. No entanto, são insuficientemente estudadas, sendo que os poucos 

inventários realizados até o presente momento são, em geral, baseados em amostras 

relativamente pequenas. No seu conjunto, os cinco tipos de florestas cobrem cerca de 80% do 

Amapá, a oeste, norte, centro, centro-sul e partes do leste, compondo, assim, a vegetação 

dominante do estado (CI, 2007; DRUMMOND et al., 2008). 

Os cerrados (ou savanas) do Amapá subdividem-se em dois tipos: parque (com 

numerosos arbustos e árvores baixas) e abertos (com menor incidência de arbustos e árvores 

baixas). Os dois tipos têm um estrato herbáceo permanente. Esses cerrados ocorrem nas 

seções bem drenadas da Planície Costeira, longe do mar. Cobrem apenas cerca de 6% da área 

Fonte: SEMA, 2009 
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do Estado e têm sido usados historicamente para os mesmos fins dados aos cerrados mais 

secos (e muito mais extensos) do Brasil central: pastagens naturais para bovinos, agricultura 

de pequena escala e exploração de madeira. Eles são a formação vegetal de maior impacto e 

exploração do Estado, em função da pecuária, dos extensos reflorestamentos com árvores 

exóticas (pinus e eucalipto), da coleta de madeira para queima e de outras pressões oriundas 

da Grande Macapá e de várias cidades menores situadas na Planície Costeira (CI, 2007; 

DRUMMOND et al., 2008). 

As restingas e os manguezais formam duas comunidades vizinhas, por vezes 

denominadas formações pioneiras, localizadas junto ao litoral atlântico e à foz do rio 

Amazonas. Juntos, eles cobrem cerca de 11% do Amapá. Os manguezais marinhos se 

instalam em depressões e lamaçais litorâneos saturados por sais, sujeitos à influência das 

marés. Formam comunidades densas, de folhagem permanente, de plantas lenhosas, 

gramíneas e herbáceas especializadas, resistentes à salinidade do solo. As restingas são 

comunidades compostas principalmente por gramas e ervas (por vezes contendo árvores e 

arbustos de pequeno porte), localizadas em terrenos litorâneos um pouco mais elevados (como 

dunas), bem drenados, em geral arenosos, menos saturados por sais e fora do alcance das 

marés. Ao longo do tempo, as restingas tendem a substituir os manguezais, à medida que 

novos depósitos marinhos e fluviomarinhos ampliam os terrenos não recobertos regularmente 

por marés (CI, 2007; DRUMMOND et al., 2008). 

As florestas de palmeiras são formações associadas aos terrenos influenciados por 

água doce, seja ao longo dos meandros dos rios ou nos terrenos planos e alagados da Planície 

Costeira. Diversas espécies de palmeiras (como açaizeiro e buritizeiro) adaptam-se à água 

doce parada ou em lento movimento, a qual forma bosques relativamente densos que 

conseguem nascer e prosperar mesmo em águas com até 50 cm de profundidade. Ainda não 

há estimativas quanto ao percentual de área ocupado por este tipo de floresta, mas é possível 

afirmar que sua representatividade é pequena, apesar de sua marcante expressão fisionômica 

na paisagem (CI, 2007; DRUMMOND et al., 2008). 

Os campos inundados (ou campos de várzea) formam uma área relativamente extensa 

(cobrem cerca de 8% da área do Estado) marcada por um complexo labirinto de lagos de água 

doce e salobra, por vezes interligados por meio de canais e furos. A flora é composta 

principalmente por gramas e ervas, mas existem também ilhas de florestas densas, florestas de 

palmeiras e até de manchas de cerrados (em terrenos mais drenados) (CI, 2007; 

DRUMMOND et al., 2008). 
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Diferentes pontos do Estado são ocupados por sistemas de transição, marcados pela 

zona de contato entre tipos distintos de vegetação. Exemplos desse tipo de situação podem ser 

observados quando as florestas densas dos terrenos mais elevados se estendem até as altitudes 

mais baixas da Planície Costeira, o que faz contato com o cerrado ou quando estes margeiam 

os campos inundados e as restingas. Dependendo dos fatores do meio (chuvas, inundações, 

fogo), estes sistemas podem se apresentar instáveis, quando se justifica a designação de Área 

de Tensão Ecológica. Nesta condição, verifica-se normalmente o avanço de um tipo 

vegetacional em detrimento do outro. Essas áreas cobrem cerca de 3% da área do estado (CI, 

2007; DRUMMOND et al., 2008). 

A vegetação natural do Amapá, em seu conjunto, tem ao menos duas características 

notáveis. Em primeiro lugar, destaca-se o baixo grau de alterações antrópicas em quase todas 

as formações. A única exceção são os cerrados, principalmente em torno de Macapá, que 

sofreram um elevado nível de modificação em função de atividades humanas no passado e 

ainda comuns no presente (como fogo, transformação em pastagens, reflorestamentos e 

extração de madeira). No entanto, muitos campos cerrados mais afastados de Macapá ainda 

parecem conservar quase integralmente as condições florísticas e fitofisionômicas primitivas 

(CI, 2007; DRUMMOND et al., 2008). 

Quanto aos campos inundados, ainda relativamente bem preservados, existe a 

preocupação com os efeitos ambientais da pecuária bubalina, em função do regime de criação 

extensiva, de sua resistência e do grande crescimento que os rebanhos demonstraram nos 

últimos anos. Os manguezais do Amapá são, aliás, considerados os mais preservados de todo 

o litoral brasileiro. Florestas nativas pouco ou muito pouco alteradas são a regra comum no 

estado (CI, 2007; DRUMMOND et al., 2008). 

O caráter relativamente remoto do Amapá, aliado a uma população pequena e 

concentrada, contribuiu para esse notável grau de preservação da integridade ecológica de 

grandes extensões das comunidades vegetacionais nativas. Quando se realizou o Zoneamento 

Ecológico e Econômico do Amapá, que começou em meados da década de 1990, a 

interpretação das imagens de satélite (por meio de técnicas de sensoriamento remoto) revelou 

que o total de florestas nativas perdidas do Amapá, desde a década de 1970, fora pouco acima 

de 1%. O grupo executor do Zoneamento descobriu que toda a vegetação nativa do Amapá, e 

não apenas as suas florestas, foi a menos alterada entre todos os estados amazônicos (CI, 

2007; DRUMMOND et al., 2008). 

Um segundo aspecto notável da vegetação nativa do Amapá é que o seu alto grau de 

diversidade está distribuído em áreas relativamente próximas entre si (ver na Figura 3.26). Em 
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muitos lugares, uma linha reta imaginária traçada da costa atlântica para o interior, de leste 

para oeste, em poucas dezenas de quilômetros atravessa manguezais, restingas, campos 

inundados, cerrados, florestas ciliares e florestas de palmeiras, até chegar às primeiras 

formações mais densas de florestas. Como a distância é sempre uma variável importante em 

quaisquer empreendimentos na Amazônia, em virtude das dificuldades logísticas inerentes aos 

deslocamentos na região, essa combinação de variedade ecológica com proximidade, faz do 

Amapá um local ideal para programas de pesquisas em biologia e ecologia, especialmente 

sobre diversidade genética, biológica e ecossistêmica (DRUMMOND et al., 2008). 
 

Figura 3.26 – Visualizador de domínios florísticos do Amapá 

 
 

Destacam-se na composição da economia do estado do Amapá as atividades 

extrativistas tanto vegetais como minerais. No extrativismo vegetal são exploradas a castanha-

do-pará, palmito e as madeiras. Entre os minerais mais encontrados no estado estão jazidas de 

manganês, ouro, caulim e granito. 

A produção agrícola é limitada, destacando-se os cultivos de arroz e mandioca. Na 

pecuária predominam as criações de búfalo e o gado bovino. O setor industrial dedica-se ao 

processamento das principais riquezas do estado, ou seja, a extração mineral, a madeira e 

também a pesca. 

Fonte: SEMA/GEA, 2005 

 VEQ.Matapi 
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Principal riqueza do estado do Amapá, o manganês teve sua exploração iniciada em 

Ali se encontram as maiores reservas do país, chegando o estado a extrair 80% da produção 

total de manganês do país na década de 60. Suas jazidas foram arrendadas por 50 anos pela 

Icomi, Indústria e Comércio de Mineração, do grupo Bethlehem Steel, que paga royalties de 4 

a 5% do valor do minério extraído ao governo local, sendo as encomendas asseguradas por 

um contrato com o Defense Materials Procurement Agency, órgão governamental norte-

americano. A renda dos royalties do manganês foi destinada à construção da Usina de 

Paredão, para assegurar base energética às indústrias que vierem a ser ali instaladas. A 

mineração do manganês provocou deslocamento de mão-de-obra e contribuiu 

consideravelmente para o aumento da população no estado, antes território administrado pelo 

Governo Federal. Essa empresa construiu uma estrada de ferro com capacidade para 700 mil 

toneladas de minério e 200 mil toneladas de outros tipos de mercadorias, assim como um 

porto, a que podem ter acesso navios de até 45 mil toneladas. 

Além do manganês, o Amapá tem também grande reserva de recursos naturais (Figura 

3.27) que inclui minerais como o ouro, explorado nos garimpos dos rios Calçoene, Cassiporé 

e Igarapé de Leona, além do rico veio existente no rio Gaivota. Diamantes são também muito 

encontrados na região de Santa Maria. A 80 km da capital, Macapá, existe uma jazida de 9,6 

milhões de toneladas de hematita, com 70% de ferro, explorada pela empresa Hanna 

Company GEA (2009). 
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Figura 3.27 – Visualizador de jazimentos minerais e províncias metalogenéticas do Amapá 

 

         Fonte: IEPA, 2006 

 

O texto apresentado a seguir compreende resultado da compilação de trechos das 

publicações Atlas das Unidades de Conservação do Estado do Amapá (DRUMMOND et al., 

2008), do Atlas Corredor da Biodiversidade do Amapá (CI, 2007) e do Povos Indígenas do 

Brasil (ISA, 2009). 

As áreas protegidas do estado do Amapá merecem atenção especial no contexto 

regional, nacional e internacional uma vez que 62% do seu território está sob modalidades 

especiais de proteção. São 19 unidades de conservação, totalizando ,56 hectares, 12 das quais 

federais, 5 estaduais e 2 municipais. Há uma equilibrada distribuição por categoria, sendo 8 

unidades de proteção integral e 11 de uso sustentável, as primeiras ocupando quase 60% do 

total da área protegida (ISA, 2009). 

A maior parte das UCs no Amapá é de jurisdição federal, como seria de se esperar em 

um Estado que se emancipou de sua condição de Território Federal apenas em Elas abrangem 

trechos dos territórios de pelo menos 15 dos 16 municípios amapaenses, indicando um 

excelente índice de representatividade espacial. Sete das 12 unidades federais são extensas ou 

relativamente extensas; quatro delas se estendem pelas porções norte, noroeste e nordeste do 

Estado: o Parque Nacional de Cabo Orange, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, 
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a Estação Ecológica das Ilhas Maracá-Jipioca e a Reserva Biológica do Lago Piratuba. A 

Floresta Nacional do Amapá está no centro geográfico do Estado, e se conecta à enorme área 

do Parna Montanhas do Tumucumaque. A Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista 

do Rio Cajari e a RDS do rio Iratapuru ocupam boa parte do sul e sudoeste do Estado. Há, 

ainda, cinco RPPN, todas pequenas, distribuídas por quatro municípios (ISA, 2009). 

Três das cinco unidades estaduais são pequenas. A Reserva Biológica Estadual do 

Parazinho, situada a leste do estado, ocupa apenas uma pequena ilha estuarina. As Áreas de 

Proteção Ambiental do Rio Curiaú e da Fazendinha ficam nas proximidades da área urbana do 

município de Macapá. Já a Floresta Estadual do Amapá é a segunda maior UC do Estado e a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, no sudoeste do Amapá, vem em 

terceiro lugar em área geográfica. Com relação às unidades municipais, ambas criadas no final 

de 2007, são também consideradas relativamente pequenas (menores que hectares). A Reserva 

Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo, encontra-se com sua área em total 

sobreposição com parte do módulo I da Floresta Estadual – Flota (criada em 2006) (ISA, 

2009). 

As UCs estão bem distribuídas sobre a superfície do Estado, garantindo uma 

expressiva representatividade ecossistêmica, apesar da ausência notória e preocupante de uma 

área especificamente voltada à proteção dos cerrados. Por último, a qualidade ambiental das 

unidades é excelente, reflexo da condição pouco alterada das paisagens e dos ecossistemas. 

Contudo, problemas não faltam. Com exceção das RPPN, que são particulares, e da Reserva 

Extrativista do Rio Cajari, que tem um Plano de Utilização e já se encontra demarcada, até o 

presente momento nenhuma das UCs federais do Amapá conta com condições básicas para 

funcionamento, como regularização fundiária, demarcação e Plano de Manejo elaborado e 

implantado. O Programa ARPA – Áreas Protegidas da Amazônia, instituído no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente através do (p. 32) Decreto n.º 4.326, de 8 de agosto de 2002, 

vem contribuindo para o fortalecimento institucional e para a infra-estrutura de algumas 

unidades do Amapá (ISA, 2009). 

Embora as terras indígenas não sejam unidades de conservação desempenham um 

papel importante na proteção dos recursos naturais. Assim, considerando as terras indígenas 5 

terras, com área total de ,31 - o total de áreas protegidas no Amapá (unidades de conservação 

e terras indígenas) é de ,87 ha, correspondendo a 70,24% da área total do estado (ISA, 2009). 

O Amapá é o estado mais protegido na faixa tropical, com 1.029.600 de hectares, ou 

72% do seu território (Figura 3.28). Esta extensão está distribuída em 12 unidades de 
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conservação e cinco terras indígenas, compondo o Corredor de Biodiversidade do Amapá 

(SILVA, 2007). 
 

Figuira 3.28 – Visualizador de áreas protegidas no estado do Amapá 
 

 

 

Fonte: IEPA, 2006 

 

O Amapá abriga em seu território cinco terras indígenas demarcadas (Figura 3.29) e 

localizadas nos municípios do Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari. A 

população indígena no Amapá também habita zonas urbanas das cidades. Maior terra indígena 

tem 607 mil hectares de extensão e a maior concentração de índios é em Uaçá, com mais de 
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4,8 mil pessoas. A população de indígenas em 2007, dos quais índios fora das aldeias e 

localizados nas Oiapoque e Saint George/Caiena na Guiana Francesa (FIGUEIREDO, 2017). 

As terras indígenas denominadas Uaçá, Juminã, Galibi do Oiapoque e Waiãpi abrigam 

cinco etnias que representam os povos Galibi Marworno, Galibi do Oiapoque, Karipuna, 

Palikur e Waiãpi, distribuídos em cinqüenta e seis aldeias, onde reside uma população de 

indivíduos As populações indígenas contribuem decisivamente para a proteção da natureza no 

Amapá. Não há conflitos, pois, todas as terras indígenas do Estado já foram homologadas 

pelo governo federal (FUNAI, 2003). 
 

Figura 3.29 – Visualizador de terras indígenas no estado do Amapá e entorno 
 

 

       Fonte: FUNAI, 2007 
 

O estado do Amapá carece de políticas de sustentação do homem no campo, sendo a 

regularização das terras um de seus problemas cruciais. Segundo levantamento realizado pelo 

IBGE (DOMINGUES et al., 2004), em 2004 apenas 11% das terras amapaenses eram 

tituladas. A falta de um cadastro fundiário da terra tem sido grande empecilho à definição de 

políticas fundiárias, emperrando a emissão de títulos definitivos de terras por parte do 

Governo estadual, que até agora se limitou a distribuir autorizações precárias de ocupação. 

Por falta de título de terras, o estado deixa de usufruir de benefícios do FNO, do 

Pronaf e o Ibama já não aprova mais planos de manejo em terras de posse. Ao problema de 
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posse da terra acrescenta-se a pequena quantidade de terras sob o domínio do governo 

estadual, o que impede a delimitação de políticas econômicas para o estado (DOMINGUES et 

al., 2004). 

A distribuição jurisdicional de terras no Amapá (ver na Figura 3.30 e no Gráfico 

3.2), segundo dados do Macrodiagnóstico do Estado do Amapá (IEPA, 2006), das terras 

jurisdicionadas do estado, 68,0% estão sob jurisdição do INCRA e outros, seguindo-se o 

Ibama com 12,3%, Terrap (atualmente Imap) com 11,7% e a Funai com 8,0%. Os dados 

referentes à jurisdição da Funai (11.498,38 km2) estão de acordo com a fonte de informação 

de 1995 que foi devidamente cartografada. Entretanto, as informações de 1996 indicam um 

acréscimo na área da Reserva Indígena Waiãpi e consequente aumento da área dessa 

jurisdição para ,55 km2, equivalentes a 8,25% da área do estado, mas que não foi levado em 

conta dadas as dificuldades cartográficas existentes (IEPA, 2006). 

 

Gráfico 3.2 – Visualizador de distribuição de terras do Amapá em função da jurisdição 

 

 

Fonte: IEPA, 2006 

 

Segundo CIB (2009) 

 
O processo de destinação de terras no Amapá iniciou-se efetivamente em 1987, 

quando o INCRA passou a criar projetos de assentamentos e intensificou-se a partir 

de 1995 com o impulso dado à reforma agrária pelo Governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Por outro lado, malgrado os problemas existentes na implantação, os 

projetos de assentamentos criados pelo INCRA entre 1987 e 2002 foram 

responsáveis pela ocupação de quase 1 milhão de hectares, equivalentes a 

aproximadamente a 7% da área total do estado (DOMINGUES et al. 2004). 

 

Recentemente em 2016, o repasse de terras do domínio da União para o Estado foi 

regulamentado, por meio do Decreto nº 6.291/07, de 07/12/2007, e deverá permitir maior 

autonomia na definição de políticas produtivas locais, com a condição de proporcionar a 

legitimação de uso de terras públicas. 

INCRA e outros 

68 % 
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O Imap é o órgão responsável por cuidar dos trâmites sob responsabilidade do governo 

do estado para assuntos de regularização e transferência fundiária. Não há, contudo, um 

sistema de informações sobre cadastro fundiário ou um relatório das atividades planejadas e 

executadas pelo órgão, disponível para consulta pública. Destaca-se que o órgão, com poder 

licenciador e de outorga de uso de recursos naturais e econômicos, deve primar pelos 

princípios da transparência e da publicidade (CIB, 2009). 
 

Figura 3.30 – Visualizador de glebas públicas no estado do Amapá 

 

 

3.5.3 Escala do recorte espacial – ‘Bacia hidrográfica do rio Matapi’: visão ao centésimo 

 

3.5.3.1 Arcabouço socioambiental 

 

A bacia hidrográfica do rio Matapi (Figura 3.31), no estado do Amapá, aqui nominada 

de ‘Vale Equatorial Quilombola do Matapi – VEQ.Matapi –, foi monografada com base nos 

mapeamentos regionais e locais, nas publicações científicas e jornalísticas, nos trabalhos de 

campo, e ilustrado com infográficos autorais e os disponíveis nas redes de computadores. 
 

 

Fonte: IEPA, 2006 
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Figura 3.31 – Visualizador de situação geohidrográfica do VEQ.Matapi 
 

 

Fonte: AMAPÁ DIGITAL, 2019 
 

Observar no visualizador 3.31, que o VEQ.Matapi (bacia hidrográfica do rio Matapi) 

tem por limites geohidrográficos, à sudeste a bacia do rio Curiaú, à oeste, a do Vila Nova, ao 

norte, a do Araguari e à leste a do Pedreira. 

O VEQ.Matapi como componente do eixo de integração da Região Geopolítica 

Central da Amazônia, localiza-se no extremo sudoeste do estado do Amapá, em área de baixa 

altitude, com topogradiente médio de 50 metros, entre os paralelos de 00° 04' S e 00° 41' N e 

meridianos de 51° 34' a 51° 02' W. Gr. (ver na Figura 3.32, 2º nível). 

A ideia de localização ‘geoarticulada’ do geoinfográfico adiante, foi a de mostrar uma 

visão multiescalar do VEQ.Matapi com uma maior riqueza de detalhes, destacando pontos 

importantes do seu recorte espacial, tais como: o seccionamento equatorial; as áreas de nascentes 

e de exutório; seus setores (topo)geohidrográficos; e a articulação cartográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidronômios das bacias hidrográficas 

 

01 Oiapoque; 02 Jari; 03 Cunani; 

04 Calçoene; 05 Cassiporé; 06 Preto; 

07 Amapá Grande; 08 Vila Nova; 

09 Maracá-Pucu; 10 Araguari; 11 Cajari; 

12 Igarapé Grande Crique; 13 Uaçá; 

14 Ajuruxi; 15 Pedreira; 16 Ilha Cajari; 

17 Ilha Pedreira; 18 Ilha do Açougue; 

19 Ilha de Santana; 20 Igarapé Matauaú; 

21 Macacoari; 22 MATAPI; 

23 Igarapé Tambaqui; 24 Mazagão; 

25 Lamute; 26 Ariramba; 27 Curiaú; 

28 Gurijuba; 29 Ipixuna; 30 Igarapé Marrecal; 

31 Novo; 32 Sucurijú/Lagos; 

33 Ilhas Maracá/Jipióca; 

34 Arquipélago do Bailique. 

 
A bacia do rio Matapi tem por limites as as bacias dos rios 

Curiaú (27), Pedreiras (15), Vila Nova (08) e Araguari (10). 
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Figura 3.32 – Visualizador multifocal do VEQ.Matapi 
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Na sequência superior do visualizador (– A, 1º nível), observa-se a manifestação 

pontual do VEQ.Matapi na região de estuário do rio Amazonas (Canal do Norte), com 

coordenada geográfica central marcada em dois quadros. No segundo esquema zonal do 

visualizador (B –, 2º nível) são representadas as coordenadas geográficas do quadrante 

representativo da zona de estudo e detalhes da rede de drenagem, com destaque para o traçado 

do rio Matapi. 

Articulação de Folhas 

1:100.000 

 

IBGE 

 NA-22-Y-D-II                 (200) Cupixi 
NA-22-Y-D-III (201) Ferreira Gomes 
 NA-22-Y-D-VI              (243) Macapá 
 SA-22-V-B-III             (286) Santana 
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Obs.: Por se tratar de articulação entre 
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B 
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C 
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Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2014 
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O VEQ.Matapi está dividido em dois padrões básicos de relevo, o colinoso-

amamelonado do setor hidrotopográfico de oeste (SHO) e o tabular-interfluvial do setor 

hidrotopográfico de leste (SHL). A assimetria observada do seu vale principal deve-se ao 

controle geológico estrutural. O terceiro nível (– C) destaca o exutório do rio Matapi e o 

canal local da zona portuária de Santana. 

Essa é uma ‘visão ao centésimo’ por estar até certa medida, representada em suas 

temáticas à escala de 1:100.000, embora haja informações (carto)‘gráficas’ reduzidas por 

generalização à escala de 1:1.000.000 de mapas produzidos pelo projeto RADAM. 

As relações entre o rio Matapi e as suas comunidades compõem uma visão bastante 

singular, adiante descritas. 

O rio Matapi, que determina naturalmente trechos-limítrofes municipais, tem 

aproximadamente 152 quilômetros de extensão, e é afluente primário do estuário do rio 

Amazonas na região chamada hidrograficamente de barra Norte, e localmente conhecida por 

Canal de Santana, que compõe o canal regional do Norte, através do qual se faz a divisa com 

o estado do Pará (ver na Figura 3.32, 2º nível, no lado direito). 

É um típico rio afogado de ‘maré diuturna’ (duas enchentes de 7 horas e duas vazantes 

de 5 horas de duração, respectivamente), encaixado em rochas sedimentares do Grupo 

Barreiras e sobre o Planalto Sedimentar Rebaixado da Amazônia Amapaense. Seu corpo 

hídrico, classificado como de ‘águas brancas’, percorre no vai e vem das correntes tidais 

grandes extensões, chegando esses movimentos de massa a alcançar perto de 80 quilômetros 

do exutório. 

A bacia hidrográfica perfaz ~2.500 km2 (200.000 ha) e está sob as circunscrições de 

três municípios: Macapá, Santana e Porto Grande. Essas áreas integram uma unidade regional 

de ordenamento territorial de grande importância para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural do estado do Amapá. 

Suas cabeceiras em dales localizam-se em terras pertencentes à Colônia Agrícola do 

Matapi, no município de Porto Grande, mais precisamente na região ecotonal de Campina 

Verde, onde as altitudes médias estão em torno de 85 metros. Nas imediações desse setor está 

a altitude máxima do seu vale, com 125 metros, localizada em elevação mamelonada no 

extremo norte de seu divisor topográfico (ver na Figura 3.32, 2º nível). 

Ao longo dos domínios marginais de seus leitos (menor e maior) e seus afluentes, 

instalaram-se pequenos povoados, como os de São Raimundo de Pirativa, São José do Matapi, 

São João do Matapi, Campina Grande, Rosas, São Francisco do Matapi, São Pedro do Caranã, 

Coriolande, Vila do Carmo do Maruanum (Nossa Senhora do Carmo), Vila Coração, Porto do 
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Céu, Nossa Senhora do Desterro, Santo Antônio do Matapi, Santa Luzia do Maruanum, 

Conceição do Maruanum, Santa Maria do Maruanum, Torrão do Matapi, Paricás, Ariri 

Tessalônica do Flechal, entre outras. Com exceção desses três últimos, as demais localidades 

são reconhecidas ou em processo de reconhecimento como áreas remanescentes de quilombos 

ou quilombolas. Por essa percepção geonímica e visando a sua indicação geográfica como 

atributo de potencialidade turística, o baixo curso do rio Matapi, na sua máxima expressão 

cultural foi nominado ‘rio quilombola’. 

O principal uso das águas em trecho de aproximadamente 10 km do seu baixo curso e 

de seus contribuintes, precisamente da foz até a comunidade de Porto do Céu (ver na Figura 

3.33), serve ao abastecimento humano eventual e à navegação de balsas cargueiras e barcos 

regionais de carga e de passageiros. Ao longo desse perímetro recebe efluentes domésticos e 

industriais, além de resíduos oriundos de lavagens de embarcações e, até então, de matadouro. 

Para além desses limites é utilizado para dessedentação de animais, recreação e piscicultura. 
 

Figura 3.33 – Visualizador de aspectos do Quilombola de Porto do Céu 
 

  
 

De um modo geral, as áreas ribeirinhas drenadas pelo rio Matapi são de fácil acesso 

terrestre durante o ano e até certa medida, limitadas no alto inverno nos setores sudeste e 

nordeste, ligados por meio de inúmeros caminhos, estradas vicinais e estradas florestais não 

pavimentadas à rodovia federal pavimentada que liga Macapá ao Oiapoque (BR–156/210). 

A área é cortada em sua porção média-inferior por duas estradas não pavimentadas, 

uma estadual, a AP–010, ligando Macapá à Mazagão Novo, e outra federal a BR–156, ligando 

Macapá ao município de Laranjal do Jarí, localizado no extremo sudoeste do estado. 

Sob uma ótica peculiar, é possível observar nos setores de noroeste do VEQ.Matapi, 

que a formação recente de um mosaico de fenômenos socioambientais, tem exercido forte 

pressão sobre a Água/recursos hídricos e a integridade de sua paisagem, com reflexos 

indesejáveis sobre a sua suposta (eco)potencialidade turística. Esse arranjo socioespacial foi 
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identificado como uma frente agrícola não-planejada sobre a área de florestas (de várzea e de 

terra ‘firme’), onde o desmatamento para formação de pastagem e cultivares agrícolas, 

juntamente com a exploração de madeira, são os fatores mais preocupantes. 

Nos demais setores, precisamente em áreas ao sul no setor hidrotopográfico de leste 

(SHL), está ocorrendo supressão sistemática de ‘relictos’ de cerrado ao longo da BR-156/BR-

210, para a introdução de cultivos comerciais como o de soja, milho, arroz e sorgo. 

Nas outras subáreas dessa divisão hidrotopográfica, esses impactos já estão em 

estágios avançados, principalmente naquelas revestidas por florestas de encosta e de várzea, e 

suas faixas de transição, onde estão presentes os assentamentos agrícolas, a silvicultura do 

eucaliptus (outrora: pinus, acácea e côco de dendê), a mineração de materiais classe II (argila, 

areia, seixo e cascalho) ao norte (ver na Figura 3.34), pequenas indústrias, serrarias e sítios. 

As subáreas de depósito de areia se estendem no sentido de leste para oeste em direção 

à Colônia Agrícola do Matapi, de onde são retirados materiais detríticos seixosos e lateríticos. 

Naturalmente, a unidade abriga arranjos biogeográficos associados a conjuntos flúvio-

lacustres de elevada (eco)potencialidade turística, onde cenários de água de inverno e de 

‘meias-águas’ de verão se fundem em um sistema de perenidade, intermitência e 

temporalidade hidrológicas sazonais. 

A esses intensos expedientes (eco)hidrodinâmicos localizados em áreas de 

quilombolas e de suas imediações, chamou-se, em função de sua localização geohidrográfica, 

de ‘região de baixo e médio lagos do Matapi’ (ver na Figura 3.35). 

Os localizados nos sub-vales dos rios Pirativa, Maruanum e Palmas são os principais 

representantes dos baixos lagos, de uma beleza singular. Aí são também observados de forma 

dispersa, afloramentos supergênicos (lateritos) representantes de topofeições de ‘têsos plano-

convexos’ de grande potencial cênico. Esses elementos são facilitadores topográficos na 

acessibilidade às áreas inundáveis de campos e alagadiças de igapós, e ao mesmo tempo são 

marcadores naturais da estrutura litológica definidora dos recortes litorais 

plúvio/fluviolacustrinos. 

Em paralelo, há a percepção de que as atividades bubalinocultoras extensivas 

praticadas nessas faixas bordejantes têm produzido ali elevados níveis de estresse ambiental 

em função da supressão da vegetação primária; pressões suficientes para aquebrantar e 

desaparecer com a sua vocação ecoturística. 
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Figura 3.34 – Visualizador de areais/plantação de eucalipto em áreas de nascentes do Matapi 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.35 – Visualizador de baixos ‘lagos de várzeas’ do rio Maruanum e Ig. do Pirativa 
 

 

 

 

AREAL 

Rio Matapi 

Estrada de Ferro do Amapá 

VALE DO PIRATIVA 

VALE DO MARUANUM 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2014 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2014 
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O acesso e trafegabilidade às subáreas exige uma logística combinada de modais. 

Nesse sentido, as dificuldades de acesso e trafegabilidade a muitas dessas subáreas torna o uso 

de motocicleta do tipo ‘cross’ um modal importante. De pouca praticabilidade no ‘alto’ 

inverno, ou seja, os meses de março/abril, essa logística de ‘rastro’ (as marcas dos pneus de 

‘ida’ são referências para o retorno) nas áreas de campos inundáveis do estuário, bordas de 

rios e altos de topos, como em outros pontos isolados do VEQ.Matapi, foi um fator facilitador 

para a coleta de informações. Por sua vez abriu-se aí um experimento de possibilidade 

mototurística para o traçado e fruição de roteiro, praticado em muitos lugares do mundo. De 

acordo com Weather Spark (2019), baseado no índice de praia/piscina, a melhor época do ano 

para visitar Macapá e realizar atividades de clima quente é do fim de junho ao início de 

outubro. Nas subáreas florestadas e de faxinais, localizadas ao norte do setor hidrotopográfico 

de oeste (SHO), o acesso motorizado foi drasticamente reduzido, ficando restrito ao leito da 

estrada vicinal de ligação entre a BR-156 (ao sul) e BR-210 (ao norte), localizada na ombreira 

oeste do VEQ.Matapi. 

Como forma de minimizar essas restrições, realizou-se pequenas incursões terrestres 

periféricas na região da média-alta bacia do rio Maruanum, como uma tentativa de 

preenchimento desse ‘vazio terrestre observacional’. Da empreitada, obteve-se alguns 

resultados interessantes, entre eles o ‘batismo cartográfico geonímico’ de uma localidade que 

nominou-se ‘gamboa azul’ por não existir uma suposta ‘indicação geográfica’ para a 

localidade. 

A disponibilidade de modais encontrada em uma região, constitui-se um quesito 

fundamental para que o seu usofrutuário alcance locais e subáreas de interesse. Em se tratando 

de turismo, por exemplo, esse componente torna-se indispensável para a grande maioria dos 

usuários, que vê nesse componente turístico comodidade, segurança e conforto. 

No VEQ.Matapi destacam-se três subsistemas viários compostos por três rodovias 

(duas federais e uma estadual), uma ferrovia, atualmente inativa, e uma pequena aquavia de 

aproximadamente 10 quilômetros nas imediações de seu estuário, ainda que essa possa 

prolongar sua navegabilidade em até 80 quilômetros, singrada por pequenas embarcações à 

motor. Nesse caso, no curso do Matapi existem alguns obstáculos (restos de árvores 

subaquáticas) que devem ser posteriormente sinalizados no mapeamento. 

A rede logística é complementada por outras pequenas vias vicinais que ligam as 

rodovias até as comunidades e aos sítios de recreação, estando melhor distribuídas e 

conservadas no setor hidrotopográfico de leste (SHL). 

https://pt.weatherspark.com/y/29785/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Macap%C3%A1-Brasil-durante-o-ano#Sections-BestTime
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As rodovias que integram o subsistema rodoviário federal, segundo o SNV (1976), são 

designadas pelo símbolo ‘BR’, seguido de um número de três algarismos e classificadas, de 

acordo com a sua orientação geográfica. As que se orientam na direção Norte-Sul, como a 

BR-156, é classificada como uma via longitudinal, as orientadas em Leste-Oeste, como a BR-

210, são vias transversais. A via radial orientada da AP-010, parte de Macapá em direção à 

Mazagão e secciona o rio Matapi em seu baixo curso, próximo à linha do Equador. Há uma 

via de ligação precária entre a BR-156 e a BR-210, no divisor topográfico de oeste do 

VEQ.Matapi, não enquadrada no SNV. 

As BR-156 e BR-210 compõem a Rede de Integração Nacional (Rinter) e satisfazem 

os requisitos legais de “promover o desenvolvimento regional, interestadual e internacional; 

atender a fluxos de transporte de grande relevância econômica (no caso, madeira de 

silvocultivos para fabricação de cavacos para a indústria de celulose); e prover ligações 

indispensáveis à segurança nacional”. 

Quanto o subsistema ferroviário federal, as ferrovias integrantes são designadas pelo 

símbolo ‘EF’ e classificadas de forma análoga ao subsistema rodoviário no que se refere à sua 

orientação geográfica. 

A Estrada de Ferro do Amapá – EF-210 (ver na Figura 3.36) é uma via férrea 

transversal que faz (fez) parte do subsistema ferroviário, pertencente aos grandes eixos de 

integração estadual, que atende/atendeu os critérios legais de grandes fluxos de transporte de 

carga (principalmente minério) e passageiros, para possibilitar o acesso ao porto de Santana e 

ao terminal portuário de mesmo nome do Sistema Federal de Viação. 

A EF-210, de via singela, com bitola-padrão de 1,435 m, é a única do hemisfério norte 

do Brasil e atravessa a linha do Equador na localidade de Santana. Segundo Otávio (1990), 

esse modal foi um setor operacional da Icomi (Indústria e Comércio de Minerais S.A.), do 

grupo Azevedo Antunes, concessionária da exploração de minério de manganês na Serra do 

Navio, Amapá, conforme contrato de 31/05/1950 com a União. Desativou suas atividades 

irregularmente em 2007, estando sub judice (SNV, 1976). 

Para atender seus objetivos de exportação foram construídos dois terminais, um de 

embarque de minério na Vila de Serra do Navio e outro de desembarque em porto fluvial 

federal na Vila Amazonas/Porto de Santana, atual sede de Município de mesmo nome. 

A suposta EF-210 ostenta uma faixa de domínio total de 60 metros sobre lastro de 

piçarra, ou seja, de material formado por fragmentos de lateritos, e xisto em uma extensão de 

193,7 quilômetros de via principal e 13,6 quilômetros de 9 desvios vivos ao longo da linha e 
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15 estações (4 com comunicações), nas altitudes de 12 a 122 metros (SNV, 1976; OTÁVIO, 

1990). 

 

Figura 3.36 – Visualizador do traçado da EF-210 no VEQ.Matapi 

 

De sua extensão total, aproximadamente 100 quilômetros estão no SHL, apresentando 

rampas máximas de 0,35% (sentido exportação) e 1,5% (sentido importação). São 16 

passagens de nível 5 no VEQ.Matapi, 282 passagens subterrâneas de águas pluviais 

(tubulões), 45 na zona de estudo; 2 passagens inferiores localizadas na BR-156; 5 pontes, 

km 150 

km 109 

km 194 

km 162 

km 167 

                            Pontilhão 
km 50        do Flechal 

km 30       Pátio Ferreira 

Pedra Branca km 178 

 

Dona Maria 
km 130 

VEQ.Matapi 

Adaptado de SNV, 1976 
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sendo uma sobre o rio Flechal, e a maior sobre o rio Amapuri, com 219 metros de extensão, 

em 11 vãos de 12 metros (SNV, 1976; OTÁVIO, 1990). 

Em 1989, transportou em 6 vagões em torno de 110 mil passageiros e 523.000 

toneladas de mercadorias; destas 89% de minério, seguido de areia, óleo diesel e dormentes 

eram transportados em 109 vagões de minério com capacidade de deslocar 64 toneladas. Com 

dois horários diários, em 4 horários semanais, a viagem durava de 4h a 5h30m, com 

velocidades entre 35 e 48 km/h (SNV, 1976; OTÁVIO, 1990). 

Por seu atual status de ‘desativada’, encontra-se na condição de potencialidade 

turística ‘incerta’, porque existe a possibilidade de ser abandonada e desconstruída. Essa 

condição é uma preocupação no que se refere à conservação da quantidade e qualidade da 

água ao longo de áreas sob sua influência, em particular do VEQ.Matapi. 

 

3.5.3.2 Arcabouço fisiográfico 

 

Sobre o arranjo geológico estratigráfico, as regiões estruturais continentais da 

América do Sul das Coberturas Sedimentares (S) e Escudos de Gondwana (G) (STRAHLER e 

STRAHLER, 1989) em que se insere o VEQ.Matapi podem ser observadas na Figura 3.37. A 

unidade possui grandes extensões constituídas pelas coberturas sedimentares, ocorrendo em 

suas porções de noroeste litologias referentes ao Escudo das Guianas. 
 

Figura 3.37 – Visualizador de macrorregiões geológicas do Continente Sul-americano 
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Fonte: STRAHLER e STRAHLER, 1989        Escala indeterminada 
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As três unidades estratigráficas regionais observadas na Figura 3.38, de acordo com 

Lima et al. (1974; 1991), são as seguintes: 

a) a suíte metamórfica guianense de idade arqueana superior a inferior (1,6 a 1,7 

milhões de anos – m.a.), correspondente ao ciclo Aroense (Jequié). Litologicamente, esta 

unidade é constituída por granitos, monzonitos, tonalitos, dioritos, granodioritos, 

trondhjemitos, migmatitos, anfíbólios e gnaisses. Esse pacote originado por tectonismo 

compressivo rúptil e dúctil, representa provavelmente uma larga zona de cizalhamento, a 

julgar pela própria impressão milonítica. O metamorfismo regional progressivo 

dominantemente em fácies anfibolito inferior apresenta evidência regionalizada de 

migmatização. Seu potencial econômico reside na disseminação de sulfetos de cobre, chumbo 

e zinco (Cu, Pb, Zn); pegmatitos zonados com tântalo, berilo, estanho, lítio e césio (Ta, Be, 

Sn, Li, Cs); gnaisses com cassiterita; veios de quartzo auríferos; e, caulim dos pegmatitos 

intemperizados. Segundo GEA (2000), dessa unidade apenas 1,14 km2 correspondem a esse 

complexo de médio a alto grau de metamorfismo regional. 

b) as sequências sedimentares meso-cenozóicas (plioceno-terciárias de 2,7 m.a.) 

representadas pelo Grupo Barreiras, litologicamente constituída por argilitos e siltitos com 

intercalações de arenitos grosseiros a conglomeráticos, geralmente maciços ou com 

estratificação incipiente horizontal, ocasional estratificação cruzada, bem como espessos 

pacotes de caulim. Os sedimentos apresentam predominância para tons vermelho, amarelo e 

branco. Do potencial econômico, apresenta depósitos de caulim, bauxita, areia e argila. 
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Figura 3.38 – Visualizador de peculiaridades geológicas do VEQ.Matapi 
 

 

 

 
 

 
GEOLOGIA 

 
Símbolo Idade Descrição lito-estratigráfica 

Qa Quaternário Aluviões: seixo, areia e argila 

em depósitos fluviais, às vezes 

metalíferas; areias, siltes e argi-

las subordinadas na planície 

costeira 

 

Tb Terciário Formação Barreiras: argilitos e 

siltitos com intercalações de 

arenitos grosseiros a conglome-

raticos em geral maciços ou com 

estratificação incipiente horizon-

tal; ocasional estratificação cru-

zada bem como espessos pacotes 

de caulim; predominância de 

tons vermelho e amarelo. 

 

pvn 
Pré-

cambriano 

médio 

Grupo Vila Nova: anfibolitos, 

quartzitos, xistos, gonditos, 

lentes de mármore mangane-

sífero, xisto grafítico e de 

hematita 
 

c) as coberturas quaternárias (0,03 m.a.) apresentam sedimentos inconsolidados 

formados por seixos, areias, siltes e argilas em depósitos fluviais às vezes metalífero, além de 

argilas, siltes e areias subordinadas na planície costeira. Estes sedimentos estão relacionados 

com as atuais massas e cursos d'água, com episódio de sedimentação e gênese intracratônica 

de caráter flúvio-lacustre e formação de pequenas bacias. Os sedimentos se caracterizam por 

aluviões estaníferos, auríferos, diamantíferos com possibilidades para columbita e tantalita 

(Qa). As coberturas concrecionárias-lateríticas (lateritos) são características na região 

amazônica, cuja importância na interpretação de sistemas hídricos e de paisagem são 

fundamentais. Por sua vez, o termo “laterito” foi utilizado pela primeira vez por F. Buchanan, 

em 1807 (COSTA, 1982) para caracterizar material argiloso marrom avermelhado rico em 

óxido de alumínio, que endurecia sob ação do calor solar. Segundo Costa (1984, 1990), o 

perfil laterítico maturo de idade pleistocênica inferior a pleistocênica média superior do NE 

do Pará mostra estruturação disposta em três horizontes característicos: solo areno-argiloso 

amarelo; concrecionário ferruginoso – envolvido por material areno-argiloso no topo; 

horizonte aluminoso logo abaixo e horizonte argiloso, na base diretamente sobre a rocha-mãe 

após passar delgada faixa de transição. 

Contorno expedito 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

510 02'’ W.Gr 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974 
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Os baixos platôs do Planalto Rebaixado existentes no VEQ.Matapi são protegidos 

pelos horizontes ferruginosos dos lateritos análogos aos do NE do Pará, e refletem grande 

parte da paleotopografia regional. A atual topografia da unidade está bastante dissecada pela 

denudação plio-pleistocênica. 

Os afloramentos dos blocos e matacões lateríticos observados em campo são produtos 

originados nos processos pluvierosivos, processos esses intensificados pela ocupação humana 

inadequada de áreas ribeirinhas. Observar na Figura 3.39, o caminho marcado entre a casa e às 

margens do rio, situação comum em toda a área pesquisada. 
 

Figura 3.39 – Visualizador de blocos de lateritos (matacões) em área ribeirinha 
 

 
 

Relativamente, aos módulos/padrões geomorfológicos como formas erosivas e de 

acumulação, o relevo predominante no VEQ.Matapi é o planalto rebaixado da Amazônia 

amapaense, denominado por Ross (1996) de depressão marginal norte-amazônica, o qual, de 

acordo com Boaventura e Narita (1974), representa um pediplano pleistocênico dissecado em 

colinas com rede de drenagem muito densa e ramificações de canais de cabeceira, a indicar 

retomada de erosão recente. Essa superfície de interflúvios tabulares e tabuleiros é constituída 

pelas rochas sedimentares do Grupo Barreiras, nas quais incrustam-se espessas camadas de 

lateritos; estas camadas foram consideradas por Lima et al. (1974) como uma unidade edafo-

estratigráfica. As observações de campo amostram indícios de ‘têsos’ (elevação no terraço) 

arrasados que caracterizam os campos altos, controlados por lateritos no interior da planície 

fluvial de inundação (várzeas e campos sujeitos à inundação). Esses ocorrem também em 

segmentos marginais dos rios principais na forma de terraços lateritizados. 

 

  

CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE   MMMOOORRRFFFOOOTTTOOOPPPOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   

DDDOOO   RRREEELLLEEEVVVOOO   PPPEEELLLOOO   LLLAAATTTEEERRRIIITTTOOO   

Localizador: Dez-98/12 

Localizador: Dez-98/12 

Margem esquerda do rio Matapi 

Localizador: Dez-98/12 

Fontes: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Segundo Boaventura e Narita (1974), ocorrem cinco formas erosivas e duas formas de 

acumulações holocênicas na área de trabalho, conforme observado na Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 – Visualizador de feições geomorfológica do VEQ.Matapi 
 

 

 

 
 

 

FORMAS EROSIVAS 
 

dcrv - dissecado em colinas com ravinas e vales 

encaixados; 

dcta - dissecado em colinas de topo aplainado, com 

dissecação incipiente dos pediplanos, devido 

drenagem pouco aprofundada; 

dcvc - dissecado em colinas com vales colmatados por 

afogamento da foz; 

dcr - dissecado em colinas com ravinas, com 

ramificações de canais intermitentes, resultantes de 

retomada de erosão recente; 

dr - pediplanos conservados, seccionando sedimentos 

terciários, com trechos em retomada de erosão recente, 

geralmente, recobertos por crostas ferruginosas e 

apresentando rebordo erosivo; 

Espp - superfícies pediplanadas conservadas com 

trechos em retomada de erosão recente. Geralmente 

recobertos por crostas ferruginosas. 
 

FORMAS DE ACUMULAÇÃO 
 

Apf - planícies fluviais longitudinais preenchidas por 

aluviões recentes, depositadas em baixadas inundáveis 

de fundo de vale; 

Apfc - planícies fluviais colmatadas por sedimentos 

holocênicos, apresentando diques marginais, sujeitas a 

inundações pluviais e/ou influência de maré. 

Localmente, apresentam canais abandonados 

preenchidos por aluviões e numerosos lagos residuais. 

 

O Governo do Estado do Amapá (GEA) considerou as sete formas de relevo descritas 

por Boaventura e Narita (1974) para determinar três categorias de relevo e três níveis de 

vulnerabilidade natural à erosão, colocando o VEQ.Matapi em uma faixa de medianamente 

estável/vulnerável para moderadamente vulnerável à erosão natural, na categoria dos relevos 

pouco acidentados, conforme observado na Figura 3.41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 02' W.Gr 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

Contorno expedito 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974 
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Figura 3.41 – Visualizador da vulnerabilidade natural à erosão 
 

 
 

O ordenamento/arranjo pedológico (Figura 3.42) como unidades taxonômicas, de 

acordo com o Sistema de Classificação Completo dos Solos Mundiais, baseado em dados do 

Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agricultura dos E.U.A. (STRAHLER e 

STRAHLER, 1989), os solos em escala continental mostram que os oxissolos predominam na 

Bacia Amazônica, incluindo aí o VEQ.Matapi. 
 

 

 

Escala indeterminada Adaptado de GEA, 1998 

VEQ.Matapi 

Equador 
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Figura 3.42 – Visualizador da distribuição de solos de parte do Continente Sul-americano 
 

 
 

Segundo Strahler e Strahler (1989), os oxissolos caraterizam-se pela combinação de 

três condições físico-químicas: a alteração extrema da maioria dos minerais, (menos o quartzo, 

por sua estabilidade ambiental), tais como sesquióxidos de Fe e de Al e a caulinita que são 

produtos estáveis do intemperismo intenso; muito baixa capacidade de intercâmbio catiônico 

da fração argila; e, predominância da textura franca arenosa a mais fina ou argilosa (ver na 

Figura 3.43). 

             Oxissolos 

 
      U – Ultissolos 
      H – Terrenos montanhosos 

 

      * Solos fora da Região Amazônica razão 

          não foram nominados na legenda. 

 O 

Fonte: STRALHER e STRALHER, 1989    cala indeterminada 
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Amazônica 

VEQ.Matapi 
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Figura 3.43 – Visualizador de fases de formação de latossolos na Amazônia 

 

 

 

De acordo com Peres et al. (1974), os solos distribuídos em mosaico no VEQ.Matapi 

são constituídos basicamente por três tipos de perfis característicos (ver na Figura 3.44): 
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 Sistema de classificação completa de OXISSOLOS 

ESCALA DE TEMPO 

Rocha 

Rocha 

Rocha 

Rocha 

 

 

 

HORIZONTES 

Condições climáticas: quente e super-úmida 
(intemperismo químico predominante 

com intensa formação de sedimentos) 

 

            Rocha                       Solo Jovem                    Solo Raso                     Solo Maduro 
        (Recém-exposta)                      (Litossolo)                          (Cambissolo)             (Podzólico/Latossólico) 
 

 

 

 

 

Adaptado de LEPSCH, 1976 
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Figura 3.44 – Visualizador de feições pedológicas características do VEQ.Matapi 
 

 

 

 
 

TIPOLOGIA DE SOLOS 

LA2 – Latossolo amarelo distrófico, textura argilosa, 

relevo suave ondulado a ondulado. 

LA3 – Latossolo amarelo distrófico, textura média e 

Areias quartzosas distróficas, relevo plano a suave 

ondulado. 

LA6 – Latossolo amarelo distrófico, textura argilosa e 

solos concrecionários lateríticos indiscriminados 

distróficos, textura indiscriminado, relevo ondulado a 

fortemente ondulado. 

LA8 – Latossolo amarelo distrófico, textura argilosa e 

textura média e solos concrecionários lateríticos 

indiscriminados distróficos, textura indiscriminada, 

relevo ondulado a fortemente ondulado com áreas 

aplainadas. 

