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Resumo 

 

A Estação Ecológica Maracá-Jipioca, localizada na costa atlântica do Amapá, é 

composta de duas ilhas: Maracá, dividida em Maracá Norte (MN) e Maracá Sul (MS), e 

Jipióca que possuem cerca de 72.000 ha de campos inundáveis e manguezais. Apenas a 

ilha MS vem sofrendo interferências de uma população de búfalos asselvajados, 

introduzidos na ilha a mais de 20 anos, que comprometem o meio ambiente e a 

conservação da biodiversidade local. O presente trabalho teve como finalidade identificar e 

avaliar os impactos ambientais causados pelos búfalos através da coleta de dados inéditos 

sobre os sedimentos superficiais (solo) e vegetação dos campos inundáveis. O estudo foi 

realizado em quatro áreas, sendo duas não impactadas em MN e outras duas com grandes 

alterações pela presença de búfalos em MS. Em cada área foram coletadas amostras de 

solo superficial, para análises físicas e químicas, e observadas espécies vegetais para 

identificação e frequência, além da caracterização do impacto da paisagem. Em seguida 

feita a aplicação da matriz de Leopold. Os resultados da aplicação da matriz indicam que os 

impactos sobre o solo, a vegetação e a paisagem são de magnitude média e importância 

alta. Os campos inundáveis são constituídos por um solo eutrófico com textura argilosa e 

acidez elevada. Quanto à cobertura vegetal nota-se a ocorrência das espécies Panicum 

mertensii Roth. e Cyperus articulatus L. permanentes em MS e MN. A ocupação de 

bubalinos na ilha MS vem ocasionando significantes alterações da paisagem, evidenciadas 

pela degradação da vegetação e compactação dos solos devido ao pastoreio e pisoteio 

intensivo. Admitindo que os solos superficiais dos campos inundáveis não impactados (MN) 

apresentam uma porosidade de 74%, constatou-se que nas áreas com população bubalina 

a porosidade estava reduzida para 52% e onde foram encontrados os maiores valores de 

densidade aparente do solo. Além disso, houve na ilha MS redução da cobertura vegetal, 

aumento na riqueza de espécies de gramíneas em 77.78%, aumento dos processos 

erosivos e significante assoreamento no Canal do Carapaporis, ocupado por um grande 

banco de sedimentos argilo-siltosos disposto adjacente ao trecho com ação bubalina. 

 

Palavras Chaves: impacto ambiental, búfalo, Esec-Maracá-Jipióca, matriz de Leopold. 
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Abstract 

 

The Ecological Station Maracá-Jipióca, situated on the Atlantic Coast of the Amapá-

Brazil, is formatted for two island: Maracá, that is divided in Maraca Norte (MN) and Maracá 

Sul (MS), and Jipioca, together they have 72.000 ha of total area, between flooded field and 

mangroves. Only MS Island has suffered changes of wild buffalo population, introduced 

since 20 years ago, compromising the environment and the biodiversity preservation. This 

study, had purposed identify and evaluate the environmental impacts provoked to the wild 

buffaloes, through data’s collect of soil and vegetation of the flooded field. This research was 

realized in four area, has been two no-impacted in MN Island and two others impacted to the 

presence buffaloes in MS Island. Each one study area was collected sample surface soil (0-5 

cm) for physics and chemistry analysis, over there have been a floristic survey to identify and 

to verify the frequency of species of vegetation, farther on landscape characterization. Over 

there had applied Leopold’s matrix. The results of Leopold’s matrix indicated than impacts 

over the soil, vegetation and landscape have been magnitude and importance medium and 

high, respectively.  The flooded fields are formatted to a eutrophic soil with clay texture and a 

high acid. The vegetation coverage, we observed the Panicum mertensii Roth. and Cyperus 

articulatus L. occurrence permanent in MS and MN. The buffaloes occupation in the MS has 

caused significant changes on the landscape, showing the degradation vegetation and the 

soil compaction, provoked for the pasture and for the intensive humble. Accepting than the 

surface soils of the flooded field no impacted (MN) show a porosity of 74%, we detected in 

the area with buffalo population (MS) the porosity was reduced to 52% and where we found 

the higher values of soil apparent density. Over there, in the MS Island had a reduction in the 

phytomass, higher riches on the grass species in 77.78%, higher in the soil erosion and 

accumulation in the Canal of Carapaporis, occupied for a big clay-silt sediment bank side by 

the buffaloes were. This study comes to help the elaboration of management plan of the 

Ecological Station Maracá-Jipióca. 

 

 

Keywords: environmental impact, buffalo, Esec-Maracá-Jipióca, Leopold’s matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Estação Ecológica de Maracá-Jipióca (Esec Maracá-Jipióca) foi criada 

há 28 anos pelo Decreto Nº 86.061 de 02 de junho de 1981(Anexo 1). Localiza-se na 

zona costeira oceânica do estado do Amapá, pertencente ao município do Amapá, 

próximo ao Cabo Norte e é composta por três ilhas: Maracá Norte, Maracá Sul e 

Jipióca (ESTAÇÃO ECOLÓGICA..., 2007). A Esec Maracá-Jipióca é a única reserva 

de proteção integral totalmente inserida em ambiente de estuário no estado do 

Amapá (PARCERIA ENTRE..., 2005). 

As Ilhas de Maracá-Jipióca, na costa atlântica do Amapá, estão 

localizadas entre as coordenadas geográficas 1º 50" 00" e 2º 12" 00" de latitude 

norte e 50º 12" 00" e 50º 33" 00" de longitude oeste. São separadas do continente 

pelo Canal de Carapaporis ou Canal Varadouro de Maracá, que apresenta uma 

largura média de 6 Km (BRUCK et al., 1979). As Ilhas de Maracá Sul (de maior 

porte) e Norte (de menor porte) são cortadas no sentido leste-oeste pelo Igarapé (ou 

Canal) do Inferno (Figura 1). 

Essa categoria de unidade de proteção integral tem como objetivo a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Apesar de nesse 

tipo de unidade não ser permitida a introdução de espécies exóticas em seus 

ecossistemas, a Ilha de Maracá Sul vem recebendo interferências de uma população 

de cerca de 641 búfalos (Bubalus bubalis) asselvajados, provenientes da 

bubalinocultura existente antes de sua transformação em unidade de conservação, 

quando a região possuía alguns habitantes e fazendas. 

O búfalo criado de forma extensiva provoca um violento impacto 

ambiental por danificar a vegetação, compactar o solo, afetar a qualidade das águas, 

além de se alimentar plantas terrestres e aquáticas reguladoras de ecossistema e de 

destruir nicho de espécies de fauna local, comprometendo a biodiversidade 

(CONCREMAT ENGENHARIA, 2002). 
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Figura 1 – Localização da Esec Maracá-Jipióca. Fonte: Figura gentilmente cedida pela 

Msc. Sara Heloiza Alberto Neri/Intergeo. 
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Associada aos efeitos morfológicos, e aos existentes sobre a cobertura 

vegetal e a sedimentação, está à compactação do solo. As áreas extremamente 

compactadas estão localizadas nos locais de descanso do rebanho, das trilhas, nas 

margens dos canais artificiais e naturais, nas ravinas e rampas, nas áreas de 

malhadas e nas poças que ficam secas durante o período menos chuvoso. Nessas 

áreas a cobertura vegetal é praticamente inexistente devido ao contínuo pisoteio 

pelo gado (SANTOS, 2006). 

 

 

1.1 Problema e Hipótese 

 

 

Os búfalos asselvajados presentes nos campos inundáveis da Ilha de 

Maracá Sul compactam o solo, favorecem o aparecimento de plantas não forrageiras 

e causam impactos sobre a paisagem? 