CL – Solos concrecionários lateríticos 

indiscriminados distrófico, textura indiscriminada e 

Latossolo amarelo distrófico, textura média a argilosa 

a média, relevo plano, ondulado e suave ondulado. 

HG3 – Solos gley eutróficos e distróficos, textura 

indiscriminado, Solos aluviais eutróficos e distróficos, 

textura indiscriminada e Laterita hidromórfica 

distrófica, textura indiscriminada, relevo plano. 

HI1 – Solos hidromórficos indiscriminados eutróficos 

e distróficos, textura indiscriminada, relevo plano. 

 

a) Solos hidromórficos gleyzados eutróficos e distróficos (HG3 e HI1) de textura 

argilosa e solos aluviais eutróficos e distróficos de textura indiscriminada, ambos distribuídos 

sobre relevos planos com uma área de 135 km2; 

b) Solos concrecionários lateríticos indiscriminados distróficos, com textura 

indiscriminada e latossolo amarelo distrófico com textura argilosa, ambos sobre relevo suave 

ondulado a corresponder área de 990 km2; 

c) Latossolo amarelo distrófico de textura média a argilosa (ver na Figura 3.44) e solos 

concrecionários lateríticos indiscriminados distróficos (LA2, LA3, LA6 e LA8) com textura 

indiscriminada, ambos sobre relevos planos a suave ondulado com uma área de 1.380 km2. 

Como acréscimo, em mapa de coberturas superficiais à escala de 1:000.000, ocorre 

ainda solo do tipo podzólico, representado por pequena mancha de 13 km2, na região de 

transição entre a floresta e o cerrado (GEA, 1998). 

Ainda sobre os latossolos do VEQ.Matapi, são solos ácidos a fortemente ácidos, de 

baixa permeabilidade, porosos mesmo quando bastante argilosos, porém de boa drenagem em 

virtude de apresentar agregados pequenos e muito estáveis. A textura varia de muito arenosa a 

Contorno expedito 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974 510 02' W.Gr. 
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muito argilosa e estão localizados em relevo plano e de pluviosidade elevada. Nestes solos o 

mineral argiloso predominante é a caulinita, com baixa capacidade de troca catiônica (CTC) 

(FALESI, 1972; VIEIRA, 1975; MALAVOLTA, 1976; RESENDE et al., 1988; BRADY, 

1989). 

A carta de solos referente ao índice de nomenclatura SA-23-V-A-V, à escala de 

1:100.000 para a região de Porto Grande, elaborada por Embrapa/Idesp (1992), destaca dois 

tipos de solos zonais ou eluviais (os bem desenvolvidos ou ‘maduros’, bem delineados e 

profundos) de florestas equatoriais subperenifólia: o representado pelo latossolo amarelo em 

relevo plano a suave ondulado com deficiência hídrica e distribuído em pequenas porções no 

extremo norte da unidade; e o que corresponde ao podzólico amarelo em relevo plano suave 

ondulado a ondulado altamente susceptível à erosão, presente em aproximadamente 70% da 

área de trabalho, o que confronta o mapeamento realizado pelo Projeto Radam (1978) à escala 

de 1:000.000. 

Secundariamente, ocorrem solos intrazonais ou orgânicos (os recentes, poucos 

desenvolvidos, sem o horizonte B, formados em presença de clima úmido e de nível de água 

próximo à superfície) hidromórficos de relevo plano de várzeas fluviais (solos aluviais) e de 

igapós periféricos que margeiam as bases de vertentes e pré-salgados (gley húmico de campo 

higrófilo). Os solos intrazonais tipo gley pouco húmico são encontrados nas planícies 

estuarinas. 

Os solos azonais ou aluviais (os pouco desenvolvidos e muito rasos) em relevo plano a 

suave ondulado, restringem-se aos terraços coluviais e aluviais, e são constituídos de areias 

quartzosas hidromórfícas com solo aluviais de várzea fluvial, e de areias quartzosas marinhas 

de praias e dunas com latossolo amarelo. 

As estruturas de manejo e os usos potenciais da terra do VEQ.Matapi podem assim 

serem descritos: Quanto aos sistemas de manejo, segundo Peres et al. (1974), as superfícies 

encobertas pelos latossolos amarelos e solos concrecionários apresentam deficiência de 

fertilidade natural devido a grande concentração de alumínio. Por sua vez, as condições 

edafopedológicas caracterizada pela expressiva pedregosidade superficial é notável na área de 

estudo conforme visualizado na Figura 3.45, (GEA, 1998), o que sugere a proteção 

generalizada de superfícies contra os processos pluvierosivos. 
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Figura 3.45 – Visualizador de condições edafopedológicas do VEQ.Matapi 
 

 
 

Os dois sistemas de manejo dos solos para uso agrícola, de acordo com a aptidão 

agrícola adotada pelos autores, ou seja, o primitivo e o desenvolvido sem irrigação, 

possibilitaram a visualização da utilização dos solos sob dois ângulos opostos. 

No VEQ.Matapi, a aptidão agrícola foi enquadrada nos dois sistemas de manejo e 

classificada como regular, restrita e inapta, o que de um modo geral não é muito favorável 

para esse tipo de atividades. No entanto, as áreas consideradas regulares, apesar de indicarem 

limitações moderadas para um grande número de culturas climaticamente adaptadas, 

possibilitam boas produções uniformes ou não durante os primeiros 10 anos, embora com 

riscos ligeiros de danos ou fracasso de culturas por irregularidade na distribuição das 

precipitações pluviométricas com probabilidade de ocorrência de uma vez, num período de 

mais de 5 anos. Nas áreas classificadas como restritas, as produções são medianas, persistindo 

as irregularidades na distribuição pluviométrica, sendo a probabilidade de ocorrência de uma 

vez num período de 1 a 5 anos. Observar na Figura 3.46 a distribuição espacial de sistemas de 

manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escalas indeterminadas. 

4 

Condições edafopedológicas 
 

Solos litólicos1 

Pedregosidade2 

Domínios pedológicos 

 

Latossólico1 Podzólico2 

Hidromórfico3 Litossólico4 

Concrecionário laterítico5 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

2 

2 

2 

VEQ.Matapi 

Adaptado de GEA, 1998 
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Figura 3.46 – Visualizador de aptidão agrícola de solo (sistemas de manejo) do VEQ.Matapi 
 

 
 

Observar na Figura 3.47 as classes de usos potenciais da terra no VEQ.Matapi. De 

acordo com o zoneamento de rotinas proposto. o VEQ.Matapi não é uma área adequada para a 

criação de gado em pastos naturais, o que equivale dizer que pastos deverão ser formados para 

essa atividade econômica. Nesse sentido, implantar essa rotina (geofator) em seus setores 

implicaria em grandes investimentos financeiros, considerando que seus terrenos são de baixa 

fertilidade, contendo grandes quantidades de alumínio e ferro. Contudo, nas áreas de várzeas 

baixas, não indicadas no estudo exploratório, essa realidade pode ser promissora, mas 

carregaria, como carrega em si, um grande problema de ordem hidroambiental com a 

destruição de suas florestas ripárias, juntamente com seus lagos avifaunístivos de grande 

beleza, próprios para a rotina do turismo ecológico (ecoturismo). Por sua vez, no setor centro-

noroeste do VEQ.Matapi, onde se encontram sobre rochas cristalinas (escudo) as florestas de 

‘terra firme’ de grande porte, a indicação média a alta para a exploração madeireira tem sido 

um ‘agravo’ ambiental da paisagem. Por sua vez, essa mesma área foi recomendada pelo 

Radam, como uma área que carece de estudos específicos. De um modo geral, o VEQ.Matapi 

 

 

 
 

 

 

 

SISTEMA DE MANEJO PRIMITIVO 

 

IIIa - restrita para culturas de ciclo curto* e 

longo**; 

IIIb – restrita para culturas de ciclo curto e inapta 

para culturas de ciclo longo; 

IIIc – restrita para culturas de ciclo longo e inapta 

para culturas de ciclo curto; 

IVb – inapta para o uso agrícola e pastoreio 

extensivo. 
 
* cultura que não ultrapassam dois anos. 

** cultura superior a dois anos. 

 

 

SISTEMA DE MANEJO DESENVOLVIDO 

(Sem irrigação) 

 

IIc (  ) – regular para culturas de ciclo longo e 

restrita para culturas de ciclo curto; 

IIIa (  ) – restrita para culturas de ciclo curto e 

longo; 

IIIb (− ) – restrita para culturas de ciclo curto e 

inapta para culturas de ciclo longo; 

IIIc (  ) – restrita para culturas de ciclo longo e 

Inapta para culturas de ciclo curto. 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

Contorno expedito 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974 

510 02' W.Gr 
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foi classificado como uma área a ser conservada por apresentar geomarcadores restritivos 

como o solo, o clima e a vegetação, principais componentes de paisagem. 
 

Figura 3.47 – Visualizador de uso potencial da terra do VEQ.Matapi 

 

  

 
 

 

 

AVALIAÇÃO MÉDIA DA 

CAPACIDADE NATURAL 

DO USO DA TERRA 

 

0001 

Criação de gado em pastos naturais 

MUITO BAIXA 

 

0101/0114 

Lavoura e criação de gado em pasto plantado 

MUITO BAIXA 

 

3000/3040/3140 e 4000/4100/4140 

Exploração de madeira 

MÉDIA e ALTA, respectivamente 

 

 

Principais fatores restritivos 

 

S/V – solo e vegetação 

S/CV – solo, clima e vegetação 

 

 – Áreas condicionadas a estudos 

específicos 

/// Fe – Ocorrência de minerais de Fe 

 

As expressões fítoecológicas (unidades morfoclimáticas, regiões ecológicas e padrões 

vegetacionais) apresentam as seguintes caraterísticas: 

As unidades morfoclimáticas e as regiões ecológicas da Amazônia podem ser 

visualizadas através de imagem ótica de ampla abrangência do bioma amazônico, de acordo 

com a zonas biogeográficas da América do Sul. 

Narita e Boaventura (1974) apontam duas importantes unidades morfoclimáticas para 

o VEQ.Matapi que são: o domínio de planaltos residuais e de áreas colinosas revestidas por 

floresta densa e o domínio de superfícies aplainadas e colinas recobertas por cerrado, ver na 

Figura 3.48. 

Relativamente à cobertura vegetal do VEQ.Matapi, Leite et al. (1974) mapearam três 

sub-regiões ecológicas características (ver na Figura 3.48): 

 
 

510 02' W.Gr 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

Contorno expedito 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974. 
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Figura 3.48 – Visualizador de aspectos fitoecológicos do VEQ.Matapi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SUB-REGIÕES ECOLÓGICAS (SRE) 

 

 

CERRADO 

 

Sr – Campo-cerrado da SRE de tabuleiros do Amapá 

Sp – Cerrado Parque da SRE de “tesos” do Marajó. 

Fdb (cinza) – Faixa de contato cerrado floresta densa 

de baixos platôs. 

 

FORMAÇÕES PIONEIRAS 

 

Pc – Campos aluviais da SRE de campos de planície do 

Amapá. 

 

FLORESTA DENSA TROPICAL 

 

Fdb (verde) – Floresta densa dos baixos platôs da SRE 

de baixos platôs do Amapá. 

 

 

Ap – Agropecuária 

 

 

 

a) a floresta densa tropical latifoliada, com e sem palmeiras dos baixos platôs do Pará-

Maranhão-Amapá, a qual foi sub-dividida por GEA (1998) em três domínios florísticos: 

floresta de várzea, floresta de transição e floresta de terra firme; 

b) o cerrado dos tipos: cerrado-parque e campo-cerrado (arbóreo-arbustivo) que, 

colonizam os tabuleiros do Amapá (Planalto rebaixado da Amazônia amapaense), incluindo-

se aí a faixa de contato entre a floresta densa e o cerrado; e 

c) as formações pioneiras dos campos aluviais da planície do Amapá, denominados 

por GEA (1998) de campos de várzeas dos tipos graminóide e arbustivo. 

Apesar de não estar destacada no mapa como sub-região ecológica característica pelos 

autores citados, as zonas agropecuárias situadas nas zonas de cabeceiras superiores do rio 

Matapi, podem ser consideradas como uma micro sub-região ecológica. 

As áreas, segundo GEA (1998), classificadas como homogêneas do ponto de vista da 

vegetação dos macro-compartimentos, são observadas na Figura 3.49. 
 

 

 

Folhas NA-22-Y-D-II e VI 

Contorno expedito 

510 02' W.Gr 

Folha SA-22-V-B-III 

Escala original: 1.000.000 
Fonte: RADAM, 1974 
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Figura 3.49 – Visualizador de feições fitogeográficas macrorregionais (áreas homogêneas) 
 

 

 
 

Em 1, florestas de terra firme; em 2, cerrado; e em 3, planície costeira sujeita às 

inundações. A metáfora elipse preta indica a situação do VEQ.Matapi. Do ponto de vista local 

e para efeitos de manutenção de qualidade e de quantitativo de Água/recursos hídricos no 

VEQ.Matapi, foram considerados três agrupamentos topo-vegetacionais, de acordo com a 

sistematização da RADAM (LEITE et al., 1974), ou seja, o contexto de vegetação 

predominante conforme sua relação com as características de relevo. 

Baseado na Carta de Vegetação do Setor Costeiro Estuarino (COSTA NETO e 

SILVA, 2004), o VEQ.Matapi apresenta três tipos de vegetação: floresta de várzea com 

grande frequência de palmeiras; campo herbáceo periodicamente inundado; e cerrado 

arbóreo/arbustivo e de campo limpo. 

Segundo os autores (op. cit), as florestas de várzea ‘empalmeirada’ do VEQ.Matapi 

são ecossistemas abertos, associados às planícies de inundações dos rios ‘brancos’, que 

apresentam uma estrutura exuberante, rica diversidade e um grande patrimônio genético. Essa 

condição é o resultado da interação das marés com os solos férteis do tipo glei pouco húmico, 

00 Equador 

 

 

 

   520 W.Gr. 

 
 

Escala indeterminada 

 

 

Planície costeira inundável 
 

Terra firme – cerrado 
 

Terra firme – floresta densa 

Áreas homogêneas 

Contexto vegetacional 

Adaptado de GEA, 1998 
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em função das cargas de sedimentos e nutrientes que recebem diariamente. As palmeiras que 

se destacam nesses locais são os açaizeiros (de grande potencial econômico) e os buritizeiros. 

As dimensões climáticas e inconstâncias sazonais que afetam a região do 

VEQ.Matapi são genéricas em função da pequena escala dos mapeamentos de referência. 

Nesse sentido, baseado em Strahler e Strahler (1989), o VEQ.Matapi está inserido na Zona 1 

do Grupo I dos climas de baixas altitudes, equatoriais chuvoso, afeto ao sistema Köppen-

Geiger Amw (ver na Figura 3.50, A e B), que favorece o desenvolvimento de florestas pluviais 

mesmo sob condições hidroambientais associadas a uma estação seca característica (ver na 

Tabela 3.2). 
 

Figura 3.50 – Visualizador de tipos climáticos do Continente Sul-americano 
 

 ‘  
 

Observar em A, os tipos climáticos de baixa latitudes do grupo I, e em B, a 

distribuição de zonas climáticas segundo o sistema de Köppen-Geiger. O modelo climático 

sul-americano torna-se mais visível no VEQ.Matapi com a apresentação de principais índices 

climáticos relacionados ao estado do Amapá, relativamente reproduzidos no VEQ.Matapi 

conforme na Tabela 3.1 e no Gráfico 3.2. 
 

VEQ.Matapi 

Fonte: STRAHLER e STRAHLER, 1989                            Escalas indeterminadas 

Am 

Aw 

SISTEMA KÖPPEN-GEIGER 

  Classe A - Suficiente calor e precipitação p/ crescimento de árvores. 

  m – Floresta pluvial, apesar de existir uma estação seca (VEQ.Matapi) 
  w – Clima desértico. 

GRUPO I: CLIMAS DE BAIXAS LATITUDES 

1 Clima equatorial chuvoso (VEQ.Matapi) 

2 Monçônico e de ventos alísios no litoral. 
3 Clima tropical seco e úmido. 

A B 
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Tabela 3.1 – Visualizador de normais climatológicas 
 

 

Mês T* (5 0C) P (mm)* ETo mensal (mm)** UR (%)* 

Janeiro 26,0 290      170 94 

Fevereiro 25,7 300      152 95 

Março 25,7 353      169 95 

Abril 25,9 387      164 95 

Maio 26,1 257      170 94 

Junho 26,2 164      165 94 

Julho 26,1 121      170 92 

Agosto 26,8 79      173 91 

Setembro 27,5 14      170 89 

Outubro 27,9 12      177 88 

Novembro 27,7 51      169 91 

Dezembro 27,0 92      174 91 

     

 Média: 26,550C Total: 2120 mm Total: 2023 mm Média: 92,42 % 
 
      *Fonte: Valores da Estação Meteorológica de Macapá – DFA/MA 
      ** Fonte: Médias estimadas pelo método de Blaney-Criddle 

 

Observar a pouca variação dos valores médios (série histórica) de temperatura média 

mensal (T), precipitação pluviométrica (P), evapotranspiração de referência (ETo), e Umidade 

Relativa do Ar (UR) no Amapá em 29 anos, de 1961 a 1990. 

As chuvas no período úmido, de janeiro a maio, são o marcador responsável pelas 

expressivas inundações pluviais das planícies fluviais e flúvio-lacustres do VEQ.Matapi, esses 

níveis de flutuações sazonais atingem as faixas das zonas de transição dos terraços com as 

bases do planalto mais afastados das florestas de várzeas, ampliando substancialmente sua 

área de ocupação, o que implica em grandes transformações na paisagem hidroambiental. 
 

Gráfico 3.3 – Visualizador de gráfico de normais climatológicas (temperaturas médias 

registradas no período de 1961 a 1990 
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (Inmet) 

Gráfico das Normais Climatológicas 

28,0 oC 

27,5 
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 Macapá – 1961 a 1990 – Temperatura média (Graus Celsius) 

 

 

Período chuvoso. 

 
Alta pluviosidade. 

 

Estiagem. 

Precipitação 
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reduzida. 

Fonte: www.inmet.gov.br, 2008 

http://www.inmet.gov.br/
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Figura 3.51 – Visualizador de características climáticas do VEQ.Matapi, segundo Köppen 

 
 

  

  
 

 

 

Na Figura 3.51, a situação  mostra a visão geral do mapa; em , os valores de 

umidade relativa média anual; em , as alturas pluviométricas e valores da média total anual; 

e, em , o valor da temperatura média anual. A metáfora estrelada em azul indica a zona de 

pesquisa. 

A vegetação das florestas de terra firme, de transição e de várzea resulta da relação 

solo-umidade-topografía, sob clima tropical chuvoso do tipo monção – Amw’ na classificação 

de Köppen conforme já visto. Na classificação bioclimática de Gaussen, a área enquadra-se 

como bioclima do tipo xeroquimênico (LEITE et al., 1974). 

Em assim sendo, o VEQ.Matapi apresenta clima tipo Amw' com umidade relativa 

média anual do ar acima de 80%, submetida às alturas pluviométricas de chuvas equatoriais 

entre as isoietas de 2.500 a 2.750 mm e temperatura média anual (isoterma) acima da isoterma 

de 26 0C. Essa composição climática caracteriza alto potencial local para a manutenção natural 

dos recursos hidroambientais, seja, disponibiliza a água para a sustentabilidade dos 

ecossistenas na área. A estrela azul na Figura 3.51 indica a localização aproximada da área de 

pesquisa. 

De modo particular, o Anuário regional publicado pelo GEA (1988), aponta uma 

pluviometria total para o período 1923 a 1972 (49 anos) com um acúmulo da média de 2.687 

Fonte: RADAM, 1974 (Atlas Climatológico do Brasil) 

 

  

 
 

TEMPERATURA 

(média em oC) 
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mm com umidade relativa do ar de 89%, e precipitações concentradas em médias mensais de 

740 mm. Nesse quadro, a pluviosidade do inverno que predomina sobre a evaporação, 

possibilita percolação hídrica profunda de até 20 metros (LEITE et al., 1974). 

O clima tropical superúmido é ressaltado no outono com temperatura média 

compensada de 26,4 °C. A média pluviométrica anual é superior a 750 mm nos meses de 

outono, e pluviosidade inferior a 60 mm na primavera. 
 

Figura 3.52 – Visualizador de susceptibilidade à seca do VEQ.Matapi 

 
 

Conforme observado na Figura 3.52, o VEQ.Matapi apresenta grandes extensões de 

seu território, com susceptibilidade à seca, onde faixas longitudinais específicas dificultam a 

drenagem das águas pluviais. 

Alguns parâmetros fluviométricos e de qualidade da água para se ter uma visão 

hidroambiental mais completa foram aqui relacionados. 

Segundo a magnitude hierárquica, a bacia hidrográfica do Matapi corresponde à uma 

bacia de sexta ordem, com uma área de drenagem de ~2.500 km2. 

O número de canais de drenagem é de 2.000 rios, sendo: 1.552 rios de 1a ordem, 349 

de 2a, 77 de 3a, 17 de 4a, 4 de 5a e um rio de 6a ordem (ver na Tabela 3.2). 

VEQ.Matapi 

SITUAÇÃO E CONDIÇÃO RESTRITAS DE ÁGUA 

Adaptado de GEA, 1998 

Média suscetibilidade (1) 

Baixa suscetibilidadel (2) 

Altamente suscetível 

Limite de zona 

1 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 2 
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Com a conclusão da hierarquização de cursos d'água, os resultados foram necessários 

para o cálculo de parâmetros da densidade de rios e a relação de bifurcação de cursos d’água. 
 

Tabela 3.2 – Visualizador de dados de análise de rede hidrográfica do VEQ.Matapi 
 

Análise da Rede Hidrográfica 

Ordem Quantidade Relação de bifurcação Densidade de rio 

1a 1552  0,78 

2a 349 4,44 - 

3a 77 4,53 - 

4a 17 4,52 - 

5a 4 4,25 - 

6a 1 4,00 - 

Total 2000 - - 
 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 

 

As variações de parâmetros de qualidade da água no estuário do rio Amazonas tem 

sido alvo de estudos recentes (TAKIYAMA et al., 2003; RODRIGUES, 2003; TAKIYAMA 

et al., 2007; RODRIGUES et al., 2004) e demonstram que há grandes diferenças nas 

características das águas do rio Amazonas e seus pequenos tributários localizados no seu 

baixo curso. 

Em geral, as águas do rio Amazonas apresentam maiores quantidades de sólidos 

suspensos e pH neutro, ao contrário dos rios e igarapés adjacentes, os quais possuem águas 

com maior acidez e menor carga de sólidos em suspensão. 

Os procedimentos analíticos para a determinação da qualidade da água no baixo rio 

Matapi (trecho de maior pressão antrópica urbana, entre o exutório e Distrito Industrial) foram 

realizados in locu (exceto sólidos em suspensão) por Takiyama (2007), segundo os valores 

médios na Tabela 3.4, de acordo com as Recomendações e Descrições do Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). 

Tabela 3.3 – Visualizador de parâmetros hídricos do baixo curso do rio Matapi 

QUALIDADE DA ÁGUA – MÉDIA DESDE 1999 A 2004. 

Ponto Distâcia 
Foz (km) 

SS 

(mg/l) 

ST 

(mg/l) 

OD 

(mg/l) 

pH CE 

(s/cm) 

T 

(NTU) 

TDS 

(mg/l) 

T 

água(0C) 

T ar 

(0C) 

CF 

(NMP) 

DBO 

(mg/l) 

Exutório 0,0 47,2 204,0 5,4 6,6 44,6 51,8 34,1 30,6 29,0 993,1 3,0 

Ig. Correa 2,3 59,2 202,0 5,6 6,3 31,7 39,8 20,6 30,9 28,8 1523,5 2,0 

Próx. Balsa 4,0 63,8 196,0 5,2 6,2 32,3 40,4 22,2 30,0 28,5 1696,7 2,1 

Serraria 4,6 62,7 431,6 5,6 6,3 32,5 41,2 26,7 30,3 28,7 1253,3 2,4 

Porto Céu 6,2 62,3 327,6 5,3 6,2 31,2 44,3 30,3 30,8 28,7 732,6 2,1 
 

Legenda: SS – sólidos em suspensão; ST – sólidos totais; OD – oxigênio dissolvido; pH – potencial hidrogeônico; CE – 

condutividade elétrica; T – turbidez; TDS – sólidos totais dissolvidos; T água – temperatura da água; T ar – temperatura do 

ar; CF – coliformes fecais; DBO – demanda bioquímica de oxigênio. 

 

 

Fonte: TAKIAMA, 2007 
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As médias visualizadas na Tabela 3.5 resultaram de duas situações temporais: as 

alterações de parâmetros em função das marés (curto espaço de tempo de 12 a 13 horas) e dos 

períodos sazonais (chuvoso de janeiro a julho e estiagem de agosto a dezembro). 

As alterações da qualidade da água do rio Matapi à montante do exutório, em função 

das marés (7 horas de vazante e 5 horas de enchente), são significativas, a indicarem pH mais 

ácido, menores condutividade elétrica, de concentração de nitrato e cloreto, e de turbidez, 

conforme visualizado na Tabela 3.5. 

Na vazante ocorre diminuição nos valores dos parâmetros, e na enchente (após a 

baixa-mar), com a entrada das águas do rio Amazonas, observa-se rápida alteração ao máximo 

dos valores dos parâmetros (exceção para o oxigênio dissolvido (OD) que diminui sua 

concentração) (TAKIYAMA, 2007). Na Tabela 3.5 C visualiza-se a grande variabilidade 

durante um único ciclo de maré. 
 

Tabela 3.4 – Visualizador de qualidade da água em função das marés do dia 29/MAI/2007 
 

 
 
 

(A) Parâmetros – Média da diferença Máx-Mín 

pH CE Turbidez Temp. Cloreto Nitrato OD SS 

 mS/cm NTU 0C mg/L mg/L mg/L mg/L 

0,8 0,027 18,4 1,5 2,5 27,2 1,2 45,0 

 
Legenda: pH – potencial hidrogeônico; CE – condutividade elétrica; 

                 OD – oxigênio dissolvido; SS – sólidos em suspensão. 

 

(B) Qualidade da água (Campanha de 29/05/2007). 

 pH CE Turbidez Temp. Cloreto Nitrato OD SS 

  mS/cm NTU 0C mg/L mg/L mg/L mg/L 

Máximo 6,7 0,050 33,6 29,3 6,4000 11,0 5,2 50,0 

Mímino 5,9 0,015 26,7 28,5 3,1000 4,2 4,5 19,0 

Média 6,3 0,028 29,8 28,8 4,7756 7,0 4,8 31,7 

 

(D) Qualidade da água (Período de Jul/2005 a Jun/2007). 

Mês/Ano Valores pH CE Turbidez Temp. Cloreto Nitrato OD SS 

   mS/cm NTU 0C mg/L mg/L mg/L mg/L 
 Máximo 6,5 0,047 37,2 28,8 1,69 40,6 8,0 - 

 Mínimo 5,6 0,019 6,9 27,9 1,14 19,1 7,6 - 

JUL/2005 Média 6,0 0,028 15,1 28,3 1,39 26,1 7,7- - 

 Máximo 7,0 0,033 18,8 29,9 3,48 65,1 - - 

 Mínimo 6,1 0,012 9,7 28,0 1,51 23,0 - - 

JUL/2006 Média 6,5 0,019 13,0 28,7 2,3 32,9 - - 

 Máximo 6,5 0,06 35,9 31,1 3,52 57,5 - 81,0 

 Mínimo 5,6 0,02 15,2 29,9 2,16 18,9 - 41,0 

SET/2006 Média 6,2 0,037 24,4 30,4 2,91 37,6 - 55,8 

 Máximo 6,4 - 40,6 30,6 6,74 55,9 7,3 26,0 

 Mínimo 5,6 - 14,3 30,3 3,35 21,6 6,6 4,0 

OUT/2006 Média 6,1 - 23,2 30,5 4,41 41,9 6,9 9,5 

 Máximo  0,058 64,7 28,5 5,7 41,0 6,9 119,0 

 Mínimo  0,041 42,2 25,8 1,4 21,0 5,2 60,0 

MAR/2007 Média 6,3 0,05 54,9 26,6 4,1 28,5 5,8 83,7 

 Máximo 6,6 0,058 67,0 - - - 6,9 102,0 

 Mínimo 6,2 0,041 43,2 - - - 4.6 43,0 

ABR/2007 Média 6,8 0,04 57,9 - -- - 5,4 76,3 

 Máximo 6,7 0,05 33,6 29,3 6,4 11,0 5,2 50,0 

 Mínimo 5,9 0,015 26,7 28,5 3,1 4,2 4,5 19,0 

MAI/2007 Média 6,3 0,028 29,8 28,8 4,78 7,0 4,8 31,7 

 Máximo 6,9 0,037 36,9 29,9 - - 5,8 107,0 

 Mínimo 6,1 0,013 29,6 27,1 - - 4,7 48,0 

JUN/2007 Média 6,5 0,022 32,8 28,7 - - 5,2 69,4 

 

 

Gráficos variacionais 

Maré vazante 

Maré enchente 

Baixa-mar aprox. às 13:00  

(C) 

Fonte: TAKIAMA, 2007 
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As médias das diferenças entre os valores mínimos e máximos para os parâmetros 

medidos mostrados na Tabela 3.5 B indicam que a qualidade da água varia significativamente 

de forma não pontual no decorrer do ciclo de maré. 

As alterações de qualidade da água em função da sazonalidade apontam para valores 

médios, máximos e mínimos de pH, condutividade elétrica, turbidez, temperatura, 

concentrações de cloreto, de nitrato, de oxigênio dissolvido e de sólidos suspensos estão 

demonstrados na Tabela 3.5 B, para os períodos de estiagem (meses de julho a dezembro) e 

de chuvas (meses de janeiro a junho). 

São representativos do comportamento típico da região, valores de pH na faixa de 6,4 

a 7,05 em vários rios amapaenses, tributários ao rio Amazonas, nos pontos situados no baixo 

curso desses afluentes (SEMA, 2001). 

A concentração de oxigênio dissolvido (OD) é mais elevada no período de estiagem. 

Por outro lado, o aumento da carga orgânica proveniente do escoamento superficial e do 

preenchimento de áreas inundáveis presentes no VEQ.Matapi na época das chuvas, 

provavelmente eleva a taxa de degradação e aumenta o consumo de oxigênio dissolvido. 

Nesse caso, os níveis de oxigênio dissolvido atingem valores menores do que o valor mínimo 

de 5 mg/L estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005) no período 

das chuvas. 

Os valores da condutividade elétrica típicos da região (não influenciados pela chuva 

ou estiagem) estão na faixa de 0,01 a 0,03 mS/cm (SEMA, 2001). Os maiores valores 

observados na Tabela 3.5 D decorrem da influência do rio Amazonas sobre as águas do rio 

Matapi na maré enchente. 

As temperaturas da água encontram-se entre 26 e 31 oC. As maiores variações de 

temperatura foram registradas no período das chuvas, em função das quedas bruscas de 

temperatura da água superficial durante as precipitações atmosféricas. O padrão sazonal de 

variação da temperatura da água obedece às variações de temperatura média anual registradas 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2008) durante os anos de 1961 a 1990. 

A turbidez variou devido à influência de marés com significativo aumento de turbidez 

no período chuvoso (de 40 NTU na estiagem a próximo a 70 NTU) em decorrência de dois 

fatores principais: o escoamento superficial que transporta sedimentos ao leito de rios e o 

aumento de volume e ‘força’ de águas que causam a erosão de margens e ressuspensão de 

material de fundo (SEMA, 2001). 
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A concentração de sólidos em suspensão não segue o padrão sazonal esperado de 

acordo com os resultados de turbidez (ver na Tabela 3.5 C). A relação entre a turbidez e 

sólidos em suspensão (coeficiente de correlação linear r2 = 0,5351 ou r = 0,7315) é aceitável, 

demonstrando que quanto maior a concentração de sólidos em suspensão maior é a turbidez. 

Os valores de concentrações de cloreto e nitrato de 2,5 a 10 mg/L e 4,2 a 65,1 mg/L, 

respectivamente, que podem indicar influência antrópica nas águas do rio Matapi pelo despejo 

direto das águas residuárias não são influenciados pela sazonalidade (SEMA, 2001; 

RODRIGUES et al., 2004). 

Sobre a cartografia flúvio-batimétrica, um levantamento do rio Matapi realizado por 

Takiyama (2008) apresentou uma largura variando de cerca de 500 metros na foz a menos de 100 

metros na confluência com o igarapé Flechal, o que segundo o autor resultou na variação da escala 

dos trechos carto-batimétricos apresentados a seguir (ver na Figura 3.53). 
 

Figura 3.53 – Visualizador de aspectos batimétricos do baixo Matapi 

 

 

   

 

 

 Legenda: *ST = segmento fluvial total; **T1 = trecho fluvial parcial (T1, T2, T3...n) 

 

O relevo subaquático do exutório do rio Matapi caracteriza-se desníveis subaquáticos 

da ordem de 10 m em sua margem direita e bancos sedimentares com alturas batimétricas 

inferiores a 5 m. Na área de confluência com o rio Amazonas (localmente, canal de Santana) 

ocorre profunda depressão longitudinal na forma de fossa fluvial, que atinge cotas próximas a 

-70 m margeada por ‘escarpas submersas’ (taludes) em torno de -15 m conforme visualizado 

em T1. Entre o exutório e a travessia da balsa/ponte da rodovia AP–10 as profundidades 

oscilam entre -8 m a mais de -16 m (ver nas Figuras 3.53, ST e 3.54, T2) (TAKIYAMA, 

Trecho de medição com feições subaquáticas do exutório do rio Matapi. 

Canal de Santana 

Exutório do rio 

Matapi 

Santana 

Fluxo p/ o mar 

Ilha de Santana 

ST T1 

Fonte: TAKIYAMA, 2008 Adaptado de TAKIYAMA, 2008 

Fossa 

de Santana 

Zona de taludes 

Foz do rio Maruanum 

Foz do Ig. Flechal 

Ponte

Balsa 
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2008). Observar em T2, da foz até a rodovia AP–010; em T3, entre a rodovia AP-10 e a 

primeira curva acentuada do rio próximo a Porto do Céu; e, em T4, segmento compreendido 

entre Porto do Céu e a primeira grande fazenda da margem direita. À montante da travessia de 

balsa/ponte ocorre sedimentação na margem esquerda (área de bancos) com profundidades 

inferiores a -8 metros; nas proximidades de Porto do Céu as cotas atingem -15 metros (ver o 

ícone, na Figura 3.54 T4). À montante do Porto do Céu os alto-fundos arenosos (bancos 

submersos) ocupam cerca de 2/3 da largura do rio, nesse trecho o talvegue indica cotas 

menores de -9 m, enquanto nas curvas acentuadas os valores chegam a -18 m (ver ícone na 

Figura 3.54, T4) (TAKIYAMA, 2008). 

Figura 3.54 – Visualizador de trechos fluvial, T2 à T4, ilustrado por imagem de comunidades, 

a ‘anfíbia’ de Elesbãoe as quilombolas de São José do Matapi e Porto do Céu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

T2 

T3 

T4 

Balsa/Ponte 

 

São José 
do Matapi 

 

São José do Matapi 

Porto do Céu 

Comunidade ‘anfíbia’ de Elesbão 

Comunidades quilombolas 

Empresa-fazenda 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 
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Observar até certa medida a regularidade do fundo/talvegue, em T5, entre a primeira 

grande fazenda da margem direita (ver na Figura 5.34 T4), em T6, imediatamente abaixo da 

confluência do Igarapé Pirativa e em T7, acima da comunidade de São Raimundo do Pirativa, 

foz do igarapé do Pirativa. Deste ponto até próximo à confluência com o igarapé Pirativa 

afluente da margem direita, por aproximadamente 3 quilômetros, o canal de navegação 

acompanha as porções côncavas das curvas do rio, sendo registrados bancos de areia nas 

posições opostas, com profundidades inferiores a -2 metros(ver na Figura 3.55, T6). Acima da 

comunidade de São Raimundo do Pirativa ocorre uma grande deposição arenosa estendendo-se 

de uma margem à outra, com profundidade inferior a -4 metroschegando a menos de -2 metros 

nas margens. O mesmo ocorrendo próximo à comunidade quilombola de São João do Matapi. 

No setor adjacente ao quilombola de Santo Antônio do Matapi o canal atinge profundidades 

próximas a -23 metros (TAKIYAMA, 2008). 

Figura 3.55 – Visualizador de trechos fluvial, T5 à T7, ilustrado por imagem de 

localidade/comunidade quilombola de São Raimundo de Pirativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

T5 

T6 T7 

 

São João do Matapi 

São Raimundo 

de Pirativa 

Comunidade quilombola de 

São Raimundo de Pirativa 
 

Adaptado de TAKIAMA, 2008 

Profundidade maior de 20 metros 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2012 
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Observar a variação da largura e profundidade do leito e o posicionamente alternado 

do canal (talvegue) de acordo com cada margem, em T8, entre São João do Matapi e Santo 

Antônio do Matapi; em T9, adjacente a Santo Antônio do Matapi; e em T10 entre as 

comunidades quilombolas de Santo Antônio do Matapi e Desterro. Neste ponto, a 

profundidade atinge valores acima de -15 metros no meio do canal. No setor adjacente a 

Desterro, o rio Matapi apresenta 4 grandes curvas, que ligam três pequenas retas suposta 

controladas por lineamentos geológicos regionais, formando ângulos e profundidades muito 

acentuados. Por exemplo, em duas delas situadas acima de Desterro, o ângulo agudo do rio 

ocasiona profundidades superiores a -20 metros (ver o ícone, na Figura 3.57 T5) contrastando 

com o comportamento nos demais setores, com profundidades inferiores a -10 metros 

(TAKIYAMA, 2008). 
 

Figura 3.56 – Visualizador de trechos batimétricos, T8 à T10, indicando a localidade 

quilombola de Santo Antônio do Matapi 
 

   

 

Em T11 ocorrem trechos de floresta ripária de várzea; em T12, nos trechos à jusante e a 

montante da comunidade do Desterro; e, em T13, nos trechos após a foz do rio Maruanum. 

No setor seguinte tem-se a maior profundidade próxima de -31 metros registrada para o rio 

Matapi entre as primeiras duas curvas após a foz do rio Maruanum. É uma área de pequena 

extensão não representada devida a redução de escala de representação, mas foi indicado no 

transecto fluvial a sua localização (ver na Figura 3.57, T14). Na curva seguinte observa-se o 

registro de profundidade superior a -20 metros. Nos outros trechos, a profundidade do canal 

varia de -8 metros a -14 metros. Neste setor, o rio Matapi apresenta largura inferior a 100 

metros. O trecho seguinte, até as proximidades da foz do rio Maruanum, o rio Matapi com 

largura inferior a 150 metros apresenta suaves curvas e profundidades, variando de -5 a -13 

metros no canal. Ocorre a formação de ondas de areia em quase toda a extensão do setor e 

T8 T9 T10

C 

Santo Antônio do Matapi 

Adaptado de TAKIAMA, 2008 
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uma declividade do talude inferior a 20% com o canal encontrando-se equidistante às 

margens. Deste setor até a ponte da Rodovia BR–156, no Balneário do Tomé, o rio apresenta-

se constante, com profundidades máximas variando de -7 a -11 metros. Em alguns pontos 

atinge mais de -18 metros principalmente nas curvas acentuadas. O número de troncos 

submersos, caídos das margens, ocasionam perigo para a navegação (TAKIYAMA, 2008). 
 

Figura 3.57 – Visualizador de trechos fluvial, T11 à T14, ilustrado por imagem da 

comunidade quilombola do Desterro 
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Adaptado de TAKIAMA, 2008 

Fonte: GOOGLE, 2018 
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Figura 3.58 – Visualizador de trechos fluvial, T15 à T18, ilustrado por imagem da localidade 

do Tomé tendo no primeiro plano ponte da BR-156 sobre o rio Matapi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Observar em T15 entre a foz do rio Maruanum e a rodovia BR-156, as ondas de areia; 

em T16 entre a foz do rio Maruanum e a rodovia BR-156; em T17 próximo à rodovia; e em 

T18 adjacente à ponte da rodovia BR–156, os trechos são semelhantes ao trecho T15. 
 

Figura 3.59 – Visualizador de trechos fluvial, T19 à T21, ilustrado por imagem da localidade 

do Tomé tendo no primeiro plano ponte da BR-156 sobre o rio Matapi 
 

 

   

 

Observar em T19, imediatamente após a ponte da rodovia BR–156. Nele ocorre o 

último registro de profundidade superiores a 20 metros; em T20, imediatamente anterior à 

comunidade de Areal do Matapi; e em T21 imediatamente após a comunidade de Areal do 

Matapi. Na primeira curva após a BR–156 tem-se o último registro de profundidade superior a 

 

T15 T16 T17 T18 

T19 

T20 
T21 

BR-156 

Balneário do Tomé 

Areal do Matapi 

Adapatado de TAKIAMA, 2008 

 

Fonte: GOOGLE, 2018 

Adaptado de TAKIAMA, 2008 
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20 metros no levantamento batimétrico. Isto se dá devido ao ângulo aproximadamente reto da 

mesma (ver na Figura 3.60). A partir deste trecho, o rio Matapi vai se tomando mais raso à 

medida que se sobe. O canal não supera 12 metros de profundidade até a comunidade de Areal 

do Matapi. A partir daí, torna-se ainda mais raso atingindo mais de 9 metros apenas em pontos 

isolados. Nos setores seguintes, o rio Matapi apresenta-se com uma largura pouco superior a 

50 m e profundidades inferiores a 15 m. A profundidade média do canal está em torno de 10 

m (ver nas Figuras 3.60 e 3.61). Próximo à confluência com o igarapé Flechal, final do 

trabalho, registra-se profundidades cada vez mais baixas, chegando a valores inferiores a 3 

metros (TAKIYAMA, 2008). 
 

Figura 3.60 – Visualizador de trechos fluvial, T22 à T24, situando a comunidade rural do 

Ariri e a confluência do rio Flechal da Tessalônica com o rio Matapi 
 

   

 
 

Observar em T20, entre comunidades de Areal do Matapi e Ariri; em T23, adjacente à 

comunidade de Arari; e, em T24, até à foz do Igarapé Flechalas descontinuidades batimétricas 

)irregularidades do fundo) e a centralidade do talvegue. Por sua vez, os comportamentos 

fluviométricos de vazões diferenciadas em cinco situações batimétricas: no baixo curso do rio 

Matapi; na foz do Maruanum; Rio Flechal; e, duas áreas de influência de vazão no rio Matapi, 

do rio Maruanum e do rio Flechal, podem ser analisadas conforme as caraterísticas 

apresentadas no Gráfico 3.4 (TAKIYAMA, 2008). 
 

Igarapé Flechal 
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T24 

ARIRI 

AdaptadoTAKIAMA, 2008 
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Gráfico 3.4 – Visualizador de vazão do rio Matapi no trecho da foz à confluência do rio 

Flechal da Tessalônica 
 

 

 
 

* Todos os valores de vazão a seguir, foram arredondados. 

 

As vazões totais obtidas no baixo curso do rio Matapi em três campanhas 

(04/SET/2001; 31/AGO/2005 e 17/OUT/2006), após a análise e tratamento das medições 

realizadas, foram, respectivamente, da ordem de 2.400 m3/s, 1.960 m3/s e 1.900 m3/s. As 

variações verificadas nos valores das vazões, em um primeiro momento, refletem a influência 

do ciclo lunar nessas medições, onde o valor máximo obtido se deu em período de lua cheia 

(marés de sizígia ou lançantes), ou seja, período em que as marés alcançam suas maiores 

amplitudes e consequentemente maiores valores de velocidades de correntes e vazões. 

Em termos gerais, o comportamento dos parâmetros hidrodinâmicos para essa seção, 

onde destaca-se a variação do perfil batimétrico da seção de medição e a variação da direção e 

intensidade das correntes em três momentos das medições realizadas em 31/AGO/2005 a 

saber: a) com a baixamar, no estofo da maré (na virada da maré); b) com uma vazão negativa 

máxima (corrente inversa) de -1.360* m3/s; e, c) com uma vazão positiva máxima medida de 

750 m3/s. Quanto às medições no rio Maruanum durante um ciclo de maré, no dia 

16/OUT/2006, totalizaram a vazão de 150 m3/s, e as medições à montante e à jusante da foz 

desse tributário mostram sua influência, com os respectivos valores de vazão total de 1.000 

m3/s e 1.180 m3/s. 
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Gráfico 3.5 – Visualizador das magnitudes de vazões do rio Maruanum 
 

 

  

 

 
 

Observar em A, à jusante e à montante da foz do rio Maruanum; em B, do rio 

Maruanum durante ciclos de marés (14/OUT/2006 (A) e 16/OUT/2006 (B). 

Relativamente, às medições no rio Flechal (ciclo de maré do dia 13/OUT/2006) 

totalizou-se a vazão de 65 m3/s e as medições à montante e à jusante da foz desse tributário 

também mostram sua influência com vazões de 670 m3/s e 750 m3/s, respectivamente. 

Gráfico 3.6 – Visualizador de magnitudes de vazões do rio Flechal 
 

 

 

   

 

Observar em A, à jusante e à montante da foz do rio Flechal, e em B, do rio Flechal 

durante ciclos de marés (14/OUT/2006 (A) e 16/OUT/2006 (B)) 
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4 INVENTÁRIO DE SITUAÇÃO E CONDIÇÃO DA ÁGUA 

 

4.1 Ênfase nos geofatores 

 

Entende-se por situação de um corpo de água sua conjuntura cartopográfica 

característica, representada por as coordenadas de localização e a sua posição geomorfológica 

(planimetria); enquanto que, a sua condição se refere à qualidade ou circunstância 

socioambiental de ocorrência. Nesse sentido a circunstância socioambiental se reporta às 

rotinas adversas no solo (geofatores), considerando como rotina, a sequência de etapas na 

realização de uma atividade de campo (preparo de terreno), de forma a gerar a perda de água e 

do próprio solo. 

Os geofatores ‘adversos’ como produtos culturais de análise de processos 

degradatórios do VEQ.Matapi (ver na Figura 4.1) não foram colocados em ordem de 

importância, ainda que em algumas situações de deriva cartográfica isso possa ter ocorrido, 

justificado pelas dificuldades operacionais de campo em mensurar as novas situações e as 

condições de água de um determinado geofator. É possível que na análise de impropriedades, 

uma penetrabilidade de geofatores adversos não muito bem visualizados ou compreendidos, 

podem ter contribuído para o agravamento de determinada condição hidroambiental da área 

de estudo. Para a realização de análise de geofatores antagônicos identificados na área, três 

procedimentos foram definidos: a) o de preparação e pré-seleção de um conjunto básico de 

fotografias digitais representativas de relação hidrotopovegetacional, ou seja, o produto de 

uma fitofisionomia + uma topofisionomia; b) o de emprego de modalidades de visualização, 

que consistiu em desenvolver um sistema taxonômico visual qualitativo de situações e 

condições hidroambientais; e, c) o de observação-descrição e avaliação de geofatores 

desfavoráveis em campo, oportunidade na qual se procedeu a análise propriamente dita de 

processos socioambientais do VEQ.Matapi. 

Figura 4.1 – Visualizador esquemático de processo de deriva e cartométrica de geofatores 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE PROCESSOS ADVERSOS – GEOFATORES 

SELEÇÃO DE IMAGEM-PAISAGEM 

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGEM-PAISAGEM 

DIAGNÓSTICO DE GEOFATORES 

Trabalhos sistemáticos de re-campo 

Trabalho de pré-campo e campo 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2017 
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4.2 Silvicultura e monocultura no cerrado 

 

A silvicultura em áreas de cerrado de espécies exóticas como um geofator de alto 

impacto em função de sua rotatividade, é uma categoria de rotina no solo que compreende a 

área plantada com essências florestais produtoras de celulose (Pinus sp., Eucalyptus sp. e 

Acacia mangea). Nesse sentido, o processo agressivo de intervenção no sistema vegetacional 

primário de cerrado, culminou com parte de seu desaparecimento. 

Por sua vez, a plantation atual de Eucalyptus sp. e anteriormente a de Pinus eliotis e 

de Acacia mangea nessa área, produz periodicamente o adensamento de cobertura vegetal 

(ver na Figura 4.2, ambos os lados da estrada florestal), e consequentemente, o aumento de 

fitomassa contribui para as reservas de água no solo, e a possibilidade de sua distribuição 

lateral pode melhorar a qualidade de paisagem adjacente. No entanto, na ocasião de colheita, 

toda a superfície é novamente submetida a outras rotinas de fortes impactos; a exposição 

direta à radiação solar é a mais antagônica. 

A substituição do pinus pelo eucalipto e a expansão perimetral da plantação desse 

súltimo se mantidas as formas de ocupação do solo, indicam para novas áreas, degradação dos 

mananciais de caráter estacional, acompanhada por redução da recarga pluvial dos aquíferos 

locais, observáveis no campo. A reboque do processo, distúrbios bioecológicos são ampliados 

nas matas longitudinais, várzeas e vegetação de transição, esta focalizada nas encostas dos 

tabuleiros, por aporte de sedimentos oriundo das partes altas, sobre as quais se encontram os 

remanescentes do cerrado e das ilhas de mata. Portanto, a regeneração natural da vegetação 

fica comprometida pelo rebaixamento acentuado e desigual do gradiente hidrostático e pelas 

alterações químicas dos solos de caráter irreversíveis geradas por tais rebaixamentos freáticos 

profundos. 

A abertura do dossel do eucalipto durante exploração do solo e dos recursos hídricos 

cria condições que favorecem temporariamente o estabelecimento de um grande número de 

plântulas de espécies arbóreas pioneiras e clímax sobre os solos, que podem ser originadas do 

banco ou da chuva de sementes oriundas de áreas vizinhas quando essas existem. 

O estabelecimento das espécies pioneiras é condicionado fundamentalmente pela 

intensidade luminosa. Os resultados também sugerem que o estabelecimento da espécie 

clímax sobre o solo é influenciado pela intensidade luminosa e pela proximidade de fontes 

produtoras de sementes. 
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Figura 4.2 – Prospector de balanço de luminosidade e da densidade vegetal entre cultivares de 

Pinus sp. (à direita) e Eucalyptus sp. (à esquerda) de estrada florestal em relevo tabular 
 

 
 

No prospector 4.2, observam-se em 1, a área de luminosidade em Eucalyptus sp.; em 

2, a área de sombreamento de Pinus sp.; e, em 3, a folhagem, flores e ‘sementes’ caídas das 

espécies. Na imagem pode-se observar a formação de túnel de vento com disseminação aérea 

de folhas e sementes de pinus e eucalipto cultivados sobre relevo de interflúvios tabulares 

com latossolo amarelo-vermelho do setor hidrográfico de leste no setor nordeste. A presença 

de água na estrada indica que mesmo sob condições ensolaradas não há penetração da água no 

solo. Observar que o eucalipto à direita expõe altas luminosidades do tronco à insolação direta 

por falta de folhagem na parte inferior (círculo amarelo dentado). Essa característica aponta 

para um micro-ambiente à nível de solo com muito mais luminosidade e radiação 

infravermelho termal e por consequência mais seco. Nesse caso há o favorecimento de outras 

espécies o que melhora a qualidade do solo por incorporação extra de matéria orgânica. O 

mesmo não acontece com as leiras de pinus, contudo as taxas de umidades devido o efetivo 

sombreamento em visitas de campo, parecem ser maiores (estrela amarela de quatro pontas). 

As folhas observadas em ambas as margens da estrada florestal (setas) dispersadas pelo vento 

por terem maiores superfícies são de eucalipto. A biocontaminação do pinus e de outras áreas 

próximas por folhas de eucalipto acaba por trazer benefícios ao solo no que tange a retenção 

de umidade e amortecimento de chuva pela serapilheira. Observar que a dupla seta verde 

indica ao final da via a zona linear de tombadores. 

No prospector 4.3 observam-se em 1, a estrada perimetral; em 2, a plantação de 

eucalipto; em 3; as ‘nascentes’ desvegetadas e cortadas pela estrada perimental; e, em 4, o 

estrato herbáceo característico de cerrado. A imagem foi tomada da borda do tabuleiro no 

aceiro perimetral. 
 

TARJA DE 
TOMBADORES 

2 

1 

3 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2008 
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Figura 4.3 – Prospector de álveos primários sob ‘descompressão’ vegetativa em zona de 

plantação de eucalipto 
 

 

 
 

No prospector 4.4 observam-se em 1, o detalhe da estrada perimetral; em 2, aspecto de 

tombadores; em 3, a borda de tabuleiro; em 4, a área sob processos pluvierosivos; em 5, a 

plantação de eucalipto; e, em 6, aspecto de várzea alta do rio Matapi. 
 

Figura 4.4 – Prospector de invasão de área de proteção permanente pela silvicultura 

 
 

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram cada uma, três problemas de natureza hidroambiental em 

desacordo com a legislação ambiental. Em 4.3,, invasão de nascente devido a geometria 

perimetral forçada do aceiro; em 4.4,, plantação ocupando área de borda de tabuleiro. 

Observar a mudança na forma de relevo pela retomada erosiva. As encostas mostram fortes 

declividades em geofácies denominado por tombadores. Em C projeção topográfica além da 

borda do tabuleiro, penetrando faixa longitudinal de domínio do fundo de vale do rio Matapi. 

A estrada que se observa (seta vermelha) é a vicinal que liga a BR–156/210 ao projeto 

agrícola de Nova Colina. Essas situações foram classificadas com Nível 3. 
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 Faixa protegida pela Lei 4.771/65 do Código Florestal  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMATAMENTO DE ZONA DE AMORTECIMENTO NASCENTES 

 

 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2008 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2008 
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Figura 4.5 – Prospector de fluxos de sedimentos em área de proteção permanente (APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área próxima da ponte sobre o rio Matapi do ramal que liga a BR–156/210 ao Projeto 

Agrícola de Nova Colina. Em detalhes quatro visualidades de efeitos da geometria perimetral 

de aceiro (estrada florestal) em área de arborização comercial na borda de tabuleiro. Observar 

em A (elipse tracejada em vermelho) as incisões pluvioerosivas, sugerindo que o material 

desagregado por impacto mecânico da chuva (splash erosion) segue em direção ao tombador 

(cornija – superfícies inclinadas que chegam em pontos isolados a 100 % (450) de 

declividade) e chega à calha do rio Matapi justaposta. A dupla-seta (preta) inclinada indica a 

direção do processo pluvioerosivo com carreamento de matéria orgânica da encosta, a qual, 

supostamente enriquece temporariamente a capacidade de troca catiônica (CTC) da várzea. 

No quadro B observar que a vegetação natural da encosta foi retirada, expondo o solo à 

intenso processo erosivo em lençol (sheet erosion). Em C material oriundo de terraplanagem 

na borda de quebra negativa de tabuleiro (tombador) sujeita a ação da gravidade. As setas em 

diagonal (vermelhas) mostram aceiro contornando indevidamente a borda de tabuleiro. A seta 

grande horizontal (laranja) indica a direção de deslocamento de expressivos volumes 

sedimentométricos. Em 4.5 D a seta grande vertical (verde) indica deposição de sedimento e 

de matéria orgânica em várzea alta do rio Matapi. Na ponta desta a presença de buritis (ver 

Figura 4.5). A seta vermelha dupla picotada indica a direção de transporte de sedimentos com 

o alteamento microtopográficos (assoreamento) da várzea, fenômeno que ‘desidrata’ os 

horizontes superficiais desse geofácies. 

 

 

EROSÃO NA ZONA DE TOMBADORES 

(cornijas) 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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No prospector 4.6 observam-se em 1. Estrada florestal limítrofe de propriedade. 

Metáfora amarela: alta densidade de estradas florestais perimetrais em sistema teia-de-aranha. 

Metáfora verde: tabuleiros cultivados por eucalipto com rede viária em sistema ortogonal. 

Metáfora preta: talhões definidos por estradas em sistemas de divisores topográficos. 
 

Figura 4.6 – Prospector de geometrias de estradas florestais perimetrais que contornam as 

bordas dos tombadores (tabuleiros) de acordo com os setores morfotopográficos 
 

 
 

 
 

 

A inexistência de bosqueamento (ver na Figura 4.7) e a acidificação do solo por conta 

das agulhas do pinus (antes) e o não destocamento (pós-colheita), oriunda da arborização 

comercial, provoca o que se poderia chamar de ‘celulolização ambiental ou ecocelulolização’ 

de Nível 3. Na celulolização pelo eucalipto, ao contrário do pinus, a permanência da parte 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

CARTOMÉTRICAS DE ESTRADAS FLORESTAIS 

padrão dorsal simples e perimétrico 

dorsal múltiplo 

dorsal simples 

perimétrico 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2008 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2008 
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basal é um fator relevante na rebrotação em período de até 6 anos conforme Relatório de 

Impacto Ambiental dos Projetos Florestal e Industrial no Amapá elaborado por STCP (1996). 

 

Figura 4.7 – Prospector de cultivar de Pinus sp. sem a presença de bosque e sub-bosque (não 

mais cultivado na área) 
 

 
 

No prospector 4.8 observam-se em 1, o pátio de manobra de caminhões e tratores; em 

2, os remanescentes vegetais e manchas de solos expostos; e, em 3, a área de corte com 

ausência de remanescentes vegetais, porém com a presença de resíduos sobre o solo. 
 

Figura 4.8 – Prospector de relevo tabular após o corte de cultivares silviculturais 
 

 
 

Não se observa no processo da arborização comercial de pinus e eucalipto uma 

tendência à fragmentação da vegetação natural de campo-cerrado o que pode ser interpretado 

como priorização do caráter econômico em detrimento da sustentabilidade ecológica. O 

arrazamento do campo-cerrado é o que predomina nessas atividades. No entanto os resíduos 

culturais mantidos na superfície do solo sob as plantações são importantes, tanto na redução 

da variação da temperatura, como na conservação da umidade do solo. Alguns autores como 

Poggiani et al. (1977) e Della Bruna (1985), chamam a atenção para a importância da 

 

 
 

 

Incipiência do ‘bosqueamento’no cultivar 

Processos de colheita 

ANO DE 2005 

ANO DE 1998 

 

(Pinus sp.) 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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temperatura e de umidade nos processos de decomposição e de liberação de CO2. Com 

relação à umidade do solo, os autores garantem que as maiores médias são observadas onde 

ocorre a manutenção de todos os resíduos culturais na superfície do solo e também sua 

incorporação. Serrano (1997), também corrobora com a idéia que os resíduos vegetais são 

importantes na conservação da temperatura e umidade do solo. 

No prospector 4.9 observam-se em 1, buritizeiros; em 2, Acacia mangea; e, em 3, 

estrada construída sobre aterro hidráulico. Em primeiro plano de nascente (A) e de vegetação 

de fundo de vale do Igarapé do Braço (B) por espécime exótica (Acacia mangea) em área de 

plantio de pinus e eucalipto. Observar na sequência a presença de buriti (Mauritia flexuosa) 

típica de áreas de mananciais. A fitocontaminação de consequências incertas com relação aos 

danos biogeográficos disseminados nos percursos lineares de rios e igarapés devem ser 

estudados mais profundamente por projetos específicos. 
 

Figura 4.9 – Prospector de fitocontaminação por Acacia mangea de áreas de fundo de vale 

 
 

No prospector 4.10 observam-se em 1, solo hidromórfico com matéria orgânica; e, em 

2, detalhe de vala lateral para escoamento de água. 
 

 

 

Ponte de madeira 

sobre o rio Flechal 

Fito-contaminação de leito maior 
(Acacia mangea colonizando as bordas de aterro hidráulico) 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Figura 4.10 – Prospector de destruição de nascente por abertura de estrada-aceiro limítrofe 

 
 

No prospector 4.11 observam-se em 1, a plantação de eucalipto; em 2, a quebra de 

rugosidade topográfica (vegetacional); em 3, uma vereda; em 4, uma área de campo-cerrado; 

e, em 5, direção preferencial de carreamento de partículas de solo. A seta preta mostra a 

erosão em sulcos. A metáfora amarela uma zona temporária de deposição de sedimentos. 
 

Figura 4.11 – Prospector de processos de erosão/sedimentação e de fitocontaminação 

 

 

 
 

Dinâmica de variáveis físico-ambientais com enfoque no ‘dessecamento’ de nascente 

de vereda e mudanças bruscas de correntes baristróficas (ressalto eólico) em área de 

arborização comercial de eucalipto e campo-cerrado. Em A, observar que a estrada florestal 

corta solos hidromórficos com teores de matéria orgânica (coloração escura). Em B, e, em C, 

a vala transversal à via aberta possivelmente por máquina acompanhando a direção da 

drenagem natural já vem mostrando impacto hidroecológico negativo sobre a vereda de 

buritis indicada pela chave preta no quadro D. 

Zona de fito-contaminação  

 



 

 

Área de proteção permanente 
(nascentes) 
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ÁREA DE NASCENTE OBSERVADA 
NA FIGURA 4.10 

 

 

 

 

Esquema de fluxos de transporte de sedimentos 

Sistema de Cerrado 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2002 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2002 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2002 
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Como a vala (C) não obedece a uma sistematização topográfica o empoçamento serve 

também de reservatório de larvas de mosquitos nocivos à saúde humana. A nascente está 

seriamente comprometida caso não seja interrompido o processo. Em D, o quadro destaca 

algumas variáveis ambientais importantes como o arraste de material laterítico de várias 

granulometrias (seta tríplice) devido inclinação transversal da via. Observar marcas de 

pluvierosão na elipse maior tracejada sobre a estrada florestal para vala lateral. Na elipse 

tracejada menor (amarela) material depositado já lavado pelas enxurradas, daí sua coloração 

esbranquiçada e acúmulo de areia quartzosa. Esse material acabará chegando por arraste 

hidráulico ao eixo hidrográfico da vereda provocando o assoreamento desta, se considerar sua 

baixíssima declividade (< 1%), com sérios prejuízos hidroambientais. A quebra de rugosidade 

fitotopográfica (relevo gerado pelo dossel regularizado das vegetações em questão) formada 

pela diferença fitotopográfica provoca o aumento de velocidade de vento, fator que tanto 

aumenta a perda de umidade do solo como a remoção eólica de sedimentos. 

O avanço das atividades silviculturais até as bordas do planalto contraria uma 

importante norma topogeométrica legal no contexto das áreas de preservação permanente 

(APP), ou seja, aquela que determina como faixa de uso restrito, uma distância reduzida ao 

horizonte mínima de 100 metros a partir da quebra negativa do relevo. A situação é agravada 

nas áreas onde as nascentes são únicas, pois o avanço do encaixamento das mesmas no 

terreno tabular, faz com que as vias invadam o domínio inicial das incisões naturais da 

drenagem, retirando por completo no processo de motonivelamento, a vegetação protetiva das 

nascentes (ver na Figura 4.10). Os corredores de proteção de nascentes primárias são áreas, as 

quais devem recompor a paisagem por revegetação. 

Na Figura 4.12 observa-se a distribuição espacial de geofatores agrícolas e 

silviculturaisa do VEQ.Matapi.  
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Figura 4.12 – Visualizador de distribuição de áreas agrícolas e silviculturais do VEQ.Matapi 
 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

(1ª atualização) 
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4.3 ‘Ruralização’ agrícola de cerrado e floresta 

 

Quanto ao processo de ruralização’ agrícola em domínios de cerrado e de floresta de 

“terra firme” em relevo de planalto, este constitui geofator de grande amplitude no setor 

hidrográfico de oeste (SHO). Entende-se por ruralização agrícola, o processo de supressão de 

vegetação primária de uma área natural, com o propósito de implantação de atividades 

agropecuárias e silviculturais, transformando aquela em uma área rural. 

A ruralização agrícola de florestas no VEQ.Matapi é realizada através da derrubada 

sem controle e queimada da vegetação de grande visando a implantação de assentamentos 

agrícolas em áreas de várzeas e de relevo colinoso-amamelonado com fortes declives. 

Particularmente, o processo de ‘ruralização’ da comunidade de Nova Colina (ver na 

Figura 4.13) é atípico no Amapá por se tratar de um projeto agrícola (PA), seja, demarcação e 

apoio rural para ocupantes já estabelecidos na área e não de um assentamento agrícola nos 

moldes tradicionais adotados pelo INCRA. 

Nesse contexto, a abertura de estradas vicinais passa a ter uma importante função 

socioeconômica, sendo responsáveis pela interligação entre propriedades rurais e povoados 

vizinhos, servindo também de acesso às vias principais ou à sede de municípios, devendo 

permitir, ainda, o acesso da população rural à educação, aos serviços de saúde, comércio e 

lazer, representando dessa forma, importante fator para a redução do êxodo rural. Além dessas 

estradas maiores, outras se destinam unicamente à movimentação interna na propriedade 

possibilitando o trânsito dos moradores, máquinas, equipamentos e produtos agrícolas até as 

estradas vicinais. Sendo assim, estradas em boas condições e tráfego são importantes tanto 

para a economia agrícola como para a convivência social e acesso a recursos fundamentais da 

sociedade. No entanto, não só a forma como essas estradas foram construídas, como a forma 

que as áreas agrícolas estão sendo trabalhadas, trazem muitas preocupações com relação aos 

impactos e danos ambientais, principalmente, aqueles impostos aos recursos hídricos, dso 

solos e da vegetação. 

A erosão provocada pela água no leito e nas margens da estradas vicinais é um dos 

principais fatores para a sua degradação e de áreas adjacentes, sendo responsável por grandes 

perdas de solo, formação de sulcos e voçorocas e dessa forma, danos às áreas agrícolas e aos 

recursos hídricos e consequentemente, o assoreamento dos mananciais como nascentes, rios e 

lagos  
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Figura 4.13 – Visualizador de processo de deflorestamento de topos e vales no projeto 

agrícola de Nova Colina 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Degradação e carbonização de floresta de várzea 

Formação de vale aberto devido 
desmatamento e queima de mata 

Perda de nutrientes do solo por lixiviação 
e escoamento superficial 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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A drenagem inadequada das estradas vicinais é um dos principais fatores responsáveis 

em áreas florestais, por perdas de solos em mais de 90 % (ANJOS FILHO, 1998;.GRACE III 

et al., 1998), sendo que, a maior parte dos sedimentos produzidos nas superfícies das vias é de 

tamanho inferior a 2 milímetros – o material mais prejudicial ao sistema aquático (REID e 

DUNNE, 1984). Não há práticas para o controle da erosão hídrica nas áreas rurais do 

VEQ.Matapi e o fator estrada como elemento integrante do ambiente rural é completamente 

desprezado. Entretanto, a interferência mútua da estrada com as áreas marginais normalmente 

é muito grande no processo de ocorrência da erosão hídrica, sendo via de regra, as estradas 

prejudicadas pela erosão e pelo aporte de sedimentos advindos das áreas marginais, sendo 

também responsáveis pela erosão nessas áreas. 

A redução dos problemas e erosão nas estradas de terra é alcançada pela adoção de 

medidas que reduzam os fluxos pluviais proveniente do escoamento superficial, tanto aquele 

gerado na própria estrada como nas suas faixas de domínios, não permitindo que as águas se 

acumulem na estrada utilizando-as para o seu escoamento. O escoamento pluvial do leito da 

estrada ao ser concentrado nas suas laterais devem ser encaminhado, de modo a não provocar 

erosão, para os escoadouros naturais, artificiais, bacias de acumulação ou outro sistema de 

retenção localizado no terreno marginal. 

As ações para o controle da erosão em estradas vicinais devem ser previstas como 

parte do planejamento conservacionista em uma bacia hidrográfica. Informações detalhadas 

sobre o controle da erosão em estradas vicinais não pavimentadas podem ser encontradas em 

Griebeler et al. (2002, 2006). 

No prospector 4.14 observam-se em A arrazamento total da vegetação com exposição 

direta de solo destacando o prédio do posto de saúde. Em B construção de casas na borda do 

Igarapé Grande (a seta azul inclinada indica local de ponte de acesso). A vila tem sofrido 

intensas rajadas de vento (vendavais) o que afastou muitos moradores do local. 

Esse fenômeno tem se manifestado devido redução de rugosidade fitotopográfica. Por 

essa mesma razão a inexpressiva interceptação pluviométrica pela vegetação gera enxurradas 

nas encostas carreando grandes volumes de sedimentos que se acumulam nas bases destas 

formando lamaçais que chegam e assoream a drenagem principal. Fortes chuvas na área, tem 

provocado inundação nas imediações. Em C unidades domisanitárias indicando que a parte 

detrás por onde trafega os ventos baristróficos, ocorreu desmatamento além do perímetro da 

vila. 
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Figura 4.14 – Prospector de implantação de vila agrícola (Nova Colina) em área de floresta 
 

 
 

No prospector 4.15 observam-se árvores de grande porte ‘sabrecadas’ pelo fogo. Em 

2, a quantidades de troncos de árvores semi-carbonizados e em 3, a formação de mata 

secundária. 
 

Figura 4.15 – Visualizador de colina amamelonada de encostas côncavas sob floresta semi-

carbonizada no Projeto Agrícola de Nova Colina 
 

 
 

4.4 Pecuária extensiva em campo ‘úmido’ e em mata de várzea 

 

A pecuária extensiva em campo úmido e em mata de várzea ocorre em pastos naturais 

ou pastagens nativas dos ecossistemas de cerrado e campos inundáveis constituem a principal 

 

 

 

Árvores com alturas maiores de 20 metros 

Derrubada e queima de floresta densa sub-montana 

Mata secundária (Capoeira) 

Processo de ruralização agrícola 
(Erosão hídrica e transporte de sedimentos) 

Área de produção de sedimentos 

Ponte 

Assoreamento Rebaixamento do lençol freático 
Inversão topográfica 

Igarapé Grande 

Vila Nova Colina 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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fonte alimentar dos rebanhos bubalinos e bovinos. Nestes ambientes a pecuária é 

desenvolvida de forma extensiva, tanto em grandes como em pequenas propriedades (Foto 18 

e 19) Próximo ao litoral encontram-se as grandes propriedades, que podem chegar a 10.000ha, 

cujos rebanhos superam o número de 1000 cabeças de bubalinos. A utilização de sistemas 

inadequados de produção (alimentação, manejo dos rebanhos, mineralização e sanidade 

animal) tem contribuído decisivamente para a instabilidade técnica, econômica e ecológica da 

exploração. A utilização de práticas de manejo deficientes e o baixo padrão zootécnico do 

rebanho resultam na obtenção de baixos índices de produtividade (PRODUÇÃO DA 

PECUÁRIA MUNICIPAL, 2003). 

Nessas áreas a bubalinocultura destaca-se como o rebanho mais importante, tendo seu 

efetivo acrescido em 229,14% no período 1985/2003. Além da bubalinocultura, as áreas de 

vegetação natural também são aproveitadas para a criação de bovinos, que se desenvolve 

mediante sistema migratório, caracterizado pela transumância do efetivo entre as áreas de 

cerrado (terra-firme) e as áreas de vegetação pioneira (terras baixas e úmidas). Durante o 

período chuvoso do Amapá (janeiro a julho), época em que os campos inundáveis estão 

alagados, parte do rebanho bovino permanece nas pastagens nativas de cerrado, que se 

caracterizam pela baixa disponibilidade de forragem, baixa capacidade nutricional, e 

baixíssima capacidade de lotação (1 cab/5 ha). Neste período ocorre significativa perda de 

peso dos animais. No início do período seco, quando os campos inundáveis começam a secar, 

dando lugar a extensas áreas de pastagens nativas de bom valor nutricional e maior 

capacidade de suporte (em torno de 1 cabeça/ha), os animais são transferidos para este 

ambiente. 

Nestas pastagens os animais apresentam rápida recuperação obtendo ótimos índices de 

ganho de peso. Nesse período as pastagens de cerrado ficam completamente secas, levando os 

criadores à utilização do fogo, a fim de melhorar a qualidade da forragem produzida pela 

rebrota nos primeiros meses da estação chuvosa. (ALVES, R.N.B.; ALVES, R.M.M.; 

MOCHIUTTI, S. 1992). 

O Amapá é o segundo produtor brasileiro de bubalinos, depois do Pará. Os búfalos 

foram introduzidos no Amapá na década de 1950, através da ilha de Marajó. 

No período de enchentes, os tesos são utilizados pelos rebanhos como refúgio. A falta 

de manejo adequado das pastagens tem contribuído para o aumento da ocorrência de plantas 

invasoras, notadamente o algodão-bravo (Ipomoea fistulosa), a salsa (Ipomoea asarifolia) e 

dos mururés (Eichornia spp.), as quais predominam em áreas intensamente pastejadas, 

geralmente próximo aos currais (MOCHIUTTI e MEIRELLES, 1994). A erradicação do 
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algodão bravo pode ser feita através do manejo adequado, quando a invasora acaba perdendo 

na concorrência com as gramineas nativas, particularmente a canarana. 

Nos campos úmidos predomina o capim canarana que apresenta alto valor nutricional 

e alta capacidade de brotação, ocorrendo também outros capins nativos como o marreca, o 

serra-perna, o azulão, o grama preta e o grama branca. No verão, época do baixar de águas, os 

pastos nativos chegam a suportar 3 cabeças/há (MOCHIUTTI e MEIRELLES, 1994). 

A bubalinocultura vem causando sérios problemas ambientais no VEQ.Matapi. Por ser 

um animal rústico e pesado, seu pisoteio vai abrindo canais que favorecem o dessecamento de 

água com repercussões negativas ao ambiente. A sobreutilização de pastagens também 

favorece a compactação do solo.  

A degradação de pastagens naturais de campos sujeitos à inundação sazonal nas 

várzeas ‘limpas’” é um dos maiores problemas hidroambientais da pecuária do VEQ.Matapi. 

A pecuária no sistema extensivo que se destaca principalmente, nas várzeas baixas dos vales 

dos rios Matapi, Flechal do Matapi, Pirativa, Maruanum, Palmas e Igarapé das Armas, dentre 

outros de menor porte tem trazido imensos prejuízos para os recursos hídricos dessas frágeis 

áreas, por não haver por parte dos poderes públicos, fiscalização, orientação técnica de 

minimização de impactos e educação ambiental dirigida ao pecuarista. 

No prospector 4.16 A, observam-se em 1, a ponte sobre o rio Matapi (Balneário do 

Tomé); 2 Comunidade de Torrão do Matapi; 3 Vale do Igarapé Palmas; 4 BR-210 sem asfalto 

Macapá-Laranjal do Jarí; 5 Vale do rio Maruanum; e, 6 BR-156 asfaltada Macapá-Oiapoque 

(Divisor da bacia do rio Matapi – Setor Leste). 

A vegetação de grande porte se concentra nas várzeas do baixo rio Matapi. O 

diferencial entre as margens se deve a dessimetria da bacia. 

No prospector 4.16 B, observam-se em 1, o ‘rastro’ de biotráfego de búfalos; em 2, as 

áreas desmatadas para formação de pastos; e, 3 Confluência dos rios Maruanum e Matapi. 

No prospector 4.16 C, observam-se em 1, os lagos rasos com a presença (cor azul 

claro); 2 Cerrado; 3 Foz do rio Flechal da Tessalônica; e, 4 Terço médio do rio Matapi. 

Os fortes impactos sobre os recursos hídricos são frequentes nas várzeas/campos 

inundáveis da unidade por falta de manejo na criação de búfalo. 

Em síntese, os (hidro)impactos causados pelos búfalos (ver o processo e 

consequências nas Figuras 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21,) que se detacam são, a supressão de 

estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo (nesse último caso por intervenção humana), com 

consequências na erosão de margens de rios e igarapés, impedimentos à infiltração por 

compactação de solos, alteração da dinâmica ecológica de lagos naturais e assoreamento de 
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rios e igarapés; com a formação de drenagem ambiental ‘precoce’, a morte de peixes, anfíbios 

e jacarés por pisoteio de regiões alagadas sazonalmente e de lagos naturais, favorecidos pela 

abertura de canais por ação biomecânica; e o aumento da reproduçãoproliferação do 

mosquito da malária, por provocar redução na acidez da água por imersão corpórea. 
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Figura 4.16 – Prospector de baixos e médios lagos formados por barrageamento fluvial 
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Lagos longitudinais gerados por barrageamento fluvial 

BR-156/210.    O primeiro quadro situação geossistêmica 

em que se localiza a região dos baixos 

lagos. Entre os GS1 e GS2 (Ver mapa de 

módulos geossistêmicos). 

 

   O segundo quadro mostra detalhes dos 

‘lagos de barragem’ onde as tonalidades 

azuladas significam sedimentos em 

suspensão provocadas pelo biotráfego de 

búfalos. 

 

 

 

Lagos marginais em áreas de igapós 
oupados pelos bubalinos. 
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Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2007 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2007 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2007 
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Figura 4.17 – Prospector da primeira fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): deslocamento difuso e contínuo 
 

 
 

No prospector 4.17 observam-se em 1, a concentração de buritizeiros; em 2, os 

búfalos; e em , a pastagem subaquática com abundância de material orgânico sobrenadante. 

Na primeira fase do processo ‘sub-aquático’ (hidro)degradatório com destruição de 

veredas de buritis e orlas periféricas de caranã no vale do baixo rio Maruanum. Observar o 

consumo alimentar (2) do “primeiro” estrato vegetal (herbáceo e macrófitas) (3). 

Várzea ‘sazonal’ desvegetada 
ara a formação de pastagem 

 
 

 
1 Deslocamento contínuo do 

búfalo na várzea 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.18 – Prospector da Segunda fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): consumo da pastagem subaquática e sobrenadante 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

2 Consumo da pastagem subaquática e sobrenadante 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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No prospector 4.18 observam-se em 1. Mata de várzea baixa em área de têso. 2. 

Redução drástica da vegetação de pasto. 3. Buritizeiro tombado pela ação biomecânica. 

Metáfora – Vegetação aquática. 5. Detalhe da degradação das bases do buritizeiros. Seta 

tracejada indicando degradação de buritizeiro. 

A área do lago observada, antes da presença do búfalo não secava. Observar a 

presença de vegetação aquática (4). 

Figura 4.19 – Prospector da Terceira fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): biotráfego através de rotas de drenagem 

superficiais e consumo ‘total’ da pastagem remanescente 
 

 
 

No prospector 4.19 observam-se em 1. Mata de baixa várzea. 2. Concentração de 

buritizeiros. 3. Pastagem remanescente. 4. Aprofundamento de canais. Metáfora azul: direção 

do escoamento. 

Em setores hidroecológicos anteriores de várzea (os próximos dos rios perenes), o 

processo de drenagem da várzeacampo inundável, ainda é subaquático, por ser realizado em 

presença de água livre no geofácies, os caminhos preferenciais de biotráfego (pisoteio) do 

búfalo indicado pela seta azul são lineares e convergem para o rio. Observar (setinhas) o 

início de consumo do ‘segundo’ estrato (herbáceo). 

 

 

 

  

 

 
Búfalos 

3 Biotráfego preferencial e consumo ‘total’ da pastagem 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.20 – Prospector da Quarta fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): ressecamento sazonal com perda inicial de 

vegetação rasteira e afastamento de búfalos em direção ao rio 
 

 
 

No prospector 4.20 observam-se em 1. Mata de baixa várzea. 2. Teso. 3. Canal 

aprofundado. Metáfora branca: solo desnudo e compactado. 

Figura 4.21 – Prospector da Quinta fase do processo subaéreo de ‘desidratação’ pontual de 

várzeas\campos sujeitos às inundações e assoreamento de drenagem (Várzea do rio 

Maruanum): coalescência de cavas com a formação de bacias arredondadas 
 

 
 

O consumo sistemático de estrato herbáceo e arbustivo pelo búfalo e vestígio de ‘cava 

de refrescamento’ – início de formação de canais (ver nas elipses). 

  
 

4 Início da formação de cavas 
por consumo de pastagem e por pisoteio 

5 Coalescência de cavas: 
formação de bacias arredondadas 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.22 – Prospector da Sexta fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): aprofundamento, prolongamento e ramificação 

das cavas de refrescamento 
 

 
 

No visualizador 4.22 observam-se em 1. Planta com a base sobreelevada – evidência 

de perda de volume de solo (inversão topográfica). 2. Gramíneas ressecadas. Metáfora 

vermelha alragamento de cava em sentido longitudinal. 

A continuidade de pisoteamento às margens de cava com efetivo dilatamento da 

mesma (4). Observar as alterações microtopográficas da superfície (6) que com a 

compactação impede a percolação hídrica, reduzindo a capacidade de armazenamento de água 

no solo devido destruição estrutural-textural original do mesmo. 

A perda de volumes sedimentométricos produz o rebaixamento topográfico 

Observar o alargamento e coalescência sucessiva (metáfora vermelha – elipse) ou não 

de cavas formando canal de expressivo calibre. Observar que a várzea está seccionada por 

outro canal maior aberto (seta dupla vermelha) pelo mesmo processo. A interligação entre 

esses canais traz efeitos desastrosos para a manutenção de águas pluviais nesses geofácies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aprofundamento, prolongamento 
e ramificação das cavas 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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 Figura 4.23 – Prospector da Sétima fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): aprofundamento das cavas de refrescamento, 

lateralização e delineamento de canal 
 

 
 

No prospector 4.23 observam-se em 1. Planta com a base sobreelevada. 2. Gramíneas 

ressecadas. Metáfora vermelha alargamento de cava em sentido longitudinal. 

Figura 4.24 – Prospector da Oitava fase do processo de drenagem e degradação das várzeas 

pelo búfalo (Várzea do rio Maruanum): animais chegam ao rio e formam bio-rampas 

 
 

No prospector 4.24 observam-se em 1. Mata de encosta. 2. Roça de maniva 

(mandioca). 3. Barranca em erosão. Metáfora amarela: direção do curso d’água. 

 
 

 

 

   

 

Búfalos 

7 Aprofundamento e lateralização de canal 

8 Animais chegam ao rio e formam bio-rampas 

zona desvegetada de ‘bio-rampas’ de acesso ao rio 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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A várzea já não tem mais pasto nem água. O búfalo invade as propriedade em busca 

de comida e água. Em D acesso aquático de búfalos à drenagem perene através de “búfalo-

canal” e desmantelamento de margem por destruição de proteção vegetativa. 

Na sétima fase inicia-se o processo propriamento dito de assoreamento dos rios. Por 

sua vez, representado adiante por duas interfases ambientais genéricas. 

Figura 4.25 – Visualizador da Primeira fase simplificada do processo de assoreamento com 

origem na degradação das várzeas pelo búfalo (Igarapé Pirativa): fluxos lineares de águas 

barrentas oriundas das várzeas e marés 

 
 

 

Zona de produção de sedimentos 
(Entrada e saída) 

Área de criação extensiva de búfalos 

1 Águas barrentas oriundas 
das várzeas e marés 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.26 – Prospector da Segunda fase simplificada do processo de assoreamento com 

origem na degradação das várzeas pelo búfalo (Rio Matapi): depósitos estratificados de 

sedimentos em espessas barras laterais silto-argilosos 

 
 

O processo invasivo bubalino do sistema várzea-rio ocorre em duas modalidades 

hidroambientais: a circular e a compactada (ver na Figura 4.27). O sistema circular é um 

processo ‘seco’ incipiente de fragmentação da várzea por cavas de refrescamento de búfalos, 

que progride para a abertura de canais e formação de depressões isoladas. Quanto ao sistema 

compactado, a invasão se dá através das depressões naturais correspondentes aos lagos 

longitudinais naturais (processo ‘úmido’). 

 

 

2 Assoreamento por sedimentos pelíticos 

Depósitos silto-argilosos estratificados em barras 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.27 – Prospector de formas invasivas de bubalinos nas várzeas do VEQ.Matapi 

 

  

 

  
 

Invasão compactada 
Fase 2 – Prismática longitudinal 

(Prolongamento do vale) 

 

Cartométrica de ocupação de várzea (Bubalinocultura) 

Invasão fragmentada 
Fase 1 – Circular 

Invasão fragmentada 
Fase 2 – Circular coalescida 

Invasão compactada 
Fase 1 – Prismática coalescida 

Invasão fragmentada-compactada 
FASES – CIRCULARES e PRISMÁTICAS 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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No prospector 4.28 observam-se ao plano de fundo, a concentração de buritizeiros; em 

primeiro plano, um canal artificial se destaca, destina-se a drenar a área para disponibilar por 

mais tempo, o alimento para os animais; no plano médio à direita, enfileramento de troncos de 

buritizeiro que, funcionam como uma espécie de ‘ponte/acesso do cerrado ao rio Maruanum’. 

Figura 4.28 – Prospector de canal de drenagem em várzea/campo para atividades pecuárias 

 
 

No prospector 4.29 observam-se em 1, contato abrupto entre cerrado e várzea. Em 2, 

sistema de compressão hídrica nas laterais do canal. Metáfora em cruzeta mostrando o multi-

direcionamento dos volumes hídricos. Em 2, canal artificial de acesso por água à sede de 

fazenda de criação de búfalos no Igarapé Pirativa. Observar que a várzea além de desmatada 

ao ser seccionada transversalmente provoca forte rebaixamento de seu lençol freático 

alcançando as áreas mais distantes. 
 

Figura 4.29 – Prospector de descompressão hídrica na borda do canal 
 

 
 

Os solos dessas várzeas, retém maiores teores de umidade por apresentar maiores 

índices de matéria orgânica e por se desenvolverem sobre superfícies sub-horizontais 

 

Quebras de relevo – Curva hipsotemática de forma 

Rebaixamento de nível freático 

 
 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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justapostas ao leito menor das drenagens sujeitas às variações dos níveis de marés. As 

flutuações como balizadores hidrodinâmicos atua como fator de ‘hidrobarragem’, que 

impedem por pressão lateral contínua, a exaustão hídrica das várzeas. Essa condição 

hidroecológica natural minimiza o ressecamento superficial das várzeas, garantindo também 

os volumes de água em subsuperfície para a sobrevivência física do substrato dos 

ecossistemas. Essa configuração hidroambiental durante os períodos de estiagem (verão 

amazônico) possibilita que nessas áreas ocorra a auto-recuperação ambiental simplesmente, 

por abandono de uso, dispensando a intervenção humana. No entanto, certas condições 

biogeográficas só podem ser restabelecidas através de ações corretivas. 

No prospector 4.30 observam-se em 1, a mata de baixa várzea; em 2, os búfalos 

pastando. Metáfora mostrando o recuo lateral da margem por desmoronamento devido a falta 

de proteção da vegetação e pisoteio de búfalos. 

Figura 4.30 – Prospector de ocupação/rotina no solo para a atividade pecuária 
 

 
 

 

A drenagem precoce de lagos de planícies de inundação e destruição dos ecossistemas 

de campo e floresta de várzea, gerada pelas derrubadas e queimadas para a formação de 

pastos, pelo pisoteio intensivo de gado bubalino, que no processo consome a vegetação 

herbácea/arbustiva, e produz os valeteamentos, por onde escoam volumes hídricos e 

sedimentares para os rios. 

O desmatamento é realizado por fragmentação gradativa da paisagem das florestas de 

várzea e bordas inferiores do cerrado, constatado desde a década de 70 através fotografias 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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aéreas de outubro de 1976, indicando profundas cicatrizes ambientais no setor hidrográfico da 

margem esquerda do rio Matapi. 

No prospector 4.31 observam-se em 1, o terraço fluvial; em 2, a moradia de boiadeiro 

sobre palafita; e, em 3, tubulação de despejo de resíduos sanitários. 

Figura 4.31 – Prospector de supressão e queimada de vegetação (mata de várzea na margem 

direita do baixo Matapi na região de Porto do Céu 

 

 

 

 

 

 

  

 

A paisagem anterior era de floresta de várzea com as características observadas em 2. 

No processo pirogenético de renovação de gramíneas, os recursos minerais do solo são 

dissipados com redução expressiva de fósforo e nitrogênio, o que limita a regeneração natural 

da vegetação original. A queimada pode ser substituída pela técnica da trituração da 
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Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2009 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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vegetação imprópria para o pastejo. A utilização do conhecimento tradicional para a 

regeneração da área degradada pode ser alcançada com o plantio de espécies nativas. 

No prospector 4.32 observam-se no quadro A, imagem ótica de manchas ‘escuras’ 

queimadas em áreas de cerrado (anfiteatros de ravinas arrasados – nascentes ‘secas’ e vales 

colmatados). Em B, pastoreio/migração de búfalos. 

Figura 4.32 – Prospector de atividade pecuária como geofator no cerrado 

 
 

 
 

4.5 Lavra de agregados para construção civil em cabeceira/nascente 

 

A atividade mineradora à céu aberto para a obtenção de material de construção civil 

classe II, com a destruição quase total de área da jazida e de áreas vizinhas, concentrada ao 

longo das rodovias BR–156 e BR-210, e, nos seus ramais de acesso implantados desde da 

SAZONALIDADE 
 

O encarte da imagem de paisagem 
ótica ao lado mostra as assinaturas 
óticas de queimadas nas nascentes e 
vertentes de vales lobulados. 

 

O fogo no cerrado também é um 
geofator de manejo tradicional que está 
ligado às atividades pecuárias do 
VEQ.Matapi. A rebrotação de estratos 
arbustivos e herbáceos servem de 
alimentação para o gado bovino, 
ocasionalmente, o bubalino. 
 

Apesar da pouca umidade existente 
nos vales visualizados, ocorre a 
retração da vegetação de vertentes de 
vales devido à diminuição de umidade e 
o corte raso de indivíduos vegetais. 

Marcas de queimadas 
em área de savana 
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Búfalos 

Área de nascentes laterais do rio Flechal 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2000 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 



246 

 

década de 1980 na região de Porto Grande, com uma área potencial em torno de 8 km2, 

caracteriza-se por sua rigidez locacional e pela exploração de produtos não renováveis, que 

causa sérios danos aos ecossistemas específicos ali colonizados (ver na Figura 4.33). 

Por sua vez, o setor produtor de areia para construção civil é caracterizado por um 

planejamento simplificador de processos de lavra, onde aparentemente se escava com base em 

‘frentes’ texturais, ou seja, a lavra é feita seguindo o alinhamento dos depósitos conforme a 

textura/granulometria. Estas características levam a uma exploração quase sempre predadora e 

inadequada, com graves interferências sobre o meio ambiente e perdas de água 

subsuperficiais. 

Os impactos ambientais do polo areeiro na qualidade de recursos hídricos podem ser 

considerados negativos quando ocorre: desmonte mecânico da vegetação nativa e mata ciliar; 

descaracterização da paisagem; contaminação do lençol freático; áreas lavradas abandonadas 

e não recuperadas; abandono das cavas; a supressão da vegetação; o assoreamento de cursos 

d'água; existências de cavas; interdição de ramais para pedestres e veículos leves; degradação 

de áreas protegidas. Como impactos positivos destacam-se: geração de empregos; 

contribuição para arrecadação de impostos e de tributos, suprimento de areia para a 

construção civil de Macapá, Santana e redondezas; 
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Figura 4.33 – Prospector de inversão topográfica em areal no Município de Porto Grande 
 

 
 

A recuperação ambiental de áreas exploradas pela lavra de areia à céu aberto constitui 

anseio popular, obrigação constitucional e fator diferenciador dentro da mais moderna visão 

empresarial. A aplicação de turfa como um melhorador de solos na etapa final do processo de 

recuperação destas áreas é uma alternativa para o restabelecimento da vegetação nativa, pois 

possibilita a retenção de cátions, efeito, densidade aparente, condutividade hidráulica e 

porosidade. 

 

4.6 Aquicultura em ‘zona frágil’ 

 

No Brasil, o Amapá é onde a aquicultura de tilápia encontra-se menos desenvolvida 

porque falta política direcionada para a atividade, ocorre o isolamento do Estado com 

Dano de aquífero e vegetação primária 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1999 
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precariedade em termos de infra-estrutura e dificuldade de transporte para o escoamento da 

produção. Falta de acesso aos insumos e de mão de obra qualificada. 

A instalação desse geofator em áreas de nascentes (ver na Figura 4.34) implica em 

‘desmatamento’ (geofator mais degradativo de paisagem) por aumentar a perda de água por 

evaporação, também, supostamente reduz a disponibilidade de água ao longo do canal. 
 

Figura 4.34– Prospector de geofator piscicultrural em área de nascente, tipo ‘dale’ 

 
 

A introdução de espécies exóticas em reservatórios brasileiros foi recomendada 

durante as décadas de 1960-70 visando medidas profiláticas no combate aos vetores de 

algumas doenças tropicais. Recentemente, outros enfoques: fornecimento de proteína de boa 

qualidade e baixo custo e melhoria da qualidade da água de reservatórios (abastecimento de 

centros urbanos). A tilápia no Amapá tem grande facilidade de reprodução, baixo 

investimento, senso uma espécie rústica (suporta limites extremos de temperatura e oxigênio 

bem como a presença de poluentes de natureza variada (GAMA, 2008; TAVARES-DIAS, 

2011).Na maioria dos casos não há planejamento na contenção de acidentes hidráulicos 

(rompimento de tanque e barragem ocorrendo a superpopulação dos tanques e falta de 

alimento p/ o desenvolvimento dos peixes e o escape através de enchentes no período chuvoso 

ou pelo escoamento e abastecimento d’água. Nesse sentido, os riscos que a tilápia traz para os 

recursos hídricos e que é uma espécie exótica que oferece risco ao ambiente se criada sem 

planejamento, como acontece no Amapá (GAMA, 2008; TAVARES-DIAS, 2011).A 

concentração de empreendimentos com criação de tilápia no Estado se encontra em áreas 

ambientalmente frágeis, podendo causar danos ambientais em caso de soltura ou escape. Não 

existem estudos no Estado sobre o potencial dano ambiental causado por esses peixes. 

ÁREA DE NASCENTE REPRESADA 
PARA CRIATÓRIOS DE PEIXES 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2010 
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Relativamente às áreas, fugas e solturas podem-se afirmar que 70% dos tanques com 

tilápia se encontram em áreas de várzea e destes, 26% já tiveram parte de seu estoque liberado 

ao meio devido a enchentes e outros 37% não possuem nenhum tipo de tela no escoamento 

dos tanques. Cerca de 4% dos tanques são feitos dentro de igarapés e 8% se utilizam de 

nascentes de igarapés. Destes últimos, em 50% dos casos já aconteceram solturas para o corpo 

d’água. Desses tanques, 12% que já sofreram com prejuízos causados por enchentes, seja por 

chuva forte que aumenta o nível do reservatório causando o transbordamento, ou por 

inundação do corpo d’água, este último fator ainda é mais grave quando são utilizadas 

represas e telas dentro de igarapés (GAMA, 2008; TAVARES-DIAS, 2011). 

Mesmo ilegal (peixe exótico) a criação de tilápia é incentivada pelo Governo. Vários 

projetos são aprovados com financiamento público para a produção de peixes nativos de fácil 

criação e de boa aceitação (tamoatá, acará e aracu), inclusive em propriedades públicas como 

escolas famílias agrícolas. Muitas solturas foram feitas intencionalmente para povoar os rios 

do Amapá, sendo esse ato considerado muito grave e segundo a lei 9.605 de 12/02/98, 

Capítulo V, artigo 31, da Legislação Brasileira do Meio Ambiente, é considerado crime 

ambiental introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença 

expedida por autoridade competente, podendo conferir a pena de detenção por 3 meses a um 

ano e multa (GAMA, 2008; TAVARES-DIAS, 2011). 

Os riscos ambientais são: empreendimentos que interagem diretamente com o meio 

ambiente estando localizados próximos à nascentes, às áreas de proteção e o uso não 

controlado desse corpo d´água, assim como o efluente não tratado do tanque/viveiro – 

impacto nos recursos hídricos; impacto sobre a qualidade de água que pode impossibilitar o 

estabelecimento de vários organismos essenciais à cadeia alimentar, pelo alto grau de 

eutrofização do ambiente ou pela introdução de espécies exóticas; desconhecimento dos 

produtores sobre a possibilidade de adquirir exemplares revertidos e sobre possíveis danos ao 

meio ambiente; falha no processo de introdução traz impactos desastrosos ao ecossistema ao 

invés de benefícios. Muitas introduções têm produzido poluições biológicas ao longo do 

mundo, degradando os frutos da evolução. Os efeitos negativos da tilápia sobre os recursos 

hídricos (meio ambiente biológico) são: alteração dos valores da temperatura da água; 

aumento da demanda química e bioquímica de oxigênio e da concentração de fósforo e 

sólidos em suspensão; diminuição da concentração de oxigênio dissolvido; contaminação com 

produtos químicos; acúmulo de sedimento rico em matéria orgânica; poluição e erosão; 

aumento do risco de disseminação de doenças; desenvolvimento de plâncton e de macrófitas 
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aquáticas; eutrofização do ambiente e alteração da composição e abundância de diversos 

organismos aquáticos (GAMA, 2008; TAVARES-DIAS, 2011). 

4.7 Domínio recreacional de borda fluvial 

 

São nas bordas de rios e igarapés que se instalam a maioria dos balneários (ver na 

Figura 4.35 A e B, em particular nos rios Matapi (principal) e o Flechal por estarem próximos 

da capital Macapá e da cidade de Santana. Como nos outros casos já discutidos também 

contribui para o comprometimento de qualidade da água da unidade. Isso porque são 

despejados efluentes in natura e resíduos sólidos nos corpos d`águas pelas pessoas de um 

modo geral. 
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Figura 4.35 – Prospector de geofator à margem esquerda do baixo rio Matapi próximo à ponte 

da BR-156, na localidade do Balneário do Tomé 
 

 
 

 
 

A implantação de pastagens e cultivos agrícolas nas fazendas no VEQ.Matapi se dá 

basicamente nas áreas das várzeas e de seus rebordos (ocasionalmente em áreas do que foi 

floresta), onde os ecossistemas são mais sensíveis às mudanças vegetacionais e 

hidroedafológicas (ver na Figuras 4.36 A, B e C). Isso ocorre porque, de um modo geral, parte 

das propriedades se encontra sob o domínio da vegetação de campo-cerrado, de baixo 

rendimento produtivo se não houver grandes investimento, à agricultura e à criação de gado 

bovino, caprino e bubalino. 

No prospector 4.36 observam-se em A, a degradação de recursos de vegetação ripária; 

em B, o suposto desequilíbrio ecodinâmico de paisagem sem a preocupação com a proteção e 

conservação des recursos naturais; e em C, a ‘urbanização incipiente’ voltada ao conforto dos 

usuários. 

 

Ponte de madeira sobre o rio Matapi (BR-156) 

A 

B 

Balneário do Tomé1 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Figura 4.36 – Prospector de sítios de recreação e fazenda à margem esquerda do rio Matapi 

 
 

 
 

 
 

 

Na Figura 4.37 observam-se um grande contraste com relação ao incorporamento das 

formas de ocupação na paisagem. Em A, considera-se até certa medidada como uma 

potencialidade ecoturística. 
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Figura 4.37 – Prospector de tipos de habitações (expressivo contraste de paisagem) 
 

 
 

 
 

No prospector 4.38 observam-se em 1, a vegetação solitária sendo descalçada; em 2, 

área desmatada de margem do rio; em 3, a mata secundária com remanescentes primários; em 

4, a concentração de residências rurais (quilombola); e em 5, os blocos desmoronados em 

‘linha’ por ação do solapamento típico da subida e descida de maré. 

Habitação ajustada 
ambientalmente 

A 

B 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2004 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2004 
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Figura 4.38 – Prospector de sistema erosivo por rotina inadequada de margem do rio Matapi 
 

 
 

As ondas provocadas por embarcações, principalmente as do tipo esportiva provocam 

o solapamento de barrancas sedimentares de terraços alargando o leito menor de rios e 

igarapés o que gera o descalçamento da vegetação e seu descaimento (ver na Figura 4.39). 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2002 
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Figura 4.39 – Prospector integrado de um processo de erosão de margem no baixo Matapi 
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Os efeitos cizalhantes com perda longitudinal de volumes sedimentares revestidos com 

pastagem gerados pela variação de marés associada ao tráfego de barcos. Na elipse tracejada 

concentração de habitações (pressão demográfica) na várzea que foi ‘empastejada’ pela 

derrubada da vegetação de maior porte. Observar que as árvores conservadas na borda da 

barranca não foram suficientes para evitar o fenômeno, principalmente por estarem 

colonizando sobre terraços friáveis (terrenos aluviais de pouca resistência à abrasão). 