A hipótese que orientou o desenvolvimento do trabalho foi de que a 

presença de búfalos asselvajados em campos inundáveis na Ilha de Maracá Sul, 

provoca compactação do solo, aumenta a riqueza de plantas não forrageiras, diminui 

a cobertura vegetal e alteram o nível da paisagem da Ilha de Maracá Sul. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

De acordo com a Resolução nº 01/86, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), de 23 de janeiro de 1986, em seu Art. 1º, impacto ambiental é 

definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: 
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a) A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) As atividades sociais e econômicas; 

c) A biota; 

d) As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) A qualidade dos recursos ambientais. 

A invasão do habitat pelos búfalos na ilha Maracá Sul vem alterando 

profundamente o ecossistema local. Tais alterações tendem a aumentar visto que a 

população bubalina não sofre nenhum tipo de controle e vem crescendo ao passar 

dos anos, necessitando assim de áreas cada vez maiores, podendo provocar a 

redução, ou até mesmo extinção de algumas espécies nativas da ilha. 

Durante a realização da revisão bibliográfica, revelou-se a escassez de 

trabalhos científicos referentes aos impactos ambientais ocasionados pelos búfalos, 

principalmente em pastagens naturais. Além disso, através de dados inéditos 

comparativos de solo e vegetação, obtidos simultaneamente, de duas áreas, cuja 

diferença é que uma delas é caracterizada pela presença de búfalos, que não 

possuem nenhum tipo de manejo há mais de 20 anos, nos permitiu uma avaliação 

sólida dos impactos ambientais causados pela ação bubalina. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos ambientais 

causados pelos búfalos asselvajados na Esec Maracá-Jipióca, na zona costeira 

oceânica do Amapá. Para isto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Estudar as alterações físicas do solo provocadas pelos búfalos; 

• Caracterizar a química do solo; 

• Identificar os tipos de vegetais, sua distribuição espacial na área 

estudada e a relação com ação bubalina; 

• Caracterizar os impactos sobre a paisagem causados pelos búfalos na 

Ilha de Maracá Sul. 
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2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

2.1 Geologia e Geomorfologia da Zona Costeira Oceânica 

 

 

A Zona Costeira do Amapá (ZCA), com cerca de 750 km de extensão é 

considerada a mais preservada e menos densamente povoada do país. Esta zona é 

subdividida em duas áreas influenciadas dominantemente pelas marés: 1) a zona 

costeira estuarina ou amazônica, influenciada pelo Canal do Norte do Rio 

Amazonas; 2) zona costeira oceânica ou atlântica, de frente para o Oceano 

Atlântico. A foz do Rio Araguari constitui um marco divisório entre a zona costeira 

oceânica ao norte, com regime de macro e mesomarés, e a zona costeira estuarina 

ao sul, que exibe mesomarés (TORRES e El-ROBRINI, 2006).  

As Ilhas de Maracá-Jipióca ocorrem-se na faixa de terrenos quaternários, 

denominada de Planície Flúvio-Marinha Macapá/Oiapoque, que se estende desde a 

cidade de Macapá até a foz do rio Oiapoque (BRUCK et al., 1979). 

Na planície Flúvio-Marinha Macapá/Oiapoque, ocorrem dois domínios 

geomorfológicos principais, situados a sul e ao norte do rio Flechal: no primeiro, a 

área representa a influência direta dos processos fluviais do sistema da foz do rio 

Amazonas, que se traduz por processos de colmatagem, paleocanais entulhados, 

lagos residuais, meandros abandonados, terraços e ilhas; no segundo, o trecho da 

foz do rio Flechal até o baixo curso do rio Oiapoque caracteriza-se pela influência 

marinha e a formação de restingas por correntes deriva das Guianas 

(BOAVENTURA e NARITA, 1974). Nessa planície costeira, o relevo é muito plano, 

concentrando-se entre -5 m e 5 m, razão pela qual quase toda ilha de Maracá é 

dominada por manguezais e vegetações associadas a campos inundados. 

A zona costeira oceânica amapaense, de direção NW-SE, localiza-se 

entre a foz dos rios Oiapoque e Araguari, perfazendo uma extensão aproximada de 

400 km, mais ou menos retilínea, com poucas reentrâncias, sendo o resultado de 

acreção, devido à sedimentação fina do rio Amazonas. Nesta área, os manguezais 

representam 76% (7.700 km2) do total da área de manguezais do país (HERZ, 

1991).  
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Nittrouer et al. (1995) e  Kineke e Sternberg. (1995) reconheceram uma 

zona de acumulação, entre os Cabos Orange e Cassiporé, que durante os últimos 

1000 anos foi submetida a um processo de rápida acreção de sedimentos lamosos, 

e um trecho da zona costeira, compreendido entre os cabos Cassiporé e Norte, que 

vem sofrendo um processo de erosão nos últimos 500 anos (Figura 2). 

 

Figura 2 – Zonas de erosão e deposição ao longo da costa oceânica do Amapá. Fonte 
Allison et al., 1995 e Nittrouer et al.,1991). 

 

A geologia da área é composta por depósitos sedimentares terciários de 

origem continental e depósitos sedimentares quaternários de origem flúvio-estuarina 

(TORRES e EL-ROBRINI, 2006). 
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2.2 Aspectos Climáticos 

 

 

A zona costeira do Amapá situa-se na região equatorial e possui um clima 

úmido e quente, com a existência de duas estações bem distintas de precipitação. A 

precipitação anual média é superior a 3.000 mm (BRUCK et al., 1979; FERNANDES, 

2002), concentrando-se nos meses de dezembro a julho. Já os períodos de menores 

índices pluviométricos, ocorrem de setembro a novembro. Bruck et al. (1979) 

encontraram a pluviosidade máxima e mínima, respectivamente, de 962.3 mm em 

março e 88 mm em outubro. 

Oliveira et al. (2007), analisando a precipitação pluviométrica, no período 

de 1975 a 2006, em um posto pluviométrico, localizado no município de Calçoene, 

sendo este o mais próximo da Esec Maracá-Jipióca, encontraram  uma média anual 

de 4238.88 mm, onde as chuvas se concentraram entre os meses de dezembro a 

julho, atingindo o ápice nos meses de abril e maio (665.1 mm e 687.8 mm, 

respectivamente).  Já o período menos chuvoso, concentrou-se entre os meses de 

agosto e novembro, sendo os meses de setembro e outubro os mais secos (40.6 

mm e 39.4 mm, respectivamente). 

Nessa região, as temperaturas médias anuais variam entre 26 e 27ºC, 

onde as temperaturas mais elevadas ocorrem entre os meses de setembro e 

novembro e as menores entre janeiro e março (INMET, 2007). 

 

 

2.3 Parâmetros Oceanográficos 

 

  

A plataforma continental adjacente à costa do Amapá é limitada ao norte 

pela isóbata de 40 m e apresenta um suave gradiente (1:4000) estando recoberta 

por uma camada de sedimentos modernos tipicamente pelíticos. Essa plataforma 

representa uma zona sob condição estuarina do tipo bem misturada, que se estende 

ao longo de toda a costa. A descarga hídrica e sólida do rio Amazonas é 

responsável pelo meio intensamente dinâmico que ocorre em sua foz e na 

plataforma continental interna adjacente, acarretando no maior estuário do planeta 

(TORRES e El-ROBRINI, 2006). 
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A maré na costa oceânica do Amapá exibe valores de macromarés. Nas 

ilhas de Maracá e Jipióca a maré alcança 9,87 m e no Igarapé do Inferno 7,38 m. As 

correntes de maré chegam a uma velocidade de 200 cm/s e são responsáveis pela 

ressuspensão dos sedimentos pelíticos e variação no valor superficial da salinidade 

(TORRES e El-ROBRINI, 2006).  

O contato das águas salinas, procedentes do oceano pela maré alta, com 

o aporte de sedimentos finos trazidos pelo rio Amazonas provocam a floculação das 

argilas e consequentemente sua deposição (MELO e FURLAN, 2005), fato este 

observado na área de estudo (Figura 3). 

 
Figura 3 – Floculação das argilas no Canal de Carapaporis, na costa atlântica do Amapá 

(2008). Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Na gestão dos recursos hídricos, a preocupação com a qualidade das 

águas para seus usos múltiplos demanda um constante monitoramento das variáveis 

bióticas e abióticas. Em se tratando das variáveis físico-químicas, os resultados 

desse monitoramento são comumente comparados com os padrões de qualidade 

definidos na Resolução Federal CONAMA nº 357/05, que trata da qualidade das 

águas superficiais (SILVA e JARDIM, 2007). 
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2.4 Solo 

 

 

De acordo com Domingues (2004), o solo da Esec Maracá-Jipióca é 

classificado como gleissolo háplico distrófico (Figura 4).  

Os gleissolos são solos hidromórficos, constituídos predominantemente 

de material mineral, apresentando horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm da 

superfície do solo. Estão periodicamente ou permanentemente saturados por água, 

salvos se drenados artificialmente. Apresentam cores acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas, devido a compostos ferrosos resultantes da escassez de oxigênio 

causado pelo encharcamento (EMBRAPA, 1999).  

É classificado como háplico no segundo nível categórico (subordem) 

devido à ausência de materiais sulfídricos, sais ou acúmulo significativo de material 

orgânico. No terceiro nível (classe), é enquadrado como distrófico, devido à 

saturação por bases ser inferior a 50% (RODRIGUES, 2003). 

 

 
Figura 4 - Classificação de solos do Amapá numa escala 1:5.000.000. A seta indica a 

classificação da ilha de Maracá. Adaptado de IBGE (2008). 

OCEANO ATLÂNTICO 
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Os solos são sempre sensíveis aos danos causados pelo uso antrópico e 

como todo recurso natural o solo se esgota, sobretudo quando explorado 

exaustivamente e sem adoção de medidas ou tratos conservacionistas (IBAMA, 

1994).  

 

 

2.5 Vegetação 

 

 

As informações sobre a vegetação estão disponibilizadas no Projeto 

Radam (LEITE et al., 1974), e no Macrodiagnóstico do Estado do Amapá (ZEE, 

2002), representado na escala de 1:250.000. A Figura 5, obtida na Divisão de 

Geoprocessamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá (Sema), 

mostra a vegetação na Estação Ecológica Maracá-Jipióca, onde é possível 

discriminar campos inundáveis e manguezais. 

No Amapá, as formações pioneiras, campos inundáveis, estão sobre 

influência marinha, fluvial e lacustre. Nos aluviões fluviais do Quaternário recente 

frequentemente inundados, desenvolve-se uma vegetação de caráter pioneiro em 

diversas fases de sucessão. Partindo normalmente de uma hidrocere, evolui, 

passando por estágios de macrófitos aquáticos, graminoso-herbáceo, arbustivo e até 

arbóreo, na medida em que se reduz a saturação d’água, podendo ou não chegar a 

floresta aluvial. Assim posto, fica caracterizado na área a existência de duas 

fisionomias principais de campos de várzeas definidas em função do porte, ora 

predominantemente herbáceo, ora arbustivo, em geral usadas para pecuária 

extensiva bubalina. A cobertura vegetal apresenta abundância de gramíneas, 

ciperáceas e melastomatáceas com variações locais, destacando, nas partes mais 

baixas e inundáveis a aninga (Montrichardia arborescens), tiriricão (Scleria sp.), buriti 

(Mauritia flexuosa), piri (Cyperus giganteus) e nas alagadas, os mururés (Eichornia 

spp., Pistia sp. e Cabomba sp.). Em solos um pouco mais firmes dominam as 

melastomatáceas e as gramíneas, dentre as quais as canaranas (Echinochloa sp.), 

capim-rabo-de-burro (Andropogon sp. e Himenache sp.), capim-serra-perna (Laercia 

sp.) e capim-arroz (Oryza perennis) (LEITE et al., 1974). 
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Figura 5 – À esquerda, mapa de vegetação da ilha de Maracá, mostrando campos inundáveis (em verde) e manguezais (em lilás). À direita uma 
visão geral da ilha com sua hidrografia. Fonte: Divisão de Geoprocessamento da SEMA. 
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Além de possuir uma grande extensão de mangue, a ilha de Maracá 

possui floresta perenifólia acentuando-se nas pequenas elevações do terreno (2 a 

15 m), que se livram da ação direta da água do mar e das áreas alagadas por ação 

fluvial. Merecem ser relacionadas às espécies vegetais como: andiroba, jenipapo, 

taperebá, sumaúma e palmeiras como açaí e tucumã (ESTAÇÃO ECOLÓGICA..., 

2007). 

De acordo com o IBAMA (1994), a vegetação possui seis funções 

básicas: proteção do solo, fornecer matéria-prima, modificação do microclima, 

habitat para fauna, beleza cênica e regulação do regime hídrico. 

Na região amazônica brasileira, as extensas áreas de pastagens nativas 

sempre desempenharam papel relevante na produção pecuária. Desde os 

primórdios dessa atividade, por volta dos meados do século XVII, até o início dos 

anos 60 do século XX, quase a totalidade da carne e de leite comercializada nas 

capitais dos estados da Amazônia foi produzida em áreas extensivas de criação de 

bovinos e bubalinos, em pastagens nativas (BARBOSA, 2005). 

As pastagens nativas representam a principal fonte de alimentação dos 

rebanhos bubalinos (COSTA, 2007). No período das enchentes os “tesos” (ligeiras 

elevações) são usados como refúgio para o rebanho (MOCHIUTTI e MEIRELLES, 

1994). 

O desaparecimento da vegetação nativa tem provocado também, a 

diminuição da população de várias espécies de animais silvestres. Como agravante, 

os búfalos ao buscarem novas áreas para se alimentarem, têm invadido os 

manguezais, colocando em risco o equilíbrio desse frágil ecossistema (MEIRELLES 

e MOCHIUTTI, 2000). 

 

 

2.6 Os búfalos na Esec Maracá-Jipióca 

 

 

Os búfalos foram domesticados no terceiro milênio A.C., na Mesopotâmia, 

e no segundo milênio A.C., na China. Durante a Idade Média, esses animais foram 

introduzidos na Europa, extremo Oriente e África. No Brasil, chegaram entre 1870 e 

1890, na Ilha de Marajó, onde devido a sua grande capacidade de adaptação aos 

mais diversos climas, multiplicaram-se rapidamente (PEREIRA et al., 2008).   



13 
 

Depois, a bubalinocultura difundiu-se por outros Estados (REBANHO VIGOROSO..., 

2004; EMATER, 2004).  

Os búfalos foram introduzidos no Amapá na década de 50, através da Ilha 

de Marajó (DOMINGUES, 2004). Os fatores que incentivaram a criação de búfalos 

no Amapá são a rusticidade e adaptação a ambientes inundáveis, resistência a 

doenças, manejo simplificado e a implantação do “Programa de Desenvolvimento da 

Bubalinocultura”, em 1975 (EMBRAPA, 2007). Como resultado, houve a introdução 

de grande número de animais, que encontraram nos campos inundáveis, um 

ambiente propício para sua expansão. O sistema de criação predominante é o 

extensivo, com o aproveitamento das pastagens nativas dos campos inundáveis 

(MEIRELLES e MOCHIUTTI, 2000). Os búfalos chegaram à Esec Maracá-Jipióca, 

levados por antigos fazendeiros, que utilizavam a ilha de Maracá para prática da 

bubalinocultura. Entretanto, quando houve a implantação da Esec Maracá-Jipióca e 

os fazendeiros foram obrigados a deixar o local, não conseguiram retirar todos os 

animais, permanecendo algumas rezes que por sua vez, se asselvajaram e 

procriaram. 

Em 2007, a população mundial de búfalos (Bubalus bubalis) estimada foi 

de 177.247.938 cabeças, em que 96,961% deste efetivo encontram-se na Ásia, 

2,243% na África, 0,642% na América, 0,152% na Europa e 0,002% na Oceania 

(FAO, 2009) (Tabela 1).  