Observar indícios de carga sedimentar abrasiva pela tonalidade marrom forte da água do rio. 

Em B observar (seta vermelha) endentação nativa sem controle erosivo por onde animais, 

principalmente, búfalos chegam ao nível d’água do rio. Esse processo de acesso provoca a 

ampliação lateral da incisão, potencializada pelo impacto oblíquo de ondas sobre suas 

ombreiras. 

 

4.8 Corredor ferroviário mínero-metálico 

 

A Estrada de Ferro do Amapá – EFA, construída em 1945, é um corredor de 

descontinuidade paisagística permanente de 194 quilômetros, usado pela empresa de 

mineração Icomi (Indústria e Comércio de Minérios S.A.) para a exploração do manganês até 

o ano 1999. É um importante eixo de ligação entre os municípios de Santana e Serra do Navio 

passando por Porto Grande e Água Branca do Amapari. Na sua condição de corredor é uma 

significativo transecto/barreira que atravessa o tecido rural de paisagem do VEQ.Matapi, 

separando em duas partes o seu setor hidrográfico de leste (SHL). 

A ferrovia ocupa espacialmente um leito mínimo de 5 metros por uma extensão de 

180.000 metros (180 km)) que perfaz aproximadamente 0,9 milhão de metros quadrados, dos 

quais, 550.000 m2 (54 %) estão em terras do VEQ.Matapi. Por tanto é um dos agentes 

responsáveis por fortes impactos nos recursos hídricos conforme classificação das imagens 

analisadas por trechos, com valores em torno de 3. Em territórios do VEQ.Matapi foi essa via, 

supostamente construída sem nenhuma preocupação com os impactos sobre o meio ambiente. 

É uma ‘estrada’ que deita-se sobre os terrenos sedimentares do plioceno-quaternário (Grupo 

Barreiras) formadores de morfotopografia de interflúvios tabulares e esplanadas. As altitudes 

de seu ‘grade’ no vale estudado variam entre 10 e 100 metros acima do nível do mar. Seu 

traçado supostamente inadequado do ponto de vista ecológico persiste por mais de 50 anos e 

até onde se sabe não existia nenhum plano conformar as falhas existentes. Atualmente 

encontra-se ao abandono, desativada. 
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Na Figura 4.40 observam-se alguns aspectos ambientalmente inadequados da ferrovia 

quando estavado em funcionamento. 

Figura 4.40 – Prospector de aspectos da Estrada de Ferro do Amapá 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrevendo a legenda, observar em A1, a estação ferroviária; em A2, detalhe do 

pontilhão sobre Igarapé do Braço; em A3, rastilho de resíduos de minerais; em B e C, dois 

contextos ambientais do pontilhão sobre o Igarapé do Braço. O rastro de substâncias 

mineradas são transportados da região de Serra do Navio. O pontilhão sobre o igarapé do 

Braço (km 45,8) não possui nenhum tipo que aparador de materiais, sendo esse ponto uma 

‘janela’ aberta para a projeção direta de fragmentos minerais dentro da água do canal. 

Algumas análises químicas foram realizadas em laboratório específico indicando a presença 

de óxidos de cromo nesse material, cujo efeito sobre as biotas aquáticas e seres humanos são 
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altamente nocivos. Provavelmente essa situação ferro-hídrica tem perdurado ao longo dos 50 

anos de tráfego, durante a operação de transporte de minerais metálicos e não metálicos para o 

qual se propõem. 

Outras condições infraestruturais da ferrovia, supostamente inadequadas para a 

conservação de água/recursos hídricos na paisagem do VEQ.Matapi, podem em parte serem 

‘analisadas’ visualmente nas Figuras 4.41 e 4.42. 

Figura 4.41 – Prospector de represamento de nascente do Igarapé Braço da Cristina 
 

 

 
 

As particularidades sobre a inversão negativa de relevo por corte/aterro podem ser 

vistas por um ângulo mais esclarecedor na Figura 4.42. Embora não seja diretamente 

visualizado o ‘aterro hidraúlico’ que, se encontra supostamente infraestruturado no fim do 

corte, a ideia de que o corte interfere de algum modo na hidrodinâmica ‘pluvial’ de topos e 

vertentes, por onde passa a ferrovia, fica mais evidente. E nesse caso, a potencialidade 

analítica da imagem de paisagem ‘fotográfica’ torna-se bastante oportuna, reforçando 

positivamente o potencial cartográfico do seu registro. 
 

 

Dique ferroviário 

Represamento de nascente 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.42 – Prospector de erosão em inversão topográfica negativa em ferrovia 
 

 
 

Nesse caso observar erosão por desmoronamento (ver na elipse amarela pontilhada) na 

meia-base do talude, o material desagregado é carreado pela valeta de drenagem até a linha de 

drenagem mais próxima, nessas mesmas condições a velocidade e a quantidade do 

escoamento superficial é maior gerando, supostamente um ‘voçorocamento’ após o término 

do corte na direção do foco da Figura analisada. Essas observações são recorrentes para outros 

trechos da via férrea. 

Descrevendo a ‘legenda visual’ da Figura 4.43, observar em 1, os buritizeiros típicos; 

em 2, os indivíduos de Acacia mangea; e em 3,uma  parte do lastro ferroviário que funciona 

como barragem de materiais. 

Supostamente na Figura 4.43, por conta da construção da ‘ferro-barragem’, se 

desenvolve um conjunto vegetacional por ‘ajuntamento’ de matéria orgânica e água, tornando 

o local uma espécie de ‘enclave fitogeográfico’. No caso dessa imagem, ocorre uma forma de 

‘oportunismo vegetativo’ pela qual indivíduos de Acacia mangea dissiminados supostamente 

pelo vento se estabelecem. 

Zona produtora de sedimentos  

 

 

 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.43 – Prospector de fito-contaminação por Acacia mangea em área de nascente 
 

 

 

4.9 ‘Portuarização’ de área de estuário 

 

A costa oceânica/litorânea e estuarina amazônica do Amapá, é composta por uma 

vasta rede fluvial formada por grandes rios navegáveis, como o Jari, Vila Nova, Araguari e 

Oiapoque etc, e por acréscimo a região dos lagos que, organizam o subsistema hidroviário 

como o meio de transporte estratégico de passageiros de comunidades ribeirinhas e cargas no 

estado. Por sua vez, a infraestrutura de embarque-desembarque (terminais) e a qualidade dos 

serviços e das embarcações são bastantes deficitárias. 

Os principais portos e terminais de movimentação de carga e passageiros concentram-

se em Macapá e Santana. Macapá abriga atracadouro de estrutura simples para movimentação 

de passageiros, mas é em Santana que está localizado o principal atracadouro de embarcações 

de pequeno e grande porte do estado com fluxos de passageiros oriundos das ilhas paraenses 

situadas no estuário, sobretudo de Breves, Portel, Afuá e Belém. 

Um único porto estadual, administrado pela Companhia Docas de Santana, o do 

município de Santana serve a todo o estado e também às áreas estuarinas dos municípios 

paraeneses de Anajá, Afuá e Chaves, estando distante cerca de 18 quilômetros de Macapá. 

O acesso ao Porto de Macapá pode ser realizado por via rodoviária através da BR-156 

e AP-010; por via férrea através da Estrada de Ferro do Amapá que liga a Serra do Navio ao 

terminal privativo da Indústria e Comércio de Minérios S.A. – Icomi, situado a 2 quilômetros 

do porto; por via fluvial através dos rios Jari e Amazonas; e por via marítima, tanto pelo 

 

 

Câmbio vegetacional em zona de 
nascente por fito-contaminação 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Canal Norte situado entre as ilhas Janaucu e Curuá, como pela Barra Sul delimitada pelas 

ilhas Marajó e Mexiana. 

Na Figura 4.44 inúmeras situações são observadas. 

A área ecotonal em franco processo de transformações hidroecológicas afeta à 

comunidade ribeirinha de Elesbão por conta da implantação de Terminal de Minérios 

Metálicos. 
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Figura 4.44 – Prospector de articulação de imagens ótica e digital do estuário do Matapi 

exibindo principais equipamentos civis 
 

   

 

   
 

Na Figura 4.45 observam-se os desmatamentos sistemático expondo o solo. Essa área 

faz parte do complexo portuário indistrial de Santana e tem reflexos importantes na economia 

do estado. As rotinas no solo nesse setor espacial tem múltiplas finalidades. 

Porto do Céu 

Terminal de combustível 

SANTANA 
Elesbão 

Terminal fluvial de combustível 
Porto de Santana 

Porto de balsa de carga 

Balsa em reparo derramando 
óleo cru no rio Matapi 

 

 

 

exutório do rio Matapi 

Antiga balsa de travessia 
do rio Matapi 

Áreas sob forte pressão, 

devido ocupação humana e a 

presença de terminal fluvial de 

exportação de minerais 

metálicos em ampliação 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2007 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2005 
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Figura 4.45 – Prospector de portuarização de balsas mercantes no baixo rio Matapi 
 

 
 

4.10 Rotinas especiais no solo 

 

Considerou-se ‘especial’ as rotinas no solo ligadas aos geofatores de serviços, entre 

essas, as que afetam diretamente a qualidade hidroambiental de ecossistemas, como as linhas 

de transmissão de energia elétrica e o despejo de resíduos sólidos em lixeiras pública e locais 

clandestinos. Embora de modo inexpressivo, cemitérios comunitários e uma área de 

treinamento militar do Exército Brasileiro, também contribuem até certa medida para o 

comprometimento da água/recursos hídricos do VEQ.Matapi. 

As linhas de transmissão de energia elétrica (ver na Figura 4.46), são corredores de 

descontinuidade paisagística semipermanente em função de sua manutenção relacionada à 

prevenção de fogo, e acesso à manutenção e reparo do sistema elétrico. Nesse sentido, não há 

como haver uma conservação de fato e muito menos a preservação de recursos naturais nessas 

áreas. Essas condição, supostamente afeta o controle de condições da água/recursos hídricos 

que aí possa ocorrer, incluindo nascentes. 

Ultimamente, a demanda por energia elétrica cada vez maior, tem gerado muitas 

aberturas desses corredores na paisagem, fragmentando ainda mais os interflúvios tabulares e 

esplanadas do setor hidrográfico de leste do VEQ.Matapi. O setor hidrográfico de oeste tem 

correspondido também para essa demanda. 

‘empurrador’ 
 

balsa 

 
 

tanques-
criatórios de 

peixes 

Zona portuária de balsas 
‘cargueiras’ do baixo Matapi 

pátios de manobras 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2009 
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Figura 4.46 – Prospector de rede de transmissão de energia elétrica de alta tensão que 

atravessa parte do setor hidrográfico de leste (SHL) do VEQ.Matapi, formando um corredor 

de tensão bioecossistêmica permanente. (Foto obtida pelo autor em 2006) 
 

 
 

Quanto aos sistemas de deposição e descarte de resíduos sólidos (ver na Figura 4.47) 

basicamente representados pelo atual aterro sanitário, anteriormente na condição de despejo à 

céu aberto, mostra que a (eco)localização do equipamento urbano não está apropriada. 

Encontra-se em área de topo com nascentes e próximo de comunidades. 

Por sua vez, o sistema drenante vistos em Figuras 4.47 C e D, conduz suas água para o 

rio Matapi localizado a menos de 5 quilômetros de distância. Nesse sentido, é fácil entender 

que a qualidade de água/recursos hídricos supostamente estão comprometidos. 

CCCOOORRRRRREEEDDDOOORRR   DDDEEE   TTTEEENNNSSSÃÃÃOOO   FFFIIITTTOOOEEECCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   ‘‘‘SSSEEEMMMIIIPPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTEEE’’’   

Fragmentação ‘linear’ de cerrado 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Figura 4.47 – Prospector de sistemas de disposição de resíduos sólidos e fluídos (lixo) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Soterramento e contaminação de nascentes e canais 

depósito de resíduos sólidos a céu aberto (Jul-2006) 
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Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Também foram observados, em vários pontos do VEQ.Matapi, despejos 

irregulares/clandestinos de resíduos sólidos em locais impróprios. Visualizar o material 

derramado nos tombadores em propriedade particular (Figura 4.48 A) e ao longo da estrada 

que acessa à comunidade de Tessalônica (Figura 4.48 B). Esse procedimento contra a 

natureza ecológica dos lugares, além de ‘poluir’ a sua paisagem detentora de potencialidade 

turística, ainda contribui para a degradação/contaminação do solo e da água. 

Figura 4.48 – Prospector de áreas onde foram despejados resíduos sólidos (lixo) em áreas 

jogado nos tombadores 
 

 
 

Segundo a Lei Federal n° 9.638/81, a poluição ambiental pode ser entendida como a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades antrópicas que direta ou 

indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população criando 

condições adversas às atividades sociais e econômicas e afetando desfavoravelmente a biota, 

as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Por tanto, é a introdução no meio 

ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem 

ou outros organismos (SÁNCHEZ, 2006); a lesão aos recursos ambientais, com conseqüente 

degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida 

(MILARÉ, 2001). 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2006 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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4.11 Temas difusos 

 

As ocupações urbanas espontâneas na forma de aglomerados, principalmente das 

margens do baixo estuário do rio Matapi, tem como uma de suas origens, as propagandas 

equivocadas (governamentais e jornalísticas) associadas ao desenvolvimento econômico 

sustentável exitoso. A criação da Área de livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) 

implantada no ano de 1992, reforçaria a ideia de melhores condições de emprego e renda e 

moradia, possibilitando a prosperidade de imediato, das pessoas que viessem aqui habitar. 

Existindo até o momento um grande déficit de moradias, muitas dessas pessoas sem amparo e 

sem opção, acabaram ocupando áreas impróprias e protegidas por lei para a moradia humana. 

O contato direto com o rio e a sensação de liberdade, supostamente consolidam nesses locais 

o que se pode ser chamado de ‘comunidades anfíbias’. Aparentemente desprovidos de uma 

educação ambiental consciente, os impactos negativos sobre os sistemas (fito)hidrográficos 

são inevitáveis. 

No prospector 4.49 observam-se em 1, uma ínsua (ilhota) na foz; em 2, as moradias 

construídas sobre palafitas; em 3, a tubulação de água para consumo humano; em 4, uma 

embarcação atracada no ponto de captação de água para consumo; em 5, um boi morto 

flutuando e exalando cheiro fétido; em 6, parte da Ilha de Santana; em 7, trecho do canal de 

Santana; em 8, trecho do rio Matapi. A metáfora verde indica a direção do escoamento, com 

maré vazante; em 9, uma concentração de sementes flutuantes; e em 10, o porto estadual de 

passageiros de Santana. 
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Figura 4.49 – Prospector de ocupação espontânea (Comunidade de Elesbão) na foz do rio 

Matapi com o rio Amazonas, localmente Canal do Norte 
 

 
 

   
 

Observar em 1, trecho do estuário do rio Matapi; em 2, parte do lado norte da Ilha de 

Santana; em 3, trecho do rio Amazonas (Canal de Santana); e em 4, parte do exutório do rio 

Matapi. A linha branca tracejada delimita aproximadamente o banco areno-lamoso e a borda 

do canal. 

A pseudo-urbanização ou ocupação espontânea ribeirinha no baixo rio Matapi está 

sujeita aos efeitos hidrodinâmicos de marés – devida a forte movimentação populacional, a 

qual, agrava os impactos sobre os recursos hídricos e sobre a vegetação de várzea. Nesse caso, 

também a indiferença socioambiental é generalizada, e os poderes públicos parecem 

desconhecer o conceito de periferia auto-sustentada naturalmente 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2010 Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2010 
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O lançamento de efluentes domésticos e industriais, esses últimos provenientes de 

setores ligados ao abate de animais, produtos químicos, produtos alimentícios, celulose e 

cerâmica, e de esgoto doméstico sem tratamento nos cursos de água, supostamente constitui a 

principal fonte de poluição da água/recursos hídricos do VEQ.Matapi e com a sua pressão 

demográfica crescente, essas populações ribeirinhas acabam por utilizar essas águas para 

abastecimento doméstico (ver na Figura 4.50) (SEMA, 2001). 

Figura 4.50 – Visualizador de esquema metafórico mostrando suposta contaminação da água 

no exutório do rio Matapi 
 

  

 

 

  
 

Na década de 1970, fatores conjunturais provocaram mudanças no mercado mundial 

do manganês, obrigando a busca de novas alternativas para o processo de valorização do 

minério em Serra do Navio. Para enfrentar o mercado cada vez mais competitivo a ICOMI 

modernizou seu processo, possibilitando o aproveitamento dos finos. Foi construída uma 

usina de pelotização próxima ao porto, em Santana. Através da pelotização os compostos de 

sulfetos de arsênio, que são instáveis, tiveram sua estrutura cristalizada sob intensas 

temperaturas, liberando o arsênio para o meio ambiente. A pelotização também gerou rejeitos, 
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compostos por resíduos finos e algumas pelotas mal-formadas, mal compactadas ou pequenas. 

Estes rejeitos foram dispostos em uma barragem artificial, situada ao lado da usina de 

pelotização. O arsênio solubilizado foi dissolvido e contaminou a água da barragem e as águas 

de subsolo em suas imediações (SCARPELLI, 2003). 

Para monitoramento das águas de subsolo a ICOMI abriu vários poços, os quais foram 

amostrados desde 1997. A rede de poços cobria todo o entorno da barragem e outros setores 

onde havia pilhas de minério, havendo ainda poços fora da área industrial, principalmente na 

área da vila Elesbão. Em 1998, ao se constatar a contaminação, o rejeito foi transferido da 

barragem para terra firme e coberto por plástico. Estimou-se na época corresponder a cerca de 

75.600 toneladas (SCARPELLI, 2003). 

A vila do Elesbão situa-se às margens do canal Norte da foz do rio Amazonas e 

próxima ao porto de Santana. Em 2000 ela possuía 1,8 mil moradores, sendo 936 crianças. 

A solução recomendada foi a remoção dos resíduos para a Estrada de Ferro Amapá, 

onde as condições topográficas e de lençol freático seriam adequadas para a construção de um 

aterro controlado. Note-se que só este fato já caracterizava a periculosidade dos resíduos, uma 

vez que o aterro indicado na época enquadrava-se na categoria de industrial para resíduos 

sólidos perigosos (classe 1). Este material foi doado à Prefeitura de Santana em 1997, que o 

utilizou para revestimento direto de algumas ruas do município, aumentando 

consideravelmente o risco à saúde das pessoas (SCARPELLI, 2003; FACUNDES, 2011). 

Para a população que vive na área contaminada a absorção desse elemento, seja por 

via aérea ou por ingestão, poderá se acumular no organismo, colocando em risco a saúde 

humana, com possibilidade de levar à morte. Apesar da paralisação das atividades de 

pelotização em 1983, os rejeitos ainda continuam, armazenados de forma inadequada, 

trazendo como consequência a poluição das águas superficiais e subterrâneas das 

comunidades próximas e colocando em risco parte da foz do rio Amazonas. Exames 

preliminares feitos pela Universidade Federal do Amapá, a partir de amostra de cabelo de 100 

moradores da vila Elesbão, indicaram haver no organismo de 98 habitantes, índices de arsênio 

superior ao tolerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (FACUNDES, 2011). 

Na Figura 4.51 observam-se uma das muitas áreas de descanso e nifificação da 

avifauna, um atributo natural de grande importância como potencialidade turística. Essa fauna 

tem uma relação muito forte com as áreas ‘pluvio-lacustrinas do baixo Matapi, onde sua 

ocorrência é expressiva. 
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Figura 4.51 – Prospector de área de descanso de garças no baixo-médio rio Matapi 
 

 

Área de descanso de aves pernaltas (garças) 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Figura 4.52 – Visualizador de síntese de indicadores de degradação hidroambiental do 

VEQ.Matapi 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 
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Há uma compreensível tendência científica em adjetivar o verbete ‘indicador’ segundo 

a área do conhecimento, na qual, se está pesquisando, sendo exemplos comuns: o 

bioindicador, o geoindicador ou o hidroindicador. 

Simplificadamente, e seguindo a mesma lógica, o termo ‘cartoindicador’ (indicador 

cartográfico ambiental) foi relacionado com os trâmites da cartografia de conservação de 

água/recursos e potencialidade turística, através da qual, espacializou-se de forma 

aproximativa as modificações da paisagem capazes de afetar negativamente a qualidade ou a 

quantidade de água/recursos hídricos bacinais. No caso da bacia hidrográfica, o cartoindicador 

supostamente representa uma faceta simplificada de paisagem. 

Por outro lado, a relação do indicador com a cartografia geossistêmica abrangeu de 

forma mais complexa (espácio-temporal) o conjunto estrutural de elementos (geo)topológicos 

que constituem os geofácies, podendo ser por essa sustentação denominado também por 

‘indicador geofaciológico’ cultural (quando produzido pela sociedade humana) ou natural 

(produzido ecologicamente). 

Nessa pesquisa foram utilizados os dois termos, cada um, considerado em seus 

respectivos contextos, o da bacia hidrográfica ou o do geossistema. 

Os indicadores ambientais de recursos hídricos, considerados suficientes em atenção 

ao caput geral desse estudo foram: a densidade de redes hidrográficas e as mudanças de 

rotinas e condições no e do solo e da água/recursos hídricos, com ênfase na alteração e 

supressão da cobertura vegetal e na redução e acréscimo volumétricos do solo (inversões 

topográficas negativa e positiva). 

O conceito de inversão topográfica é fruto de observações realizadas no campo pelo 

autor, e seu enquadramento como indicador de suposta variação quanti-qualitativa da 

água/recursos hídricos do VEQ.Matapi foi intuitivamente considerada oportuna nesse estudo. 

Ambos os indicadores foram considerados estratégicos por serem altamente 

susceptíveis aos mecanismos associados à erosão hídrica – principal agente natural dos 

processos modeladores do VEQ.Matapi – um geomarcador ‘climático desfavorecedor’ da 

disponibilidade de água bacinal de paisagem, daí sua importância para o estudo. 

Isoladamente, os cartoindicadores e os indicadores geofaciológicos (indicadores 

cartográficos ambientais) como componentes ambientais referenciais, estão submetidos às 

escalas de influências de agentes naturais e antrópicos à semelhança de um sistema de 

fractais, a imprimir na paisagem alterações ambientais de acordo com suas propriedades 

particulares. 
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Quadro 4.1 – Visualizador do indicador cartográfico-ambiental (cartoindicador) dos principais 

geoindicadores (grifados) encontrados no VEQ.Matapi 
 

INDICADOR CARTOGRÁFICO-AMBIENTAL 
Influência 

natural 

Influência 

antrópica 

Registros 

pretéritos 

Águas superficiais (qualidade) Forte Forte Pouca 

Áreas úmidas (extensão, estrutura e hidrologia*) Forte Forte Forte 

Canais fluviais (intensidade fluxo, morfologia, deposição*) Forte Forte Pouca 

Lagos (níveis batimétricos e salinidade) Forte Forte Média 

Movimentos de massa Forte Forte Média 

Solo (sedimentação e erosão*) Forte Forte Forte 

Solo (qualidade) Média Forte Forte 

Vento (erosão) Forte Média Média 

* Geoindicadores agrupados originalmente. 
 

Adaptado de Simões (1997) modificado de Berger (1996) 

 

Através de processos antrópicos de alteração e supressão da vegetação primária, 

respectivamente, ‘gotejamento e destelhamento vegetal da paisagem’, a primariedade do 

indicador se dá por preceder as mudanças da ocupação natural do solo, pois apreende-se que a 

manutenção do ‘relevo de vegetação natural’ na paisagem possibilita o equilíbrio ecodinâmico 

original do ecossistema. De um modo singular, essa condição proporciona estabilidade 

ambiental do sistema pedogenético de formação de solos em condições naturais. 

Entende-se por relevo de vegetação natural o conteúdo e a geometria da fitomassa que 

ocupa amplitudes altimétricas entre os dosséis superiores da vegetação e a superfície do solo. 

Em assim sendo, o relevo vegetacional é uma das importantes expressões volumétricas da 

paisagem constituída pela estrutura da vegetação. 

Em assim sendo, o relevo de vegetação atua como componente ambiental retardador 

de processos resistásicos (geomorfogenético) em desfavor à erosão topográfica superficial 

(degradação de solos), garantindo dinamicamente, a proteção e conservação da água/recursos 

hídricos bacinais. Portanto, a substituição efetiva da vegetação primária por atividades 

antrópicas implica em supressão do relevo vegetacional (ver na Figura 4.53) com degradação 

pedológica e clonal vegetativa da paisagem, que implicam comumente, em medidas 

compensatórias e controle-monitoramento permanente das perdas sedimentares dos solos com 

consequências negativas sobre a água/recursos hídricos. 
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Figura 4.53 – Prospector de esquema de abertura de fronteira agrícola no divisor de oeste do 

VEQ.Matapi – Fragmentação pontual e linear do ‘relevo’ vegetal 

 

 

 

 

  
 

A partir de processos de rotinas no solo modificando as suas condições em detrimento 

de ocupações naturais destacou-se como relevantes duas situações antrópicas: a da alteração e 

supressão da cobertura vegetal como indicador antrópico primário e a da inversão topográfica 

da volumetria pedo-geomorfológica como indicador antrópico secundário, descritos a seguir. 

A presença ou ausência da fitomassa natural enquanto indicadora de qualidade de 

água/recursos hídricos está associada a outros indicadores ambientais como de qualidade do 

ar, de solos, fauna e clima (DUVIGNEAUD, 1992; MÜLLER, 1977, 1980; TROPPMAIR, 

1995). 

A masssa de relevo vegetacional exerce importante papel de equilíbrio na manutenção 

de condições ambientais desejáveis que são refletidas na melhoria de condições de vida das 

populações. Nesse sentido, alterações na cobertura vegetal implica diretamente em alterações 

Imagem obtida em Outubro de 1997 
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ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL 
DE DIVISOR TOPOGRÁFICO 

(A) 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 1998 Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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energéticas de todos os sistemas bioecossistêmicos e biogeográficos subseqüentes, alterando 

inclusive, a velocidade e intensidade dos processos abióticos (KNAPP e SOULÉ, 1996). 

O processo na sua forma original para se estimar e calcular os impactos causados pela 

alteração ou supressão da vegetação que afeta determinado sistema hidrográfico consiste 

sobreposição de matrizes gráficas às fotografias aéreas ou imagens de satélite, recorrendo-se a 

variáveis como absorção da chuva pela vegetação, poder de acumulação de água na camada 

de húmus do solo, intensidade de escoamento e consequente processo erosivo em solos 

desnudos ou de cobertura vegetal de baixa densidade. 

Embora a síntese procedimental de estimativa de fitomassa apresentada seja mais 

acurada necessitando dos dados quantitativos especificados, optou-se aqui pela análise 

simplificada através do cálculo de áreas caraterizadas por seus usos do solo e utilizando-se os 

valores da perda média de caráter sazonal ou periódico de fitomassa indicados na Tabela. Esse 

procedimento substitutivo deveu-se ao grande número de fotografias aéreas existentes da área 

que teriam de ser analisadas, assim como, da complexidade organizativa da coleta de tais 

dados. Pretende-se após a execução dessa tese acadêmica retomar essa interessante questão. 
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5 AVALIAÇÃO COMPLEXA DA PAISAGEM 

 

Essa seção foi dividida em quatro pontos. O primeiro, refere-se às adaptações e 

reflexões sobre o processo de construção do conceito de imagem de paisagem; o segundo, 

relacionado às interfases de paisagem, trata da enunciação/distinção entre o geofator e o 

geomarcador; o terceiro momento discute a conduta cartográfica de ‘fusão’ de sistemas 

ambientais (o ecossistema e o geossistema); e, por último, aquele que se refere à distribuição 

espacial de padrões de sistema-paisagem do VEQ.Matapi (aplicação cartográfica). 

 

5.1 O paradigma do Sistema-Paisagem 

 

5.1.1 Concepção 

 

Como reflexões iniciais põem-se algumas possibilidades teóricas e visuais de 

paisagem. Nesse sentido, afora as discussões sobre as existências de paisagem natural e de 

paisagem cultural, adota-se a ótica de que toda a paisagem é um pressuposto cultural e 

tendencioso, desde o momento que passa pelo crivo do observador que, invariavelmente, traz 

consigo formas e conteúdos culturais. 

Com base no prospector de imagem de paisagem (PIP) representado na Figura 5.1, 

ajuíza-se ser razoável admitir que a realidade/paisagem conforme ela é, não seja o seu fiel 

reflexo ‘cartográfico’, com relação àquela que é formada pelo sensor visual do observador. 

Por razões metodológicas, essa realidade/paisagem é tornada insuficiente, para ser 

transcrita em sua totalidade cartográfica. O que equivale a dizer que o observador, por sua 

(in)capacidade de transcrever completamente sua própria paisagem, percebida visualmente, se 

vê diante de uma imagem ‘parcial’ da realidade/paisagem observada. 

Portanto, a imagem de paisagem no prospector que o observador contempla e tenta 

replicar em níveis cartográficos proporcionais ao mapeamento, é uma espécie de 

arbitrariedade da realidade em si e dessa sua capacidade de refutar fidedignamente o que vê. 

Nesse sentido, por intermédio de uma estruturação gráfica, a mais primorosa possível, 

pensada para alimentar o prospector ‘de possibilidades’ de paisagem, buscou-se suscitar uma 

reflexão sobre o que poderia importar ou significar a ‘visibilidade’ da imagem-paisagem na 

comunicação do conceito de sistema-paisagem, ora construído. 

Reforçando, os prospectores de avaliação complexa de paisagem representam 

ferramentas de apoio indispensáveis, que auxiliam o usuário/leitor a entender melhor a razão 
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do partilhamento de condutas cartográficas, na relação entre ‘elementos’ e ‘processos’ de 

formação de paisagem. 

Figura 5.1 – Visualizador de possibilidades de fluxo de observação de paisagem 
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A existência de uma paisagem ‘cultural’ se estabelece porque exibe em algum lugar de 

sua silhueta, ou na sua integridade, elementos ou evidências de processos que conduziram à 

sua formação fisico-espacial e social em diferentes níveis de cultura e percepção, do quântico 

até o nível do observador ‘primitivo’. Nesse sentido, a paisagem reflete até certa medida, a 

própria essência daquilo que se é culturalmente. Essa pré-condição de existencialidade de 

paisagem cultural é o sentido que a torna única, como uma espécie de categoria de pré-

análise, inerente ao ser humano. 

Por consequência, parece não haver êxito em cartografar o que é único no tempo, pois 

que o mapear é um ato intuitivo que se segue ao ato de observar a paisagem e do processo 

consciente de sua revelação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA-PAISAGEM 

 
Paisagem 

OBSERVADA  

fluxos 

Imagem de Paisagem 

TRANSCRITA 

Como determinar os limites da realidade? 

O que os determinam? 

PERSPECTIVAS DO OBSERVADOR 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Figura 5.2 – Prospector de níveis de qualidade de imagem-paisagem do observador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que posteriormente se propõe factível de registro gráfico, como o mapeamento de 

paisagem, representa a síntese temporal de imagens-paisagens sucessivas, sobrepostas, em um 

determinado espaço ‘singular’ que, de igual modo, é constituído de sequências espaciais, 

sobrepostos, dificilmente percebidos no tempo geológico, a não ser por suas evidências 

processuais. 

 

 

Quando a OBSERVAÇÃO RESULTA DE COMBINAÇÃO DO VISUAL COM O VISÍVEL 
ocorre a descrição geográfica 

 

Quando a OBSERVAÇÃO É VISUAL E ESPONTÂNEA 
ocorre a deriva especulativa e a descrição informal 

 

Quando a OBSERVAÇÃO É VISÍVEL E GRÁFICA DE PROCESSOS 
ocorre a descrição geocartográfica 

2 Acadêmico 

3 Científico 

NO PROCESSAMENTO 

1 Inconsistente 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO 

NO MAPA 
NO CAMPO 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Nesse sentido, a manifestação de paisagens múltiplas em uma única paisagem 

mapeável, requisitará de igual modo que o espaço também o seja. Essa integração de tempo-

espaço de paisagem é o que proporciona a tridimensionalidade da paisagem.  Por sua vez,  

pode-se concluir que o que se está a cartografar é a síntese ‘congelada’ de imagens-paisagens 

sobre múltiplos espaços. Assim sendo, os seus padrões são aproximações grosseiras da 

realidade, representados por meio de cartas, mapas e geoinfográficos. 

Seja qual o modo utilizado para comunicá-los (os padrões), a sua delimitação 

cartográfica na forma de polígono, linha ou ponto-foco de paisagem, é uma confirmação de 

que essa paisagem sintética já não está mais disponível ao usuário, mas é um testemunho que 

lá esteve diante aos olhos do observador. Nesse sentido, essa percepção parece se aproximar 

bastante daquilo que a mecânica quântica preconiza, sobre o comportamento do ‘elétron 

consciente’, diante um ato físico de ‘mútua’ observação. 

Não obstante, essa paisagem cartográfica similar estará disponível ao usuário, desde 

que as condições ambientais não se alterem. As cartas, os cartogramas, os mapas e os 

geoinfográficos são meios adequados para comunicar e revelar essa tríade processual de pré-

existência-existência-pós-existência da paisagem, ou seja, são instrumentos adequados para 

testemunhar a realidade/paisagem de mundo do observador. 

Por fim, para enfatizar, a imagem-paisagem que se cartografa, comporta-se ora como 

um ‘carimbo analógico’ (impresso no papel), ora como uma ‘chancela analítica mental’ 

(‘impressa’ na memória), sendo o ‘mapa mental’ um exemplo dessa forma de comunicação da 

imagem-paisagem. 

Por outro lado, percebe-se no processo de mapear, a necessidade coadjuvante de 

abordar o ‘enclasuramento’ e a ‘libertação’ da paisagem, como escreveu Fernando Pessoa: 

“Há sempre um momento em que toda obra humana necessita ser colocada em situação 

crítica, como condição mesmo de sua continuidade”. 

Veja-se adiante na Figura 5.3, em uma espécie de fraseologia cartográfica ‘poética’ 

sobre a paisagem em Fernando Pessoa em seu “Livro do Desassossego” às páginas 113 e 114. 

É possível que esse sentido ‘poético’ sobre situações e condições de paisagem nos 

documentos cartográficos possa ter contribuído de alguma maneira, com esse autor, para uma 

releitura geográfica e cartográfica alternativa e como motivação para a construção do 

Sistema-Paisagem. 

O insight ‘cartográfico’ descrito adiante parece representar uma síntese de 

experiências que serviram de base para a resolução de um problema que, no caso, foi a 
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criação do presente modelo de paisagem com a finalidade de revelar a potencialidade turística 

do VEQ.Matapi. 

Figura 5.3 – Prospector de ‘imagem literária’ inspiradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sistema-Paisagem foi concebido como conceito-instrumento unificador de 

‘realidades socioambientais’ de paisagem. Nessa orientação, o ‘Sistema-Paisagem’ é a 

denominação dada para o produto cartográfico analítico de fusão entre o ecossistema e o 

geossistema, conforme processo. 

‘Realidades’ são as possibilidades de existências de modos de paisagem; são as 

possibilidades do que dada paisagem possa ou vir a ser de fato, natural, ‘sobrenatural’e/ou 

científica e, o que ela foi e poderá ser para o observador, conforme a sua conveniência e da 

forma de observação. 

A primeira possibilidade de observar uma dada paisagem, uma ‘real de fato’ – 

provavelmente, indefinida –, pode ser imaginada e percebida por duas formas: por meio da 

visão convencional do dia a dia que, dispensa maiores comentários e, por intermédio da 

mecânica quântica. 

Essa última abordagem produz um forte estranhamento no observador, pois o coloca 

em condição de desconforto extremo, exigindo desse um maior conhecimento sobre o assunto 

 
 
 

A ciência descreve as coisas como são;  
a arte, [...] como se sente que são. 
Se escrevo o que sinto [...] diminuo a febre de sentir. 
Faço paisagens com o que sinto. 
 

Creio no mundo [...] porque o vejo. 
[...] (Pensar é estar doente dos olhos) 
Mas para olharmos para ele [...] Eu não tenho filosofia; tenho sentidos... 
 

[...] as coisas são reais e todas diferentes umas das outras; 
compreendi isto com os olhos... 

 

 
[...] uma paisagem é um estado de alma 
[...] Desde que a paisagem é paisagem, deixa de ser um estado da alma. 

 
NÃO ACREDITO NA PAISAGEM. pp. 113-114 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018, 
sobre a imagem de paisagem de Floriano Lima 

Visualidade e Visibilidade de Imagem de Paisagem 
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para então considerar a possibilidade. Certamente, esse é um modelo revolucionário de 

revelação e interpretação de uma paisagem, estruturalmente admitida pelos pesquisadores da 

área como muito mais complexa e pouca prática. Para esse modo de apreensão de 

realidade/paisagem, o desejo do observador é quem cria a realidade/paisagem, sendo a 

paisagem uma manifestação física, um produto ‘material’ da consciência daquele, podendo 

essa paisagem ‘espacial’ ser extinguida ou resgatada, instantaneamente, segundo a sua 

vontade. Nessa circunstância singular, pode-se dizer que ‘realidade’ e ‘paisagem’ são faces de 

uma moeda e, que não podem serem observadas e nem analisadas concomitantemente, por 

intermédio da forma rotineira do observador, ou seja, por meio da visualidade natural. 

A segunda possibilidade de existencialidade e de (re)existência de uma paisagem, a 

formada por meio da mente do observador, pode ser apreendida sob dois pontos de vista: a da 

visualidade natural ‘leiga’ que, não traz uma explicação ‘plausível’ para sua existência, e a da 

visibilidade científica, que perpassa por uma estrutura metodológica que, no caso, orienta essa 

tese cartográfica. 

A possibilidade científica de uma paisagem por meio de sua história geológico-

geomorfológica, estabelece critérios para distinguir formas compartimentáveis, distribuíds em 

padrões, originadas de processos ambientais pretéritos, onde os contornos de relevo herdado 

e, de seus vestígios, integram e recortam as suas topofisionomias (topofácies/topofeições) 

atuais e, a partir de simulações ambientais, podem antever novas silhuetas de paisagem. 

Nesse ponto, indaga-se: Como determinar os limites de sua paisagem? O que os 

determinam? As respostas a essas questões são diagnósticas ou alcançam as fases 

prognósticas? – Parte-se, em princípio, se a sua representação gráfica, ótica, é possível, 

conforme visualizado no prospector de possibilidades, então a realidade da imagem-paisagem 

do VEQ.Matapi, como deve ser, é a própria imagem-paisagem percebida por seu observador. 

Por consequência, pode-se afirmar que forma-se e flui um princípio prático de possibilidade 

cartográfica de realidade da área de estudo, ou seja, a sua imagem-paisagem, formada por 

meio da visibilidade do observador do VEQ.Matapi, é mapeável. 

Nesse sentido, chama-se à atenção do leitor, que se trata de uma ideia, relacionada 

com uma ‘paisagem híbrida cartografável’, construída pela imagem do ‘imaginário’ científico 

do autor e, consequentemente, por meio de conduta cartográfica representada graficamente. 

A possibilidade de formação de uma suposta paisagem híbrida, aqui referida em tese, 

como ‘sistema-paisagem’, gestar-se-á, a princípio, pela tentativa de fusão de dois sistemas 

ambientais teóricos de paisagem: o do sistema ecológico ou ecossistema, na condição de 

sistema detentor de funcionalidade ambiental verticalizadora, firmando suas bases na 
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evolução de espécies e, o do sistema geográfico ou geossistema, pautado por excelência nas 

dimensões horizontais típicas de ocupações humanas (ver na Figura 5.4). 

Figura 5.4 – Visualizador de possibilidades de integração/fusão de sistemas de paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa ‘pretensa’ fusão de modos de revelação e interpretação de paisagem do 

VEQ.Matapi, o primeiro, ecossistêmico, mais ‘temporalizado’ e, o outro, geossistêmico, mais 

espacial, possivelmente, construiu-se uma ideia de um modelo ‘mais tridimensional’ de 

paisagem, aqui denominado de sistema-paisagem. 

Retomando a questão norteadora do processo de fusão sistêmica de paisagem, na 

ausência de um modelo unificador de sistemas de paisagem para a área de estudo, buscou-se, 

os elementos diferenciadores e de similitudes nos dois paradigmas complementares entre si, já 

mencionados, de modo a construir um modelo próprio, extensivo, como um instrumento 

cartográfico de avaliação de potencialidade turística. Esse dispositivo cartográfico foi 

aplicado sobre o modelo físico-ambiental de base – a bacia hidrográfica do rio Matapi 

adotado nesse trabalho como o seu recorte espacial. Considerando-se a reflexão de Leandro 

Delgado sobre o ecossistema, o VEQ.Matapi é um recorte “antiestético por princípio” (ver na 

Figura 5.5). 

A paisagem ‘planificadora’ do 
geossistema é definida pelo seu 

Fator Espacial 

A paisagem ‘verticalizadora’do 
ecossistema se estrutura por seu 

Fator Temporal 

ESPAÇO TEMPO 

PARÂMETROS INFRAESTRUTURAIS 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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O Sistema-Paisagem, ora proposto, pode ser, juntamente com os outros modelos de 

paisagem convencionais e não convencionais, valiosos instrumentos de observação e análise 

de Água/recursos hídricos e potencialidade turística do VEQ.Matapi. 

A ótica ondulatória/corpuscular (ramo da física) e a ótica (modo de olhar) da paisagem 

física encontram-se no contexto do fenômeno físico-biológico de ligação visual entre o 

observador e o observado, sendo o observado, supostamente, o quê ‘observa’ o observador. 

Essa é a percepção de interatividade entre o sujeito e o objeto, não importando a ordem 

estabelecida. Por sua vez, a luz é o veículo que ‘transporta’ em ambas direções, a 

comunicação de código e de significado existentes na imagem da paisagem. Tem por 

princípios, a propagação retilínea (apesar de seguir direções diferentes), a independência dos 

raios (os fótons não interagem entre si. Isto é, os fótons, ao se aproximarem ou ao se cruzarem 

não são influenciados por outros fótons, portanto, independentes entre si), e o da 

reversibilidade da luz (se a trajetória dos fótons (e portanto, da luz) for percorrida num certo 

sentido, o sentido oposto é também possível) (MARQUES e UETA, 2007) 

Do ponto de vista físico e biológico, a paisagem é um produto atemporal de sensação 

visual originado pela interação espectral ótica seletiva entre matéria e energia fotônica solar 

ou artificial; é uma espécie de película de ínfima penetratividade, o que a caracteriza como 

um corpo tridimensional, físico. 

Contextualmente, a paisagem, se manifesta em inúmeras superfícies projetivas 

dinâmicas, cujas expressões visuais, multiescalares, plásticas e elásticas, ocorrentes diante os 

olhos de observador, não guarda nenhuma relação com os movimentos elementares 

percebidos. O que provoca a sensação de estática ou cinemática de paisagem é a perda de 

nitidez ou de clareza (desfocagem) sistemática do olhar subjetivo de observador. Este, por 

sua vez, sujeito constante sob os efeitos temporais. 

Da percepção visual, apreende-se que a desfocagem peculiar ao observador é o que 

movimenta a paisagem e seus arranjos elementares, seu motor de compulsão. Se uma maior 

mobilidade for atribuída ao deslocamento focal (desfocagem sistemática) do observador, 

maior a concomitância de plasticidade e elasticidade de paisagem. Porquanto se lhe confere 

uma condição paradoxal. E, assim, se-lhe-entende. 

Esclarecendo: o fenômeno visual da paisagem assemelha-se, a sobreposição de 

camadas de verniz incolor, que não esconde a base, o fundo, o substrato físico, sobre o qual 

foi aplicado. Cada camada é o resultado heterogênico de processos geoecodinâmicos 

(visibilidade científica da paisagem), que deforma (plasticidade visual) e transforma 

(elasticidade visual) as rochas mediante as propriedades dúctil e rúptil dos minerais que as 
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constituem. É, por esse aspecto, um fenômeno de sobreposições perceptivas exaustivas, 

primariamente visual, e secundariamente, visível. Por essa dicotomia de abordagem, a 

paisagem é simples na sua concepção natural, mas extremamente complexa quanto a sua 

pluralidade científica. 

Parece razoável, então, que existam as sobreposições sistemáticas de formas ‘usuais’ e 

‘deformações’ físicas em uma dada paisagem visual. Essas inconformalidades 

tridimensionais, visuais, se apresentam como ‘réplicas ectoplasmáticas’ de uma paisagem 

original, integral, a primeira que o olho vê no instante que o observador ‘busca algo nas 

derivas’ através do simples olhar instintivo, intuitivo. 

A paisagem é uma das interfaces, uma interfase geoecodinâmica e cosmogônica da 

relação entre subsistemas de saturação: o topogênico, o fitogênico e o antropogênico, 

inseridos na paisagem integral da natureza. Ainda que despojada de suas formas naturais, a 

paisagem é um subsistema ligante entre sociedade e natureza. 

A paisagem é extremamente volátil, o que motiva no observador uma desconcertante 

impotência para o seu controle. Uma simples mudança do ponto de observação, por menor 

que seja, implica em uma modificação de arranjos de elementos ‘virtualizadores’ que a 

compõem, tornando-a plástica ou elástica e, ao mesmo tempo, daí sua síntese paradoxal – ela 

parece jamais se repetir, comportando-se como um vírus em persistente mutação. A paisagem, 

nesse sentido, é um ‘vírus de visualidade’, mas que não cessa sua ‘virulência’ por princípio de 

sua visibilidade pelo observador. 

A paisagem sistemática é um processo de ligação geoecodinâmico e socioambiental 

por afinidade entre dois subsistemas (um fitológico e o outro topológico), resultantes de fusão 

do ecossistema de biólogos com o geossistema de geógrafos, tendo por princípio básico o 

balanço de níveis de saturação ecobiogeográfica de uma área qualquer. 

A ideia de paisagem deve passar pela ideia de estética segundo um certo ponto de 

vista. Nesse sentido, baseado no exposto anteriormente, contextualizou-se esse item, no 

pensamento de Leandro Silva Delgado, arquiteto-paisagista uruguaio (ver citação apostada na 

Figura 5.5), que coloca sua visão sobre a estética de paisagem com relação ao ecossistema e, 

indiretamente a do geossistema. Afirma Delgado: (ler no caput do infográfico da Figura 5.5) 
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Figura 5.5. Prospector de reflexão sobre o que seria a realidade ‘de paisagem’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, poder-se-ia dizer que, no prospector IP, o geossistema seria o sistema 

‘antiestético’, conforme a imagem de paisagem B, humanizada pela presença de adutora em 

sistema de abastecimento de água, formando com o sistema ‘estético’ natural, da imagem de 

paisagem A, a ideia de possibilidade de fusão, tendo por produto ou complexo o sistema-

paisagem. Essa visão ‘B’ suscita uma dubiedade: uma potencialidade ecoturística que 

exprimisse traços da presença humana seria um atrativo turístico antiestético? 

 

“Qualquer gesto de arbitrariedade em relação ao funcionamento dos 
ecossistemas se torna antiestético por princípio. Uma paisagem que funciona 
como um sistema ecológico atua inevitavelmente como um sistema estético.” 

 

 

 

“ 

 

Sistema ‘estético’? 

Sistema ‘antiestético’? 

B 

A 

FUSÃO 
ONDE ocorre a fusão? QUEM observa a fusão? 

REALIDADE DE GEOSSISTEMA? 

REALIDADE DE ECOSSISTEMA? 

UM IMAGINÁRIO AMAZÔNICO 

UMA IMAGEM-PAISAGEM AMAZÔNICA 

O QUÊ 
observa a fusão? 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018, 
sobre a imagem de paisagem de Floriano Lima (foto inferior) 
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5.1.2 Interfases de paisagem: geomarcador e geofator 

 

Nesse segundo ponto, a paisagem visual e a visível como interfases de 

‘realidade/paisagem’ tem um papel importante na construção do Sistema-Paisagem, como 

será visto adiante. 

Retomando, parte-se do princípio que, sendo a paisagem ‘visual’ um fenômeno físico-

ótico permanente, resultante da interação entre matéria e radiação ‘visível’ e captada por um 

dispositivo-observador (olho e mecanismos fotográficos) capaz de perceber e registrar suas 

variações luminosas ambientais, essa paisagem visualizável sempre estará intrínseca à 

realidade em alguma forma, e passível de ser inventariada, avaliada e representada 

graficamente em seus padrões cartográficos. 

Por outro lado, a paisagem denominada ‘visível’, transcrita como a visibilidade da 

paisagem, não percorre o mesmo percurso, pois que é um produto cultural-científico formado 

na mente acadêmica do observador, e nesse sentido está submetida a um exame científico, que 

em outras palavras, pode ser alcançada por meio da integração entre a espacialidade e a 

temporalidade, presentes nos redatores de cartografia de paisagem. 

É nessa ‘visibilidade’ do visual que se estabelecem os marcadores ambientais 

(naturais) e os fatores de risco (antrópicos) que, juntamente com seus processos de interação 

socioambiental, irão formar no imaginário do observador uma ‘paisagem real’ 

correspondente, com seus desdobramentos ‘virtuais’, quando das avaliações complexas 

(diagnósticos) realizadas por intermédio do prospector de imagem de paisagem. 

Por sua vez, a visibilidade teórico-conceitual, que propõe-se ancorar na visualidade da 

paisagem do VEQ.Matapi, convizinha ter proporcionado ao observador reconhecer os 

marcadores naturais e os fatores de risco, como interfases paisagísticas de cunhos geral 

(cosmográfico), intermediário (regional) e específico (local). Nesse sentido, pode-se afirmar 

que as interfases de paisagem possuem um caráter sistêmico ‘escalonado’, com forte 

hierarquia de interatividade entre o homem e a natureza, que produzem, por seu conjunto, 

uma espécie de ‘síntese’ processual paisagística ou, de uma forma mais simplificada, uma 

‘síntese’ interfásica de paisagem. 