Tabela 1 – Rebanho bubalino mundial efetivo em 2007. 

Região Geográfica Número de cabeças 

Ásia 171.862.569 

África 3.977.025 

América 1.138.081 

Europa 270.053 

Oceania 210 

Total 177.247.938 

Fonte: FAO, 2009. 

O Brasil é o maior produtor de bubalinos da América com 1.131.986 

cabeças, sendo que a maior parte do rebanho se concentra na Região Norte com 

704.424 cabeças. No Estado do Amapá, de acordo com o IBGE (2009), em 2007, 

havia 208.023 cabeças de bubalinos, sendo que no município do Amapá, existiam 

32.579 cabeças de bubalinos (Figura 6).  
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Figura 6 – Quantidade de cabeças de bubalinos existentes no Estado do Amapá, dividido por municípios. Fonte: IBGE (2009). 
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De acordo com o último levantamento realizado por Tomás et al. (2007), 

na ilha de Maracá Sul, possuía cerca de 641 cabeças de bubalinos. 

Os bubalinos possuem notável rusticidade, capacidade de conquistar 

espaços muitas vezes inacessíveis ao homem e a outras espécies, resistência a 

endoparasitas e ectoparasitas e a diversas doenças infectocontagiosas (MALHADO, 

2005). Além da prolificidade, os búfalos apresentam vida útil até os 15 anos, 

precocidade e elevada taxa de produtividade em leite, carne e trabalho, aliadas às 

taxas de natalidade superior a 80% e mortalidade inferior a 3% ao ano (MOREIRA et 

al., 1994). Contudo, são de domesticidade incompleta, pois quando criados 

livremente, sem manejo suficiente, voltam à condição de selvagens.  

As quatro raças reconhecidas oficialmente pela Associação Brasileira de 

Criadores de Búfalos (ABCB) são Murrah, Jafarabadi, Mediterrâneo e Carabao, 

sendo as três primeiras denominadas búfalos de rio e a última pertencente ao grupo 

de búfalos de pântano.  O Carabao encontra-se ameaçado de extinção no Brasil 

(MARQUES et al., 2003a). 

Os búfalos da Ilha de Maracá Sul são da raça Carabao (Figura 7) ou 

mestiços.  

  
Figura 7 – À esquerda, bubalino da raça Carabao e à direita cabeça de bubalino 

encontrado na área de estudo. Observar os chifres que caracterizam a raça. 
 

A raça Carabao possui peso médio ao nascer de 31, 29 kg, sendo que na 

fase adulta as fêmeas pesam entre 500 a 600 kg e os machos de 750 a 800 kg. A 

altura média é de 1,32 m nas fêmeas e 1,4 m nos machos. A pelagem pode ser 

cinza escura ou rosilha, sendo portadores de manchas de tonalidade clara ou branca 

nas patas, no peito, além de tufos claros nas arcadas orbitárias superiores, nas 

comissuras labiais e no ventre (CARABAO, 2008). 
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A cabeça possui um perfil craniano retilíneo, com chanfro reto. Os olhos 

arredondados, grandes, projetados, vivos, límpidos e pretos. As orelhas são 

tamanho médio, horizontais e, via de regra, cobertas de pelos longos e claros. Os 

chifres são longos, grandes e fortes, de seção triangular, emergindo lateralmente da 

cabeça e dirigindo-se em posição horizontal para fora e depois para trás e para cima 

(ABCB, 2008). Apresenta o corpo musculoso e um tanto cilíndrico, sem depressões, 

com membros vigorosos, relativamente leves e corretamente aprumados 

(CARABAO, 2008).  

 

 

2.6.1 Impactos ambientais causados pelos búfalos 

 

 

A região Amazônica caracteriza-se por uma multiplicidade de 

ecossistemas complexos, resultante de variadas combinações de fatores ambientais, 

como: tipo de solos, clima e diversidade de fauna e flora. A interdependência destes 

fatores, especialmente das espécies animais, vegetais e microorganismos, 

predominantes em solos com baixa fertilidade natural, imprimem um caráter de 

fragilidade a este ecossistema, quando do seu uso agrícola ou pecuário (WALKER e 

FRANKEM, 1993; SCHUBART et al., 1988). 

Os bubalinos podem ser criados nas mais diversas condições climáticas, 

muitas vezes apresentando-se como uma opção para o aproveitamento de áreas da 

propriedade às quais os bovinos não se adaptam. A preferência por regiões 

alagadas ou áreas pantanosas é bastante peculiar para a espécie; isto ocorre 

porque os búfalos possuem um menor número de glândulas sudoríparas em relação 

aos bovinos e sua pele escura apresenta uma espessa camada de epiderme, 

fazendo com que eles sejam menos eficientes na termorregulação corpórea 

(ROMITTO, 2005). 

Assim, os búfalos possuem como hábito escavar buracos para a formação 

de poças de lama usados para amenizar o calor e eliminar ectoparasita (Figura 8). 

Os búfalos também fazem surgir canais artificiais (Figura 9) que aceleram o 

processo de drenagem dos lagos e o assoreamento dos rios.  

 



17 
 

Com a drenagem dos canais, é acelerado o surgimento de pastagens 

nativas, contudo ocorre um progressivo enfraquecimento das mesmas, propiciando o 

surgimento de plantas invasoras como o mururé (Eichornia crassipes), o mata-pasto 

(Cassia sp.) e o algodão-bravo (Ipomoea carnea), comprometendo a pecuária nos 

campos inundáveis e agravando os problemas ambientais (MEIRELLES e 

MOCHIUTTI, 2000). 

 
Figura 8 – Búfalos em processo termorregulação corporal em poça de lama. Fazenda F. 

Camargo. Belém-Pa (2009). Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 
Figura 9 – Processo de abertura de canais pelos búfalos, durante as cheias, resultando 

na formação de valas secas, no período de estiagem em Nova Olinda, Maranhão. Fonte: BERNARDI, 
2005. 

 

Por serem poucos seletivos quanto à ingestão de vegetais e subprodutos, 

os bubalinos transformam qualquer volumoso de baixo teor nutritivo em 

componentes necessários para o seu metabolismo energético (ROMITTO, 2005). 

Um dos impactos negativos da produção animal, observados pelo Banco 

do Nordeste (1999) é que a partir do pisoteio excessivo, alterações significativas na 

estrutura da camada superficial do solo e na composição das espécies vegetais. 
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O elevado peso dos búfalos prejudica ainda mais a estrutura do solo e 

dificulta o crescimento da vegetação. O superpastoreio intensifica a compactação 

dos solos e a subtração da cobertura vegetal, favorecendo processos erosivos 

(BANCO DO NORDESTE, 1999). 

A compactação dos solos cria um ambiente físico desfavorável ao 

crescimento das plantas e pode impor severas restrições à produtividade e 

longevidade das forrageiras, mesmo em condições ideais de fertilidade (SILVA et al., 

1997; IMHOFF et al., 2000). O processo de compactação reduz a densidade e a 

macroporosidade do solo, aumenta a resistência deste para o crescimento radicular, 

em condições de baixa umidade, e reduz a sua oxigenação, quando úmido 

(MARSCHNER, 1995). Em solo compactado, o sistema radicular concentra-se 

próximo à superfície (MULLER et al., 2001), tornando a planta mais susceptível a 

déficits hídricos e com limitada capacidade de absorver nutrientes em camadas 

subsuperficiais (ROSOLEM et al., 1994). 

O grau de compactação provocado pelo pisoteio bovino é influenciado 

pela textura do solo (CORREA e REICHARDT, 1995), sistema de pastejo (LEÃO et 

al., 2004), altura de manejo da pastagem (CASSOL, 2003), quantidade de resíduo 

vegetal sobre o solo (BRAIDA et al., 2004) e umidade do solo (BETTERIDGE et al., 

1999). No entanto, o efeito do pisoteio animal sobre as propriedades físicas do solo 

é limitado às suas camadas mais superficiais (TREIN et al., 1991; BASSANI, 1996), 

podendo ser temporário e reversível (MORAES e LUSTOSA, 1997; CASSOL, 2003). 