Essas interfases, as ambientais naturais e as socioambientais, foram de grande 

relevância para as avaliações de situação e condição de recursos hídricos e a de potencialidade 

turística da área de estudo. Isso se deve em razão das interfases, até certa medida, serem, por 

si, potencialidades turísticas, no caso de marcadores de risco (natural) e, também, elementos 
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que se comportam como balizadores de referência hidroambiental, em se tratando de fatores 

de risco. 

O reconhecimento de geomarcadores e de geofatores de paisagem, é o primeiro passo 

no sentido de entender quais são os possíveis processos que a constrói (a paisagem) e onde se 

situam as suas manifestações específicas no espaço geocartográfico. Nesse sentido, são os 

efeitos de processos no espaço que irão mostrar e delimitar a sua distribuição cartográfica, os 

seus padrões tanto visuais, quanto visíveis que é um objetivo principal da cartografia de 

paisagem. 

Ainda que o geomarcador até certa medida funcione como um modificador ‘rápido’ de 

paisagem (a partir de eventos severos ou catastróficos) capaz de extinguir uma potencialidade 

turística, a ênfase se voltou para o geofator por sua natureza ‘sistemática e generalizadora’. 

Entre os geomarcadores aqueles que se destacam naturalmente no VEQ.Matapi, 

considerando-se uma visão escalonada de suas ocorrências, os primeiros são universais, 

outros regionais e alguns locais (ver na Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Visualizador de geomarcadores universais e regionais do VEQ.Matapi 
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Os geomarcadores universais tem origem nos efeitos de sistemas translacionais e 

rotacionais da Terra e de fases da Lua, e se referem às mudanças cíclicas de paisagem 

relacionada com a disponibilidade de energia solar direta sobre as superfícies topográficas 

secas e úmidas, e indireta, a partir da lua, com sua influência gravitacional sobre as 

‘flutuações’ de níveis de maré. Esse conjunto de processos, embora universal, atua de modos 

diferenciados sobre a Terra, e se manifesta, dentre outros, na forma de uma estacionalidade 

‘incompleta’ nas áreas em situação equatorial, onde está incluso o VEQ.Matapi. 

Por sua vez, as estações não são marcadas com um rigor, em primavera, verão, outono 

e inverno, mas em um período chuvoso alongado de cerca de 7 meses, com uma estiagem 

encurtada. Esse balanço estacional diferenciado parece produzir, na área de estudo, uma 

mobilidade paisagística compartimentada. Essa espécie de ‘compartimentação sazonal’ de 

paisagem pode ser um dos motivos de serem observados, num primeiro momento, quatro 

grandes sistemas-paisagem ou padrões cênicos no VEQ.Matapi, relacionados com uma maior 

ou menor disponibilidade de água de superfície e de subsuperfície: o sistema-paisagem de 

águas ‘fartas’ na estiagem e na invernada, como no caso das baixas várzeas com depressões 

aquáticas intermitentes (‘lagos’) localizado no centro-sudeste/sudoeste; o sistema-paisagem 

de água ‘racionada pelo próprio sistema’, como o das áreas planálticas de esplanadas e 

mamelões de cerrado localizado na faixa transversal média do vale; o sistema-paisagem de 

esplanada/cabeceiras colonizado por vegetação supostamente psamófila, localizado no 

nordeste do vale; e, o sistema-paisagem de relevo ondulado/valonado ‘cristalino’ onde 

crescem as florestas submontanas de ‘terra firme’, situadas no setor noroeste da unidade 

pesquisada. 

Esses processos clímato-ambientais continentais marcam uma condição climática 

generalizada para o biótipo e a biocenose amazônica, onde se inserem, em certa medida, os 

efeitos de uma maritimidade atlântica regionalizada, que interage com o VEQ.Matapi por sua 

proximidade com o Mar do Amapá, que se estende sobre terrenos continentais plataformais 

por aproximadamente 150 quilômetros na zona de costa e em torno de 300 quilômetros na 

zona estuarina. 

Por sua vez, os geofatores ou fatores socioambientais que se destacam como inibidores 

de potencialidade turística no VEQ.Matapi são: o desmatamento associado à ignescência, a 

degradação de várzeas com o dessecamento de lagos, a supressão de vegetação ripária,  

Os geomarcadores e os geofatores foram melhores identificados ao se estabelecer um 

sistema fisionômico interfásico para distinguir os padrões de paisagem, ou seja, 

compartimentá-los por intermédio de integração de visualidade e da visibilidade do observado 
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em campo e no prospector de imagem de paisagem. Nesse sentido, as feições ambientais 

interfásicas (interfácies) ou fisionomias de paisagem, para serem situadas em uma carta de 

forma distinta, precisam que antes de seu desenho cartográfico estejam associadas a um 

sistema de representação gráfica qualitativa, que permita agrupá-las em categorias, segundo as 

condicionantes ambientais predominantes, ou que de alguma maneira indiquem graficamente 

a qualidade de sua geometria. 

As formas de interfácies estão relacionadas diretamente com os elementos/processos 

que as configuram espacialmente (ver na Figura 5.7). Desse modo, pode-se identificar no 

VEQ.Matapi, quatro categorias de arranjos espaciais: duas observadas por intermédio de 

perfil, e outras duas por visão de topo. 

As categorias fisionômicas do sistema-paisagem do referido vale foram assim 

divididas: 

1) A reconhecida por intermédio de perfil ou ‘silhueta’ de paisagem, a de fitofácies 

que está associada à fisionomia de formação vegetal natural ou seminatural, e que vem sendo 

empregada nos trabalhos científicos como ‘fitofisionomia de paisagem’. 

2) Também apreendida por intermédio de perfil, a de topofácies (face do lugar), é 

analisada e interpretada topologicamente, segundo as suas topoformas básicas: a retilínea, a 

côncava e a convexa e suas combinações. Segundo a topoforma predominante, ou 

morfotopografia, pode ser chamada de ‘topofisionomia de paisagem’. 

3) a de hidrofácies, que está relacionada com os níveis de flutuação de água de 

coleções hídricas, que produzem ‘desenhos hidrofisionômicos’, que denominou-se de ‘planta-

topo’, por ser observada a partir de uma visão estereográfica de topo, à semelhança do que 

ocorre com o traçado de curvas de níveis e, foram chamadas de ‘hidrofisionomias de 

paisagem’. 

4) e um quarto tipo de classe, também observada por intermédio de visão 

estereográfica de topo (planta-topo), a de antropofácies (face cultural), que guarda uma 

estreita relação com as formas construídas pelo homem (antropoformas), denominada de 

‘antropofisionomia de paisagem. 
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Figura 5.7 – Prospector de interação entre os geomarcadores e os geofatores (interfases de paisagem) da área de estudo. 
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A nível de geomarcador regional encontra-se o relacionado com a situação de baixa 

latitude equatorial e submetido às flutuações de níveis do rio Amazonas por ação de marés. 

Por sua vez, a sazonalidade ‘incompleta’ e as variações de níveis de marés nos 

terraços de inundação semidiurna, devem refletir no regime etológico vegetal, alterando 

significativamente a paisagem, relacionada diretamente com a movimentação de grandes 

volumes de água. 

Relativamente às condições locais da área de estudo, são reconhecidos os tipos de 

relevo e a qualidade vegetacional de ecossistema/geossistema, afetos ao processo cartográfico 

de sobreposição. Nesses casos, há em maior escala uma interferência significativa de 

atividades antrópicas, tornando os marcadores naturais ‘frágeis’, tais como: o sistema corte-

aterro de solo – as inversões topográficas –, para a construção de obras de engenharia civil, e 

as rotinas no solo de ecossistemas/geossistemas, com destaques para a agricultura e a 

pecuária. 

 

5.1.3 Fusão de sistemas de paisagem 

 

Todo sistema ambiental terrestre comumente se expressa por meio de uma grande 

variação de formas de vidas, ainda que essas estejam representadas nas condições de fósseis. 

Essa é a base de análise de propósitos aplicados do ecossistema. De forma análoga, um 

sistema ambiental pleno de vida que, não evidencie a presença de vida humana, até certa 

medida, é inservível ao geossistema. 

Não obstante, apreende-se que um paradigma não exclui o outro, somente por suas 

próprias características, pois existe um sistema ambiental em comum entre eles. Esse é um 

critério essencial, ou seja, a existência de um sistema ambiental, para se buscar a integração 

desses dois sistemas teóricos – suas bases físicas elementares são ‘quase’ as mesmas. 

Contudo, onde e o quê identificar nas bases físicas, essa unanimidade? 

De um modo geral, as manifestações de formas de vida ocorrem basicamente sobre as 

variadas superfícies topográficas continentais e marinhas; sobre essas faces se localizam os 

sistemas ambientais de interesse. 

Portanto, o critério-base de integração/fusão de paradigmas sustenta-se no sistema de 

‘relevo de solo’, que está refletindo toda uma estruturação geológico-geomorfológica, sob as 

ações climáticas de ‘marcadores ecossistêmicos naturais’ e respostas climáticas regionais e 

locais, a partir de efeitos de ‘fatores geossistêmicos antrópicos’ sobre esse relevo. Nesse 

sentido, suas bases físicas elementares são as mesmas. 
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A ação do tempo, através da dinâmica atmosférica, sobre as feições ambientais 

produzidas pelos marcadores naturais e fatores de risco, resulta no caráter de sobreposição da 

paisagem integral. A paisagem integral de sistema-paisagem irá então representar sínteses 

clímato-ambientais, com vida ou destituída dela, e será constituída em maior ou menor 

intensidade de fragmentações elementares de outras paisagens, o que se poderia chamar de 

paisagem de continuum. Até certo ponto, o geoecossistema e o ecogeossistema seriam 

formulações teóricas de paisagem integral, sujeitas à cartografia de paisagem. 

A fase relevo-síntese ou a interfase topológica ‘visual’ da paisagem integral 

corresponde à observação direta da superfície da rocha ou solo original, e não seu reflexo, 

como em uma estrada pavimentada, por exemplo. Não se considerou na reação uma 

‘visibilidade paisagística’ nessa interfase, a ser considerada, no entanto, nas investigações 

geográficas, quando da interpretação e revelação dos processos teóricos de sua construção. 

A partir dessa visão de compatibilidade sistêmica, apreendeu-se o caráter inclusivo da 

‘fusão’ onde um paradigma não exclui o outro, ou seja, o subsistema EG1 (EcoGeossistema) 

formado pelas partículas E1 + G1 (E1 = meio abiótico do ecossistema + G1 = potencial 

ecológico do geossistema) apresenta afinidades. 

As topofeições esculturais do relevo-síntese demarcadas pelo tempo geológico, 

enquanto efeitos cíclicos da dinâmica atmosférica parecem ser desenvolvidos, 

preferencialmente, a partir de geomarcadores ecossistêmicos, e de outra forma, mais 

contundente, por geofatores geossistêmicos produzidos pelas sociedades modernas. 

Essa interação sociedade-natureza, até certo ponto instável, produz, com mais ou 

menos intensidade, sobreposições ‘invisíveis’ de paisagens complexas, onde preponderam os 

processos naturais, ainda que bastantes alterados por antropismos, dependendo de suas regiões 

de ocorrências. 

Assim, pode-se admitir que as expressões visuais (topo-fito-antropofisionomias) que 

uma paisagem integral possa conter, trazem um caráter de integridade geoecodinâmica 

importante. Nesse sentido, os subsistemas interfásicos do paisagessistema integral 

(ecobiogeográfico) sugere uma representação cartográfica de fases-sínteses, com ou sem a 

presença de vida vegetal superior, e será constituída em maior ou menor intensidade de 

fragmentações elementares de outras paisagens visíveis, o que se poderia chamar de paisagem 

de continuum climático. 

O ěcogeossistema e o ğeoecossistema, enquanto subsistemas interfásicos, seriam níveis 

de saturação ecobiogeográfica de paisagem de continuum climático; uma formulação teórica 

de paisagem integral, que parece bastante apropriada para se proceder à sua cartografia. 
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A interfase relevo-síntese, enquanto um corpo pedogeomorfológico, é um critério-base 

para a complexação dos sistemas E e G e seus subsistemas. O modelado afim, enquanto 

suporte físico elementar do subsistema E1G1, resulta da ação do tempo sobre solos e rochas, 

conforme os processos geomorfodinâmicos preponderantes. 

Contudo, suas feições topográficas, topoformas notáveis, de interessantes belezas 

cênicas, carecem de identidades ambientais, de padrões de distribuição e de cartografias que 

possam revelá-las em suas congruências. A que associá-las para que se tornem integrais como 

potencialidade turística, por exemplo? Que critério utilizar para compor sua integridade 

ecodinâmica, ecobiogeográfica? A resposta está no subsistema E2G2, que reage através de 

sua síntese vegetacional, ou seja, a interfase fitológica onde a fase-síntese topológica não está 

plenamente acessível em sua visualidade topofisionômica, está oculta ao olhar biológico. 

A fusão dos sistemas é uma tentativa de aproximação da suposta realidade ambiental 

do VEQ.Matapi. Nesse sentido, a cartografia é um modo de transcrever o que é, e a paisagem, 

a qualidade do que ‘se vêem’ (teoria da dupla observação). O lugar cartográfico transcreve a 

quantidade do que é. Portanto, esse conjunto, constituído por duas categorias de análise 

geográficas e um método de revelação da realidade forma a base da geografia, seu princípio, 

sua razão de ser. 

Por sua vez, a cartografia é o ligante que ‘complexa’, que promove a fusão por 

afinidade entre a paisagem e o ‘lugar do observador’. 

Por que a tentativa de fundir teoricamente dois modelos de paisagem, que em certa 

medida têm atendido as expectativas de pesquisadores ambientais? 

A primeira discussão se formaliza exatamente nessa direção: esses sistemas de 

paisagem têm mostrado limitações para a sua utilização prática, mormente o geossistema, que 

para muitos autores, ainda encontra-se em fase de construção. Isso permite, do ponto de vista 

da aplicabilidade, pensar que metodologicamente esses paradigmas são limitados e carecem 

de aprimoramento para serem mais irrefutáveis. Referindo-se ao geossistema como 

componente teórico de uma categoria de análise geográfica, é um modelo que aguarda a 

inserção de dispositivo metodológico que, do ponto de vista da cartografia de paisagem, o 

torne de fácil aplicação. 

Em segundo lugar, a possibilidade de avanço do método cartográfico de paisagem é 

uma necessidade científica reconhecida pela academia (ver na Figura 5.8). Além do mais, o 

desafio de fundir sistemas de paisagem como o ecossistema e o geossistema, com a proposta 

de se construir um conceito cartográfico teórico-prático de paisagem, constitui-se em mais 



296 

 

uma oportunidade de confirmar a Cartografia como um instrumento apropriado para a 

revelação de uma paisagem. 
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Figura 5.8 Visualizador de evolução de sistemas de paisagem 
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Resumidamente, a fusão dos sistemas de paisagem considerados, com a proposta de 

uma maior integração ambiental realista entre o observador e o seu objeto, no caso a 

paisagem, considera que o ecossistema, com sua arquitetura verticalizada de meio ambiente, e 

o geossistema, com a sua horizontalidade característica, de ocupação humana e uso desse 

meio, se complementam, dando a ideia de que a fusão entre eles pode resultar um paradigma 

com proposta de maior resiliência ambiental para a paisagem – a paisagem que interessa ao 

desenvolvimento sustentável da humanidade sobre a Terra. 

Incontáveis são os conceitos de paisagem, e os autores os apresentam continuamente, 

tantos quantos acharem necessários. E porque isso acontece? 

A paisagem se comporta na mente humana quase como um ‘instinto sexual’, que o 

liga aos elementos e processos que o cercam, como se o guardasse em um ‘útero ambiental’. 

Como se percebe, não é difícil conceituar a paisagem e, isso porque ela é inevitavelmente uma 

espécie de ‘instinto de autopreservação’, em sua primeira manifestação primitiva. 

A paisagem, muito antes de ser reconhecida pela geografia como uma categoria de 

análise do espaço, de comunicação com o mundo, parece ser uma espécie de amálgama 

natural na formação da mente humana. Por essa condição natural, a paisagem antes de ser um 

conceito geográfico é um processo de vida. Nesse sentido, a paisagem é instintiva, intuitiva e 

rápida por seu caráter subjetivo, passando a ideia de ser um processo/produto da 

subconsciência. Por essa espécie de onipresença fundamental, não é conveniente, neste 

momento, aprofundar sobre a sua evidente aparência física, quântica. Esse é um conceito 

complexo que traz embutido, entre outras, a ideia de que o visual é físico e possui um sentido 

primordial de realidade. 

Então, qual é a paisagem que interessa para essa pesquisa? 

Em contraponto com o conceito visual ‘leigo’ de paisagem, utilizado para as análises 

corriqueiras de uma área, propõe-se uma definição própria de paisagem, por meio de síntese 

científica de um método, no caso, o cartográfico. 

Por esse caminho, a definição de paisagem perde a sua subjetividade nata, e a sua 

natureza primordial de sentido inevitável cessa. Assim, a paisagem é construída com base em 

critérios científicos e, não mais representa, um produto oriundo de uma sensação por meio da 

visão efetiva e efusiva. Nesse sentido, essa paisagem construída passa a servir a outros 

propósitos da humanidade, como o científico, o social, o religioso, o político e o cultural, 

visto que assim é muitas vezes qualificada. 
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Portanto, é o método de ciência (cartográfico) que tentará explicar as suas 

possibilidades existenciais e, nesse caso, a paisagem volta à sua condição plural de 

concepção, considerando que muitos são os métodos do conhecimento sobre ela, estendidos. 

Quando isso acontece, a paisagem passa a incorporar outros adjetivos, e será absorvida de 

acordo com o interesse do seu propositor e passará de condição natural-integral de percepção, 

para a condição natural-parcial de realidade. Agora, como parte da paisagem integral, passa a 

interessar. Essa é a sua condição natural-parcial de uma realidade cartográfica e geográfica. 

Por fim, apreende-se, das visões apresentadas, que a paisagem ainda que 

multifacetada, ostenta uma dupla face, como em uma moeda, representada de um lado pela 

natureza-integral subjetiva, intuitiva e instintiva das coisas do mundo e, do outro, uma 

natureza-parcial, convenientemente geográfica e catalizadora. Como não fosse previsível esse 

paradoxo, forma-se nessas considerações ‘antefinais’, outro conceito de paisagem, quiçá, um 

tanto mais complexo, assim resumido: a paisagem é como grãos de areia, cuja matriz reativa é 

constituída de toda matéria e energia elementares, guardando todas as propriedades do espaço 

integral, paradoxalmente, atemporal. Essa é a paisagem que interessa. 

Esta paisagem ‘sistêmica’ foi estruturada por intermédio de um insight cartográfico, 

originado no processo de ‘complexação’ associado ao campo da química de coordenação e, 

como já fluía uma espécie de intuição, de antevisão, que a paisagem, na sua aparente 

simplicidade visual, pudesse conter em seu ‘tecido quase volátil’ algo de mais complexo (e 

contém) ou que levasse, ao menos, a essa condição por princípio, foi que irrompeu a 

possibilidade teórico-cartográfica de fundir dois modelos de paisagem reconhecidos pela 

comunidade científica: o ecossistema e o geossistema. 

Envolto em um turbilhão de imagens e de profusas formulações cartográficas, a 

questão era: Como estruturar e encaminhar um esquema de fusão de sistemas ambientais para 

criar um modelo de paisagem? 

O insight repercutia a possibilidade de junção entre o ecossistema ‘anemeróbio’ com o 

geossistema ‘euemeróbio’, para formar uma terceira entidade geográfica de paisagem – um 

sistema complexo de hemerobia variável –, por semelhança do que ocorre em uma reação 

química de complexação de partículas iônicas. 

No primeiro momento, havia um forte estranhamento quanto essa possibilidade. 

Todavia, uma questão metodológica estava formada, caso fosse viável a proposição: Como 

conduzir a reação/fusão dos paradigmas mencionados, de forma a se ter como 

resultado/produto um sistema aplicável ao mapeamento de seus padrões de paisagem? 
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Poder-se-ia reputar o ecossistema conceitual, uma supermolécula com três partículas e, 

o geossistema, uma outra superestrutura composta também, por três partículas e, dentre essas, 

duas assumiriam o papel de ‘ligantes’ durante o processo de fusão das outras quatro partículas 

afins dos sistemas de paisagem, para no fim, formar uma terceira superestrutura de paisagem? 

Enfim! Esse era um desafio – uma hipótese cartográfica preconizada pelo insight. 

A conduta ‘cartográfica’ de avaliação complexa de paisagem para se alcançar os 

resultados/produtos desse experimento, é a que se segue. 

Um pouco de complexação química, ajuda a entender a fusão dos paradigmas de 

paisagem (ecossistema e geossistema): em química de coordenação, uma reação de 

‘complexação de íons’ ocorre por afinidade química entre partículas, onde o papel de um ou 

mais ligantes é essencial, como sucintamente descrito a seguir. 

Dadas as partículas P1, P2, P3 e P4, reagindo com dois ligantes (L1 e L2), essas irão 

formar o complexo P1234L12 + os resíduos, quando de uma reação incompleta. De um modo 

geral, é de se esperar que se produzam os resíduos. Esses é que tornam a reação incompleta. 

Como exemplo de reação simples na reação química: HCl + NaOH  NaCl + H2O, a 

partícula NaCl, é como se fosse o complexo e a H2O é como se fosse o resíduo. No caso de 

uma reação de complexação, se duas moléculas e um ligante possuírem afinidades entre si, 

uma vez em reação (fusão), formarão um complexo e resíduos. 

Nesse tópico, o termo ‘complexação’ será substituído por ‘fusão’, considerando as 

características do experimento, por não se tratar, exatamente, de uma reação química 

autêntica, já que o objetivo foi o de criar um modelo de paisagem. 

Para uma maior abstração do processo de fusão, recorra o leitor, reiteradamente, aos 

geoinfográficos que compõe esse item, em especial, o visualizador da Figura 5.9. 

Dá-se início ao processo de fusão paradigmática com a separação de duas 

supermoléculas (dois sistemas de paisagem), denominadas de sistema E (Ecologia) e sistema 

G (Geografia), sendo, respectivamente, as suas partículas: E1, o meio abiótico e E2, o meio 

biótico; e, G1, o potencial ecológico, G2, a exploração biológica. Acrescenta-se ainda, a E3, 

da atividades/processos naturais e G3, a da atividades/processos antrópicos, como partículas 

ligantes – o ecoligante e o geoligante, respectivamente. 

As partículas afins E1 + G1 formam a molécula/subsistema E1G1 e as partículas E2 + 

G2, a molécula/subsistema E2G2. 

Na analogia inversa de fusão de sistemas ambientais (ver na Figura 5.9), observa-se 

que os subsistemas estruturais E1G1 e E2G2, na presença dos subsistemas ligantes básicos E3 

e G3, apontam para níveis de saturação inversamente proporcionais, com uma distinção 
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singular nos seus níveis extremos, justificados por meio de forte ligação e de quase 

‘desligamento’ teórico, segundo a reação específica do ligante predominante. A esses níveis 

‘climácicos’, chamou-se de saturação geoecodinâmica, onde os seus representantes-

componentes, os subsistemas de nível máximo ou ‘saturado’, foram observados em duas 

condições ambientais: a de ěcogeossistema, prontamente reconhecido por apresentar uma 

interfase tipicamente fitográfica ou ‘fitoestásica’, onde o relevo-síntese está visualmente 

encoberto e, a de ğeoecossistema, cuja interfase ambiental é de natureza morfotopográfica de 

caráter ‘resistásico’, onde ao contrário da condição ambiental anterior, o relevo-síntese está a 

descoberto, como resultado de efeitos provocados por processos antrópicos. 

Observou-se também que, estando os níveis de ‘ligação’ entre os sistemas de paisagem 

em suas fases mínima, fraca, tarja de ajuste, forte ou máxima, os subsistemas não se anulam. 

Mas isso se tratando apenas das funções ambientais-ecológicas que chamou-se de 

ecofuncionalidades de cada subsistema, o que suscitou a ideia da existência dessa função 

analítica limitadora e subsidiária, entre os subsistemas. Nesse sentido, foi considerado as 

possibilidades de serem mensuradas e mapeadas essas ecofuncionalidades, cuja aplicação na 

cartografia de paisagem, de conservação de água e de potencialidade turística fossem viáveis. 

Na Figura 5.10 tem-se o esquema de fusão de sistemas ambientais de ‘paisagem’, 

originados pelo pareamento teórico do ecossistema com o geossistema. 
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Figura 5.9. Visualizador de analogia inversa da química de complexação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESQUEMA DE COORDENAÇÃO QUÍMICA (Como é) 
 
Exemplo: Complexo de Cisplatina: PtCl2(NH3)2 

 
Onde: 

 
Pt (platina) – é o íon central 
Cl (cloro) e NH3 (amônia) – são ligantes 

 

E2 (Processos) 

Meio biótico 

 

G2 (Processos) 
Exploração biológica 

 

G1 (Elementos) 
Potencial ecológico 

 

E1 (Elementos) 
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Elaborado por 
MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Figura 5.10. Visualizador de integração teórica entre sistemas ambientais 
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meio abiótico (partícula E1) 
meio biótico (partícula E2) 
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(Molécula G) 

meio potencial ecológico (partícula G1) 
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Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Nesse sentido, as possibilidades de mapeamento de unidades de paisagem formadas 

pela fusão ecológico-geográfica (nível mínimo de ecogeossistema) e o geográfico-ecológica 

(nível máximo de geoecossistema), podem ser ressaltadas pela cartografia de paisagem, desde 

que associada a uma visão interfásica global, ou seja, o de um sistema-paisagem 

‘ecogeográfico’. 

Desse modo, o sistema-paisagem é um produto de fusão de modelos afins de leituras 

de paisagem em vigência no mundo científico, e que o revela como um paradigma de relações 

ecológicas e geográficas (ecogeográficas), reagindo continuamente com certa ‘regularidade e 

previsibilidade’ segundo um sistema ecodinâmico consequencial do: se desmata  degrada; 

se conserva  preserva), em conformidade com o princípio reacional de afinidade entre 

partículas e ligantes. 

Os subsistemas saturados ‘S’ e não-saturados ‘NS’ são primariamente manifestações 

visuais naturais-integrais de máxima saturação possível, não se alcançando o status de pureza 

na origem, em função do princípio de includência, de sua coexistência em uma mesma 

paisagem integral – um não exclui o outro. 

O subsistema S predominante é um controlador de condições socioambientais 

favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento socioeconômico de uma paisagem integral. 

Portanto, sua localização cartográfica relativa pode prognosticar sobre suas intensidades 

geográficas, indicando hotspots de instabilidades socioambientais. No seu sentido 

estritamente ecológico, hotspots significa regiões com grande diversidade biológica endêmica 

sob condições de alto grau de extinção de espécies animais e vegetais. No nosso caso, são 

paisagens sistemáticas com grande diversidade tecnológica aplicada. Com o mesmo sentido 

ecológico, a ideia de hotspot socioambiental advém da necessidade de se preservar a vida. 

Como escreveu Fernando Pessoa: “Há sempre um momento em que toda obra humana 

necessita ser colocada em situação crítica, como condição mesmo de sua continuidade”. 

A quantidade de ligante é o limitador da formação do produto final nunca alcançando 

na prática 100% de rendimento reacional. 

O geoligante é altamente reativo por seu nível energético ser baixo. Quanto menor o 

nível energético, mais rápido é a reação, ou seja, a parte mais reativa da reação (de baixa 

entropia), por exemplo: ao se jogar uma bola de sódio em um reservatório de água ocorrerá 

uma reação explosiva em função da alta reatividade entre sódio e água. No caso, a atividade 

humana se comporta como se fosse essa ‘bola de sódio’, é muito reativa. 

O ecoligante enquanto processo ecobiológico é de alta energia, o que significa dizer 

que acumula ao longo do tempo uma enorme quantidade de energia até reagir completamente 
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no ecossistema e, quando o seu pico energético atinge o ‘máximo’, encontra-se-á representado 

pelo estágio climácico-vegetacional. Nesse sentido, a dissipação energética desse estágio 

gerado por os fenômenos associados aos movimentos tectônicos tais como: terremotos e 

vulcanismos é altamente destrutiva. 

Os elementos que estão em menor quantidade no sistema é que vão limitar o nível de 

reação e esses fazem parte do subsistema meio biótico. 

A escala não é um problema para delimitar a paisagem ‘integral’ (visual-física) – 

aquela que se vê, naturalmente, e sim da paisagem ‘integral subsidiária’ (visível-teórica) – 

aquela que é interpretada à luz da ciência por intermédio da quantificação geoespacial. 

As formas de abordagens de cada uma delas sugerem ausência de afinidade entre elas, 

pelo menos num primeiro momento da reação. Nesse sentido, a paisagem subsidiária seria um 

resíduo, um subsistema da fusão de paradigmas. 

Como exposto, apreende-se as escalas de proporcionalidade cartográfica e de 

intensidade geográfica como questões a serem resolvidas pela cartografia topográfica ou 

básica e pela cartografia geográfica. 

Entende-se a paisagem integral enquanto produto de um processo físico-mental básico, 

que fornece suporte à sobrevivência de ‘animais visuais’, ou seja, daqueles que identificam as 

suas possibilidades vitais por meio de variáveis visuais. Nesse sentido, é algo que ultrapassa a 

cartograficidade ou a geograficidade de fenômenos complexos que compõem a paisagem. 

Na reação paradigmática não houve a percepção de afinidade espacial ou temporal 

completa entre escala proporcional cartográfica, de intensidade geográfica e paisagem. 

A aplicação da escala geográfica de intensidade e a de proporcionalidade cartográfica 

está ao nível da visibilidade-teórica, denominado de Sistema-paisagem – a aplicada à 

geografia, como é o caso dessa pesquisa sobre o VEQ.Matapi, que visa integrar técnicas 

cartográficas e observações geográficas da paisagem, segundo seus níveis alternantes de 

saturação ecobiogeográfica. Qualquer paisagem é uma forma de imagem de paisagem e o que 

pode definir a sua escala é o seu modo de observação. Sendo toda a imagem de paisagem 

fugaz, pois nasce instantaneamente e extingue-se de igual forma, a imagem de paisagem como 

paisagem é apenas uma questão teórica, conceitual. Como já descrito, sua possibilidade de 

existência instantânea é o que a identifica com o que se pode chamar de ‘realidade do 

observador’, ou seja, um produto do seu imaginário visual, acadêmico-científico ou ambos. 

A distribuição espacial de matrizes básicas superpostas de sistemas de paisagem 

observada na Figura 5.11, serviu de orientação cartográfica para a distribuição dos padrões de 

Sistema-paisagem do VEQ.Matapi, conforme a Figura 5.12. 
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Figura 5.11 – Visualizador de sistema ecológico (ecossistema) 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 
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Figura 5.12 – Visualizador de sistema geográfico (geossistema) 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2009 
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Figura 5.13 – Prospector de sistemas sobrepostos de paisagem 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2015 

1ª atualização 
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A distribuição espacial de grandes compartimentos de grupos intregrados de ‘imagem 

de paisagem’ do SP do VEQ.Matapi, se dá de forma desigual em função da maior ou menor 

presença de geofatores distribuídos em seus dois setores hidrogeográficos, o de leste (SHL) e 

o de oeste (SHO) (ver na Figura 5.14). No SHO a atuação de geofatores é menos evidente, o 

que resulta no predomínio da interfase ěcogeossistêmica. Essa condição geoecológica 

‘geomarcadora’ coloca o SHO como uma área propensa a ocorrência de um número maior de 

atributos naturais, com grande potencialidade ecoturística, além de facilitar o monitoramento 

da água/recursos hídricos e de proporcionar as atividades de conservação do relevo 

‘amamelonado’. Devido a assimetria hidrogeológica do VEQ.Matapi, esse setor possui 

naturalmente uma área bem maior. Por outro lado, no SHL os geofatores são mais atuantes, e 

por consequência a interfase predominante é a ğeoecossistêmica, o que não quer significar que 

não ocorra aí, atributos preturísticos interessantes como a tarja de tombadores. Nesse setor a 

conservação do relevo é até certa medida favorecida por as topofeições tabulares controladas 

por as crostas lateríticas, onde sobressaem as esplanadas e os relevos residuais propícios a 

implantação de mirantes, como os do Maruanum, do Matapi e da Tessalônica. As áreas mais 

afetadas desse setor hidrogeográfico são as relacionadas com os geofatores de atividades 

silviculturais e granoculturais. Por sua vez, por intermédio de variações de classes de seus 

dois tipos de paisagem buscou-se mostrar uma relação direta entre os geofatores e os sistemas 

ecológicos presentes na área de estudo. A delimitação arbitrária de classes das unidades 

observacionais ou macrocompartimentos de classes de paisagem, foi uma forma encontrada 

para identificar cartograficamente, as fitofeições e topofeições singulares do VEQ.Matapi. 

A paisagem classe 1 ou saturada, relativa ao ěcogeossistema ou ao ğeoecossistema 

indicou que, o Sistema-Paisagem se aproximou de ‘atividades máximas’ de processos 

específicos de clímax vegetacional ou de degradação ambiental, fosse o natural ou o cultural. 

O termo ‘saturado’ foi utilizado no sentido relativo, pois que não se concebeu para o 

VEQ.Matapi uma condição processual única, que apontasse para um estado ambiental 

absoluto. 

A paisagem classe 2/ğeoeco, colocou cada unidade observacional, sob um padrão 

visual/visível de imagem de paisagem peculiar, onde supostamente, foi possível revelar com 

mais clareza os seus elementos culturais (geofatores característicos). Ao contrário, por a 

paisagem classe 2/ěcogeo, buscou-se revelar com mais clareza os seus elementos naturais 

(geomarcadores característicos). Portanto, a paisagem classe 2 é uma espécie de imagem de 

paisagem intermediária. 
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Por sua vez, a paisagem classe 3, tanto a de ěcogeo como a de ğeoeco, buscou-se 

representar aqueles padrões em que, supostamente houve um ‘equilíbrio’ entre os processos 

natuais e culturais, tornando-se assim a paisagem classe 3, uma espécie de imagem de 

paisagem de transição, com características que se denominou de ‘transgressão’ ambiental 

quando tendeu para o estágio ğeoeco ou de ‘regressão’ ambiental quando se orientou para a 

fase ěcogeo. 

 

5.1.4 Aplicação (geo)cartográfica: distribuição espacial de sistemas-paisagem 

 

Elaborou-se um quadro comparativo (ver no Quadro 5.1) entre as possibilidades de 

reconhecimento de um maior número de padrões paisagísticos identificando suas supostas 

interfases naturais (geomarcadores) e suas possíveis relações com os processos culturais 

(geofatores) para os sistemas de paisagem ecogeográfica utilizados nessa pesquisa, ou seja, o 

ecossistema, o geossistema e o sistema-paisagem 

Quadro 5.1 – Visualizador analógico/digital de unidades de paisagem do VEQ.Matapi 

 Ecossistemas Geossistemas Sistema-Paisagem 

 

 

Tipos de paisagem 

 

3 
(unidades ‘ecofixas’) 

 
Floresta de ‘terra firme’ (ES1) 

Cerrado (ES2) 
Floresta/Mata de várzea (ES3) 

 

 

5 
(unidades ‘geofixas’) 

 
Colinas em floresta (GS1) 

Tabuleiros/cornijas em cerrado (GS2) 
Mamelões em cerrado (GS3) 

Interflúvios tabulares/esplanadas em cerrado (GS4) 
Planícies tidais e ‘tesos’ em várzea (GS5) 

 

 

2 
(unidades ‘ecoflexíveis’) 

 
Ěcogeossistema 
Ğeoecossistema 

 

 

Número de classes 

 

4 
Floresta 

Cerrado 1 
Cerrado 2 

Várzeas baixas e ecótonos 

 

3 
 

6 
3 Ěcogeo: a saturada (1), a 

intermediária (2) e a de 
transição (3) 

 
3 Ğeoeco, a saturada (1), a 

intermediária (2) e a de 
transição (3) 

 

Variações de paisagem 3 6 > 20 

 

 

Transição/contato 
2 

Floresta de ‘terra 
firme’/Cerrado 

Cerrado/Floresta de várzea 
 

5 
(ver na Figura 5.12) 

> 20 

(ver na Figura 5.14) 

 

 

 

Como o sistema-paisagem é um produto ‘ecoflexível’ originado por a ‘fusão de dois 

sistemas de paisagem’, suas facetas se revelam por intermédio de um amplo intervalo de 

combinações entre esses dois tipos sistêmicos de paisagem aportados na ‘reação inversa de 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2019 
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mistura da complexação’. Nesse sentido, considerou-se o ecossistema como o sistema mais 

natural possível (ěcogeossistema) e o outro, o geossistema, o mais cultural possível 

(ğeoecossistema), esses extremos supostamente gerou essa ‘flexibilidade de combinações 

paisagísticas’. com relação a participação proporcional de geomarcadores e de geofatores, 

Portanto a revelação de um maior número de classes de paisagem (padrões geoespaciais) em 

função de uma variação de elementos estruturais de paisagem, também maior, e por essas 

multigeometrias um maior número de áreas de transição (ecótonos) que, arbitrariamente 

foram definidas na paisagem cartográfica representada por o mapa de sistema-paisagem (ver 

na Figura 5.14), mas trazidas da paisagem ‘real’ obtidas no campo. 

O caráter ‘ecofixador’ do ecossistema e o do ‘geofixador’ do geossistema significa que 

há nesses sistemas uma tendência dos pesquisadores em delimitar com uma certa precisão os 

seus limites de mutação, o que originariamente não é a proposta do sistema-paisagem que, 

nesse ponto tende à ecoflexibilidade de suas áreas de mutação. Quanto ao item da ‘variação 

de paisagem’ buscou-se a identificação de geomarcador na estrutura de paisagem em 

detrimento do geofator. 

Ainda que necessitando de ajustes teóricos, o SP supostamente demonstrou ser um 

instrumento geográfico bastante adequado de revelação de nuanças de paisagem (padrões), 

além de se constituir uma ferramenta cartograficamente eficaz, no que tange à observação 

interpretativa de atributos ecoturísticos de unidades de paisagem, em se tratando de seu grau 

de degradação (hidro)ambiental por influência de rotinas no solo (geofatores ordinários). 
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Figura 5.14 – Visualizador de interfases de Sistema-Paisagem do VEQ.Matapi 

 

ĚCOgeo 3b-agrícola/areal 

ĞEOeco 2c-areal 

ĞEOeco 2b-silvicultura 

ĞEOeco 3b-mata secundária 

ĚCOgeo 2e-florestal/agrícola 

ĚCOgeo 3b-cerrado/esplanada 

ĞEOeco 3a-granocultura 

ĞEOeco S-urbano 
 

ĚCOgeo 2a-várzeas e lagos 

ĞEOeco S-urbana 

ĞEOeco 2a-periurbana 

ĚCOgeo 2b-cerrado/mamelonado 

ĚCOgeo 3a-faxinal/cerrado 

ĚCOgeo 2c-floresta/faxinal 

ĚCOgeo 2d 
fronteira agrícola ĚCOgeo S-agrícola/florestal 

M
AC

RO
CO

M
PS

AR
TI

M
EN

TO
S 

 

LEGENDA 
Tipo Classe Paisagem 

ĚCOgeo Saturada florestal 

 2a, 2b, 3a, 3b [...] [...] 

ĞEOeco Saturada urbana 

 2a, 2b, 3a, 3b [...] [...] 

 

Ilha de Santana 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2019 

Nota: Mapeamento preliminar 

1ª atualização 



313 

 

Figura 5.15 – Prospector de síntese de níveis de magnitudes do Sistema-Paisagem 
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Nível de formação de paisagem 

MAGNITUDE ECOSSISTÊMICA 

50% 

SUB-SISTEMA ANTRÓPICO 

SUB-SISTEMA FÍSICO-AMBIENTAL 

SUB-SISTEMA BIOLÓGICO 

Geossistema mínimo Geossistema em atenção Geossistema de risco Geossistema S 

Ecossistema S Ecossistema em atenção Ecossistema em risco Ecossistema mínimo 

75% 25% 

25% 75% 

(+)      TARJA DE CONTROLE DE TENDÊNCIA      (-) 

incipiente sustentável (-) sustentável (+) insustentável 

China Amazônia São Paulo VEQ.Matapi 

NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SISTEMA-PAISAGEM 

Santana-AP 
Goiânia 

50% 25% 75% 

Vazio DS Processo-base DS Densidade partilhada Densidade não partilhada 

Irreverssível? 

Tarja de controle de tendência 

 

Amazônia 

Amazônia/Centro-Oeste 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2019 
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5.2 Avaliação complexa da conservação de água e da potencialidade turística 
 
“Enquanto houver um gemido na paisagem em que nos 
movimentamos, não será lícito cogitar da felicidade isolada 
para nós mesmos.” 

CHICO XAVIER 

 

5.2.1 Instigadores de alterações hidroambientais na paisagem 

 

Entende-se por instigador o processo complexo mais amplo, geral, com capacidade de 

provocar significativas mudanças (sazonais e/ou oportunistas) na quantidade/qualidade de 

Água de um sistema ecológico, incluindo indiretamente a sua porção aérea. Nesse sentido, o 

instigador ‘hidroambiental’ é um tipo de categoria de avaliação complexa (de Água) na 

paisagem, constituído a partir da interação ‘menos’ complexa, até certa medida simplificada, 

entre geomarcadores e geofatores (ver na Figura 5.16). 

Figura 5.16 – Visualizador metodológico do Sistema de conservação de água do VEQ.Matapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, um ou mais instigadores hidroambientais reconhecidos em uma subárea 

do VEQ.Matapi, possibilitam a identificação de peculiaridades de rotinas no solo como um 

modelo do sistema conservativo de água, adiante, e a sua demarcação cartográfica, ainda que 

inferida. 

Para os decursos mais amplos de que ocorrem naturalmente no VEQ.Matapi, tem por 

referência o seu ciclo hidrológico geral, minimizando até certa medida o ‘modus operandi’ de 

SISTEMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA DO VEQ.MATAPI 

INSTIGADOR HIDROAMBIENTAL 

processos complexos gerais 

GEOMARCADOR 
processos específicos naturais 

GEOFATOR 
processos específicos culturais 

 

Bacia 
hidrográfica 

MODELOS-SISTEMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

Edaficultor Refectivo Intensificador Miradouro Usofrutuário Hidrodefensivo 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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geofatores aí identificados. Nesse sentido, a rotina no solo da área pesquisada, mesmo dando 

respostas diferenciadas sobre a água disponível no vale em algumas situações e condições 

desfavoráveis, não parecem ‘esforços’ o suficiente para alterar a suposta auto-organização da 

bacia hidrográfica do rio Matapi. 

A preponderância cartográfica multiescalar sobre os instigadores ambientais dá uma 

ideia da abrangência espacial dos processos reconhecidos no VEQ.MAtapi. Nesse sentido a 

amplitude dos processos ecogeográficos, supostamente irão refletir até certa medida, as suas 

escalas geográficas, ou seja, seus influxos socioambientais. Por sua vez, a influência 

multiescalar sobre os instigadores ambientais submete-se às escalas de influxos de agentes 

naturais e antrópicos no sistema fractal da bacia hidrográfica, pesquisado. Nesse sentido, as 

expressões de paisagem resultam de alterações hidroambientais produzidas pelos agentes, de 

acordo com suas propriedades particulares. 

As áreas úmidas, os solos e os lagos são os indicadores mais sensíveis às alterações 

ambientais, deixando na paisagem marcas balizadoras quanto suas instabilidades 

ecodinâmicas. 

Por outro lado, a qualidade das coleções hídricas superficiais incluindo-se lagos e 

sistemas fluviais e tidais, apesar de serem bastantes vulneráveis aos agentes naturais e 

antrópicos, pouco ou nada registram das alterações ambientais, o que se deve dentre outros, a 

grande mobilidade da água no meio ambiente. 

Os movimentos de massa do tipo rastejamento de solo são mais visíveis nos cinturões de 

tombador e de determinadas zonas amamelonadas, sendo atividades como um todo, pouco 

comuns na unidade estudada. 

Embora participe de processos naturais de modelamento escultural da paisagem do 

VEQ.Matapi, o geomarcador vento foi observado, considerando que o escopo original desse 

trabalho se voltava aos aspectos cartográficos de conservação de Água/recursos hídricos 

bacinais. No entanto, esse elemento foi secundariamente considerado no contexto qualitativo 

da fitocontaminação como agente dispersor de sementes. 

Os instigadores ‘ambientais’ mais relevantes, reconhecidos, no VEQ.Matapi são: o de 

susceptibilidade e auto-organização de sistema sob o esforço de uma dada rotina no solo; o da 

interceptação desigual de chuva pelo ‘relevo vegetativo’ das subáreas; o de erosão hídrica 

(pluvierosão) de camadas de solo; o da inversão antrópica de relevo ou topográfica; o de 

tempo de residência de água no ambiente; o de oscilação diuturna de nível de maré e o de 

cheia sazonal; o de consistência da rede hidrográfica; o de mudança de rotina no solo; e; o de 

combustão induzida de fitomassa. 
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A combinação entre os geomarcadores (três primeiros) e os geofatores culmina em 

situações diferenciadas de tempo de residência de água na unidade observada, o qual, é 

crucial para a manutenção do equilíbrio de ‘produção protéica’ de seus sistemas ecológicos. 

Nesse sentido, a forma como cada processo geomarcador/geofator interage com a ‘imagem’ 

de paisagem, a torna singular em cada um de seus ‘departamentos’, que no seu contexto de 

integralidade ambiental é muito abstrusa de ser revelada. 

Nesse suposto emaranhado, pressupõem-se existir uma relação direta, generalizada, 

que atua entre os elementos de relevo, entre interceptação vegetal e erosão/sedimentação 

hídrica, a qual, é determinante no grau de degradação do solo com impactos diretos sobre a 

água. 

O instigador ambiental de susceptibilidade e auto-organização de sistema sob o 

esforço de uma dada rotina no solo, tem por conceito-chave a ‘bifurcação/limiar’ de níveis de 

estabilidade ambiental. Por sua vez, o conceito de ‘bifurcação’ ainda pouco explorado pelos 

geocientistas indica que o sistema pode adquirir um novo regime de maneira brusca mediante 

esforço (HUGGET, 1985). A noção de limiar é por tanto um ponto de bifurcação onde duas 

situações distintas em um determinado ponto são possíveis. A passagem de processos 

deposicionais para processos erosionais ou a passagem de erosão predominantemente laminar 

para a erosão linear são exemplos de bifurcação. 

No estudo integrado de paisagem pode-se perceber o conceito de limiar e bifurcação a 

partir de um suposto “modelo de mudança ecológica” apresentado por Oldfield (1983) e 

exposto na Figura 5.17. Entre dois períodos de equilíbrio em condições ecológicas e de rotina 

no solo bem distintos (por exemplo: floresta  pastagem e cerrado  silvicultura), ocorre um 

período designado de “auto-organização” no qual o equilíbrio é alcançado em outro nível de 

evolução e/ou intensidade dos processos envolvidos, influenciando diretamente a seleção de 

geoindicadores. 
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Figura 5.17 – Visualizador de sistemas (socio)ambientais do VEQ.Matapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Segundo Simões (1997) modificado de Oldfield (1983), se um sistema ecológico está 

sob esforço no limiar/bifurcação, ele está parcial ou totalmente em um estágio de auto-

organização ou então preste a mudar de nível de estabilidade “b” devido, por exemplo, a 

variações de rotina no solo. 

Como destaca Burel et al. (1992), os níveis hierárquicos de um sistema ambiental 

podem ser considerados autônomos, e em certas condições ser estudados independentemente. 

Entretanto, quando analisados de maneira simultânea, contribuem para reduzir o ‘ruído’ nas 

informações, ou seja, àquelas informações menos importantes aos objetivos propostos. 

Qualquer esforço sobre um sistema ecológico representa em maior ou menor grau uma 

nova auto-organização ambiental, que tem por origem a fragmentação ambiental. 

Nesse sentido, a forma do fragmento gerada se apresenta como uma relação entre área 

e perímetro do fragmento, sendo um parâmetro útil, especialmente quando analisado o efeito 

de borda do fragmento, ou seja, quanto mais irregular a área suprida de cobertura vegetal, 

maior o efeito de borda sobre o habitat e a Água na paisagem, conforme observado na Figura 

5.18. 

Nível de estabilidade “a” 

ESFORÇO 

Nível de estabilidade “b” 

Características 

processuais (?) 

AUTO-ORGANIZAÇÃO 

Limiar  bifurcação 

Adaptado de SIMÕES, 1997. 

SISTEMA ECOLÓGICO SOB ESTÍMULO ANTRÓPICO 
 

           Floresta de Várzea     Pastagem 

   COBERTURA VEGETAL 
                   Cerrado      Silvicultura 

 

Adaptado de SIMÕES, 1997 
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Figura 5.18 – Visualizador de formas de áreas e seus efeitos na borda/interior de habitat na 

paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No visualizador 5.18 observa-se em A, como os efeitos de borda podem reduzir o 

interior do habitat. No caso o setor de influência constante da borda é de 240 metros; em B, 

maior área interior preservada com cinturão uniforme com o mínimo de área de borda; e, em 

C, áreas interiores menores e fragmentadas com cinturão apresentando maiores áreas. 

Progressão geométrica 

A 

= 
Área 

C 

B 

Fonte: Lands e Parks, 1996. 

Fonte: Adaptado de Franklin, 1992. 

Partes de florestas 

madurasmaduras 

Regeneração recente 

Habitat do interior da floresta 
Borda de habitat 

Partes de floresta madura 

Regeneração 
recente Borda de habitat Habitat no interior da floresta 

 

ha = hectare 

EFEITOS GEOMÉTRICOS DE 

FRAGMENTAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

Fonte: LANDS e PARKS, 1996 

Fonte: FRANKLIN, 1992 
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Figura 5.19 – Visualizador de efeitos de recuperação de sistema fitoecológico em áreas 

desmatadas (sob forte impacto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito de borda é um conjunto de alterações bióticas e abióticas, decorrentes da 

criação de uma borda abrupta em uma área antes contínua, e causadas pela interação entre os 

habitats adjacentes. 