A bubalinocultura vem causando sérios problemas ambientais na região 

dos lagos, particularmente no município de Amapá e no vale do Araguarí. Durante o 

inverno os búfalos concentram-se mais no interior, porém no verão, quando diminui 

a disponibilidade de capim, os animais seguem em direção ao mar em busca de 

alimento. Machado (2007) identificou que os problemas ambientais ocasionados 

pela bubalinocultura no município de Itaubal, são decorrentes de manejo inadequado 

dos animais. A criação de búfalos provoca a poluição da água pelo excesso de fezes 

e urina, ocasionando aumento de turbidez e redução do nível de oxigênio na água. 

Essas alterações ocasionadas nos recursos hídricos podem comprometer na 

quantidade e qualidade do pescado, além da possibilidade de ocorrência de 

doenças de veiculação hídrica; comprometer a biodiversidade e causar outros danos 

ambientais, devido à possibilidade de destruição de vegetação e de áreas de 

reprodução de espécies (BERNARDI, 2005). 
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A perda da biodiversidade dá início a uma reação em cadeia. O 

desaparecimento de uma espécie está relacionado com a extinção de inúmeras 

outras em diferentes níveis tróficos e reprodutivos (CANÇADO e BORÉM, 2001). 

De acordo com Pimm e Gilpin (1989) apud Cançado e Borém (2001), são quatro as 

principais causas da perda da biodiversidade, ou seja: 

a) Destruição e fragmentação de alguns habitats e poluição e degradação 

de outros; 

b) Matança exagerada de plantas e animais pelo homem; 

c) Introdução de animais e plantas exóticas que perturbam o equilíbrio de 

ecossistemas; 

d) Efeitos secundários de extinções, isto é, extinção de uma espécie 

provocada pela extinção de outra. 

Enquanto cada um desses fatores atua diferentemente nos três níveis de 

organização biológica: ecossistema, comunidade e população, cada um pode 

contribuir para a redução da diversidade de espécies (CANÇADO e BORÉM, 2001). 

Há, também, algumas simbioses entre os búfalos e animais da fauna 

varzeira, demonstrando o convívio pacífico e harmonioso entre eles, como é o caso 

de algumas aves, dentre elas a garça branca que passeia sobre os búfalos, 

alimentando-se de insetos e piolhos que parasitam os animais e os incomodam 

promovendo um equilíbrio ambiental que, na maioria dos casos escapa da 

percepção dos mais críticos (MARQUES et al., 2003b).  

Os búfalos têm sido objeto de planos de controle em várias partes do 

mundo, notadamente na Austrália, uma vez que os impactos causados pela espécie 

em ecossistemas nos quais ela é exótica são considerados graves. Estes impactos 

podem ser desde mudanças na vegetação e compactação de solos até a introdução 

de doenças infecciosas exóticas nas populações de espécies nativas (SOARES, 

2001). Além disso, de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000, que 

regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não é permitido à 

presença de espécies exóticas dentro de Estações Ecológicas (BRASIL, 2000).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

As coletas de dados foram realizadas em dois períodos climáticos 

distintos do ano de 2008. A primeira coleta foi realizada durante o período chuvoso 

(maio) e a segunda durante o período menos chuvoso (novembro), pois 

considerando o conforto térmico, o comportamento dos animais é alterado pelo 

clima.  

Durante o período chuvoso, devido à dificuldade de coletar as amostras 

de solo nos campos inundáveis e de se estabelecer os quadrantes para a análise de 

vegetação, foram consideradas apenas as imagens fotográficas obtidas para avaliar 

o impacto sobre a paisagem. Contudo, no período menos chuvoso, foi permitido o 

total cumprimento dos métodos utilizados para a pesquisa, que estão descritos a 

seguir. 

 

 

3.1 Localização da área de trabalho 

 

 

Para chegar à área de estudo o acesso foi realizado, a partir de Macapá, 

por via rodoviária até a cidade de Amapá. Em seguida, por via fluvial, através do rio 

Amapá e do Canal de Carapaporis (Figura 1).  

Buscando uma melhor avaliação dos impactos ambientais gerados pelos 

búfalos asselvajados na Esec Maracá-Jipióca, fez-se uma comparação entre duas 

áreas mensuradas e georreferenciadas, através de um receptor GPS Garmin®. A 

primeira área, Maracá Sul (MS) é utilizada pelos búfalos como área de pastejo dos 

animais, já a segunda área, Maracá Norte (MN), se diferencia pela ausência dos 

mesmos, porém, ambas apresentam características idênticas de ecossistema, sendo 

separadas pelo Igarapé do Inferno (Figura 1). 
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3.2 Identificação dos impactos no solo 

 

Inicialmente foram escolhidas 2 subáreas de 10.000 m2 em MS (MS1 e 

MS2) e MN (MN1 e MN2). A proximidade das áreas de MS1 e MS2 foi devido ao 

risco da proximidade dos búfalos asselvajados, que ofertava perigo a equipe de 

pesquisa. 

Para a análise física do solo, foram realizadas um total de 40 coletas de 

solo, sendo 10 em cada subárea, selecionadas por possuírem o mesmo tipo de solo, 

cor do solo, geomorfologia e drenagem, para as análises de densidade aparente, 

densidade de partícula, porosidade e umidade, de acordo com o preconizado por 

Nogueira e Souza (2005). A coleta foi feita de maneira indeformável, utilizando em 

cada uma um cilindro de alumínio com volume padronizado de 98 cm3. 

Após limpeza do ponto de coleta, foi usado um martelo de borracha para 

facilitar a introdução do cilindro na camada de 0-5 cm de profundidade, retirando-o 

em seguida com a amostra indeformável, fez-se a limpeza do cilindro com o auxílio 

de um canivete, envolvendo cada amostra com papel alumínio, devidamente 

identificadas com a ficha de identificação (Anexo 2), contendo os dados da área 

coletada, do responsável pela coleta e data.  

Posteriormente foram armazenadas em uma caixa térmica para garantir a 

idoneidade da amostra. Cada subárea de 10.000 m2 foi subdivida sistematicamente 

em parcelas menores e iguais, de 20x50 m, ou seja, 1.000 m2 e o centro de cada 

quadrante foi um ponto de coleta.  Os pontos de coletas foram georreferenciados e 

determinados (Figura 10). Em seguida, as amostras foram enviadas ao laboratório 

de análise de solo da Embrapa/AP, para a determinação dos seguintes atributos: 

densidade aparente, densidade de partícula, porosidade e umidade. 

Para caracterização química do solo foram coletadas 10 sub-amostras 

(amostras simples) de solo de cada subárea (MS1, MS2, MN1 e MN2) utilizando 

uma sonda coletora, percorrendo toda área (Figura 10) efetuando as coletas de 

forma iguais, com 20 cm de profundidade e 200g por sub-amostra, acondicionando-

as em um balde plástico, onde foi feito a homogeneização das sub-amostra. Em 

seguida, foi retirado 200 g da mistura, o que corresponde à amostra composta de 

cada subárea de estudo.  
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Figura 10 – Coleta sistematizada de solo em cada subárea (MS1, MS2, MN1, MN2) de 

estudo, sendo que cada quadrante possui uma área de 1.000m2. O X corresponde ao local de coleta. 
 

Por conseguinte, devidamente armazenadas em sacos plásticos e 

identificadas com etiquetas, juntamente com a ficha de identificação (Anexo 3) 

contendo os dados da área coletada, do responsável pela coleta e data, as amostras 

foram enviadas ao Laboratório de Solos da Embrapa/AP, onde foram feitas as 

análises da amostras para determinação de pH em H2O, matéria orgânica (MO), 

fósforo disponível (P), potássio trocável (K+), cálcio e magnésio trocáveis 

(Ca2++Mg2+), cálcio trocável (Ca2+), alumínio trocável (Al3+), hidrogênio iônico mais o 

alumínio (H++Al3+), soma das bases (SB), capacidade da troca catiônica (CTC), 

saturação de bases (V) e saturação por alumínio (m), de acordo com o preconizado 

por Nogueira e Souza (2005). As interpretações dos resultados das análises 

químicas foram baseadas em Ribeiro et al. (1999), pois esta é uma classificação 

generalista,  já que não há um padrão estabelecido para os solos da Amazônia. 

50 m 

50 m 

100 m 

100 m 

20m 20m  20m 20m  20m 

x x x x x 

x x x x x 
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Da amostra utilizada para a análise química, foi realizada a análise da 

textura das subáreas (MS1, MS2, MN1e MN2) conforme estabelecido por Nogueira e 

Souza (2005) e classificado de acordo com Santos et al. (2006) (Figura 11). 

Figura 11 – Triângulo textural: classes texturais da fração terra fina. Fonte: Santos et al. 
(2006). 
 

 

3.3 Identificação dos impactos na vegetação 

 

 

A vegetação foi amostrada de acordo com a Avaliação Ecológica Rápida 

(AER), baseada nos pontos de observação, desenvolvido por Sobrevila e Bath 

(1992). Os pontos de observação são áreas pontuais com raio de 20 metros do 

ponto de origem (Figura 10) e posições cardeais com angulação de 90º. Todos os 

pontos de observação foram georreferenciados com a utilização do aparelho GPS.  
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O caminhamento dentro do ponto obedeceu a um sistema de quadrantes dentro dos 

quais as plantas foram registradas.  

A cada espécie foi atribuído registro de presença/ausência e densidade 

relativa estimada subjetivamente e expressa segundo a classificação: 

Abundante – espécie cujas populações são muito numerosas e que 

chegam a formar manchas ou agregados; 

Ocasional – espécie cujo padrão de ocorrência não se diferenciaria de um 

produzido pelo acaso; 

Para obtenção dos parâmetros fitossociológicos, utilizou-se a fórmula 

explicitada por Brower e Zar (1984), para determinação da frequência absoluta: 

Frequência Absoluta (FA): é a probabilidade de se encontrar pelo menos 

um representante de uma população em uma unidade de amostragem. 

FA =  Ni / Np  Ni = Nº de parcelas onde ocorre a espécie i 

    Np = Nº total de parcelas amostradas 

A vegetação também foi classificada de acordo com a utilização ou não 

na alimentação animal. Aquelas que são utilizadas no pastejo animal foram 

denominadas de forrageiras, enquanto aquelas que não são utilizadas na 

alimentação foram denominadas de invasoras. 

 

 

3.4 Caracterização dos impactos na paisagem 

 

 

Foi realizada através da comparação dos registros fotográficos obtidos 

das ilhas de Maracá Sul e Norte, obtidas em dois períodos distintos: o chuvoso 

(maio) e o menos chuvoso (novembro). 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3.5 Avaliação dos impactos ambientais causados pelos búfalos 

 

 

A avaliação dos impactos ambientais foi feita através do processamento 

dos dados obtidos das coletas e análises de solo e vegetação, da caracterização da 

paisagem e através da aplicação do método baseado na Matriz de Leopold et al. 

(1971), descrito abaixo: 

Nas matrizes apresentadas a seguir, relacionaram-se com a atividade 

proposta, nesse caso a criação dos búfalos, as características avaliadas, atribuindo-

se a cada interação os seguintes valores: 1, 2 e 4. A partir das matrizes foi possível 

mensurar o grau de importância e a magnitude de um impacto. 

O termo magnitude é usado no sentido de grau, amplitude, ou escala. Já 

importância, da ação particular sobre o fator ambiental na instância específica em 

análise. 

Cada uma destas interações foi avaliada, considerando os impactos 

resultantes, quanto aos seguintes atributos: intensidade, efeito, abrangência, 

temporalidade, duração, reversibilidade e natureza. A magnitude e a importância são 

dadas pela interação dos atributos expostos na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Matriz para mensurar o grau de importância e a magnitude de um impacto. 

Atributo Valoração Definição 

Intensidade I 
Refere-se ao grau de incidência da ação sobre o 

elemento ambiental. 

Baixa 1 
Quando a alteração do elemento ambiental for 

inexpressiva 

Média  2 
Quando a alteração é verificável, sem, no entanto 

descaracterizar o elemento ambiental considerado. 

Alta 4 

Quando a alteração for verificável, havendo uma 

descaracterização do elemento ambiental 

considerado, caracterizando perdas e/ou ganhos na 

qualidade ambiental. 
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Atributo Valoração Definição 

Efeito E 

Forma de manifestação de uma atividade de 

implantação, operação e desativação de um 

empreendimento (ação) sobre um elemento 

ambiental 

Indireto  1 
A repercussão de uma ação não é consequência 

direta desta. 

Direto 4 
A repercussão de uma ação é consequência direta 

desta. 

Abrangência A 
Refere-se a área de influência que o impacto 

atinge  

Pontual 1 
Quando os efeitos se fazem sentir apenas no próprio 

local onde se deu a ação e suas imediações (ADA). 

Local 2 
Quando os efeitos se propagam por uma área além 

das imediações do local onde se deu a ação (AID). 

Regional 4 

Quando os efeitos extrapolam a AII do 

empreendimento, não tendo limites geográficos para 

seus efeitos. 

Temporalidade T 
É o tempo decorrido entre a ação e sua 

manifestação sobre o meio considerado. 

Longo prazo 1 

Quanto à relação ação/impacto acontece de maneira 

gradativa e requer longo período para se configurar 

(prazo de manifestação > 5 anos). 

Médio prazo 2 
Quanto decorre um certo período para ação gerar 

efeitos (>1 e <5 anos). 

Imediato 4 
Quanto à ação surte efeito no instante em que ocorre 

ou a sua manifestação é inferior a um ano. 
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Atributo Valoração Definição 

Duração  D 
Refere-se ao tempo que, supostamente, o efeito 

permanecerá. 

Temporário 

curto 
1 

Quando imediatamente depois de terminada a ação, 

há neutralização do impacto por ela gerado. 

Temporário 

longo 
2 

Quando os efeitos permanecem por longo período de 

tempo após a conclusão da ação que os gerou. 

Permanente 4 

Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não 

cessam de se manifestar em um horizonte temporal 

conhecido. 

Reversibilidade  R 

Quando é possível reverter a tendência, levando-

se em conta a aplicação de medidas para 

reparação do mesmo, ou a suspensão da 

atividade geradora. 

Reversível 1 
Quando, cessada a origem ou controlado o impacto, o 

meio impactado pode voltar a sua condição original. 

Irreversível 4 

Quando, cessada a origem ou controlado o impacto, o 

meio impactado não mais retorna à sua condição 

original. 

Natureza  N  

Positiva +1 
Quando o impacto é benéfico, ou seja, quando uma 

ação resulta numa melhoria da qualidade ambiental.  

Negativa -1 
Quando a ação resulta em um dano à qualidade de 

um fator ou parâmetro ambiental. 

 

A magnitude será dada pela somatória da intensidade, abrangência e da 

reversibilidade cuja classificação será baixa, média e alta, segundo os intervalos 

(Tabela 3): 

 

M= (I+ A+R) * N 
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Onde: 

M: magnitude 

I: intensidade 

A: abrangência 

R: reversibilidade 

N: natureza 

Tabela 3 – Classificação da magnitude de um impacto de acordo com Leopold et al. 
(1971). 

Classificação da Magnitude Intervalo 

Baixa 3-5 

Média 6-8 

Alta 9-12 

 

A importância do impacto será dada pela somatória de todos os critérios 

relacionados, atribuindo se pesos aqueles considerados mais significantes, assim a 

importância e dada pela equação: 

 
I= (3I+E+2A+T+2D+R) * N 

 
Onde: 

I: intensidade 

E: efeito 

A: abrangência 

T: temporalidade 

D: duração 

R: reversibilidade 

N: natureza 

A importância será expressa por alta, média e baixa de acordo com as 

faixas de valores encontrados (Tabela 4): 
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Tabela 4 – Classificação da importância de um impacto de acordo com Leopold et al. 
(1971). 