A preocupação com o efeito de borda se deve ao fato de características climáticas de 

borda serem completamente distintas das do interior de fragmento, que gera, entre outros 

efeitos a redução hídrica ambiental, assim como, a modificação tanto da biodiversidade, 

particularmente, de diversidade botânica do fragmento conforme observado na Figura 5.19. 

Outro importante instigador ambiental do VEQ.Matapi é o da interceptação de chuva 

pelo seu ‘relevo vegetativo’ distribuído de forma desigual, devido os sistemas ecológicos 

diferenciados estabelecidos sobre padrões geomorfológicos também diferenciados. 

Segundo Blake (1975) apud Tucci (1993), “A interceptação é a retenção de parte da 

precipitação acima da superfície do solo”. A interceptação pode ocorrer devido a vegetação 

ou outra forma de obstrução ao escoamento. O volume retido é perdido por 

evapotranspiração, retornando à atmosfera. Este processo interfere no balanço hídrico da 

bacia hidrográfica, funcionando como reservatório que armazena parcela da precipitação para 

 

   Recuo de borda de floresta 

Regeneração 
secundária 

A 

C 

B 

Borda de floresta 

Fonte: LANDS e PARKS, 1996 
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consumo. A tendência é de que a interceptação reduza a variação de vazão ao longo do ano, 

retarde e reduza o pico de cheias. 

Linsley et all. (1949) menciona que sob condições similares, as perdas por 

interceptação vegetal podem chegar até a 25 % de precipitação anual. Helvey e Patric citado 

por Wigham (1970) indicam que em regiões úmidas e com florestas, a interceptação vegetal 

anual pode chegar a 250 milímetros. 

A retenção de parte de escoamento por depressões do solo não pode ser considerada 

uma interceptação propriamente dita, já que parte de volume retido retorna ao fluxo da bacia 

através de infiltração. 

As depressões de solo ou a baixa capacidade de drenagem podem provocar o 

armazenamento de grandes volumes de água reduzindo a vazão média da bacia. No rio Matapi 

observa-se em alguns trechos que a vazão média diminui para jusante devido ao aumento de 

áreas de inundação que represam parte do volume de montante. 

A interceptação vegetal depende de vários fatores: características de precipitação e 

condições climáticas, tipo e densidade de vegetação e período do ano. Em florestas, para 

pequenos volumes de precipitação (< 0,3 milímetro), todo o volume é retido e para 

precipitações superiores a 1 milímetro de 10 a 40 % pode ficar retido (KITTREDGE, apud 

VIESSMAN et al., 1977). 

De acordo com Stenberg (1949) apud Pereira (1995), o sistema foliar de vegetação 

secundária de uma região pode interceptar de 10 a 25 % de precipitação. 

Segundo Tricart (1992) apud Pereira (1995), a ausência de cobertura vegetal favorece 

o processo pluvierosivo sob precipitações de 330–500 milímetros/hora em período superiores 

a 15 minutos. 

A erosão hídrica ou pluvioerosão pode ser considerado um instigador ambiental 

genérico ou de grande amplitude espacial, por atuar sazonalmente em toda a área de pesquisa, 

mesmo que ocorram episódios isolados por conta de sua grande extensão de 2.500 km2, e, de 

sua compartimentação fitogeomorfológica regional. Uma porção ao sul da área está inserida 

na planície ‘litoral’ do geocomplexo estuarino do Amazonas, o que supostamente reflete na 

sua quantidade pluviométrica. 
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Figura 5.20 – Visualizador de compartimentação (hidro)geomorfológica 

  

 

 

 

A erosão pelo impacto das gotas de chuva (splash erosion) sobre as superfícies 

desnudas de interflúvios tabulares movimenta os sedimentos em todas as direções e para 

jusante das vertentes. O escoamento laminar sobre os latossolos desprotegidos de vegetação, 

gera nos geofácies de topos e vertentes, a degradação de estruturas horizontais desses solos, 

rebaixando sistematicamente todo o modelado e produzindo sedimentos que são transportados 

até os canais e ravinas. 

As chuvas de 100 milímetros podem mover em torno de 300 toneladas/hectare de 

detritos nestes tipos de solos. Estes índices pluviométricos são comuns no período chuvoso 

(inverno) no VEQ.Matapi, o que corrobora com as modificações expressivas do conjunto de 

microformas observado na área de trabalho, onde são comuns as ‘demosailles’ do sistema 

erosivo laminar ou em lençol. 

TABULEIROS COSTEIROS 
Pluviosidade A > efeitos de erosão hídrica 

PLANÍCIES LITORAL 
Pluviosidade B < efeitos pluvioerosivos 

Macapá 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2019 

Baixo rio Matapi 
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Figura 5.21 – Visualizador esquemático de processo de erosão laminar 

 

    
 

As vertentes argilosas mostram segundo o deplúvio efeitos de ravinamento; nas 

vertentes arenosas o escoamento superficial conjugado ao escoamento subterrâneo, exibe uma 

eluviação degradatória do tipo areolar vertical. As vertentes convexas de rampas compridas 

favorecem as velocidades pluviais erosivas associadas ao sistema ravina. 

No início do inverno em dezembro, o escoamento superficial no VEQ.Matapi mostra 

que o deplúvio é reativado, devido o ressecamento da vegetação pela estação anterior, e pelas 

queimadas para formação de pastagens e instalações agrícolas e recreativas. A contínua ação 

corrosiva de chuva no inverno, supostamente auxilia na minimização de rugosidade 

topográfica da zona topográfica desalinhada, na qual o fluxo laminar acelera o processo de 

recuo paralelo de vertente côncava. 

Nas zonas penteada e desalinhada, a erosão dos tipos laminar e de sulco (sheet e gully 

erosion system) resultam de compactação/desagregação de solo pelo impacto de gotas de 

chuva, que forma crostas sobre o solo, selando por aplúvio sua superfície, e mudando o 

sistema erosivo de elevada remoção/baixo transporte para o de baixa remoção/elevado 

transporte. Esta mudança favorece a remoção de material detrítico pela enxurrada, comum no 

inverno. 

A topologia de curvas de nível indica o seu caráter morfológico da parte terminal de 

vertente: a profusão da forma lobulada mostra um relevo fortemente dissecado; a planar, uma 

superfície de forte gradiente; a facetada, o afloramento contínuo e retilíneo de 

paleopavimentos; a normal, as vertentes convexa e côncava. 
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Figura 5.22 – Visualizador de relações entre biostasia e resistasia e respostas hidroambientais 

dadas pelo solo 

 

 

       

 

 

 

       

       
 

 

 

A ravina tropical (vale seco) exibe a forma de “” aberto (ver na Figura 5.23), e é 

gerada nos sedimentos areno-argilosos cenozóicos e quaternários, mostrando localmente, 

facetas retilíneas e abruptas, controladas pelos níveis concrecionários do Grupo Barreiras. 

A degradação da vegetação de cerrado dos tabuleiros, mostra de forma genérica, 

escoamento difuso das águas pluviais em ambiente propício ao rastejamento (creeping), e 

erosão laminar. O remanescente da vegetação primária de cerrado é encontrada em manchas 

generalizadas e na forma de estreitas matas-galerias. 

 

Esquema biostásico sob rotina no solo 
 

 

SOLO ARENOSO FORTE INFILTRAÇÃO 

SOLO ARGILOSO 

SOLO 
TEXTURA MÉDIA 

FRACA INFILTRAÇÃO 

Escoamento superficial FRACO 

Escoamento superficial FORTE 

PRECIPITAÇÃO OBLÍQUA 

splash-erosion 

splash-erosion 

splash-erosion 

Adaptado, 1978 

MÉDIA INFILTRAÇÃO 

Escoamento superficial MÉDIO 

 

BIOSTASIA - Pedogênese 
 

RESISTASIA - Geomorfogênese 

Quando há o excesso de infiltração no terreno, a água dissolve os macro e micro-nutrientes existentes no 
solo, carregando-se aos lençóis de água e os cursos d’águas causando a EROSÃO VERTICAL de solo. 

A infiltração é atenuada pela cobertura de matéria orgânica que absorverá o excesso de umidade. 
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A inversão antrópica de relevo ou topográfica é um instigador ambiental que ocorre 

principalmente na forma de corredores, como a abertura de vias (estradas e ferrovia) e 

implantação de linhas de transmissão de energia elétrica. 

A inversão de relevo por atividades antrópicas na realidade é um indicador 

(topo)ambiental afeto à decapitação, redução ou até mesmo a extinção de um sistema 

ecológico (ecossistema), ou seja, é um instigador que sinaliza a presença humana invasiva 

com relação à redução de massa e energia do potencial ecológico de um geossistema, que em 

persistindo, pode levar ao desaparecimento do primeiro. 

A inversão é positiva quando ocorre o aporte de massa em determinada área, caso 

contrário ela será negativa. A inversão negativa de relevo pode ser ainda, parcial ou total, 

nesse último caso, ocorre a extinção ‘total’ do ecossistema. 

Dois exemplos típicos de inversão antrópica, a negativa, é produzida pelo geofator de 

lavra de agregados para construção civil, e, a positiva, pelo geofator de lixeira pública em 

temas difusos. 

O processo de inversão topográfica, seja, a variação volumétrica pedológica implica 

na redução ou acréscimo de massa de solo e variação geométrica morfológica de paisagem 

‘topográfica’ (perfil topográfico), considerado um indicador terciário devido às ações 

antecedentes de rotina no solo e retirada de vegetação para se chegar à inversão topográfica 

negativa. 

As inversões topográficas negativas e positivas (ver nas Figuras 5.23 e 5.24) bastantes 

visíveis na paisagem do VEQ.Matapi, particularmente, cavas de mineração, corte-aterro e 

lastreamento de redes viárias (estradas e ferrovia) e aterros hidráulicos para construções 

prediais são comumente os principais alvos dos ajustes de condutas institucionais (ações 

mitigadoras) de recuperação e restauração visando minimizar a perda ou alteração do 

equilíbrio ambiental dos ecossistemas naturais. 
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Figura 5.23 – Prospector de inversão topográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observam-se que nos prospectores 5.23 e 5.24, o cartoindicador de inversão 

topográfica traz consigo elementos naturais importantes na análise de água/recursos hídricos. 

A área de acréscimo de massa (aterro) comumente está relacionada com a linearidade do 

fenômeno com áreas de corte/aterro, mas em muitos casos a volumetria morfotopográfica 

associa-se às áreas de empréstimo fora de grade (rodo/ferro)viário como o observado na 

manifestação pontual de alteração e supressão da vegetação de cerrado. O interessante do caso 

em foco é que os dois geoindicadores se replementam, sendo que o primeiro caso só ocorre 

em função do segundo, mostrando forte conexão geográfica entre as atividades humanas. 

 

 
‘VOLUMETRIA’ DE INVERSÃO TOPOGRÁFICA 

              Inversão positiva          Inversão negativa 
      (acréscimo de volume com                             (redução de volume com 
e sem soterramento de vegetação)                              supressão de vegetação) 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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Figura 5.24 – Prospector de área sob múltiplos esforços mostrando aspectos do cartoindicador 

 

 

 

 

 

 
 

As medidas compensatórias nem sempre devem ser impossibilitadas pelo ato 

administrativo da prévia fiscalização. Seu controle orbital através de imagens óticas pode ser 

assegurado desde que supervisionado com base no campo. 

A propósito, observa-se nos diagramas ‘metafóricos’ da Figura 5.24 que em ambos os 

casos de inversão topográfica (negativa e positiva) a produção de sedimentos está em franco 

desenvolvimento devido à falta de manutenção da atividade ferroviária, seja, não são 

observados mecanismos de proteção contra impactos antipluviais das superfícies desnudas. 

Em assim sendo, com base no indicador, há nesse trecho da estrada de ferro, 

comprometimento quanti-qualitativo dos recursos hídricos por uso inadequado do solo. 

No mesmo sentido, a inversão positiva na forma de dique impede a evolução dinâmica 

normal da vertente produzindo dispersão lateral oposta de sedimentos (descentralizada) e a 

inversão negativa ao gerar desvios geométricos e sedimentares na vertente mostra que a 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 
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dispersão sedimentar é centralizada em canaletas laterais de drenagem do lastro ferroviário 

que apresenta desnível de aproximadamente 50 centímetros. 

O tempo de residência de água no ambiente, supostamente é o mais emblemático 

instigador ambiental, pois é aquele que determina a ‘saúde’ do sistema ecológico dependente 

da Água, que no VEQ.Matapi foi avaliado como o de maior potencialidade turística. 

As situações de tempo de residência de água no meio ambiente se dão de modos 

diferenciais nos meios atmosférico, vegetacional, hidrográfico e pedológico. 

Observar na Figura 5.25A em uma superfície topográfica e em B do visualizador os 

tempos de residência da água em aquíferos considerando-se três camadas de rochas. 
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Figura 5.25 – Visualizador de caminhos da água no ambiente 
 

       
 

       
 

 

Tabela 5.1 – Visualizador da distribuição atual e tempos médios de residência da água em 

vários ‘reservatórios naturais’ da hidrosfera terrestre, segundo o Serviço Geológico dos EUA 
 

DISTRIBUIÇÃO ATUAL E TEMPOS MÉDIOS DE RESIDÊNCIA DA ÁGUA 

Descriminação Volumes d’água (L) 
% em relação ao volume 

total 

Tempo médio de 

residência (TRm) 

Lagos de água doce 125 x 1015 0,09 10 anos 

Lagos salgados e mares 

interiores 
104 x 1015 0,08 

___________ 

Rios 1,1 x 1015 0,0001 2 semanas 

Fraturas e solos 66,6 x 1015 0,005 2 a 50 semanas 

Água subterrânea em 

profundidade < 800 m 
4.200 x 1015 0,31 

10.000 a 100.000 anos 

Água subterrânea em 

profundidade > 800 m 
4.200 x 1015 0,31 

10.000 a 100.000 anos 

Geleiras 29.000 x 1015 2,15 15.000 anos 

Atmosfera 12,9 x 1015 0,001 10 dias 

Oceanos 1.319.800 x 1015 97,2 4.000 anos 
 

Fonte: SKINNER, 1982 

 

O tempo de residência da umidade relativa do ar (UR) se deve entre outros fatores à 

presença de vegetação que produz efeitos de frenagem de correntes aéreas, supostamente 

reduzindo, controlando ou mantendo em cada região a massa de umidade do ar. A retirada de 

vegetação provoca uma forma de ‘desumificação’ do ar. A fitomassa periódica constituída 

pela arborização comercial minora a intensidade/velocidade de ventos, contribuindo 

positivamente com o tempo de residência de suposta água ‘aérea’. 

B 

A 

Exemplos de tempos de residência em aquíferos (modificado de Heath, 1983). 

O tempo de residência (Tr) de um aquífero pode ser definido pela seguinte relação: Tr = 

V/Q, onde: V = vazão e Q = área molhada. 

A 

B 

C 
Linhas de fluxos 

séculos 

milênios 

B 

C 

 

Área de 

RECARGA 
Área de 

DESCARGA 

décadas 

Fonte: STRALHER e STRALHER, 1999 

Fonte: STRALHER e STRALHER, 1999 
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Quanto a cobertura vegetal natural e a de origem antrópica, representa um complexo 

reservatório de água nos estados líquido, ou seja, armazenamento físico em suas 

configurações morfológicas, e, gasoso por evapotranspiração, podendo-se também considerar 

a água incorporada bioquimicamente na sua estrutura (hidro)orgânica, a sua fitomassa. 

Quanto ao solo é considerado um reservatório físico de água por ser talvez o último 

anteparo na trajetória do deplúvio (hidrometeoro). 

No contexto do armazenamento de água/recursos hídricos na unidade, o TR–

pedológico é considerado o mais relevante, pois por suas características geométricas, somente 

os solos e subsolos são estruturas hidroambientais capazes de conter grandes volumes 

hídricos. 

Os processos degradatórios de maior relevância foram enumerados e discutidos sob a 

ótica dos impactos negativos sobre o meio natural, não sendo, entretanto, deixadas de lado, as 

situações em que as interferências humanas fossem favoráveis ao equilíbrio dinâmico de 

ecossistemas. 

Outro instigador ambiental bastante observado no VEQ.Matapi de importância local e 

regional é a oscilação periódica de nível de flutuação gerado por maré e chuva. 
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Figura 5.27 – Visualizador de hidrodinâmica sazonal de várzeas flúvio-litorâneas do 

VEQ.Matapi. 
 

 
 

 

Figura 5.28 – Visualizador de perfil fitoecológico característico de várzea amazônica 

estuarina 
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Observar no prospector 5.29 observa-se em 1, a mata galeria (metáfora vermelha: 

marcas de argila depositada sobre a vegetação); em 2, detalhe de material argiloso depositado 

na folhagem; e, metáforas: direções horizontais e verticais da variação do nível d’água por 

influência de marés. 

Figura 5.29 – Prospector de argila depositada em folhagem do baixo rio Matapi 

 
 

 

A flutuação de nível de maré no rio Matapi (período de estiagem) pode ser medida 

mediante a presença de argila depositada sobre a vegetação ripária. Esse indicador 

hidroambiental de flutuação foi de grande utilidade na aferição de altímetro nas tomadas 

barométricas nas várzeas e no levantamento de seções fluviométricas. As amostragens de 

material depositado sobre a vegetação podem revelar substâncias químicas e biológicas 

nocivas que estão aportando ou sendo carreadas através do leito de escoamento principal que 

são fatores de comprometimento da qualidade da água em toda sua extensão. 

Um conjunto de três perfis hidrográficos com locais detentores de atributos de 

potencialidade ecoturísticas do VEQ.Matapi foi idealizado com base na sua qualidade 

potamográfica. O perfil ‘fluvial’ se referiu ao trecho livre da influência de marés; já o 

‘estuarial-fluvial’ ao trecho localizado na região de médios lagos com influência direta e 

indireta de marés, por sua vez, o perfil ‘estuarial’, o trecho de baixos lagos com influência 

direta de marés, portanto, o segmento onde ocorre as maiores e mais expressivas alterações 

naturais de paisagem. Nesse contexto, algumas confluências e encontros de águas fluviais de 
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marcas de oscilação da maré 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 
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várias origens, como aqueles associados aos geomarcadores (aplúvio e deplúvio sazonais, 

epsódicos e gravitacionais, marés etc) ao refletir ‘visualmente’ os seus mecanismos 

(hidro)ecodinâmicos de paisagem, ‘incorporam’ a essa paisagem, um ou mais atributos de 

potencialidade ecoturística do VEQ.Matapi. Como exemplo, tem-se os ‘encontros de águas’ 

nos limites de maré, os LM1 e LM2 na parte central do vale, e os LM3, LM4 e LM5 nas áreas 

de baixos lagos, nesses locais normalmente se formam ‘remansos com a formação de 

redemoinhos’. Também nas áreas de confluências de tributários em regime de maré (CM1, 

CM2, CM3, CM4 e CM5) ocorrem efeitos visuais hidrodinâmicos semelhantes, supostamente 

representam aí, volumes fluviográficos mais piscosos, sendo por essa razão considerados 

locais que, podem futuramente sustentar equipamentos de observação e ‘consumo’ 

ecoturístico. Por acréscimo tem-se um sistema de paisagem de transição (não mapeada em 

função do fator de redução de escala), denominada por confluência secundária (CS1), 

localizada no rio Flechal que, revela uma condição cênica bastante interessante, esse é um 

ponto limite para a navegação de pequeno porte onde o ‘remanso com redemoinhos’ 

representa uma potencialidade ecoturística. 

Destaca-se o sitema de confluência estuarial (CE) como uma área de extrema 

‘ecoflexibilidade’ de paisagem, onde atuam efetivamente, as fortes alterações por 

geomarcadores e as ‘mutações incessantes’ por geofatores. Nesse setor de paisagem 

ğeoecossistêmica, classe 1 da margem esquerda do Matapi, e ěcogeossistêmica, classe 2, da 

margem esquerda do mesmo rio, está localizada um dos principais acessos ao VEQ.Matapi, 

caracterizando-se também, como uma área ‘secundária’ de fornecimento de logística e 

serviços (alimentação, hospedagem, artesanato, informação etc). 

Por sua vez, as ‘misturas hidrográficas’ originadas por os geofatores (desmatamento e 

queimada relacionados com a produção agrícola) no referido vale, revelam os efeitos 

negativos de rotinas de solo que, supostamente produzem uma variação de qualidade de 

água/recursos hídricos por acréscimo de substâncias (sedimentos, produtos químicos, etc) 

supostamente prejudiciais aos sistemas ecológicos. Esses locais são representados por as 

confluências primárias (CP1, CP2 e CP3) do médio/alto curso do Matapi, de onde 

supostamente se originam as substâncias. 
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Figura 5.30 – Visualizador de áreas de misturas hidroambientais do VEQ.Matapi 

 

 

 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2015 
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5.2.2 Modelos de conservação de água 

 

Os modelos de conservação de água do VEQ.Matapi são projeções aproximadas 

baseadas em verificações e observações de campo, onde a bacia hidrográfica é naturalmente o 

suporte de base para estabelecê-los. Nesse sentido, o seu parcelamento hidrogenético em três 

subáreas naturais de produção de Água, a captação no topo, a transmissão na vertente e o 

afloramento na base, está diretamente relacionado com as suas três feições geomorfológicas 

homólogas, a nascente, a encosta e o terraço. Um determinado modelo poderá ocupar 

qualquer uma ou mais de uma dessas topofisionomias. 

No conjunto, a produção diferenciada de água pluvial nas subáreas, constituem uma 

espécie de sistema natural de restituição ‘hídrica’ do VEQ.Matapi. De um modo mais 

detalhado, o sistema hídrico do VEQ.Matapi foi enquadrado como uma zona hidrogenética de 

interior da bacia hidrográfica litorânea-estuarina, conforme as suas situações 

morfotopográficas típicas. São elas: as de topo convexo e interflúvio tabular; a de encosta 

(vertentes) predominantemente pedregosa, oriunda de retomada erosiva que funciona na 

paisagem, como a zona de transporte (passagem) de água e sedimento; e; a de baixas várzeas 

flúvio-lacustres (terraços), que favorecem naturalmente a formação de zonas de afloramento 

de níveis freáticos lacustres. O conjunto dessas subáreas hidrogenéticas participam 

discretamente do balanço hídrico global. 

Figura 5.31 – Visualizador de balanço hídrico global médio da Terra no contexto de bacias 

hidrográficas 

 

 

 

 

 

No entanto para distribuir qualitativamente os valores de águas pluviais em zonas 

hidrogenéticas adotou-se duas unidades hídricas: a unidade hídrica geográfica (bacia 

hidrográfica) e a unidade hídrica geossistêmica (geossistema), denominadas de ‘células de 
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restituição ou visualização hídrica’ de mapeamento consideradas estratégicas para a 

conservação de água dos territórios afetos ao VEQ.Matapi. 

A bacia hidrográfica como célula de visualização hídrica ou simplesmente, ‘unidade 

hídrica geográfica’, tradicionalmente uma unidade geometricamente natural é 

reconhecidamente capaz de produzir água meteórica de qualidade para múltiplos usos, 

especialmente para o consumo humano e disponibilizados aos sistemas ecológicos 

consuntivos. Essa unidade distingue-se como sistema aberto que funciona de forma 

balanceada entre o recebimento (in put) de fatores climáticos reinantes diretos e indiretos 

sobre determinadas parcelas ou toda bacia e pela cessão (out put) contínua de energia através 

dos sistemas defluviais (GREGORY e WALLING, 1973; CHRISTOFOLETTI, 1974; 

VALCARCEL, 2008). 

A compartimentação hidrogenética implica na maior ou menor disponibilidade de 

água nos vários setores do VEQ.Matapi. 

O zoneamento hidrogenético da unidade hídrica geográfica, é comumente reconhecida 

nos mapas planialtimétricos, pelo seu padrão topográfico-geomorfológico da bacia 

hidrográfica ‘cartográfica’ de acordo com as principais macrofeições topológicas 

(morfotopográficas) constituídas de topos, vertentes/encostas e terraços (ver na Figura 5.32). 
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Figura 5.32 – Visualizador de perfil morfotopográfico e de processos hidrogeomorfológicos 

superficiais do VEQ.Matapi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar e relacionar as zonas de captação, transmissão e afloramento com as 

feições morfotopográficas. 

Essa macrofeições normalmente definem contornos de natureza biogeográficas ou 

geoecológicas, que refletem a tendência geral das declividades das superfícies topográficas 

definidoras nos mapas dos planos globais dentro da unidade considerada pela perimetragem 

gráfica. 
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Figura 5.33 – Visualizador de organização espacial do VEQ.Matapi em zonas hidrogenéticas 

 

10 km 

Bacia Hidrográfica do Rio Matapi 
Amapá – Brasil – PEREIRA, S.W.M. 2011. 

Área = 2.499,88 km2       Perímetro = 272,05 km 
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Subárea de afloramento 
TERRAÇO E LEITO 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 



338 

 

É notável que nos três casos (CH1, CH2 e CH3) os contornos geossistêmicos da 

unidade em análise, extrapolam os limites do divisor máximo de águas, o que não quer 

significar que esses geossistemas parciais da unidade não tenham essas características 

hidrogenéticas adstritas à unidade de estudo. 

Conforme observado no visualizador 5.33 o VEQ.Matapi com escoamento global 

exorréico, de fluxo perene e padrão geométrico dendrítico a retangular foi zoneada em três 

grandes compartimentos hidrogenéticos ou células hídricas (CHs) até certo ponto universais: 

a) a zona de produção de água e sedimentos (CH1) com área estimada de 865 km2 (34,6 %) 

correspondente aos terrenos superiores contínuos com cotas entre 51 e 125 metros e 

topografias predominantemente planas no setor hidrográfico de leste (SHL) a suavemente 

onduladas do setor hidrográfico de oeste (SHO). Nesse compartimento ampliado até canais de 

3ª ordem está incluído a zona correspondente ao cinturão de densidade hidrográfica afeta aos 

canais de 1ª ordem; b) a zona de passagem de água e sedimentos (CH2) com área de 

aproximadamente 1.132 km2 (45,3 %) correspondentes as encostas entre as cotas de 15 a 50 

metros com declividades locais de até 400 graus (superfícies de  %); e, c) a zona de 

afloramentos e flutuações sazonais de água (CH3) com possíveis 503 km2 (20,1 %), 

equivalente aos baixos terraços e planícies pluviais e tidais (terraços) de relevos planos a sub-

horizontais com expressivas variações micro-topográficas locais. 

Sob rápida análise dos dados obtidos nas medições cartométricas através do 

AutoCAD-Map visualiza-se a CH2, maior zona hidrogenética de 1.132 km2, seja, o 

compartimento de passagem de água e sedimentos onde ocorrem as condições 

hidroambientais naturalmente sob intensa erosão hídrica do solo. Por tanto, em seu todo tem 

forte tendência para ser uma zona bastante afeta às alterações de conservação de água. Em 

muitos pontos visitados o fenômeno é observado (ver na Figura 5.34) 

Particularmente, a faixa hidrogenética equidistante não identificada entre 12 e 15 

metros foi considerada uma faixa difusa e não foi aqui contabilizada devido dificuldades 

provinientes da escala na delimitação cartográfica de sua influência. 

O zoneamento hidrogenético condizente com critérios morfotopográficos foi realizado 

por entender-se que as diferentes feições do relevo contribuem com a conservação de água. 

Aliás, as topofeições (formas topológicas de relevo) constituem um dos princípios norteadores 

desse estudo, ou seja, o ‘princípio de conservação de relevo’. 

Para o alinhamento fronteiriço aproximado das zonas hidrogenéticas foi realizada a 

análise morfotopográfica com base na cartometria (topometria), seguida pela percepção visual 

das faixas hipsométricas referenciais, o que possibilitou o processo do contorno das zonas 
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discriminadas com a implantação dessas zonas por vetorização no monitor (tela do 

computador). 

Figura 5.34 – Visualizador do comportamento gravitacional de águas pluviais em uma bacia 

hidrográfica hipotética 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

O comportamento gravitacional de cada uma das zonas refere-se às características de 

acordo com a simulação representada na Figura 5.34 a envolver fatores climáticos tropicais 
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Organizado por MENDES PEREIRA, S.W., 2015 
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como: forte precipitação (P) no inverno, tempo de residência da água no solo (R) prolongado, 

intensas transpiração (T) e evaporação (E), forte variação do nível do lençol (N), direção do 

fluxo (B), infiltração (I), escoamento subsuperficial (SS) e escoamento superficial (O). 

Apesar do destaque dado essas variáveis não foram estudadas em profundidade, o 

objetivo foi apenas mostrar através do visualizador 3.63 o caráter de perenidade do sistema 

hidrográfico fluvio-estuarino estudado e por esse motivo bastante susceptível às alterações 

hidroambientais por usos equivocados do solo que pode comprometer os processos de 

conservação de água em muitos setores da unidade. 

Teoricamente as variáveis hidroambientais submetem-se ao equilíbrio ambiental 

dinâmico, cujo rompimento ocorre sob atividades humanas estabelecidos por modelos de usos 

do solo equivocado capazes de alterar oas condições da água/recursos hídricos. 

No visualizador 5.34 A2 e A3, observam-se condições hidroambientais antagônicas 

relacionadas às atividades bubalinocultoras em áreas de várzeas e campos inundáveis de 

naturezas pluvial e tidal. 

Outros fatores climato-ambientais básicos como os amostrados no visualizador 6 

podem ser alterados por usos equivocados do solo a culminarem em condições 

hidroambientais comumente desfavoráveis ao desenvolvimento socioeconômico 

autossustentado. 

Os fatores em tela são altamente susceptíveis quando ocorrem a alteração e supressão 

da cobertura vegetal primária, e secundariamente com a vegetação ripária. 
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Figura 5.35 – Visualizador dos principais geomarcadores que afetam a evapotranspiração do 

VEQ.Matapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM 
A EVAPOTRANSPIRAÇÃO DO VEQ.MATAPI 

altura média umidade média anual temperatura média anual vento 
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evapotranspiração e vice-

versa.” 

“Vento forte causa 
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crescimento das 

plantas.” 
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O contraste na variação de tamanho de vegetação, por exemplo, entre o cerrado e as 

atividades silviculturais, ou entre o cerrado e a vereda e mata seca de corredor (mata de 

ravina) apresentam-se no modelo descrito como zona de ‘turbulência evapotranspirativas’. 

Os efeitos mecânico-visuais das forças das correntes aéreas (ventos de sudeste) ao 

longo da bacia hidrográfica do rio Flechal continuam relevantes no visualizador após 45 dias 

do evento do dia 9 de agosto de 2011 entre as 16:00 e 17:00 horas. 

Esse fator atmosférico tem sido observado com maior intensidade nos últimos dez 

anos ao longo do VEQ.Matapi e adjacências. 

Após as análises de situação e condição da Água, segundo a rotina no solo do 

VEQ.Matapi, foi possível associar os geofatores atuantes em seus setores ambientais com o 

sistema e a forma/modelo de conservar a água/recursos hídricos da paisagem. 

 

Sistema Edaficultor 

 

O sistema edaficultor ou ‘edáfico repositor’ conforme os termos sugerem, é um 

modelo que está associado à conservação de solo. 

As camadas edafológicas do solo como recurso natural e componente vital do meio 

ambiente, constitui o substrato natural para o desenvolvimento da vegetação cultivada e não 

cultivada que tem propriedades físicas de retenção de água no lastro hidroambiental. 

Em assim sendo, a cobertura vegetal funciona como relevo vegetal que atua na 

interceptação e amortecimento da energia cinética das chuvas em três níveis sistemáticos, 

seja: o nível 1, correspondente ao ‘telhado’ ou dossel da vegetação com superfície 

horizontalizada; o nível 2, do conjunto de ramos e caules, cujas superfícies oblíquas estão 

entremeadas por grandes espaços vazios; e, o nível 3, representando o complexo físico-

químico da serrapilheira e húmus com inclinações superficiais de acordo com o 

comportamento topográfico do terreno. Por tanto, a cobertura vegetal presta um triplo serviço 

ambiental na proteção do solo, seja, o sistema caracteriza-se por estreita relação entre solo e 

vegetação. 

Em assim sendo, o diagnóstico edáfico-agrícola no contexto de condição de água é um 

instrumento julgado adequado para visualizar os níveis da erosão hídrica juntamente com os 

aspectos comprometedores da qualidade de tais recursos. 

Consideram-se como propriedades protetivas e conservativas do sistema edáfico-

agrícola, o controle eficiente da erosão contra ação das fortes precipitações devido cobertura 

de restos vegetais dos cultivares, os quais, favorecem a integridade das condições físicas dos 



343 

 

agregados do solo por não sujeição aos efeitos mecânicos da erosão por salpicos (splash-

erosion). A redução pela metade de perdas de água por evaporação direta após colheita, 

conservando umidade no solo, a reposição dos níveis freáticos por infiltração regularizada e 

quando o caso, a redução de carga poluidora por não-arraste de partículas pesticidas e 

fertilizadoras das águas de rios e lagos complementam o quadro protetivo e conservativo do 

sistema. 

Em assim sendo, as medidas protetivas e conservativas dos horizontes edafológicos 

aumentam a disponibilidade de água, de nutrientes e da atividade microbiológica dos solos. 

Por tanto, é um princípio fundamental no planejamento dos usos do solo, o melhor 

aproveitamento de águas das chuvas através de tecnologias capazes de reduzir a velocidade do 

escoamento superficial, assim como, gerar condições apropriadas para a sua infiltração, 

favorecendo nesse caso a capacidade de campo (efeito vegetativo) e o abastecimento dos 

lençóis freáticos (efeito reservatório). 

Entre as práticas conservacionistas de estratos edafológicos três modelos para a 

conservação de Água foram visualizados: o vegetativo, o edáfico e o mecânico que acredita-

se serem capazes de garantir as condições favoráveis para a proteção de paisagem na unidade 

de estudo. 

O modelo vegetativo constitui-se de ‘cordões de vegetação permanente de 

crescimento denso’ como cana-de-açúcar, erva-cidreira, capim-gordura, entre outros, por suas 

características lineares são equipamentos relevantes na CReHas agregando valores 

econômicos alternativos à produção dos cordões, e, o modelo do ‘plantio direto’ (no tillage) 

concebido e desenvolvido na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 1950 e implantado 

com sucesso no Brasil no Paraná e Rio Grande do Sul desde os anos 1970, por sua excelência 

no preparo reduzido do solo constitui eficiente técnica protetiva da água no solo. 

O modelo edáfico caracterizado pelo ‘plantio de cobertura’ possibilita a proteção do 

solo no período chuvoso, reduzindo os riscos de erosão hídrica e melhorando as condições 

físicas, químicas e microbiológicas do solo. Ultimamente, é o modelo que está sendo 

operacionalizado nas zonas silviculturais da unidade de estudo, porém, reduz drasticamente, 

as possibilidades da regeneração natural da vegetação original, em caso de abandono da área, 

devido a intensa ‘celulolização do solo’. 

Já o modelo mecânico, define-se pelo ‘plantio em nível ou em contorno’ e é realizado 

através da sistematização topográfica mecânica do terreno. Em seu processo operacional são 

construídos obstáculos à descida da enxurrada diminuindo a velocidade de arraste de 

partículas e aumentando a infiltração d’água no solo. Esse modelo em combinação com o do 
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‘plantio direto’ deve ser utilizado, principalmente, nos projetos e terrenos agrícolas e nos 

minifúndios ribeirinhos existentes no VEQ.Matapi. 

 

Sistema Refectivo ou de restauração ecológica 

 

A restauração ecológica (revegetação) de acordo com o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza – SNUC visa interromper e isolar os fenômenos adversos com o 

reestabelecimento do processo da regeneração natural. As áreas mais susceptíveis à erosão ou 

baixa capacidade de produção como as zonas de várzeas e cerrado, respectivamente, devem 

ser fitogeograficamente adensadas através do revegetamento com espécies nativas, com vistas 

a favorecer seu uso econômico e medicinal, proporcionar sua conservação e principalmente, 

proteger os solos nos locais estratégicos como nascentes, topos de morros, bordas de planalto 

e margens fitofragmentadas dos cursos d’águas. 

A restauração ecológica ou revegetamento de espécies nativas (florestamento) é um 

dos processos mais utilizados no mundo moderno para a revitalização da vegetação nativa. 

Por tanto, a preocupação com a reposição florística se prende à composição florestal nativa, 

existindo a necessidade de se identificar através de estudos específicos e dos herbários locais 

quais as espécies satélites devem ser incentivadas. Será interessante envolver nos projetos de 

reflorestamento, resavanização, revarzeamento e recampalização, as comunidades locais 

ribeirinhas e os proprietários e posseiros de modo que a restauração ecológica seja encarada 

como ação sensibilizadora de conservação da Água. 

Entre outras, a reposição de espécimes através do fácil acesso às mudas de essências 

nativas (doação) aos produtores, como ação estabilizadora de vazão das nascentes e de 

mananciais hídricos juntamente com processos de reversão ou minimização de adversidades 

antrópicas tende a melhorar o quantitativo e a qualidade hidrológica. 

Como resultado global, a integridade biodiversa e o patrimônio genético da flora e da 

fauna da bacia hidrográfica, onde o equilíbrio biológico presume-se duradouro enfoca a 

elementar equação da qualidade de vida das comunidades. 

A restauração ecológica procedimental consiste no diagnóstico com base no campo e 

apoio em fotografias aéreas e imagens de satélite de modo a classificar e priorizar áreas 

desmatadas a serem revegetadas no contexto de corredores hidrotopográficos. Os 

procedimentos básicos podem ser complementados com o inventário de fauna e flora de 

espécies nativas; com a reintrodução de espécimes da fauna nativa responsáveis pela 

propagação/disseminação de sementes e da flora representativa; e com a identificação 
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sinalizada de área revegetada ou em revegetação pelos órgãos responsáveis como forma de 

alerta civil de área em experimento comunitário. 

O alcance cartográfico da técnica estabilizadora de vazão pode ser aumentado com a 

realização, concomitante aos trabalhos de campo, de palestras e mini-cursos motivadores da 

adoção de práticas conservacionistas dos solos, visando à recuperação das áreas degradadas. 

Devem ser acrescentadas às atividades pedagógicas, a prestação de assistência técnica estatal 

e apoio à construção de cercas para proteção de mananciais, através de concessão de 

subvenções econômicas aos produtores rurais. 

 

Sistema Intensificador ou de repotencialização socioambiental 

 

A concepção da repotencialização ecológica desenvolvida para esse trabalho visa a 

valorização da Água do VEQ.Matapi no contexto morfotopográfico utilizando-se 

equipamentos introduzidos artificialmente na unidade, sendo por isso passível de EIA/RIMA. 

O equipamento consiste em aquedutos ecológicos ramificados implantado nas 

subsuperfícies próximas as bordas dos planaltos nas encostas abrangendo particularmente o 

cinturão de tombadores com vistas a formação de ressaltos hidráulicos para a produção de 

energia elétrica através de pequena central hidrelétrica e ao enriquecimento paisagístico com 

quedas d’água projetadas de plataformas multiusos, cujos volumes deverão manter os níveis 

de micro-açudes e seus excedentes hídricos e serem incorporados novamente ao rio principal 

ou às drenagens que as originaram. Nesses pequenos corpos d’água as atividades 

pisciculturais devem ser factíveis. 

É possível gerar no sistema, cortinas de gotículas d’àgua dispersadas pelas correntes 

aéreas criando condições de ‘envegetamento’ (fitogeografização antrópica) do entorno à 

semelhança do que ocorre nos locais naturalmente concebidos, tais como saltos, cachoeiras e 

corredeiras. 

Uma zona que reúne características morfotopográficas favoráveis à implantação do 

sistema é a ARIE dos Tombadores localizada na zona ROFER que apresenta formas de relevo 

apropriadas para o evento com encostas íngremes e pedregosas com feições assemelhadas de 

cornija. 

Nesse caso, percebe-se que não se trata de restauração ou recuperação ecológica nos 

moldes normais, mas de sistema integrado aproveitando-se a forte natureza hidrotopográfica 

de recursos hídricos do VEQ.Matapi. É um modelo no qual a água como componente 
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ambiental participa efetivamente como elemento integrador básico de paisagem 

repotencializada na construção de mecanismos para sua autoconservação. 

A contrapartida empresarial como medida compensatória para o empreendimento de 

destaque hidroambiental da paisagem é de suma importância, considerando-se que grande 

parte dos tombadores se encontram em terrenos cultivados pela silvicultura e pelo cinturão 

ferroviário minerário. 

A proximidade geográfica da ferrovia com o cinturão de tombadores é fator relevante 

de integração e acesso ecoturístico na zona ROFER. 

O micro-barrageamento com não mais de algumas dezenas de metros de 

morfotopografias de tombadores adaptáveis são equipamentos-armadilhas de sedimentos e 

águas pluviais cuja função maior é a repotencialização hidroambiental. Acessoriamente, 

acredita-se nas possibilidades de formação de micro-terraços e cordões verdes semelhantes 

aos implantados por Holanda et al (2005) em experimentos hidroambientais no semi-árido 

nordestino. Apesar dos contextos climáticos serem bem diferentes, o modelo da 

microbarragem repontencializadora deverá agregar valores ecoturísticos e hidroambientais às 

paisagens gerando um novo modelo para o VEQ.Matapi. A repotencialização ecológica é 

mais um instrumento de conservação de Água. 

 

Sistema Miradouro ou observatório contingencial e educativo 

 

O monitoramento visual contínuo para a conservação de água como instrumento final 

foi idealizado com vistas a assegurar a conservação dos recursos hídricos do VEQ.Matapi. 

Para tanto, julgou-se que a idealização de trilhas ecológicas de caráter interpretativo. 

O sistema miradouro ou observatório contingencial e educativo (OCE), tem a bacia 

hidrográfica como um instrumento de educação ambiental aplicada como uma prática para a 

conservação de água/recusos hídricos na paisagem. 

Segundo Lopes et al. (2008), 

[...]o Pólo Agência Paulista de Tecnologias de Agronegócio (APTA) Centro Norte 

(antiga Estação Experimental, com registros de visitas monitoradas desde a década 

de 1940, com participação da comunidade em geral (produtores, alunos e 

instituições pedagógicas) localizado na região de Pindorama-SP é, atualmente 

considerado referência em prática conservacionista do solo e centro de capacitação 

de educadores a partir da grade curricular da disciplina de ciências e nos temas 

"preservação de recursos hídricos" e "reconhecimento de bacia hidrográfica", 

aplicadas no campo e transferidas para dentro da sala de aula, que cumprem perante 

a comunidade, a missão de gerar e transferir conhecimentos com relação os recursos 

ambientais. 

 



347 

 

O trabalho ressalta a enorme possibilidade do trabalho pedagógico através da 

conceituação de bacia hidrográfica, preservação de recursos hídricos e práticas 

conservacionistas, monitorando atividades de aprendizado no programa de educação 

ambiental desenvolvido dentro dos limites do Polo (BERNA, 2001; CAVALCANTI, 1999; 

DIAS, 2002, 2003; SPENCER, 1993; TAYLOR, 1995; WALTER, 1990; MEC/SEF, 1998a, 

1998b, 2002). 

Através de atividades didáticas de transferência de conhecimento e de capacitação, 

dentro da temática ambiental, envolvendo a comunidade regional. Dentro desses projetos 

iniciou-se um trabalho para desenvolver a educação ambiental direta, com atividades 

pedagógicas lúdicas, realizadas em visitas monitoradas no campo. Em contrapartida, foi 

adotada uma prática didática inovadora na região, a qual utiliza o espaço de um órgão de 

pesquisa para fomentar conceitos de preservação de recursos naturais e reconhecimento de 

bacia hidrográfica, conceitos esses, aplicados em sala de aula através da interdisciplinaridade. 

O trabalho de educação ambiental dentro do conceito de interdisciplinaridade e o 

intercâmbio institucional intensificam a relação entre o sistema educacional, a comunidade e a 

instituição de pesquisa, criando uma parceria consistente e interativa. Assim, esta proposta 

comprova que a união desse conjunto de atividades, utilizando o VEQ.Matapi como um 

instrumento na educação, é realmente muito interessante e preenche uma lacuna existente no 

assunto. Este projeto abre perspectivas aos educadores e técnicos para novas práticas e temas 

possíveis na área da educação, extensão e pesquisas voltadas à conservação da água. 

O sistema observatório contingencial e educativo foi inversamente inspirado no 

provérbio popular que diz: ‘O que o olho não vê, o coração não sente’, o que representa no 

caso, o mais puro sentimento socioambiental. Em assim sendo, dedicou-se maior atenção para 

esse sistema-modelo, caracterizando-o com uma maior riqueza de detalhes. 

Como já constatado em campo, o VEQ.Matapi representa uma entidade ecogeográfica 

com forte personalidade hidroambiental, cujas singulares paisagens ‘hidrofílicas’ possibilitam 

as visões privilegiadas da natureza, e supostamente é capaz de provocar nas pessoas 

expressões positivas na visitação, o que fortalece o entendimento de sua fisiologia ambiental. 

Nesse sentido, pode despertar uma preocupação quanto a importância da conservação de 

água/recursos hídricos sustentadora dessa paisagem. 

A paisagem do VEQ.Matapi foi até certa medida, estudada também sob o enfoque 

psicosférico-tecnosférico construindo-se assim, as bases psicológicas, filosóficas e científicas 

do observatório contingencial e educativo que, poderá vir a ter futuramente, um caráter 
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monitorador, fiscalizador, educativo e ecoturístico. Portanto, é retomada aquela ideia que “De 

cima de um mirante, a contemplação da paisagem propicia reflexões e sensações...” 

Em assim sendo, definiu-se o VEQ.Matapi como um território representativo no 

contexto psicológico e científico (psicosfera-tecnosfera) de mirantes-observatórios e de 

ecotrilhas associadas: o modelo Rodovia-Ferrovia-margem direita do Rio Matapi – RoFeR, 

que abrange os territórios hidrográficos sujeitos aos relevos tabulares onde as bordas erosivas 

em formas de ‘cornijas’ representa um espetacular potencial ecoturístico e ecossistêmico, mas 

que atualmente tem grandes áreas privadas utilizadas pelas atividades silviculturais; 

Como já exposto, o observatório contingencial e educativo visa a consolidação da 

proteção e conservação de água/recursos hídricos por intermédio da observação científica e 

educativa contínua de paisagem, ou seja, por intermédio de monitoramento visual, da 

educação ambiental e do ecoturismo nas matas de várzea e florestas de ‘terra firme’. Nos dois 

ambientes, o arvorismo (técnica desenvolvida por pesquisadores americanos e europeus para 

estudaros  ecossistemas) nas modalidades: escalada de árvores (tree climbing) e caminhada 

em copas de árvores (canopy walking) são consideradas alternativas viáveis de baixo a médio 

custo-benefício (ver na Figura 5.36). 

O arvorismo ao proporcionar interessantes situações científicas e de educação 

ambiental despertam a consciência das pessoas no sentido da proteção e conservação dos 

ecossistemas de um modo geral, assim como gera alternativas para o lazer e a recreação. 

Comumente, representa uma fonte de renda alternativa para as comunidades do entorno e para 

a conservação ambiental dos lugares. Maiores detalhes sobre arvorismo podem ser 

encontrados em Rocha (2005). 

O observatório contingencial e educativo tem por função a máxima conectividade 

psicológica entre as zonas 1, 2 e 3 através da visualidade-visibilidade e da consciência 

hidroambiental. As áreas da unidade onde os ecossistemas estão ameaçados e como é o caso 

do cerrado, florestas de várzeas e campos nativos do setor hidrográfico de leste (SHL) foram 

identificados e localizados pelo SObs com vistas a retomada de áreas apoiadas pelas ações 

preventivas (pró-ativas). 

A ideia original é que o observatório contingencial e educativo possibilite através do 

conjunto de equipamentos cobrir toda a área da unidade, possibilitando aos visitantes a 

oportunidade contínua de entrar em contato com tipologias vegetacionais como cerrado, 

floresta, várzea e campos inundável pouco impactadas e compará-las com áreas similares 

transformadas total ou parcialmente pelas atividades humanas, aguçando e tornando mais 

crítico o sentimento da analogia entre ecoambientes. Deve-se agregar ao sistema 
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equipamentos como jardins temáticos aromáticos e de plantas medicinais da região com 

objetivo de ressaltar a importância de atributos específicos da flora e fauna nativa e das 

espécies exóticas como Pinus sp., Eucaliptus sp., Acacia mangea e babaçu. 

Figura 5.36 – Visualizador de esquemas de arvorismo e plataformas projetantes 

 

 

 

 
 

Compõe estrategicamente o observatório contingencial e educativo equipamentos de 

interligação lineares e nodais como ecotrilhas, passarelas em arvoredos, plataformas 

projetantes, belvederes circulares e torres goniométricas, cuja finalidade é a inclusão de 

atrações interativas e atividades possibilitadoras de experiência multissensoriais de atributos 

dos lugares pelo ecovisitante. 

O VEQ.Matapi ao ser compreendido através da dinâmica de objetos e elementos 

antrópicos que compõem a sua paisagem, proporciona condições de ser enxergada sob vários 

aspectos hidroambientais do seu território. A criação de pontos nodais destinados à 

contemplação científica e à educação ambiental deverá por si própria representar interessantes 

atrações turísticas, embora singelas, incorporando-se às paisagens como elementos 
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fundamentais para a conscientização ambiental. Ao propiciar e permitir que recursos e 

incentivos públicos e privados sejam colocados à disposição dos órgãos gestores para a 

criação de novas atrações rurais, o observatório contingencial e educativo garantirá também a 

manutenção dos equipamentos e a renovação de eventos culturais ao longo de vias de acessos 

e ecotrilhas. 

Ao sistema atribuir-se-á características de mínima interferência paisagística, contudo 

deverá haver destaque local, valorizando a forma característica de ‘ver e ler’ a natureza. Nesse 

caso, o sistema representa veículo de comunicação visual através do qual, aprende-se a 

admirar e respeitar o meio ambiente, trazendo-a para dentro do olhar e do “coração” de todos 

capazes de reconhecer sua generosidade hidroambiental. 

É interessante que se destaque algumas atividades básicas relacionadas ao observatório 

contingencial e educativo, tais como: a) observação de aves, com ênfase nas espécies 

dependentes de meios aquáticos; b) fotografia temática da natureza aquática, hidrófila e 

hidromórfica, cujos produtos deverão ser incentivados particularmente, nas instituições de 

ensino e comunidades locais através de exposições e campanhas de proteção e conservação da 

água na natureza; c) promoção de eventos ecoturísticos com o uso de bicicleta (cicloturismo) 

e embarcações movidas à remo (hidroturismo) para o ecovisitante alcançar com suas próprias 

forças, metas e destinos pré-estabelecidos, assim como desenvolver habilidades para traçar e 

seguir roteiros através da navegação visual, tendo em vista sempre, ecossistemas aquáticos ou 

desses dependentes. 

Para a prática destas atividades, as vias normais existentes em conjunto com as rotas 

naturais de orlas fluviais e lacustres na unidade deverão estar adequadas e desimpedidas para 

o tráfego. Para isso, estudos de viabilidade e capacidade de carga para os circuitos das orlas, 

das caminhadas noturnas e diuturnas, deverão ser desenvolvidos por especialistas e terão por 

finalidade aguçar a interpretação e sinalizar os elementos hidroambientaia através dos 

sentidos (barulhos da chuva, de trovoadas, de corredeiras, presença do orvalho na vegetação, 

cheiro de terra molhada). 

Considerado no contexto da valorização da água no ambiente e de seus usos 

sustentáveis, o observatório contingencial e educativo é um instrumento efetivo de proteção 

de ecossistemas do VEQ.Matapi se bem planejado que delimitará e reordenará o manejo dos 

lugares para fins de lazer orientado ou visitas socioambientais responsáveis. O tom mágico de 

observatórios ambientais deverá constituir-se em elementos vitais para a integridade de 

paisagem. 



351 

 

Inúmeros setores morfotopográficos do VEQ.Matapi são naturalmente lugares 

propícios para as ações observatórias, a exemplo da topografia aplainada (tabular) com 

recortes esculturais por retomadas geológicas erosivas características (área dos 

tombadores/cornijas e assemelhados). Nesse setor hidrográfico de leste (SHL), nada precisa 

ser tão alto para oferecer leituras simbólica, educacional e científica da unidade considerada 

em sua plenitude hidroambiental. Os equipamentos socioambiental e socioeducacional 

proporcionarão aos visitantes, panoramas espetaculares trazendo benefícios e serviços 

ambientais de interesse público comunitário e privado. 

Os equipamentos também comporão o conjunto de elementos culturais, de educação, 

lazer e turismo, abrindo oportunidades de recuperar-se paisagens ‘perdidas’ da unidade 

através de depoimentos de pessoas contemporâneas a essas paisagens. Essas últimas de 

caráter topofílico poderão tornar-se grandes atrativos ecoturístico e científico do Amapá, por 

reforçar as características hidrológicas pretéritas de ecossistemas, representando pólo de 

atratividade particular para ecovisitantes. Para mosaicagem de pontos estratégicos para a 

implantação dos equipamentos deverá servir como referências para identificar e integrar a 

multiplicidade de paisagens naturais e culturais que compõe os geossistemas da unidade. 

A área do entorno dos equipamentos deverá se destinar para o desenvolvimento de 

atividades voltadas de educação e interpretação ambiental, recreação e lazer do ecovisitante. 

Os equipamentos básicos do observatório contingencial e educativo foram distribuídos 

com base em pré-seleção cartográfica, análise de fotografias aéreas e imagens óticas e visitas 

ao campo em um sistema-zona exemplar, denominada por ‘Rodovia-Ferrovia-Rio Matapi 

(margem esquerda)’ – RoFeR localizado no setor morfotopográfico de Leste do VEQ.Matapi 

sob a ótica das manifestações areolar, linear e pontual dos fenômenos (Figura 5.37): 

Alguns locais onde poderão ser instalados observatórios-mirantes de recursos 

hidroambientais com ecotrilhas associadas podem ser visualizados nas Figuras 5.37, A, B e 

5.38. 
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Figura 5.37 – Prospector de Observatórios-Mirante do Carmo em Vila do Carmo do 

Maruanum e do Matapi 
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No ícone/luneta a localização do mirante; em 2, aspectos de mata de galeria assim 

reconhecida em campo com base no critério geomorfológico associado à presença de dique 

(levée); em 3, base laterítica que serve de ponto para desembarcar; em 4,   ; em 5, eem 6, mata 

de inajás. 

Figura 5.38 – Prospector do Mirante Tessalônica do Flechal 
 

 
 

Outros locais de relevante interesse para implantação de observatórios-mirantes são as 

áreas dos tombadores, as áreas agrícolas como as de Nova Colina, Dra Mércia Andrade e 

Colônia do Matapi, as localidades de São Pedro. Assis, Barreiro, Fátima do Maruanum e 

Santa Luzia, áreas ferroviárias como o pontilhão do km 9 e o Pátio ferroviário Ferreira e a 

estrada vicinal divisória das bacias do rio Matapi e Piaçacá. 

 

Sistema ‘rodovia-ferrovia-rio Matapi/margem esquerda – RoFeR 

 

O sistema RoFeR abrange particularmente a área do que se pode denominar ‘corredor 

rodoferroturístico (crf) e de forma mais ampla o setor hidrográfico leste – SHL com base em 

mirantes integra rodovia, ferrovia e a margem esquerda do rio Matapi ocupando área de 

aproximadamente 800 km2. Nesse setor ocorre a maior diversidade de usos do solo com 

efeitos desastrosos sobre a água na paisagem, sendo por isso aquele que merece maior atenção 

nos cuidados ambientais com a água. Ainda detém grande potencial de observação e 

interatividade socioambiental. 

O sistema visa a utilização do entorno das áreas da rodovia, ferrovia e margem direita 

do rio Matapi focalizando particularmente, o cinturão de anfiteatros de ravinas (tombadores) e 

adjacências, o qual, revela-se como potencial ecoturístico, sugere-se como medidas de 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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preservação, recuperação e revitalização de paisagens de uma área axial de aproximadamente 

100 quilômetros por 500 metros de largura ao longo da Estrada de Ferro do Amapá, a adoção 

de um sistema observatório integrador, que esteja baseado nas configurações 

morfotopográficas, nas espécies nativas e exóticas, no desenvolvimento de atrativos para o 

ecoturismo e na melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais e visitantes. 

O modelo deverá harmonizar a arquitetura dos equipamentos à paisagem anterior - 

construído antes do uso do solo pelas atividades, principalmente silviculturais dos anos 70 – e 

ambos, às atuais necessidades técnicas e funcionais de um grande laboratório de paisagens em 

contínuas transformações hidrológicas. 

Mendes (2005) afirma que: "[...]a primeira e primordial arquitetura é a geografia". A 

implantação dos equipamentos sobre o modelado do VEQ.Matapi deverá considerar os 

lugares onde se possa antever situações arquitetônicas harmônicas e ajustadas ao skyline das 

paisagens em questão. 

Fazer as coisas como você efetivamente quer fazê-las é tratar a questão de acordo 

com as circunstâncias que as envolvem, porém com um vetor de transformação que 

ampara a dimensão universal da presença do homem na natureza. A vida deve 

continuar, nos tempos, para sempre nessa nova morfologia surgida no planeta, com 

o trabalho humano” (MENDES, 2005). 

 

O sistema RoFeR deve trazer em seu bojo, a reflexão sobre a necessidade de estudo 

aprofundado da situação ambiental e das necessidades de translado de minério da região de 

Serra do Navio, através do VEQ.Matapi para o exutório da mesma. A ferrovia deve 

corresponder como meio de transporte de cargas e minérios, agregando valores de caráter 

ecoturístico e educacional, mas, para isso, deverá converter e destinar parte do sistema 

ferroviário em equipamentos de proteção e conservação dos recursos hídricos. A 

transformação do eixo ferroviário em grande bulevar hidroambiental deve ocorrer em toda 

extensão dos trilhos, ampliando dessa forma o alcance do sistema-observatório. 

A utilização do sistema ferroviário para instalação de equipamentos rurais de onde se 

possa observar os fenômenos naturais e antrópicos da paisagem deverá impor fortes 

impressões na cultura e no ecoturismo do VEQ.Matapi voltados aos recursos hídricos 

principalmente de Macapá, Santana e Porto Grande. É forma compensatória pelas perdas 

irreparáveis do sistema hidrográfico-hidrológico. 

Os equipamentos deverão absorver as qualidades paisagísticas do ferro-corredor 

considerando seus skylines (contorno do horizonte) a fim de se ajustar às baixas 

verticalizações das feições morfotopográficas dos lugares ao longo da ferrovia. 
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O ferro-mirante por assim dizer, por sua singeleza e como ‘prolongamento’ de 

elevações anexas à ferrovia interligadas por trilhas serão parte do sistema de ciclovias 

ecoturísticas rurais e de vias de trekking. 

O recuo de equipamentos em relação ao traçado da ferrovia visa preservar a segurança 

de tráfego desta, permitindo aos ecovisitantes visão completa e panorâmica da própria 

ferrovia como elemento integrado às paisagens. 

Os ferro-mirantes devem passar desapercebidos na convivência com as paisagens 

naturais. Esse princípio não interfere na finalidade das obras, cujas maiores expressões estão 

na visualização transversal dos grandes vãos de vales e lagos dos lugares do VEQ.Matapi. 

As visualizações bilaterais do VEQ.Matapi exibem de um lado (margem esquerda) os 

relevos de interflúvios tabulares vegetados pelo cerrado e plantations, e utilizados por 

balneários e assentamentos agrícolas e do outro (margem direita) os relevos mamelonados e 

colinosos com cerrados, florestas densas de terra firme e faxinais. A visão central de ambos 

setores abrange vales colimados por matas-galerias e ciliares, ladeados por extensas planícies 

de inundação com florestas de várzeas, campos inundáveis e geomorfologia lacustres 

circulares, ovaladas e longitudinais utilizados pela pecuária bubalina. 

A construção de ferros-mirantes na zona planáltica rica em biodiversidade e 

diversidades mofotopográfica e vegetacional de localização geográfica privilegiada é ação de 

interesse estadual e municipal devendo ser apoiado pela iniciativa privada. 

Figura 5.39 – Prospector de um modelo de observatório-mirante (pode ser ‘ferro-mirante’) do 

tipo torre goniométrica com ascensão mecânica dotado de sistema de contrapeso. (Set-1998) 
 

 
 

 
 
 
 
 
     Sistema de observação goniométrica 
 
 
 
A torre possui sistema mecânico 
  de elevador baseado em cabos 
        de aço e contrapesos. 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Os anfiteatros de ravinas com tombadores do setor leste são grandes atrações devido a 

beleza cênica das formações naturais, onde as trilhas interpretativas e observatórios-mirantes 

mostram elementos de formação de ambientes e da interação entre ecossistemas. Nesse 

sentido, a interpretação da paisagem procura revelar sentidos e estimular a relação cognitiva e 

emocional. Essa reação deve impelir as pessoas a reconsiderar seus valores básicos e seu 

comportamento diante o Meio Ambiente (WEARING e NEIL, 2001). As atividades de 

interpretação de aspectos históricos e culturais das áreas de observação devem sempre que 

possível ser atrativas para os visitantes. 

Os procedimentos descritos anteriormente, podem ser estendidos ao setor hidrográfico 

de oeste que englobam a BR-156/210 ligando Macapá à Laranjal do Jarí e as estradas vicinais 

no divisor topográfico de oeste da unidade. Nesse setor, é característica a distinção entre 

ecossistemas/geossistemas representada pelas áreas úmidas de várzea e campos alagadiços, 

cerrado, faxinal (ecótono cerrado/floresta densa) e floresta densa de “terra firme”. A topologia 

colinosa amamelonada com vallons empresta ao relevo um grau de dissecação bastante forte, 

o qual, é fator que valoriza as caminhadas ecológicas e os transectos hidroambientais. 

A zona de baixas várzeas com suas orlas lacustre e fluvial (volf) localizadas nos 

setores centro-sul do VEQ.Matapi com área aproximada de 300 km2, abrange territórios com 

baixo skyline o que significa dizer que as observações máximas são realizadas ao nível do 

dossel heliófilo (topo das árvores). Os equipamentos deverão formar conjuntos de passarelas 

de arvoredo (ver na Figura ) e torres goniométricas entre árvores. O acesso às zonas de volf 

no inverno deverão ser através de vias fluviais ou transporte por búfalos e canoas. No alto 

verão os deslocamentos podem ser à pé ou por bicicletas em ecotrilhas devidamente 

preparadas. Os equipamentos do tipo plataformas projetantes e belvederes circulares ou 

octogonais devem ser instalados em pontos próximos de rotas aquáticas emprestando caráter 

singular da paisagem. Essas áreas constituem os territórios hidrogenéticos de extraordinários 

afloramentos hídricos sob efeitos diretos e indiretos das marés e onde ocorrem grandes 

biodiversidade florísticas e faunísticas, sendo aí, revelados um grande potencial hidroturístico 

do VEQ.Matapi. 

 

Sistema Usufrutuário 

 

O sistema/modelo usufruitivo está relacionado com o uso não consuntivo de água e de 

amplo espectro ecoturístico. A proposta do hidroecoturismo contemplativo e científico tem 
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como ponto alto evitar a abertura de acessos terrestres às áreas de várzeas/campos inundáveis 

potencializando e hidrotematizando os já existentes, daí sua importância social, econômica e 

hidroecológica. 

Nesse contexto, o corredor de águas agroturístico surge como alternativa de manejo do 

substrato hidroambiental (SHA) sustentado correspondente a via aquática, cujo eixo primário 

é o rio Matapi e as incursões periódicas se dão nas calhas dos rios e igarapés Grande, 

Madeira, Flechal, Maruanum e Pirativa com pontuais para atender as demandas agrícola e as 

atividades ecoturísticas. 

A integração de rotas aquáticas deverá ser feita através de trapiches temáticos 

(pontuais) estrategicamente construídos, de modo que os hidrocorredores tornem-se 

funcionais atendendo sistema de prioridades hidroecológicas conforme o trecho trafegado 

para que não haja conflitos de interesse no uso de rotas pelos usuários. 

O estudo de ‘hidroimpacto de barranca ou margem’ por efeitos de solapamento das 

descargas de energia ondulatória provocadas pelo deslocamento de embarcações, que 

desagregam mecanicamente as bordas dos terraços (barrancas) produzindo forte erosão, riscos 

de perigo a banhistas e descontinuidade logística da paisagem. Nesse último caso, os usuários 

de alguma forma são privados ou dificultados de desembarque no local. 

Os efeitos hidroimpactantes das barrancas de leito menor poderão ser controlados 

quando o sistema hidroviário considerar período críticos a serem ajustados aos máximos 

níveis de maré, principalmente durante os períodos de estiagem, já que em condições de 

inverno ocorre naturalmente a hidroproteção das barrancas por afogamento do leito menor, e 

atender recomendações como: sistematizar a recuperação vegetativa de margem vertical e 

horizontal das barrancas alteradas com plantio de espécimes nativas adaptadas, 

principalmente ao ambiente de variação de maré (geofácies de barranca) e proteger margens 

friáveis através de gabiões, malhas, barricadas e muros de arrimo. 

 

Sistema Hidrodefensivo 

 

O modelo hidrodefensivo visa a proteção civil da integridade hidrofísica, hidroquímica 

e hidrobiológica (qualitativa e quantitativa) da água face sua perda ou deterioração por 

atividades antrópicas inadequadas ou ilícitas, assegurando o continuum de processos 

hidroambientais naturais, no caso de acidente e contrabando hidrobiológico em situações em 
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que a legislação e as regras ordinárias de segurança e fiscalização vigentes de controle 

ambiental possam falhar. 

O sistema hidrodefensivo com relação à qualidade de eventos desdobrou-se em duas 

modalidades: a de caráter lesivo (evento lesivo) afeto às atividades da hidrobiopirataria e a de 

natureza agressiva (evento agressivo) vinculadas às atividades agrícolas, silviculturais, 

pecuárias, minerárias, urbanas, recreativas e outras. 

O modelo de natureza agressiva volta-se ao atendimento às queimadas em áreas 

naturais e recém-desmatadas e aos acidentes viários nas rodovias, ferrovia e vias aquáticas por 

onde trafegam produtos classificados como perigosos. Esse sistema contemplou ainda duas 

formas observacionais de manifestações cartográficas: as relacionadas aos fenômenos lineares 

e pontuais e as zonais, abrangentes das células temáticas territoriais: o de manutenção de 

insumos biológicos em vias aquáticas e o contingencial para produtos perigosos. 

A possibilidade real da biohidropirataria (plancton-pirataria) de insumos biológicos 

(sementes, plântulas, larvas, peixes, crustáceos, água ‘amazonificada’, entre outros), em vias 

aquáticas por navios, barcos regionais e embarcações esportivas que trafegam pelo estuário do 

Amazonas deve ser preocupação nacional, regional e local com relação à integridade 

hidrobiológica dos recursos hidroambientais intra e extra do VEQ.Matapi. 

A renovação da vegetação ribeirinha expandida às várzeas, igapós e entornos de 

amortecimento possivelmente depende do intenso tráfego flutuante de germosplasmas 

flutuantes e matéria orgânica nos corredores de água do VEQ.Matapi. Nesse cenário há 

necessidade de vigilância bioaquática (vba), de modo a permanecer a hidrobiodiversidade nos 

sistemas hídricos e sistemas vegetacionais com vistas a manutenção da qualidade 

hidroambiental da unidade. 
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Figura 5.40 – Prospector de hidrodispersão de sementes e insumos biodiversos através das 

vias aquáticas (Foz do Igarapé Pirativa) 
 

 
 

Foram identificados trechos estratégicos de caráter preventivo nos quais podem ser 

instaladas bases de vigilância discreta – bvd da vba e que possuem como características: 

a) Segmento bio-aquático Baixo Estuário do Matapi com extensão aproximada de 15 

quilômetros, compreendido entre o exutório do rio Matapi, Porto do Céu até a Comunidade 

Quilombola São Raimundo do Pirativa (bvd do Pirativa); 

b) Segmento bio-aquático Médio Estuário do Matapi-Maruanum com aproximados 28 

quilômetros iniciando em Porto do Céu, com incursão no rio Maruanum até as localidades 

quilombolas de Fátima do Maruanum, Vila do Carmo (bvd do Carmo), Santa Luzia do 

Maruanum, Conceição do Maruanum até ponte sobre o rio Matapi na BR-156/210 - lugar de 

contigência de produtos perigosos; 

c) Segmento bio-aquático Alto Estuário do Matapi com aproximados 27 quilômetros 

saindo da ponte sobre o rio Matapi (BR-156) no Balneário do Tomé até os limites de 

navegação à montante, com incursões nos rios Palmas, Flechal do Matapi (BVD –

Tessalônica) e Madeira. 

No sistema contingencial para produtos perigosos, foram identificados ao longo de 

sistemas viários, localidades susceptíveis às contingências para produtos perigosos. 

É interessante observar que as lineares e pontuais destacadas na Quadro 5.2 não são 

dotadas de áreas de escape e nem de faixas de acostamento (segurança), potencializando as 

possibilidades de acidentes com produtos perigosos nesses locais. É relevante o levantamento 

de características ambientais da região cortada pela rodovia e ferrovia, particularmente, as 

 

 

Sementes flutuantes na maré cheia 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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áreas de proteção ambiental (APA), as de proteção permanente (APP) e as de relevante 

interesse ecológico (ARIE). 

Quadro 5.2 – Visualizador de locais em vias terrestres sujeitos a desatres ambientais 
 

SISTEMA RODOVIÁRIO 

Identificação Característica Descrição 

BR-156/210 

(Macapá-

Laranjal do Jarí) 

 

Ponte – gfv 

Passagem de madeira com 60 metros em extensa zona de várzea 

sujeita às inundações sobre o rio Matapi na localidade do Balneário 

do Tomé na estrada que liga Macapá a Laranjal do Jarí. Grande fluxo 

de tráfego). 

BR-156/210 
Ponte – gfv Passagem de madeira com 15 metros sobre o rio Palmas a 200 metros 

do Balneário do Tomé na estrada que liga Macapá a Laranjal do Jarí. 

BR-156/210 
Ponte – gfv Passagem de madeira de 12 metros em extensa zona de várzea sujeita 

às inundações sobre o rio Palmas na localidade de Torrão do Matapi. 

 

BR-156/210 

 

Ponte – gfv 

Passagem de madeira com 12 metros em zona de várzea sujeita às 

inundações sobre o rio Maruanum próximo da localidade de 

Conceição do Maruanum. 

BR-156/210 Segmento viário – 

gfv 

Trecho solidário de aproximadamente 2 quilômetros, contíguo à 

região das nascentes do rio Matapi na Perimetral Norte localidade de 

Campina Verde. 

AP-010 Balsa – gfv 
Travessia tracionada por motor na zona portuária do baixo rio Matapi 

na estrada que liga Macapá à Mazagão. 

 

Estrada vicinal 

 

Bueiro – mfv 

Passagem em concreto (galeria) sobre o Igarapé Grande em zona de 

nascente do rio Matapi na localidade Ladeira do Ferro da Linha A da 

Colônia Agrícola do Matapi. 

 

Estrada vicinal 

 

Ponte - pfv 

Passagem de madeira com 10 metros em zona de alta várzea sobre o 

rio Matapi na localidade em via de ligação entre o km 78 da BR-156 

e o Projeto Agrícola Nova Colina. 

gfv – grande fluxo de veículos. mfv – médio fluxo de veículos. pfv – pequeno fluxo de veículos. 

BR-156/210 = Rodovia não pavimentada no trecho que liga Macapá à Laranjal do Jarí. 
 

 

]Deverão ser detalhadas as características ambientais de cada trecho em estudo como 

seus aspectos fisiográficos, ocupação das margens das rodovias, inclusive dentro da faixa de 

domínio da estrada, cruzamento da via e a proximidade de recursos hídricos tais como: 

represas, rios, açudes, córregos e outros mananciais. É de muita importância que sejam 

explicitados qual é o uso dos mananciais hídricos que poderão ser afetados. 

Quadro 5.3 – Visualizador de locais ao longo da ferrovia sujeitos a desatres ambientais 

SISTEMA FERROVIÁRIO 

Identificação Característica Descrição 

EFA  Ponte 
Ponte de concreto com ~8 metros sobre o Igarapé do Braço 

localizado no km 51,4 em mata de corredor na localidade Bueiro 

 

EFA 

 

Passagem de nível 

No trecho compreendido entre os quilômetros 50 e 51: a ferrovia 

segue solidária e paralela a várzea do Igarapé do Braço. 

Passagem de madeira com 15 metros sobre o rio Palmas a 200 metros 

do Balneário do Tomé na estrada que liga Macapá a Laranjal do Jarí 

 

EFA 

 

Segmento 

Trecho solidário de aproximadamente 2 quilômetros, contíguo à 

região das nascentes do rio Matapi na Perimetral Norte localidade de 

Campina Verde 

EFA – Estrada de Ferro do Amapá. Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 1998 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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É provável que volume expressivo de substâncias minerais tenha sido projetado 

através dos vãos de dormentes ao longo de cinco décadas, caído de vagões diretamente na 

descarga líquida e incorporado aos sedimentos de fundo dessa drenagem. 

Quadro 5.4 – Visualizador de locais em vias aquáticas sujeitos a desatres ambientais 
 

SISTEMA HIDROVIÁRIO 

Identificação Característica Descrição 

 

Rio Matapi 

 

Balsa-rodovia 

Zona portuária localizada na exutória, particularmente, na margem 

esquerda no baixo Matapi: apresenta um fluxo intenso de transporte de 

cargas, matérias-primas, passageiros e produtos perigosos. 

Rio Matapi 

 

Ponte BR-156 

Passagem de madeira com ~ 60 metros em extensa zona de várzea 

sujeita às inundações sobre o rio Matapi na localidade do Balneário 

do Tomé na estrada que liga Macapá a Laranjal do Jarí. Grande fluxo 

de tráfego 

Rio Matapi Margem portuária 

de balsa-carga 

Margem esquerda de acostamento onde se ‘amontoam’ embarcações 

abandonadas, em reparos etc. funcionando esse trecho como uma espécie 

de ‘estaleiros improvisados’ 

 

 

5.2.3 Conexões: paisagem, água e potencialidade turística 

 

Em seu opúsculo de celebração de reconhecimento e homenagem biográfica 

intitulado: “Significados da paisagem”, Aquino (2012, p. 469), passa a impressão, de estar 

falando sobre as expectativas que um mapa de potencialidade turística ou de atributos pré-

turísticos mínimos que, uma determinada área deve conter ou propor, mas ao que parece, não 

é essa a sua real pretensão. 

Então, o que motiva a citá-lo nas linhas que se seguem? 

 
A metáfora do horizonte 

Além do horizonte existe algo que não se pode ver, mas que está lá, que é real, e que 

pode tanto servir como atrapalhar”, dizia meu pai, quando as coisas pareciam 

difícies de entender. Dizia também: “o horizonte resume a paisagem”. Enfatizava: 

“o horizonte é o que você vê, mas também é o que você não vê”. E concluía: “o 

horizonte é como a vida, é tudo o que você sabe o que é, mas também é aquilo 

que não sabe, que ainda vai saber. (AQUINO, 2012, p. 469). (Grifo nosso) 

 

Aqui, convém a compreensão, de que existem duas formas de se apurar as realidades 

de um horizonte com atributos turísticos, ou seja, de uma paisagem com potencialidade 

turística: a primeira, mais restrita, é a de estar em situação diversa (local) de sua ocorrência 

física, e a outra, mais comum, por intermédio de informações secundárias e terciárias, 

construídas por outrem, que é o caso. 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 1998 
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Por sua vez, o protomapeador – aquele que se predispõe a conhecer (primordialmente) 

e transmitir um conteúdo pré-turístico (atributo de mensagem) utilizando o método 

cartográfico –, necessita observar e encaminhar criteriosamente, dois preceitos da 

comunicação indireta ‘confiável’: o compromisso científico com a revelação e possibilidade 

real de acesso ao atributo pré-turístico, e a fidedignidade, com a construção de formas gráficas 

e conteúdos analíticos associados aos arranjos cênicos avaliados. Por esses preceitos, o 

protomapeador subescreve por intermédio de súmulas cartográficas (mapas), que buscou 

mostrar para o usuário em níveis de complexidade ou simplicidade a potencialidade turística 

de uma paisagem, mas que de certa forma, existem outras expressões (“aquilo”) que vão além 

do horizonte analógico do papel, ou da virtualidade fotográfica da imagem da paisagem 

produzida. Enfim, “aquilo que ainda vai saber” ao vivenciar a realidade do presencial, se esse 

for o caso. 

Nesse sentido, é por intermédio de ‘tracejaduras’ descontínuas, poligonações 

cartométricas e variáveis visuais, que o protomapeador tenta ‘aprisionar no desenho do mapa’, 

até certa medida, os padrões de potencialidade turística com seus atributos, registrando-os e os 

entregando por meio da comunicação visual de símbolos e convenções cartográfico para o 

usuário. Portanto, o mapa ou carta de atributos pré-turísticos de uma área, é nesse sentido, um 

‘arranjo teórico de ‘horizontes paisagísticos’ ou camadas cênicos potenciais’ que resumirá 

uma futura paisagem turística em sua plenitude, ou seja, na forma de um ‘atrativo turístico’, 

devendo essa composição/ sobreposição de horizontes, “servir”, e não “atrapalhar” o percurso 

daquele que a consumirá, primeiro, na forma de expectativa de contemplação (quando ao 

nível de mapa), e posteriormente, em realidade, se for de seu desejo. 

Nesse sentido, pode existir pessoas, que se contentem em consumir, platonicamente, 

os horizontes pré-turísticos de paisagem (que é o caso), ora oportunizados. Nesse sentido, o 

fará por meio leiturista da cartografia pré-turística. Por sua vez, o observador turista ou aquele 

meramente com propósito de experienciação pela manifestações naturais e ‘artificiais’ de 

natureza de uma área, ao aportar inicialmente em local específico ou, simplesmente em 

condição de travessia por uma região, costuma absorver uma diversidade de horizontes pré-

turísticos sem saber exatamente, onde se situam cada um dos atrativos ou potencialidade que 

lhe convenha. Isso ocorre porque nos ‘horizontes espontâneos’ – aqueles que estão ao alcance 

nato dos sentidos, mas fora de cogitação de rotas planejadas –, sempre existirá um algo a 

mais, que não se poderá ver em situações de roteiros ‘hipo-temporais’, ou seja, com tempo 

reduzido para visita, inferior a 24 horas ou um dia. 
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É nesse momento cartográfico de construção de pré-expectativas do usuário que, o 

protomapeador (o comunicador de potencialidade turística) precisa indicar e sinalizar o que se 

possa ver e usufruir, para além da barreira física do que possa estar lá, do que possa ser real, e 

do que possa ser usufruído pelo usuário. Nesse sentido, a própria expectativa do 

protomapeador, que também é um consumidor de paisagem (nas formas de contemplação e 

científica), diante o desafio de comunicar por meio de uma carta de agrupamentos reais de 

potencialidade turística, deve se ater a padrões paisagísticos que, não atrapalhe e nem dificulte 

o planejamento e a gestão posterior de atrativos turísticos. 

Acredita-se que não é suficiente se saber o que é ou, o que não é atributo pré-turístico, 

é preciso que uma carta de potencialidade turística, especificamente, uma carta de atributos 

pré-turísticos, possa, primeiro, anteceder as expectativas do que o usuário espera encontrar 

nos horizontes ‘cartográficos turísticos’, para então nesse segundo momento, gozar em 

plenitude, as objetividades de sua contemplação. 

Importa saber que o planejamento cartográfico de paisagem com potencialidade 

turística deve passar pelo processo de criação de um sistema coerente com o sistema-

paisagem descrito anteriormente. Afinal, o sistema-paisagem foi pensado também para 

atender os propósitos pré-turísticos do VEQ.Matapi. 

Por sua vez, o sistema de potencialidade turística – o sistema marcador-fator pré-

turístico – foi baseado também nos fatores de risco e nos marcadores naturais, que até certa 

medida, incorporam as interfases de paisagem do Sistema-Paisagem. 

Assim essas marcações cartográficas de paisagem foram projetadas na carta de 

atributos pré-turísticos (potencialidade turística), em consonância com os fenômenos 

geográficos alinhados com esse tema. 

Em outras palavras, o sistema marcador-fator pré-turístico, é um produto de síntese 

ambiental diferenciado qualitativamente do sistema-paisagem e seus padrões. É 

compreensível que, a condição temática do sistema fator-marcador é a de um sistema de pré-

turismo associado aos pretensos atrativos turísticos que, possam ser consolidados no 

VEQ.Matapi. Essa conduta cartográfica é uma avaliação até certa medida ‘mais’ complexa, 

em função de se estar trabalhando um ‘novo’ paradigma de revelação/interpretação de 

paisagem. A potencialidade turística contida em um sistema-paisagem corresponde a uma 

paisagem supostamente adventícia, secundária, formadora de um subsistema específico de 

saturação, constituída por conjuntos ou padrões de arranjos visuais-físicos manifestados nas 

formas de área, linha ou ponto e visão azimutal, vertical e diagonal (síntese do quê, se vê), de 

muito pequenas dimensões espaciais até o limite físico da paisagem. 
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Figura 5.41 – Prospector de relações cartográficas complexas (básicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, sua identidade enquanto ente ambiental formado pelo olhar biológico 

(subsistema resultante da interação matéria-energia), é facilmente delimitada a nível do 

alcance visual do olhar de campo e do embarcado em plataforma aérea, ou por meio de 

imagens de sensores e produtos dos espectros fotográfico, infravermelho e radar. 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2014 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2014 
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Figura 5.42 – Prospector logístico de potencialidade turística (pré-turismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, os fundamentos que a podem explicar (se for o caso), dependem exclusivamente 

de processos de visibilidade teórica, que principia na síntese do quê, nela se lê. Por exemplo: 

parte das expressões culturais ou territoriais nela demarcadas seria parcial devido sua 

condição de pós-natureza, ou seja, essa ocorre enquanto um advento, um ‘penduricalho’ da 

natureza, que transforma-se ao sabor de processos geoecodinâmicos e cosmogônicos. Os três 

sistemas analíticos discutidos nos Itens 2.3 e 2.4, são resultados de mapeamentos temáticos 

simplificados: a da potencialidade ambiental de paisagem e a do risco ambiental de 

Polo-Área 
EMISSOR 

Polo-Área 
ACESSIBILIDADE 1 

(regular) 

Polo-Área 
FORNECEDOR 
DE SERVIÇOS 

Polo-Área 
PRÉ-TURÍSTICO 

Ecoturismo 
Turismo de aventura 

EXPEDIÇÃO 

Polo-Área 2 
ACESSIBILIDADE 2 

(não-regular) 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2014 

Fase 1 
POTENCIALIDADE 

TURÍSTICA 

Fase 2 
ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 

Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2017 

Elaborado por MENDES PEREIRA, S.W., 2018 
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degradação da água. Até certo ponto, esses instrumentos de planejamento multifinalitário 

podem ser considerados como sínteses cartográficas parciais (cartas) obtidas da 

fusão/complexação teórica de sistemas ambientais, e da combinação de dados originais de 

inventários ‘das condições ambientais’, sob monitoramento ou não, ‘vigente em uma certa 

extensão espacial’. Por sua vez, esses mapas temáticos iniciais são obtidos através de 

avaliações ambientais ‘simplificadas’, ditas ‘diretas’, segundo Xavier-da-Silva e Carvalho 

Filho (p. 616, 1993). 
 

5.2.4 Geonímia para indicação geográfica de potencialidade turística 

 

O VEQ.Matapi carece de um modo geral de geônimos e topônimos geográficos, e os 

grafados nas cartas sistemáticas do IBGE não são plenamente reconhecidos pelas populações 

locais. Nesse caso, a inserção de topônimos contemporâneos em mapas específicos de maior 

alcance científico, com o objetivo de divulgar a potencialidade turística, como é o caso, é um 

primeiro passo para seu reconhecimento geonímico e fruição. 

Faz-se distinção entre geonímia e toponímia. A toponímia são os nomes de coisas e 

lugares sem a preocupação de explicar sua gênese geográfica. Nesse sentido a toponímia com 

geonímia tem um peso diferenciado para a análise de atributos pré-turísticos, ou seja, de 

potencialidade turística. 

Acredita-se que a marcação gráfica do atributo pré-turístico geonímico por intermédio 

da imagem cartográfica da paisagem no mapa, aproxima geograficamente o usuário e, o 

envolve em uma espécie de boas vindas culturais, daqueles que ali habitam. Isso parece não 

ocorrer por meio da simples exposição de topônimos na carta, onde esses parecem ser de 

pouca significância. 

O VEQ.Matapi não mostra uma historiografia geográfica oficial considerável, como 

uma unidade administrativa de potencialidade e atratividade turísticas, a começar pela 

carência e deficiência de sua toponímia geonímica cartográfica. É uma história cartográfica 

que precisa ser contada antes que se percam suas ‘purezas’ tradicionais, impressas em seus 

horizontes paisagísticos sobrepostos pela natureza e justapostos pela sociedade. Esse 

brevíssimo relato parece transmitir ao leitor, a ideia de que a sua dinâmica natural e cultural é 

irrelevante, o que não corresponde à realidade. Pois que de início, é só, uma constatação 

cartográfica, baseada em consultas aos mapas disponíveis da unidade. 
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Reconhecendo na geonímia cartográfica um importante quesito de potencialidade 

turística, buscou-se enriquecer, semiograficamente, a legenda cartográfica desse vale 

‘cortado’ pela latitude zero, e com uma paisagem ‘colonizada’ por afrodescendentes. 

Por ser atravessado pelo imaginário ‘zero’ em seu baixo setor fluvial (situado em torno 

de 10 km de sua exutória), pode-se dizer que é um vale ‘equatorial’, e que por isso encontra-

se no ‘meio do mundo’. Nesse sentido, essa situação geográfica ‘cartograficamente 

privilegiada” constitui-se em um atributo pré-turístico do vale. 

Analogamente, Macapá – a capital ‘morena’ do Amapá – à vinte quilômetros de 

distância à leste desse vale, e em semelhante situação geográfica, ‘mercantiliza’ essa ‘imagem 

geográfica’ por intermédio do Monumento do Marco Zero, como um produto/atrativo 

turístico, divulgando-a como ‘única’ cidade-capital do planeta, situada até então no ‘meio do 

mundo’. Embora nesse particular não seja o caso do vale do Matapi, esse é um de seus 

atributos geonímicos pré-turísticos que deve ser considerado. 

Por outro quadrante, reconhecendo a forte interação não conflituosa das comunidades 

tradicionais e quilombolas com os marcadores naturais presente no rio Matapi, principalmente 

em seu trecho de baixa declividade sob os efeitos bidirecionais de marés, de 

aproximadamente 80 quilômetros de seus 152 quilômetros de extensão, propôs-se a 

demarcação de uma de suas tarjas turísticas na carta de potencialidade turística, como rio 

Matapi dos Quilombolas – um vale quilombola. Essa geonímia ‘cartográfica de 

potencialidade’ (cultural), poderá despertar no usuário, a curiosidade e o interesse em 

vivenciar as suas nuances naturais, juntamente com os seus desdobramentos culturais, que em 

primeiro plano, estão representados pelas comunidade em si. 

Como forma de amenizar essa condição geonímica, criou-se um sistema 

geotoponímico baseado em uma geonímia de campo, ou seja, baseada em observações de 

derivas e cartométricas de campo. A contribuição ainda que tímida, representa uma conduta 

cartográfica de interesse para a promoção pré-turística do VEQ.Matapi. Nesse sentido, os 

geotopônimos relacionando as manifestações culturais de lugares parecem ser mais 

apropriados, a exemplo da denominação da área pesquisada como ‘vale dos quilombolas’. 

 

Relembrando Santos (2007, pp. 33 e 34): 

[...] locais que possuem alguma significância para o homem são conhecidos por 

um nome que os identifique de forma unívoca. [...] feições geográficas recorrentes 

no espaço geográfico, não identificadas por um nome, remete-nos a admitir a 

sua não existência como lugares. [...] Seriam formas amorfas, simples 

componentes da litosfera ou hidrosfera terrestre. Lugares inexistentes, sem o status 

do lugar cidadão” (Grifo nosso). 
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O terceiro destaque geonímico (cultural) que se faz, é sobre o nome ‘matapi’ dado ao 

vale equatorial quilombola. Matapi vem do tupi-guarani e significa literalmente, ‘covo 

cônico’ – aparelho semelhante ao cacuri que serve para apanhar peixes pequenos –, e é 

utilizado para a pesca de crustáceos como o camarão (ver na Figura ?). Também, é o nome de 

um peixe teleósteo, silurídeo, uma variedade de bagre, que não ocorre no vale, de acordo com 

pesquisas sobre peixes (SÁ, 2015). Nesse sentido, pode-se supor que o primeiro significado é 

a origem do nome. 

Considerou-se aí, a contribuição do folclore indígena amazônico como um 

‘componente agregador’ de significância da geonímia para o nome do vale pesquisado, 

conforme a narrativa que se segue: 
 

Origem do matapi e dos pirarucus e traíras 

 

 

.  

 

 

 

 

O homem dessa história é Muhipu (Gente-Estrela) e morava no rio Uaupés acima da 

comunidade Jutica – dizem também que ele foi um poderoso deus. Todos os dias Muhipu 

pegava muitos peixes, enquanto os outros da aldeia nada conseguiam. 

Para pescar, Muhipu levava seu filho, que tinha feridas no corpo, e o colocava num galho 

sobre o rio. A líquido que pingava das feridas atraía os peixes que ali se acumulavam. Então 

o pai pegava somente os peixes que precisava. 

Um dia, Muhipu foi para a roça e seu filho ficou só na aldeia. Então, perguntaram ao menino 

doente: “Como é que o teu pai faz para trazer peixes todo dia?” Depois de descobrirem, um 

belo dia, aproveitaram a ausência de Muhipu e levaram o menino para pescar. 

Pendurado num galho, o menino ficou para atrair os peixes. Onde tem peixe, tem cobra! 

Sentado no galho da árvore, o menino reclamou que o pessoal estava matando muito 

peixe, ao mesmo tempo que avisava que a Cobra-Grande estava chegando. 

Sem poder sair do galho sozinho, rapidamente a Cobra-Grande chegou e comeu o filho de 

Muhipu. Não deu tempo de salvar o menino e ele sumiu nas águas do rio! 

Mais tarde, Muhipu voltou da roça e o pessoal da aldeia contou pra ele toda a verdade. 

Muhipu perguntou para onde a cobra tinha ido. Daí ele se armou de terçado, machado, 

uma panela de tuiuca e seguiu à procura da Cobra-Grande. 

Em dado lugar do rio Uapés, Muhipu viu a cobra, correu na frente para cercá-la, mas a 

cobra mais rápida escapou. Muhipu continuou a correr atrás dela, mas cansado de carregar 

tantas coisas, jogou fora a panela de tuiuca quee na mesma hora transformou-se em um 

grande rochedo na margem daquele rio. 

http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_1.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_2.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_3.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_4.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_5.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_6.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_7.jpg
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Na Figura 5.43 propôs-se um roteiro segmentado de fruição de paisagem 

‘sociofísiográfica’, até certa medida ‘ecoturístico’ para o VEQ.Matapi, como uma forma 

propositiva de se conduzir, movimentar-se e derivar por a sua paisagem terrestre e fluvial 

mais significativa e diversa. Por sua vez, a preocupação com a possibilidade da existência de 

uma ‘profusão’ paisagística ao longo desse caminhamento perimétrico ‘compartimentado’, 

visou a revelação de uma realidade ecogeográfica, a melhor possível, de uma 

representatividade cênica diversificada por intermédio de um quadro combinatório ‘exaustivo’ 

composto por um maior número de elementos estruturantes possível de suas interfases, o que 

supostamente poderá tornar uma futura fruição da paisagem ‘real’ do vale estudado, mais 

instigante, aprazível, reflexiva e educativa para um ‘ecovisitante’. Afinal, apreendeu-se por 

meio dessa pesquisa que, ‘há uma razão cultural e geocartográfica de ser da imagem de 

paisagem’ do VEQ.Matapi, a partir do momento em que essa paisagem ‘contínua e fugaz’, foi 

associada à sua própria manifestação/existência por intermédio da conservação de 

água/recursos hídricos (hidrofácies e fitofácies) que a estrutura, juntamente com as nuanças 

singulares da ‘ossatura’ de seu relevo (topofácies); essa razão, é a de chamar a atenção do 

observador fortuito ou do seu suposto ‘ecovisitante’, para a importância e a possibilidade 

futura da consolidação de um ecoturismo com viés ‘ecodesenvolvimentista’do VEQ.Matapi. 

Como uma forma de enriquecer a experiência desse roteiro socioambiental com 

possibilidades paisagísticas de deriva de paisagem do VEQ.Matapi, classificou-se cada 

Diadoe • Origem do matapi e dos pirarucus e traíras 

Pinturas de Feliciano Lana 

Texto editado a partir de narrativas de Feliciano Lana, desana de São João Feliciano Azevedo, 

tukano de São José Miguel Azevedo, tukano de São José 

A cobra continuava descendo o rio Uaupés até sair no rio Negro. Muhipu conseguiu 

passar na frente da cobra chegando à Fortaleza de São Gabriel, onde rapidinho fez um 

cercado, colocou um matapi grande e ficou esperando com seu machado. A cobra vendo 

que não tinha mais como escapar acabou entrando e ficando presa no matapi. 

Quando a cobra morreu, Muhipu a arrastou pelo chão para tirar suas escamas. Primeiro, 

ele tirou as escamas do meio da cobra e as jogou rio abaixo para que elas virassem 

pirarucus. 

Depois tirou as do rabo, miúdas, e jogou-as para cima, na direção das cabeceiras do rio 

Negro e elas viraram traíras. Por fim, Muhipu disse: “Assim como você comeu o meu 

filho, assim também, a sua geração será comida por toda a humanidade!”. 

http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_8.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_91.jpg
http://museudaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Diadoe_101.jpg
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trechos desse roteiro em ‘boulevar’, como uma alameda ‘urbana’ construída com alguma 

preocupação paisagística, em ‘corredor ecogeográfico’ (rodoviário/ferroviário), onde a 

conectividade entre os fragmentos de ecossistemas naturais encontra sua base na fruição 

contínua de paisagem, e em, ‘calha-parque’ fluvial, relacionada com as faixas ripárias de 

grande amplitude espacial de biodiversidade, atividades hidrodinâmicas e processos 

geomorfológicos dos conjuntos dos leitos, o menor, como o álveo-reservatório de 

ecossistemas aquáticos e de balanço hídrico da bacia, e o maior, como terraços de inundação e 

berço de ecossistemas semi-aquáticos. Por sua vez, as três categorias de fruição descritas, tem 

a mesma função interpretativa de um transecto longitudinal, onde até certa medida, são 

‘unidos salteadamente’ os padrões (hidro)topovegetacionais (processos 

naturais/geomarcadores) e as rotinas no solo (processos culturais/geofatores, como por 

exemplo, estrada, campo cultivado, aglomerado humano, atividade madeireira etc). 

Nesse contexto sociofisiográfico, inicia-se o deslocamento (trajeto) do observador, a 

partir de duas áreas emissoras de ‘fruidores’ ecoturísticos, uma, a primária, que se dá via 

aeroporto internacional de Macapá, percorrendo-se a ‘rodovia do futuro’ (AP-010) até uma 

segunda área emissora, via porto fluvial estadual (docas) de Santana. A rodovia pode ser 

considerada uma rota-boulevar (T1) com características ěcogeossistêmicas, classes 2 e 3, onde 

se encontra em construção uma imagem de paisagem de ‘(eco)conurbação’, baseada em 

(eco)condomínios fechados e incrustados nas áreas florestadas e ‘ressacas’ da margem 

esquerda do rio Amazonas. Acrescenta-se outros nove segmentos, a esse trecho de 

‘apresentação e convite’ socioambiental, como uma espécie de ‘prefácio ecológico’ para 

motivar uma incursão ‘ecoturística’ por o oberservador (ecovisitante) através do VEQ.Matapi. 

O corredor ecogeográfico ‘periurbano’ (T2), com características ğeoecossistêmicas, 

paisagem classes 1 e 2, pode ser iniciado na estação ferroviária do Amapá localizada em 

Santana (atualmente desativada) passando pelo cinturão verde periurbano de Santana/Macapá 

e se desenvolver no corredor a calha ferroviária por 40 quilômetros doos terrenos do SHL, ou 

por as estradas congeminadas (BR-156/BR-210), deflexionando quando o caso, para as várias 

comunidades quilombolas adjacentes, entre elas, a do Porto do Céu, Rosas, São Francisco e 

São Pedro do Caranã. 

A terceira rota (T3), por via férrea ou rodoviária se desdobra ao longo de mais 40/50 

quilômetros de corredor ecogeográfico, atravessando as topoformas de interflúvios tabulares e 

esplanadas, com características entremeadas por interfases ğeoecossistêmicas e 

ěcogeossistêmicas, paisagem classe 2, devido a presença ‘balanceada’ de geofatores que, 
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suprimem a cobertura vegetal primária (silvicultura e granocultura). Nesse trecho-mosaico, se 

localiza a tarja de tombadores, proposta como um reserva especial, arbitrariamente 

caracterizada como uma área de relevante interesse ecológico, que vai até as imediações da 

entrada para o projeto agrícola de Nova Colina. 

No quarto segmento bidirecional (corredor rural-agrícola T4), uma parte do percurso 

entra e volta pelos tabuleiros colonizados anteriormente por plantações de dendezeiros 

passando pela tarja de tombadores e atravessando área do médio/alto Matapi com 

características ěcogeossistêmicas, classe 1 (paisagem saturada) se distribui em topofeições 

amamelonadas, e atualmente com uma porção em processo de regeneração vegetal, e outra 

parte, por continuidade do T3 em corredor ‘calha’ ferroviária (indo nesse caso até a estação de 

Porto Platoon em Porto Grande), ou também, por retomada por intermédio das BR-156/BR-

210 por onde se atravessam alguns areais ativos e outros abandonados (paisagem 

‘ğeoecossistêmica’, classes 2 e 3), por exaustão de materiais de construção. 

O quinto perímetro ecogeográfico (corredor ‘agrícola’ T5) inicia-se em Porto Grande, 

onde acontece o Festival do Abacaxi no mês de setembro e se destaca o ‘aluar’ – licor de 

abacaxi artesanal – e, atravessa as áreas de colinas ‘amamelonadas’ e ‘valoons’ caracterizadas 

pela paisagem classes 2 e 3 em interfase ěcogeoecossistêmica, cobertas por florestas de ‘terra 

firme’ colonizadas sobre terrenos do embasamento cristalino (suíte metamórficas do Amapá); 

o percurso se dá em áreas de solos arenosos da Colônia Agrícola do Matapi. 

A sexta rota ecogeográfica (corredor ‘florestal’ T6) de 25 a 30 quilômetros atravessa 

as áreas de florestas de ‘terra firme’ de grande porte, acaompanhando o divisor hidrográfico 

de leste do VEQ.Matapi (SHO), onde ocorrem entre outras essência florestais de grande valor 

comercial, os indivíduos de Bertholletia excelsa (Castanha do Pará), após o que, penetra em 

zonas de borda no contato com o cerrado (ecótono), denominado aqui por ‘cinturão de 

faxinais’ de grande beleza cênica, onde se ‘misturam’ as espécies de cerrado no SHO. Esse 

corredor ecogeográfico está localizado em faixa de fronteira agrícola, com características 

ěcogeossistêmicas em paisagem classes 1 e 2. 