Classificação da Importância Intervalo 

Baixa ≤ 18 

Média ≥19 – 24 

Alta ≥25 – 40 

 

 

3.6 Análise Estatística 

 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa BioEstat 

5.0. Inicialmente, foi feita a distribuição dos dados da análise física do solo, os quais 

não se mostraram normais, portanto utilizando medianas. Desta forma, para fazer 

uma comparação entre as ilhas de Maracá Sul e Norte o método não paramétrico de 

Mann-Whitney, com significância p < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A Figura 12 mostra a localização das subáreas de 10.000 m2 em MS 

(MS1 e MS2) e MN (MN1 e MN2), utilizadas na presente pesquisa e amostradas de 

acordo com a figura 10. As coordenadas geográficas dos pontos de coletas das 

amostras estão dispostos no Anexo 4. 

Figura 12 – Localização das subáreas de estudos. Figura gentilmente processada pela 
Msc. Sara Heloiza Alberto Neri/Intergeo. 
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4.1 Identificação dos impactos no solo 

 

 

4.1.1 Alterações físicas do solo 

 

 

Os resultados das medianas da análise física do solo estão dispostos na 

Tabela 5, sendo que nos Anexos 5 e 6 estão contidos os resultados de todas as 

amostras. 

Tabela 5 – Valores medianos das análises físicas do solo por área de estudo. 

Subáreas Profundidade 

Densidade 

Aparente 

(g/cm3) 

Densidade 

de Partícula 

(g/cm3) 

Porosidade 

(%) 
Umidade (cm3)  

MS 0-5 cm 1.26 2.63 52.33 12.98 

MN 0-5 cm 0.70 2.56 74.07 43.46 

 

Alvarenga e Souza (1997) afirmam que a densidade aparente do solo 

normalmente é alterada pela pressão mecânica exercida sobre ele. Bertol e Santos 

(1995), por sua vez, declararam que a densidade aparente pode ser influenciada 

pelo pisoteio animal, fato este observado na presente pesquisa, visto que enquanto 

a densidade aparente em MS apresentou à mediana (1.26 g/cm3) significantemente 

maior que o de MN (0.70 g/cm3) (Teste Mann Whitney, U=1, Z(U)= 5.38, punilateral 

<0.0001).  
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Figura 13 – Mann Whitney – Diferença entre as medianas da densidade aparente. 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa da densidade de 

partícula entre as medianas de MS (2.63 g/cm3) e MN (2.56 g/cm3) (Teste Mann 

Whitney, U=142, Z(U)=1.56, punilateral= 0.0583).  

A porosidade em MS tem a mediana (52.33%) significantemente menor 

que a de MN (74.07%) (Teste Mann Whitney, U=2, Z(U)=5.35, punilateral<0.0001).  

Figura 14 – Mann Whitney – Diferença entre as medianas da porosidade. 
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A umidade em MS apresenta a mediana (12.98 cm3) significantemente 

menor que a de MS (43.46 cm3) (Teste Mann Whitney, U=4, Z(U)=5.3, 

punilateral<0.0001). 

 

Figura 15 – Mann Whitney – Diferença entre as medianas da umidade. 

 

A compactação do solo na ilha de Maracá Sul, foi ratificada pelas análises 

físicas do solo, que demonstraram diferença estatística significante no aumento da 

densidade aparente em 80% e na redução em 234% da umidade e de 41.54% da 

porosidade dentre as áreas estudadas de MS em relação à MN. Assim, verificamos 

que as propriedades físicas do solo de Maracá Sul, foram alteradas pela pressão 

exercida pelos búfalos nesses campos inundáveis. 

Além disso, considerando a hidrodinâmica local, sendo a área de MS mais 

rica em silte do que a área de MN, se não houvesse a presença dos búfalos, 

esperava-se que a porosidade fosse maior em MS do que MN, visto que o tamanho 

da silte é maior que o da argila. 
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4.1.2 Caracterização química do solo 

 

 

Os resultados das análises químicas da ilha de Maracá Norte e Maracá 

Sul estão expressos na Tabela 6, não passíveis de interferência estatística, mas 

apenas descritiva. 

Tabela 6 – Análise química para avaliação da fertilidade. 

Sub-
Area 

pH MO P K+ Ca2++ 
Mg2+ 

*Ca2+ Al3+ H++Al3+ SB CTC (pH7) V m 

 (H2O) g/kg mg/dm3 ---------------------------------cmolc/dm
3------------------------------ ---%---- 

MS1 4.1 28.56 28 1.05 12.1 4.3 0.7 9.73 13.15 22.88 57 3 

MS2 4.1 26.17 26 1.05 17.2 6.2 0.7 10.23 18.25 28.48 64 3 

MN1 4.5 62.10 20 0.60 18.6 5.1 0.4 12.54 19.20 31.74 60 2 

MN2 4.6 54.00 23 1.35 19.9 5.3 0.2 9.24 21.25 30.49 69 1 

pH – potencial hidrogênico, MO – matéria orgânica, P – fósforo disponível, K – potássio 
trocável, Ca2++Mg2+ – Cálcio e Magnésio trocável, Ca2+ –  Cálcio trocável, Al3+ –  Alumínio trocável, H+ 
+ Al3+ – Hidrogênio iônico mais o Alumínio, SB – Soma das Bases, CTC – Capacidade de troca 
catiônica, V – Porcentagem de saturação de bases, m – saturação por alumínio 

 

O pH do solo foi considerado muito baixo em MS1, MS2, MN1 (4.1, 4.1 e 

4.5, respectivamente) e baixo em MN2 (4.6). 

Em MS1 e MS2 os valores da matéria orgânica foram considerados 

médios (28.56 g/kg e 26.17 g/kg, respectivamente), já os encontrados em MN1 e 

MN2 foram considerados bons (62.1 g/kg e 54 g/kg respectivamente).  

Como observado por Alvarenga e Souza (1997) o endurecimento é um 

problema em solos com argila de baixa atividade e solos que tenham baixo conteúdo 

de matéria orgânica. Os solos propensos à compactação e endurecimento são 

suscetíveis a uma acelerada lixiviação superficial e erosão.  

Ainda de acordo com os autores supracitados, a erosão da camada 

superficial do solo por ação do vento e, principalmente, da água, em muitas 

situações excede a formação do solo em taxas alarmantes. Solos erodidos 

usualmente contêm 2 a 5 vezes menos matéria orgânica e fração coloidal que o solo 

original, causando efeitos severos no local e fora dele. Tal afirmação, também foi 

observada nas análises químicas da referente pesquisa, onde a média da matéria 

orgânica encontrada em MN foi 2.12 vezes maior que a de MS. 
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Bertol et al. (1998), afirmam que o nível de matéria orgânica do solo está 

relacionado, entre outros fatores, com a quantidade de resíduos vegetais 

adicionados ao solo, com as perdas por erosão hídrica, com o grau de 

decomposição dos resíduos e com a intensidade de mineralização dos compostos 

orgânicos decorrentes da decomposição.  

Em MS, foi possível verificar a redução do nível de matéria orgânica em 

relação a MN, pois houve a redução da cobertura vegetal utilizada para alimentação 

dos búfalos, o que expôs o solo à ação direta das chuvas, causando perda do solo e 

lixiviação dos nutrientes. 

Os valores para P, K+, Ca2+ + Mg2+, Ca2+ foram considerados muito bons 

em todas as amostras. Já o Al3+ foi considerado médio em MS1 e MS2, ambos com 

0.7 cmolc/dm
3, baixo em MN1 0.4 cmolc/dm

3 e muito baixo em MN2 0.2 cmolc/dm
3. 