O segmento ecogeográfico de ‘cerrado e faxinais’ T7, está situado em áreas de 

divisores hidrográficos primários e secundários do SHO do VEQ.Matapi, e compõem uma 

interfase ěcogeossistêmica de paisagem classes 1, 2 e 3 de grande extensão, distribuindo o seu 

percurso em ambas as margens da BR-210. Ocorre nesse corredor ‘rural’ uma variedade 

significativa de fitofeições e as modulações ‘lobuladas’ de encostas do relevo apresentam um 

mosaico interessante de múltiplas topoformas. 
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O corredor-parque ‘fluvial’ T8 corresponde ao principal eixo fluvio-estuarino do baixo 

Matapi, juntamente com as suas incursões ‘hidrotributárias’ e representa o conjunto mais 

expressivo de atributos preecoturísticos de grande relevância hidroambiental e socioambiental 

do VEQ.Matapi. As comunidade quilombolas que constituem os aspectos ğeoecossistêmicos 

desse corredor-parque estão distribuídas ao longo de suas margens e a sua paisagem 

‘contínua’ estão representadas por todas as classes, predominando em sua margem direita as 

características ěcogeossistêmicas e na sua margem esquerda as ğeoecossistêmicas. 

O boulevard ‘periurbano’ T9 com características ěcogeossistêmicas, sob a condição de 

paisagem classe 2, liga a ponte sobre o rio Matapi até a cidade ribeirinha histórica do 

complexo histórico do município de Mazagão em um percurso de ‘varzea alagada’ em torno 

de 10 quilômetros. A partir desse ponto ‘nodal’ de culinária e embarque fluvial pode-se 

empreender e deslocar-se por via aquática, dando início ao trecho final do roteiro de visitação 

ao VEQ.Matapi. Nesse caso, uma rota extensiva de entorno ecoturístico, na condição de um 

macro corredor-parque fluvial (T10), localizado no extremo sul da área estuarina do 

VEQ.Matapi, e pode ser percorrido a partir do desembarque na ponte do rio Matapi e 

seguindo-se por estrada até Mazagão, onde ao embarcar em veículo aquático, pode-se navegar 

pelo rio Amazonas, passando por a orla de Santana pelo Canal do Norte entre a Ilha de 

Santana a foz do Matapi, passando pela ‘pseudo-praia’ de Fazendinha até se alcançar os 

‘boulevars’ dos bairros ‘goumets’ de Santa Inês/Araxá em Macapá. Também o percurso pode 

ser realizado sem aportar na ponte da AP-010, seguindo-se pelo baixo curso do Matapi até a 

sua foz e seguindo até a referida rampa do Santa Inês, ou aportando em Santana e retornando 

por o boulervar de ‘ecoconurbação’ (T1) até Macapá. 

Essa proposta de roteiro ‘preecoturístico’ para o VEQ.Matapi é uma alternativa 

generalizada baseada nos trabalhos de campo realizados por o autor, devendo ser bem 

planejada e aprimorada na suposta condição futura de se tornar uma ecotrilha interpretativa 

como ‘atrativo turístico’, e levando-se em conta os seus geomarcadores sazonais e periódicos, 

assim como, os seus geofatores associados às atividades culturais-religiosas desenvolvidas 

por as comunidades habitantes do vale. Um geomarcador de extrema relevância a ser 

considerado no planejamento de interpretação ambiental por intermédio de roteiro, 

principalmente no baixo Matapi, é o da sazonalidade associada aos surtos endêmicos da 

malária. 
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Figura 5.43 – Prospector de roteiro ‘ecoturístico’ do VEQ.Matapi 
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Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2019 



374 

 

O esboço de macrozoneamento do VEQ.Matapi foi idealizado com o objetivo de 

subsidiar as áreas do referido vale que, supostamente detém uma potencialidade ecoturística 

com pouca intervenção de geofatores mais agressivos, como o desmatamento e a queimada de 

fitomassas lenhosas e arbustivas. Nesse sentido treze zonas (Z) de rotinas no solo foram 

identificadas no prospector 5.44, sendo que algumas dessas zonas foram definidas como áreas 

especiais de conservação ambiental, a exemplo, da Z5 da ARIE dos Tombadores na borda de 

planalto sedimentar, da Z6 da APA do vale do Maruanum e da Z11, da APA do vale do 

Pirativa. Essas últimas representando pelo menos por três sistemas ecológicos (ecossistemas) 

distintos, o da floresta/mata de várzea, o do cerrado e a da floresta ‘de ‘terra firme’ 

submontana. 

Por sua vez, essas duas APAs contíguas e estratégicas para as supostas futuras 

atividades ecoturísticas, ocupam grandes áreas de terras quilombolas na margem direita do 

baixo vale do Matapi, e podem sem prejuízos de descontinuidade geoespacial hidrográfica 

(fragmentação de paisagem), serem aglutinadas em uma única área de conservação de uso 

sustentável, que formariam então a APA de duplo vale do Piranum, potencializando as suas 

características ěcogeossistêmicas marcantes em presença de paisagem classe 2. 

A Z8 como corredor biogeográfico, arbitrariamente, seria a área de entorno 

complementar de nidificação da Z5 que, supostamente sustentaria as populações de animais 

que, transitam por a Z5.  

As Z10 e Z13 delimitariam duas áreas específicas que, possibilitariam o acesso às 

comunidades quilombolas e outras comunidades agrícolas. 

As Z2, Z3 e Z7 indicam os geofatores que podem apoiar as possíveis atividades 

ecosturísticas do VEQ.Matapi. 
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Figura 5.44 – Prospector de zoneamento do VEQ.Matapi 

 
Fonte: MENDES PEREIRA, S.W., 2012 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta Seção, conforme a proposta de Cervo, Bervian e da Silva (2007), apresenta-se 

uma síntese dos processos e elementos distribuídos no texto do trabalho, fundindo e 

conectando ideias, fechando dentro do possível as questões ‘implícitas’ e posicionamentos 

apresentadas na introdução do trabalho e, indicando também que os resultados desta pesquisa 

possibilitam inúmeras reflexões e abrem outras expectativas ‘proporcionais’, de acordo com 

cada área do conhecimento (contexto científico), muitas vezes sem uma conclusão 

‘plenamente’ definitiva ou com os seus resultados suscetíveis de revisões e ampliações. 
 
Pautado nesse conjunto das possibilidades textuais retromencionadas, buscou-se de um 

modo mais amplo e particular, formular ‘as sínteses específicas’ dessa pesquisa com as suas 

interconectividades teóricas, iniciando-se com as bases instigadoras construtoras de um 

esquema ideológico dos modelos, o do constructo cartográfico conceitual (o seu desenho 

motivador), e consequentemente, o do constructo cartográfico propositivo (o seu desenho 

técnico cartopográfico), para o VEQ.Matapi. Foram esses modelos preliminares, que se 

complementam, criações mentais até certa medida simplificadas, que serviram de orientação 

na estruturação de uma suposta teoria de paisagem que aportou gradativamente ao longo dessa 

pesquisa na tentativa de revelar no referido vale do Matapi, o mais fiel possível, uma fração 

significativa da sua paisagem, justaposta à uma parte de seus supostos atributos 

ecogeográficos. 
 
Nesse processo construtivo de paisagem voltado às possibilidades socioambientais de 

conservação da água e com os subsídios para o pré-turismo daí originados, percorreu-se 

inevitavelmente dois caminhos, usuais, convergentes e fixados, por normalidade estabelecida 

pelo método científico. Nesse sentido, o do seu constructo ‘geral’, por seu desenho motivador, 

foi considerado um amplo ‘paradigma socioambiental com viés para o ecodesenvolvimento, 

que perpassou pela linha seletiva de conceitos e categorias analíticas sustentadores da 

temática cartográfica do título, até certa medida, com ênfase agregadora da ‘paisagem – 

conservação de água – potencialidade ecoturística’, instigado inicialmente por dois modelos 

‘ideológicos’, e se mantendo dentro do razoável, no caminho de procedimentos 

metodológicos proporcionalmente adequados, ao objetivo geral dessa pesquisa. 
 
Com base nos resultados da pesquisa, o primeiro modelo, o do desenho estratégico, 

comprovou sua consistência, de acordo com os argumentos empregados pelo autor para 

justificar a escolha do recorte espacial, onde foram destacados, a vivência/convivência 
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acadêmica (do autor) em trabalhos de campo, a deficiência de dados e de informações 

(geo)cartográficas para subsidiar possíveis planificações públicas e privadas voltadas ao 

ecoturismo, a inserção na área de expansão e conservação ambiental preconizada por Becker 

(2002), e às rotinas no solo de dois principais geofatores, os relacionados com as produções 

de celulose (silvicultura) e de proteína animal (bubalinocultura), ambos associados com a 

supressão/degradação de recursos vegetacionais naturais (cerrado e mata ripária/várzea) que 

supôs-se suficientes para confirmar a necessidade de se aplicar o princípio de conservação do 

relevo e da água/recursos hídricos da paisagem, que por sua vez, por intermédio do seu 

controle adequado pode ser plenamente alcançado no VEQ.Matapi. À esse processo de 

supressão/degradação vegetacional na área de cerrado e da faixa ripária/várzea, acrescentam-

se os talhões semi-geométricos ocupados recentemente pelo agronegócio (soja, sorgo, milho, 

arroz etc.) que geram os ‘distúrbios’ ecoambientais nas áreas dos interflúvios tabulares do 

setor hidrográfico leste, em sua porção mais à sudeste, próxima de Macapá. Por sua vez, a 

contextualização estratégica embutida nesse ‘tipo’ de modelo de paisagem, correspondeu às 

expectativas do autor com relação à sua percepção sobre as impropriedade socioambientais a 

que foram submetidas por rotina inadequada no solo, o vale estudado, e também sobre a 

possibilidade real de uso de suas terras ‘úmidas e baixas’ voltado para um ecoturismo 

dependente da conservação de água na várzea e formando um conjunto mais completo e 

ecofuncional por acréscimo das bordas do planalto com suas nascentes, que constituem um 

geocomplexo de microbacias hidrográficas situadas no baixo e médio vale do rio Matapi. 
 
No segundo desenho ‘ideológico’, pelo qual foi estruturado o modelo de referência, 

apresentou-se uma visão de parte da realidade dos departamentos fiosiográficos, ecológicos e 

culturais de paisagem do referido vale, e apontou-se para a necessidade de um plano 

específico de rotinas no solo que considere as peculiaridades ambientais no contexto das 

comunidades quilombolas que se revelam e predominam nas suas antropofácies geofatores 

(modos de vida, tradições, identidade etc.), concomitantemente com os seus geomarcadores 

(topográficos, vegetacionais, hidrológicos, situacionais etc.) de paisagem. 
 
Fechando a lógica e o alcance da importância relativa dos modelos instigadores 

relatados para essa pesquisa, no primeiro, como um modelo de reflexão acadêmica, abriu-se 

implicitamente a formulação de uma pergunta subsidiária: ‘se’ a condição atual da água da 

paisagem em que se encontra o VEQ.Matapi pode ser revertida nas áreas afetadas pelos 

geofatores mais eficientes (desmatamento e queimada, silvicultura e bubalinocultura; e tendo 

por hipótese, também subsidiária, ‘se’ a conservação do relevo com a manutenção e 
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‘reparação’ de seus sistemas ecológicos é uma medida mitigadora e revitalizadora de 

impactos negativos sobre o equilíbrio ecodinâmico dos sistemas ecológicos. 
 
A resposta com relação à silvicultura/granocultura em parte, é sim, no caso em que 

haja uma descontinuidade ou o ‘desaceleramento’ desses geofatores de grande adversidade 

hidroambiental. Com base nas observações de campo da área ao longo de 25 anos por este 

autor, intuiu-se que esses solos de cerrado armazenam significativas quantidades de ‘clones 

vegetais residuais’, o que leva à suposição de sua boa capacidade de resiliência ambiental. 

Supostamente, o maior tempo de permanência desse geofator em algumas áreas naturalmente 

ecológica, tornam a sua resiliência ambiental espontânea um processo de grande esforço 

ecobiológico ou até mesmo irreversível. Por sua vez, segue-se na mesma linha, quando se 

trata de um outro geofator potencial, o da bubalinocultura nos baixos terraços fluviais, mas o 

seu diferencial ‘arbitrário e intuitivo’ é que nas várzeas, onde este atua efetivamente, a 

reposição ‘clonal’ residual conta também com a movimentação e fixação de uma enorme 

quantidade de clones-plântulas e sementes, trazidas pelos fluxos diuturnos de maré e, também, 

pelo regime sazonal de chuvas copiosas; portanto, têm-se aí, por acréscimo, as lâminas 

sedimentares argilosas que, por sua natureza ‘catiônica, formam e revigoram o espesso ‘lastro 

de vegetatibilidade ripária’ dessas faixas ribeirinhas que estruturam o edifício de sua 

biodiversidade associada às suas tipologias hidrofílicas, as de mata galeria, mata ciliar e a de 

mata paludícula/úmida. 
 
Por sua vez, uma suposta hipótese, ‘espontânea’, por consequência de uma lógica 

geográfica de pesquisa para esse constructo ‘conceitual’, foi a de se considerar o método 

cartográfico, como um instrumento eficaz para a aproximação de uma resposta ‘socializada’ 

de ‘revelação tanto física, quanto humana’ de paisagem, para justificar a ‘persistência’ da 

existência da humanidade. Nesse caso, o ‘super’ conceito teórico-intuitivo, o da ‘resiliência de 

Gaia’, que aportou o modelo cartográfico como, em primeiro lugar uma manifestação 

‘cultural’, também o retratou por intermédio de processos intrínsecos de suas manifestações 

naturais. Por fim, ponderou-se que, pelas suas articulações textuais, integrando os vários 

ementários geográficos, tanto os físicos (geologia, geomorfologia, climatologia, pedologia, 

hidrografia etc.), os biogeográficos, como os humanos (população/comunidades, 

geoeconomia, socioambiental etc.), esse ‘constructo motivador de base geográfica geral’, não 

só estruturou um argumento supostamente consistente, para dar início às análises ‘complexas’ 

do processo de ocupação de espaços naturais pelas sociedades humanas, mas sobretudo, como 
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também, organizou até certa medida, uma proposta inovadora e ‘humanizadora’ do método 

cartográfico sob uma visão ‘socioambiental e cultural’. 
 
Por sua vez, a abordagem cartográfica propositiva, que remeteu às condutas 

cartográficas (técnicas) propriamente ditas, visou em ‘tese’ aprimorar o modo de registro dos 

fenômenos geográficos do VEQ.Matapi, de modo a coincidir os objetos de paisagem 

analisados, com o próprio modo de pensar essa paisagem, por esse autor. Com essa 

determinação inicial, o que se buscou foi a significância da hipsometria e da hidrografia no 

contexto da fusão dos sistemas de paisagem do ecossistema e do geossistema para a formação 

do ‘sistema-paisagem’, entendendo que o conjunto natural de níveis, contatos vegetaliformes 

e quebras topográficas, estão em sua maioria, indicando na paisagem ‘real’ (ilusória) desse 

sistema-paisagem, as suas nuanças e magnitudes expressas por seus padrões espaciais. Nesse 

sentido, a classificação qualitativa desses conjuntos específicos de elementos visuais, tornou-

se uma consequência teórica. Assim, enquanto as isoípsas (curvas de nível) adequadas e 

naturalmente distribuídas no modelado do VEQ.Matapi, ressaltam e revelam a geometria 

cartográfica de seus topofácies no contexto morfotopográfico de sua paisagem, as curvas de 

formas (hipsotemáticas) indicam e propõem, a ecodinâmica ‘evolutiva’ dessas topofeições. 

Observou-se rotineiramente na área de estudo que normalmente ocorre uma forte 

interdependência dos níveis, contatos de várias naturezas (principalmente a das hidrofácies e a 

das fitofácies) e descontinuidade clinométricas de paisagem que demarcam tanto os seus 

limites/contatos graduais como os seus pontos discordantes (questões consideradas adiante). 
 
Por sua vez, o adensamento hipsométrico realizado nos moldes descritos, apesar de não 

ter possibilitado o aumento de elementos do sistema de escoamento hídrico da unidade, este 

favoreceu uma análise ‘tridimensional’ mais acurada das áreas sob a análise cartométrica de 

paisagem, sobretudo, àquelas que estariam relacionadas com a visão de processos de erosão e 

transporte de sedimentos. Por outro lado, tal detalhamento do relevo tornou possível a 

demarcação de curvas de nível e de forma, e consequentemente, melhorou as suas 

características clinográficas. Nesse sentido, uma menor equidistância foi alcançada, em 

particular, entre as isoípsas projetadas durante o processo cartopográfico ‘cognitivo’. Esse 

resultado foi alcançado por intermédio da fotointerpretação, complementada pelos dados 

obtidos com um altímetro-aneróide, e possibilitou a demarcação cartofotográfica da curva de 

forma ‘perimétrica’ definida pela flutuação máxima de água (nível d’água) nos terraços 

fluviais contemporâneos, do baixo Matapi. Desse modo determinou-se a curva-base de forma 

hidrográfica ‘aproximada’ de 5/6 metros (± 2 m) que serviu de base hipsométrica local para a 
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interpolação das demais curvas, até a curva regular de 50 metros (a partir de 50 metros outro 

processo foi estabelecido). Portanto, essa técnica foi um procedimento bastante útil, e a 

demarcação da ‘hidrocurva’ foi a referência hipsométrica básica para a ‘separação’ de 

situação e condição (eco)hidroambientais de paisagem. Mesmo na qualidade de curva de 

forma, a hidrocurva, também se comporta como uma curva de nível, que se detalhada em 

campo pelo processo topográfico, possibilita uma alta precisão cartográfica. Por fim, os 

trabalhos voltados à microtopografia e microgeomorfologia que levam à essa precisão, 

certamente tornarão mais visíveis os processos de formação de paisagem, e consequentemente 

a sua revelação bem mais confiável. Pode ser considerada uma ‘técnica de micromedição 

paisagística’ a ser incentivada; um procedimento topográfico estratégico por sua importância 

para a ‘microcartografia’ de paisagem, naturalmente de grande escala. Nesse sentido, um 

plano de microcompartimentação do VEQ.Matapi visando a utilização de suas microbacias e 

as áreas de captação/mananciais singulares voltadas para o ecoturismo, é uma alternativa de 

uso local interessante, relacionada com as práticas ecoeducacionais, socioambientais e 

socioeconômicas, e pelas suas dimensões reduzidas, é um dos meios/instrumentos mais 

eficientes para o controle e o monitoramento de suas águas/recursos hídricos e suas 

potencialidades edáficas, seja no meio rural ou no urbano. 
 
Outra importante demanda qualitativa por distinção conceitual emergiu nesse trabalho. 

Como considerou-se ‘uma imagem’ a paisagem a ser revelada a partir da sua suposta 

‘realidade’, ou seja, como uma ‘imagem de paisagem’, então pressupôs-se que houve um 

prévio ‘trabalho executado’ de sentido, do sujeito-observador. Por essa noção de incerteza 

sobre a ‘palpalidade’ da paisagem, entendeu-se que a imagem de paisagem pode assumir 

temporariamente, uma condição de ‘real’ (a ‘paisagem’ que se vê com os olhos, mas que tem 

por retorno comunicacional, o mental, para ser interpretada), a fotográfica (aquela que ‘vê’ 

por intermédio de dispositivo fotográfico, que registra sua polissemia, mas apenas 

monossemicamente, é acessível), a remota (aquela que ‘vê’ um sensor remoto etc, que a 

registra pré-digitalmente, sendo tratada digitalmente, para secundariamente ser mentalmente 

interpretada) e, a cartográfica (aquela que se ‘vê’ semiograficamente, por algo que está por 

uma ‘imagem-coisa’ que, por intermédio de um veículo é projetada e transportada ao 

destinatário, para ser reinterpretada mediante um predeterminado processo de decodificação. 

Essas categorias de imagem de paisagem mostraram-se bastante úteis para o tratamento de sua 

visualidade e o de sua visibilidade ecogeográfica. Nesse sentido, o modo/tipo de imagem de 

paisagem possibilitou a transcrição gráfica monossêmica de seus elementos e a sua revelação 

visível ‘subjetiva’ foi baseada normalmente na ‘paisagem real’. Isso significou que à priori, a 
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observação produzida pelo autor foi priorizada sobre as demais, ainda que os demais modos 

de olhar a suposta paisagem ‘real’, tenham contribuído para outras formas de revelação. 
 
Os grupos de apoio para a ‘avaliação de situação e condição da água/recursos 

hídricos’, deu-se por intermédio de prévias interpretações realizadas pelo autor no campo, que 

utilizou como padrão de aferição, analogia e referência, a ‘paisagem fotográfica’. A 

capacidade de percepção visual dos grupos colaboradores, com relação à qualidade 

hidroambiental de imagem de paisagem, mediante a explanação pelo autor dos geofatores 

atuantes, atestou uma certa convicção por parte dos colaboradores, sobre o discurso do autor, 

confirmando o poder de visualização cartográfica por intermédio do prospector PIP. 

Acrescenta-se a esse processo de prospecção visual ‘digital’, o surgimento ‘espontâneo’ de 

reflexões ‘adjacentes’ que levaram a outras interpretações (não elencadas nesse trabalho), 

como a indicação de temas e conteúdos relacionando a Educação Ambiental, com as 

atividades de um ecoturismo ‘multitematizado’ e a conservação da água do VEQ.Matapi, de 

grande a médias escalas. Nesse sentido, abre-se nessa direção uma oportunidade teórica, para 

que outros pesquisadores possam utilizar as bases do prospector PIP, para melhor entender e 

aplicar essa possibilidade, com mais rigor estatístico e um maior controle dos componentes de 

paisagem. Por fim, pressupõem-se que, por esse processo indireto de análise de imagem de 

paisagem, em conjunto com os colaboradores, era natural que ocorressem a partir do 

‘feedback’ de cada um dos participantes, muitas ‘distorções’ na avaliação visual prospectiva. 

Nesse sentido, é interessante que se avance nessa técnica ‘geocartográfica’ instigante que, por 

seu retorno tido como satisfatório, emprestou uma certa repercussão à essa abordagem 

metodológica propositiva; considera-se que outros pesquisadores, venham a testar e aferir 

esse dispositivo, para melhorar essas questões. 
 
Relativamente ao constructo ‘específico (o técnico-cartográfico) que assumiu em seu 

edifício metodológico, parte da abordagem propositiva, apôs-se uma parte de processos 

operacionais profissionais reconhecidos pelo autor. Por esse diferencial, foi possível 

ultrapassar a ideia cartográfica tradicional e pretérita, do tempo em que ‘todas as cartografias 

levavam à Roma’, e considerar-se também, que ao longo da evolução de conceitos e de 

categorias analíticas de paisagem, outras formas de abordar essa paisagem cartograficamente 

‘romanesca’, foram tecnicamente erigidas e proclamadas, como é aqui, o caso. Foi com esse 

sentido, aqui construída, a convicção, de que uma variante do ‘caminho cartográfico’ para o 

VEQ.Matapi, poderia se tornar plenamente factível, frente a uma abordagem cartográfica com 

base na experiência profissional do autor, na condição de ‘cartógrafo-fotogrametrista’, da 



382 

 

então Superintendência de Cartografia do IBGE, que a partir dessa oportunidade técnica, 

conheceu e operou (o autor), em dois importantes setores operacionais do modelo sistemático, 

o que se refere ao mapeamento oficial do território nacional, em especial, o do sistema de 

triangulação semianalítica, onde se realizava a preparação da base-canevás para a restituição 

fotogramétrica (que aqui foi utilizada para o adensamento de cotas/hipsométrico), e o do 

sistema de restituição fotogramétrica (que aqui foi utilizada para o adensamento hidrográfico), 

onde os componentes topogeográficos de um espaço, por intermédio de pares de fotografias 

aéreas métricas ou estéreo-modelos, são materializado como um ‘draft’ ou ‘minuta 

fotogramétrica’ (uma espécie de rascunho cartográfico) para o posterior processo de ‘off set’ 

(ou de impressão analógica, em papel). O reconhecimento de elementos plani-altimétricos 

consistentes a serem acrescentados no adensamento, referente ao processo de triangulação, 

está de certo modo, restrito aos profissionais da área, o que não impede que possa vir a ser 

testado, com a devida cautela por outros usuários, desde que se obtenha a referida base na 

forma analógica (matriz), ou a‘digital’, se esta estiver disponibilizada pelos órgãos oficiais 

(IBGE e DSG-Exército). 
 
Por sua vez, ao construir uma abordagem cartográfica alternativa e inovadora, como a 

requalificação cartográfica referente ao adensamento do sistema-rede hidrográfico e à 

otimização hipsométrica do sistema de altitudes, esse conhecimento aportado no arcabouço do 

‘constructo’, foi a parte resgatada. Esse é um ponto, a se considerar como ‘uma oportunidade 

estratégica’ da pesquisa. 
 
Supostamente contribuindo com o avanço da aplicação prática do ‘modelo 

cartográfico’, tanto na teoria como na técnica e na arte, a limitação de prazo dessa pesquisa 

restringiu outros experimentos (geo)cartográficos, que por sua vez, deverão ser 

(re)conduzidos ou revisitados por outros interessados na área de mapeamentos. 
 
Outra questão considerada, voltou-se para a introdução e aplicação de conceitos 

técnico-operacionais, como o de visualidade e visibilidade de paisagem, fosse essa, a real, a 

fotográfica, a remota ou a cartográfica, juntamente com o de geomarcador e geofator de 

paisagem. Nesse sentido, pareceu razoável que para identificar a natureza dos mecanismos e 

das manifestações presentes na diversidade paisagística do VEQ.Matapi, a distinção entre os 

processos naturais e os culturais e as suas combinações, por essas perspectivas categóricas, 

facilitaria um pouco mais o entendimento e as revelações comunicadas, pelas interfases da 

paisagem em análise. Essa preocupação fez todo o sentido, pois se obteve uma visão 

escalonada da participação de processos gerais e específicos, dos mais abrangentes e 
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irrevogáveis com a ‘geomarcação astro-terrestre’ da translação e rotação de Gaia na 

distribuição de energia para a sustentação de seus sistemas ecológicos, até os níveis da 

imprudência humana, com suas modalidades de ‘geofatorização de florestas’, por intermédio 

de desmatamentos e queimadas amazônicos, incomensuravelmente inconsequentes. 
 
Por sua vez, a percepção sobre os enfrentamentos e desafios político-administrativos 

‘ecoturísticos’ que o VEQ.Matapi deverá passar para manter uma integridade socioambiental 

conveniente ao ecodesenvolvimento, ficaram mais claros, com a aplicação desses conceitos 

definidores de paisagem. Nesse sentido, percebeu-se que os atributos de uma paisagem 

‘hidrófila’ repleta de motivos faunísticos, centrada e originada no mecanismo de flutuação de 

níveis de marés que ultrapassam 3 metros de desnível, como é o caso do sistema fluvio-

estuarino do baixo rio Matapi, tem produzido diuturnamente, interessantes ‘volumes 

expressivos de paisagem’, podendo-se afirmar que nesse setor hidrográfico, se estabelece um 

sistema ‘antagônico’ de paisagem, um pleno de ‘vazio’ de maré, o de paisagem-‘vazante’, e 

outro ‘pleno’ de maré, o de paisagem-‘enchente’.  
 
Pelo hidrodinamismo dessa paisagem peculiar, ocorre um interessante fenômeno 

‘ecoturístico’, o da ‘ressurgência diuturna da fauna aquática’, sendo alcançado por intermédio 

da sua visualidade, o observar e o registrar, do naturalmente ‘escondido’ sob as águas. Na 

paisagem vazante, por exemplo, onde a exposição de barrancos multicoloridos (originados 

pelo fenômeno da pedohidromorfia – geomarcação local) constitui o fundo cênico, ocorre a 

‘ressurgência’ de quelônios que se alinham ao longo das galhadas encalhadas nas seções 

fluviais; já na paisagem de enchente, as guias sedimentares do leito menor são ‘apagadas 

hidrograficamente’, e nadando por baixo do capim e se locomove com destreza por entre 

galhos e arbustos, ressurge o articulável boto Inia geoffrensis (da família dos Platanistídeos), 

juntamente com ‘rígido’ tucuxi Sotalia fluviatilis (da família dos Delfinídeos) que não se 

aventura pelos labirintos de galhadas e capins flutuantes, pois suas vértebras cervicais são 

fundidas. A esses hidrocenários pré-turísticos, acrescentam-se as possibilidades para uma 

potencialidade ecoturística subaquática, com a subida de pirarucus para a desova 

(geomarcação local), supostamente, nas áreas ocupadas pelos sistemas dos baixos e médios 

lagos do VEQ.Matapi. Nesse sentido, a presença ‘maciça’ do búfalo nessas áreas, 

consequentemente, deve estar reduzindo a magnitude dessa ecopotencialidade.  
 
O empreendimento cartográfico do inventário escalonado foi pensado com o objetivo 

de contextualizar não só o conjunto dos sistemas de geomarcadores e geofatores relacionados 

ao bioma florestal amazônico no âmbito continental-nacional, a exemplo de seus serviços 
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ambientais, como também a sua potencialidade ecoturística encontrada em sua paisagem 

regional e em particular no VEQ.Matapi. No entanto, percebeu-se que ao nível de inventário, 

não se pode separar a sua história geológica-geomorfológica e ecobiogeográfica em episódios 

menores, para não passar a ideia de que as suas inúmeras macro-interfases ambientais não se 

conectam por ‘herança geopaleológicas’, e de modo similar, os processos de ocupação 

humana de seus territórios.  
 
Nesse sentido, o inventário escalonado ao nível do multimilésimo, supostamente 

funcionou como uma espécie de ‘estande’ de oportunidades teóricas, para subsidiar supostas 

atividades de ecoturismo na ‘hiperfloresta de Gaia’, pois observou-se que a potencialidade 

pré-ecoturística existente na paisagem, está localizada necessariamente, à escala do ‘lugar’ 

dessa paisagem, portanto, está no âmbito da localidade. Como na gradação de informações 

cartográficas em um mapa por dependência do fator de redução da escala, o inventário ao 

nível do centésimo, não foi também considerado o suficiente, para uma revelação mais 

conclusiva. Ainda que as limitações técnicas, as dificuldades financeiras e de deslocamento 

para a execução dessa pesquisa tenham ‘empobrecido’, até certa medida, as bases teóricas do 

escalonamento geográfico. 
 
Por outro lado, proporcionou uma visão panorâmica que ‘aterrou’ sem maiores 

impedimentos geográficos no VEQ.Matapi, com a sua área expressa no centésimo/milésimo. 

Por sua vez, baseado nas observações de campo atestou-se que os inventários de paisagem 

que tenham como objetivo, fundamentar ‘macroestudos’ de potencialidade ecoturística devem 

se movimentar entre os fatores de redução de 20.000 à 50.000, pressupondo-se como 

razoável, a escala de 1:30.000 que, segundo alguns autores, estaria no limite da escala de 

semicadastro. Nessa ‘escala antropocartográfica’, praticamente tudo que é observado no mapa 

e constatado imediatamente no campo. Esse ponto em particular, não previamente 

desenvolvido no texto, foi aqui inserido como uma sugestão para futuras pesquisas. 
 
Outro ponto a considerar, é que diferentemente da bacia hidrográfica que constituiu 

normalmente os limites bem definíveis no terreno e nos planos cartográficos (mapas), os 

sistemas teóricos de paisagem, o do ecossistema, o do geossistema e o do Sistema-Paisagem 

do VEQ.Matapi, transpuseram os limites geomorfotopográficos daquela. Por não ‘comunicar’ 

ecogeograficamente suas fronteiras hidroambientais específicas, esses paradigmas reforçam a 

ideia de que as condições da água/recursos hídricos do vale do Matapi, deve ter extrapolado 

em muitos sentidos (desconhecidos) as suas fronteiras ‘gravimétricas’ topográficas. Por sua 

vez, concluiu-se que ocorre uma certa independência ecogeográfica entre o sistema 



385 

 

hidrográfico da bacia e a sobreposição teórica dos sistemas de paisagem, em seu sentido mais 

abrangente, o que sugerem que nem sempre existe a possibilidade de se realizar uma 

análise integral da paisagem de um recorte espacial bem definido topogeograficamente. 
 
No caso do VEQ.Matapi, observou-se que há uma ‘fuga’ de parte dos sistemas de 

paisagem; a sua realidade física, hidrogeomorfológica de bacia hidrográfica e a ‘imagem 

teórica’ de cada um de seus sistemas de paisagem (ecossistema, geossistema e sistema-

paisagem), constituíram do ponto de vista de sua ecofuncionalidade socioambiental’, uma 

visão ‘desintegralizadora de paisagem’, ao contrário do que inicialmente se pensou, no 

modelo de referência para essa pesquisa, mas que foi apreendida ao longo da pesquisa (essa é 

uma questão que deverá futuramente ser revisitada pelo autor.). Portanto, pode-se afirmar que 

nessa ‘fuga’ de paisagem, encontra-se o conceito persistente de que ocorre um ‘continuum de 

paisagem’. Foi nesse sentido que se afirmou, se tratar a paisagem de uma imagem do real; à 

semelhança do que ocorre na representação cartográfica de fenômenos geográficos, a imagem 

está por algo, e esse algo, é a paisagem, assim, a paisagem real não pode graficamente ser 

mapeada, apenas a sua representação pode ser reduzida a uma paisagem cartográfica, daí o 

argumento anterior, da necessidade de distinguir os modos de observar do observador. 
 
Considerou-se desde o modelo estratégico para essa pesquisa que o VEQ.Matapi 

constitui uma unidade de produção natural, ‘abundante’, de águas sazonais controlada pelos 

volumes diuturnos de maré em seu sistema de baixo curso, e indiretamente, parte de seu 

médio curso, onde encontra-se a sua zona efetiva de ressurgência de água ‘freática; o seu 

zoneamento hidrogenético baseado em critérios morfotopográficos o particionou em três 

topofeições hidrogenéticas, o da produção, o da transmissão e o do afloramento. Devido ser 

uma área estratégica para a conservação inicial da água no VEQ.Matapi, a manutenção de 

topofeições com suas fitofeições primárias associadas, nesses locais, constituem importante 

objeto norteador desse estudo, ou seja, a ‘conservação do relevo’.  
 
A parte superior, o setor de produção de água, situado nas ombreiras da área 

pesquisada, está prejudicada por diferentes escalas geográficas predominantemente por três 

geofatores, o da silvicultura, o da granocultura ainda incipiente, e o da mineração de areia, 

esse último localizado em cabeceiras. Nas áreas de transmissão de água superficial e 

subsuperficial propriamente ditas, ou seja, as consideradas ‘vertentes hidrográficas’, a 

presença de topofácies ‘concrecionárias’ se distribuem em uma pedregosidade ‘laterítica’ 

generalizada, o que supostamente justifica a sua integridade ambiental e resistência à 

penetração de geofatores. Por sua relativa conservação ambiental, parte dessa faixa foi objeto 
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de prognóstico, como foi no caso da projeção da ARIE (Área de Relevante Interesse 

Ecológico) dos ‘Tombadores’ no setor hidrográfico de leste, com reais possibilidades de 

exploração de seus produtos naturais. Embora tenha havido uma certa arbitrariedade quanto a 

classificação dessa área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, 

protegida por suas características naturais singulares, para a conservação hidroambiental, as 

observações de campo da fauna residente e da avifauna transiente, permitiu com certa cautela, 

utilizar esse critério. Pesquisas com vistas às análises bioecológicas e biogeográficas mais 

detalhadas desses locais naturais de transmissão de água, poderão revelar a consistência das 

observações realizadas pelo autor, como uma área propensa à relevância ecológica, e então 

justificar a necessidade de sua implantação, de fato.  
 
Por sua vez, essa área especial vem se juntar a outras duas, as APAs (Área de Proteção 

Ambiental) dos vales quilombolas, o da Pirativa e a do rio Maruanum, essas unidades 

funcionam como instrumentos de ‘profilaxia’ ecológica de paisagem, que podem favorecer o 

desenvolvimento futuro do ecoturismo. Junta-se a esses prognósticos, no âmbito dos cenários 

de paisagem, a possibilidade de difundir e materializar a ideia ‘tradicional’ de 

observatórios/mirantes ‘fixos’ para o monitoramento de condições hidroambientais 

‘localizadas’, da paisagem como equipamentos de fruição, e a noção de observatório ‘móvel’, 

ou seja, as embarcações apropriadas em si, com a mesma função. A mobilidade desse tipo de 

observatório o torna um instrumento dinâmicos de controle e monitoramento, pois que pode 

se movimentar de modo planificado ou em derivas paisagísticas (hidrovias) ao longo das 

artérias fluviais de um ‘sistema de parques fluviais agroecoturístico’, constituído pelos 

corredores do hidrossistema do baixo rio Matapi. 
 
Acrescenta-se a essas ‘especialidades restritivas da paisagem’, os ‘corredores de 

descontinuidades paisagísticas permanentes’, na qualidade de linhas de transmissão de energia 

elétrica e as vias de tráfego como as estradas, ferrovia e hidrovias locais, que de forma 

escalonada são geofatores de tensão fitoecológica ‘contínua’ de paisagem. No entanto, o 
 
A ‘pseudo’ arborização comercialmente intermitente, do eucalipto, parece contribuir 

no incremento da umidade relativa do ar, no período de seu desenvolvimento vegetativo, o 

que pressupõem-se ser positivo para uma maior exuberância vegetal da paisagem do seu 

entorno, e consequentemente, para a nutrição e nidificação da fauna. Por outro lado, o período 

entre a sua colheita e o replantio, reduz drasticamente a rugosidade vegetal da paisagem, o 

que potencializa a intensidade/velocidade dos ventos, ‘extraindo’ dos solos, a sua umidade e 

as suas partículas mais finas, além disso, favorece a disseminação pela via aérea de diversas 
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sementes para os sistemas ambientais mais distantes. Considerando que a área foi 

preteritamente cultivada pela Acacia mangea, (espécie produtora de fibra celulósica), os 

indivíduos assim disseminados persistem em colonizar as áreas de entorno.  

Nesse sentido, essa ‘fitocontaminação’ persiste nos vales e topos, ao longo da ferrovia 

desativada e de estradas, onde a produção local de sedimentos oriunda do sistema corte–aterro 

e consequente pluvierosão que (hidro)transporta sementes e sedimentos ao longo de canais de 

drenagem, aportando-os em reservatórios, terraços e margens lacustres e fluviais. Para uma 

visão mais esclarecedora desse processo específico de formação de elementos de paisagem do 

VEQ.Matapi, os estudos geocartográficos mais detalhados, a partir de nascentes 

completamente tomadas por essa espécie, pode mensurar o alcance da distribuição dessa 

exótica na unidade pesquisada e seus supostos impactos na condição da água/recursos 

hídricos da paisagem local. 
 
Entre as áreas de nascentes mais degradadas estão aquelas situadas em terras 

arborizadas pelo pinus e eucalipto e nesses casos, a maioria dos aceiros perimétricos foram 

construídos ‘exatamente’ nas bordas dos tabuleiros (quebra positiva), coincidentes com os 

limites superiores dos tombadores, os quais, são elementos topográficos formadores da 

paisagem de anfiteatros de ravinas – locais indicados para a reciclagem de paisagem por 

intermédio da construção de micro-barragens. A construção dessas vias perimétricas, embora, 

acompanhem a declividade original do terreno, redireciona e concentra drasticamente, o 

escoamento superficial provocando o ressecamento precoce das nascentes ‘digitadas’ dos 

anfiteatros. 
 
No VEQ.Matapi a criação extensiva de bubalinos pelas comunidades quilombolas e 

outros criadores ribeirinhos nos baixos terraços de várzea, é realizada predominantemente em 

pastagens nativas inundáveis; contudo, é praticada também por criadores ‘alienígenas’ 

supostamente ‘não quilombolas’ em partes desses terraços com a presença de matas de grande 

porte, que são derrubadas e queimadas para a constituição de pastagens ‘plantadas’, o que 

torna insustentável e instável a situação e a condição da água/recursos hídricos da paisagem 

do vale, degradando e extinguindo na maioria das vezes, a sua potencialidade ecoturística e 

cessando a expectativa com relação à atividades do ecoturismo que. por ali pudessem vir a ser 

explorados. Os bubalinos como animais precoces e de grande longevidade produtiva também 

demonstram elevada produtividade em áreas de ‘terra firme’, se áreas sombreadas para sua 

regulação térmica forem disponibilizadas, mas considerando que os solos de cerrado do 

VEQ.Matapi são revestidos por alta pedregosidade, esse geofator pecuário torna-se bastante 
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‘ineficiente’, por conta do custo, bastante elevado para a formação de pastagem nesses 

setores. Por outro lado, o geofator da granocultura, tem mudado essa realidade desejável em 

termos de paisagem ‘ecoturística’, e ocupado alguns setores tabulares interfluviais de sudeste 

do VEQ.Matapi, mesmo na presença da pedregosidade que é sistematicamente submetida a 

processos mecânicos por intermédio do uso de tratores, com o objetivo de ‘reduzir sua 

granulometria’. 
 
Por sua vez, as diferentes magnitudes ecogeográficas nos três casos ‘prolatados’, o 

primeiro no contexto do ecogeossistema ‘não saturado’ (ambiente classe 2), e o segundo e o 

terceiro, como um geoecossistema, também, ‘não saturado’ (ambientes classe 3), puderam ser 

abstraídas cartograficamente, a partir da escala de medição de magnitude do modelo 

cartográfico de paisagem, que foi agregada ao sistema-paisagem, indicando o potencial desse 

instrumento teórico (paradigma) para a visualização de alterações de paisagem, segundo a 

‘quantidade’ ecológica ou geográfica, que possa supostamente existir no conteúdo 

socioambiental dessa paisagem. O referido paradigma abre brechas para alcançar outros 

patamares teóricos, mas deve-se ter uma atenção especial quanto à confiabilidade de sua 

aplicação, sempre abstraindo da paisagem a sua vocação para a condição de uma ‘débil’ 

imagem , que como tal, estará preferencialmente se manifestando no campo mecânico do 

‘quantum’, sob a ação do elétron ‘consciente’ que se distribui e redistribui fisicamente e se 

mensura por intermédio do dispositivo da ‘dupla-fenda’. Nesse sentido, transpira-se as 

escrituras seculares na convicção de que nesse mundo de paisagem tudo é ilusão, e que nessa 

ilusão de paisagem, a paisagem é uma imagem em evolução que vai para além da sua própria 

imagem. 
 
Desde o início das observações de paisagem do VEQ.Matapi, os geofatores de 

degradação do solos e da água, na qualidade de desmatamentos das margens do rios e 

igarapés onde são implantados sítios de lazer e recreação continuam em processo de 

ampliação territorial para o interior dos lotes rurais, sem um controle efetivo fiscalizatório ou 

medidas preventivas dos impactos sobre os recursos hídricos. 
 
Outro ponto considerado promissor nessa pesquisa, foi uma espécie de ‘reengenharia 

de sistemas de paisagem’ entre o ecossistema e o geossistema, que resultou como produto da 

fusão dos mesmos, o paradigma do Sistema-Paisagem (SP). Por sua vez, o paradigma do SP 

atendeu, até certa medida, a expectativa de se tornar uma base analítica de paisagem, 

‘acoplada’ primariamente à conservação de água/recursos hídricos, e secundariamente, à 

revelação de potencialidade turística do VEQ.Matapi. 
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O SP possui atributos (qualitativos) naturais e culturais distintos, apenas para 

determinar o seu nível de desenvolvimento sustentável e a quantidade/magnitude de ligante 

estimada; é ‘paradoxalmente’ onipresente no mundo da percepção humana, porque 

supostamente submete-se ao desejo do observador, ou seja, ele (o SP) está onde esse 

(observador) o desejar; e sua ênfase inicia-se no campo da ‘visualidade’, ou seja, de sua 

‘aparência física’, sendo que a sua importância científica encontra-se na ‘visibilidade’ de sua 

‘essência teórica/abstrata’. 

A fixação da escala nos modelos de estudo de paisagem tem sido um dos grandes 

problemas para delimitar os seus supostos arquétipos. Supostamente o SP resolveu em parte 

essa questão, pois admite-se que este possui uma ‘escala’ dinâmica autoajustável, flexível em 

vetores direcionais, que se ajusta automaticamente quando observada em suas formas visuais 

e, até certa medida, também em suas ‘consoantes’ visíveis. Nesse sentido, pode se ‘enquadrar’ 

qualquer modo de paisagem em uma determinada classe de escala de interesse observacional; 

os dispositivos disponíveis no tipo de sensor utilizado, é que determinrão o nível da 

informação visual percebida, à semelhança dos movimentos de um ‘zoom eletrônico’, ou da 

correspondente aproximação/distanciamento do olho/olhar. Também apresenta o SP, uma 

escala que independe de um enquadramento cartográfico proporcional específico, seja a nível 

rotacional, quando se trata de azimutes e zênites e, translacionais, quando é observada em 

situações intermediárias entre os dois últimos. Possuindo, como já enfatizado, uma escala 

autoajustável com relação ao ‘enquadramento’ a qualquer paisagem observada, seja ela, a dos 

tipos, real, fotográfica, remota ou cartográfica, a sua escala (do SP) pode ser representada em 

qualquer proporção de redução, como na macropaisagem de serras e planaltos ou na paisagem 

‘miniaturizada’ formada por as microtopofeições de uma várzea, e.g., sem trazer prejuízo aos 

objetivos ou às intenções do observador, que é, quem a primeiro define. Por extensão, o SP 

atende às necessidades do processo de revelação de paisagem,ao nível de fatores de ampliação 

(microscópicos), o que não é o caso dessa pesquisa. 

O SP como uma categoria de análise de paisagem é também, bastante flexível, com 

relação a sua temporalidade específica ou geral, ou seja, é um sistema atemporal, no que tange 

a representação contínua do conjunto de expressões visuais percebidas em um breve instante 

do ‘olhar-físico’, o biológico. Por outro lado, a visibilidade do olhar ‘inteligente’ ou 

interpretativo/revelador proporciona a sua temporalidade ‘aparente’, pois considera a 

paisagem ‘estrita’, sob a ótica de processos geográficos (geológico, geomorfológico, 

climatológico, pedológico, biogeográfico etc.), o que a ‘congela’ por um ‘momentum’ de 

observação. Considerando a possibilidade de combinar as duas condições (casos), pressupõem 
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uma essência multitemporal no que concerne à sua gênese ecobiológica e ecogeográfica, pois 

está (o SP) invariavelmente submetido à uma pré-disposição do olhar visível-teórico. Em 

sendo atemporal e multitemporal, concomitantemente, constitui-se em um paradoxo da 

percepção humana, o que por isso, não impede de revelar os atributos de uma paisagem. 

Outro ponto interessante do SP é a sua mobilidade proporcional entre situações e 

condições extremas de rotinas no solo. A essa mobilidade e intensidade de rotinas no solo, ou 

seja, a sua escala de magnitude considerou-se que o seu nível máximo de quantidade de 

‘ecoligante S’, o saturado, é um estágio de ‘ambiente classe 1’ que oculta sua topofisionomia 

(topo, propondo a existência de processos de estabilidade geoecodinâmica (fase plena de solo 

em biostasia) de seus componentes visuais. Na outra extremidade, o seu nível máximo de 

quantidade de ‘geoligante S’, o saturado, estágio de ‘ambiente classe 4, sugere a possibilidade 

de forte desintegração das bioformas naturais, (extinção de espécies animais e vegetais), e o 

remete para um estágio de quase total instabilidade geoecodinâmica (fase plena de 

geomorfologia em resistasia) da paisagem natural (integridade do sistema ecológico). Nesse 

sentido, a magnitude do SP é um tipo de indicador de ‘saúde’ socioambiental de uma área ou 

do padrão de uma paisagem analisada. 

Nesse sentido, pode o SP ser considerado um modelo cartográfico ‘holístico’ de 

paisagem ‘superestruturado e agregador de processos socioambientais’, constituído por 

dois modelos interfásicos estruturados e eregidos sobre as bases de sistemas de paisagem, o 

ecológico e o geográfico, sem prejuízo para os próprios padrões de cada um deles, ou seja, 

possibilitando que o ecossistema e o geossistema com suas devidas saturações, sejam 

aplicados individualmente. Em outras palavras, o SP pode trabalhar isoladamente como um 

paradigma de síntese, ou em conjunto com um ou com o outro, ou ainda com os dois ao 

mesmo tempo. Nesse caso a paisagem poderá ser interpretada sob os três sistemas, e criar um 

padrão mais complexo de revelação de atributos temáticos ao cruzar os seus dados e as suas 

informações em um supermodelo (matemático) de paisagem. Todavia, esse é o grande desafio 

sobre o qual, os futuros pesquisadores deverão se debruçar no momento de sua aplicação. 

Nesse sentido, acredita-se na possibilidade do desenvolvimento de um aplicativo que, de 

acordo com os dados inseridos por cada observador ‘temático’, apresente uma nova imagem 

de paisagem de uma mesma (geo)unidade observacional, em que cada um considera e se 

apropria de maneira diferenciada, ou seja, capta a ‘alma/identidade do lugar visual’. 

O estudo de proposições a partir de ações mitigadoras pró-ativas e corretivas 

consideradas pertinentes, culminou com o ‘zoneamento científico’ do VEQ.Matapi, ou seja, o 

modelo de conservação de água/recursos hídricos idealizado em conjunto com o sistema de 
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apisagen proposto. Caso os modelos ou parte deles venham a ser implantados pelas 

autoridades gestoras, supostamente admitir-se-á uma geossistematização de sub-bacias 

hidrográficas como instrumento de planejamento e gestão territorial, juntamente com o 

Sistema-Paisagem. 
 
O Vale Equatorial Quilombola do Matapi por a combinação de seus mecanismos 

geomarcadores universais e geofatores eventuais, representa singularmente uma espécie de 

‘relógio ambiental de paisagem’, onde as horas/dias ‘enchentes e vazantes’ de marés, e os 

meses ‘fenológicos’ das estações, marcam diferentes cenários ecoturísticos, ora plenos, de 

águas vivas nos seus terraços e escoadas de seus planaltos, ora específicos, em águas residuais 

em ‘bloom algálico’ de seus igapós, ninhais e cubas lacustres repletas de aves aquáticas. 
 
Ao fim dos processos de realces e otimizações cartográficos e de trabalhos de campo 

empregados com o objetivo de melhorar a visualidade e tornam mais visíveis os elementos 

hidrográficos e hipsométricos, com suas variações hipotemáticas, chegou-se à conclusão que 

o esforço foi válido, e que, os produtos obtidos no processo de investigação do VEQ.Matapi 

poderão vir a contribuir para o avanço da Cartografia como instrumento estratégico para os 

estudos de paisagem na Geografia. 
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