H+ + Al3+ foi considerado muito alto em todas as amostras analisadas, 

assim como a soma das bases e a capacidade de troca catiônica foram 

considerados muito bons em todas as amostras analisadas. 

A porcentagem da saturação por bases foi considerada média em MS1 e 

MN1 (57% e 60%. respectivamente), já em MS2 e MN2 foram considerados bons 

(64% e 69%, respectivamente). 

Devido à porcentagem de saturação por bases ser superior a 50% (MN1 = 

60%; MN2 = 69%; MS1 = 57% e MS2 = 64%) este tipo de solo deve ser considerado 

eutrófico, diferentemente da classificação usada por Domingues (2004), na qual 

considera distrófico por apresentarem a saturação por bases inferior a 50%.  

A saturação por alumínio foi considerada muito baixo em todas as 

amostras analisadas. 

 

 

4.1.3 Textura 

 

 

Das amostras de solo analisadas, tanto na ilha de Maracá Norte, quanto 

da ilha de Maracá Sul, foi encontrada uma textura argilosa, segundo a classificação 

adotada por Santos et al. (2006). Os resultados estão expressos na Tabela 7 e na 

Figura 16 demonstram a predominância de silte em relação à argila na área de 

Maracá Sul e o inverso na área de Maracá Norte. 
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Tabela 7 – Caracterização Granulométrica da camada de 0-20 cm dos solos de campos 
inundáveis da Esec Maracá-Jipióca, nas ilhas Maracá Sul (MS) e Maracá Norte (MN) durante o 
período menos chuvoso (novembro). 

Área Argila 

Areia 

grossa 

Areia 

fina Silte Classificação textural 

 

----------------------g/kg--------------------- 
Embrapa 

MS1 378 0 0 622 Textura argilosa 

MS2 464 0 0 536 Textura argilosa 

MN1 466 0 0 534 Textura argilosa 

MN2 562 0 0 438 Textura argilosa 

Obs: Classes de tamanho: argila (< 0,002 mm), silte (0,002 a 0,05 mm), areia fina (0,05 a 
0,2 mm), areia grossa (0,2 a 2 mm). 

Figura 16 – Resultados da textura plotados no triangulo textural de Santos et al.(2006). 
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Os búfalos na ilha de MS são asselvajados, não possuindo nenhum tipo 

de manejo, pelo seu peso excessivo, em um solo constituído pelas frações mais 

finas (argila e silte) foi alterado pela pressão exercida pelo peso dos animais.  

 

 

4.2 Identificação dos impactos na vegetação 

 

Os resultados da análise da vegetação estão dispostos nos Anexos 7, 8, 

9, 10 e 11. Na Figura 17, mostra o resumo das espécies, e a frequência absoluta 

(frequência absoluta abundante + frequência absoluta ocasional) encontradas nas 

ilhas de Maracá Sul e Norte. 

Na ilha de Maracá Sul as espécies abundantes foram Panicum mertensii 

70%, Cyperus ligularis 40%, Heliconia psittacorum 10% e Cyperus articulatus 5%. 

Ainda na ilha de Maracá Sul as espécies com frequência ocasional foram 

Reimarochloa acuta 75%, Heliconia psittacorum 50%, Panicum mertensii 30%, 

Cyperus ligularis 25%, Acrostichum aureum 10%, Panicum laxum 10%, Crinum 

americanum 5%, Cyperus articulatus 5%, Hydrolea spinosa 5%, Panicum sp. 5%, 

Paspalum millegrama 5% e Paspalum sp. 5%. 

Já na ilha de Maracá Norte as espécies abundantes foram Eleocharis 

mutata 60%, Panicum mertensii 40%, Cyperus articulatus 30%, Echinochloa 

polystachia 15% e Typha domingensis 15%. 

Ainda na ilha de Maracá Norte, as espécies com frequência ocasional 

foram Cyperus articulatus 65%, Panicum mertensii 35%, Typha domingensis 30%, 

Crinum americanum 25%, Icnhanthus panicoides 25%, Ipomoea sp. 25%, 

Echinochloa polystachia 10% e Solanum grandiflorum 5%.  

Ao superpastejarem a área a qual se encontram, os búfalos consomem as 

forrageiras mais jovens, visto que possuem maior palatabilidade e valor nutritivo. 

Portanto, com o corte da área foliar muito precoce, a planta forrageira tem 

dificuldade de rebrotar, favorecendo o aparecimento de plantas invasoras. 



38 
 

 

Figura 17 – Distribuição da frequência absoluta das espécies encontradas nas ilhas de MS e MN. 
FAMS: Frequência absoluta Maracá Sul 
FAMN: Frequência absoluta Maracá Norte 
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Para Santos (2006), o pastoreio do gado torna a cobertura vegetal muito 

homogênea e bem rasteira ao solo, expondo-o aos processos erosionais. Já na 

presente pesquisa, foi observado que na comparação entre os dados de MS e MN, o 

pastoreio dos búfalos, diminuiu a cobertura vegetal, tornando a vegetação mais 

rasteira, expôs o solo aos processos erosionais, contudo, houve um aumento na 

riqueza de espécies de 77.78% em MS em relação a MN, onde teve 16 espécies em 

MS, contra 9 espécies em MN, além da redução da quantidade de espécies 

dominantes 4 em MS e 5 em MN (figura 17). 

Este aumento da diversidade e a redução do número de espécies 

abundantes de MS em relação a MN, pode ser devido ao tempo da última 

interferência sofrida pela área, isto é, imediatamente após o pastoreio há uma 

redução da cobertura e da diversidade das espécies vegetais, pois foi utilizada na 

alimentação animal e pisoteada. Em seguida, após o abandono da área pelos 

animais, começa a haver uma proliferação de novas espécies vegetais pioneiras, o 

que aumenta a diversidade. Posteriormente, pode ocorrer a sucessão por outras 

espécies, o que reduz a diversidade e aumenta a abundância de outras, como 

verificado em MN. 

As espécies pertencentes à família Solanaceae são as invasoras de 

pastagem naturais mais importantes, pois competem com as forrageiras por água, 

luz e nutrientes. O gênero Ipomoea, pertencente à família Convolvulaceae, tem 

relativa importância quanto à toxicidade (SERRÃO e FALESI, 1977). Dentro da área 

estudada, apenas em MN foi possível observar espécies pertencentes a esta família. 

O Cyperus articulatus tem ação protetora contra a erosão do solo nas 

faixas litorâneas, além da massa de vegetação abrigar animais silvestres. Porém, é 

uma planta infestante agressiva em locais úmidos ou inundados, tomando grandes 

extensões (COSTA, 2007). Em MS, esta espécie teve uma frequência absoluta – 

ocasional, de 70%, valor este inferior à frequência encontrada em MN, que foi de 

95%, sendo 65% desta frequência como ocasional e 30% como abundante. Já que o 

C. articulatus é uma forrageira e sofreu com o pisoteio animal, logo, era esperado 

que estivesse diminuída em MS. 
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Para Zanzini e Prado (2000), com a supressão da vegetação nativa, 

elimina-se o hábitat e, por conseguinte, o espaço domiciliar e o território dos animais 

silvestres. Quando os animais são forçados a migrar em busca de áreas naturais 

remanescentes, pode ocorrer mortalidade em larga escala, devido a deficiências no 

suprimento alimentar, dificuldades de formação de novos grupos ou competição por 

espaço domiciliares já ocupados.  

 

 

4.3 Caracterização dos impactos ambientais na paisagem causados pelos 

búfalos 

 

 

Ao comparar os campos de várzea da ilha Maracá Sul com o da Maracá 

Norte, na qual a diferença é a presença dos búfalos e todas as alterações 

ambientais por eles provocadas, é notória a influência que estes animais exóticos 

exercem neste frágil ecossistema. A Figura 18 mostra o quanto é preservado o 

campo de várzea no qual não há a presença de búfalos, além de ocorrer uma 

erosão bem mais branda do solo na Ilha de Maracá Norte.  

Também, foi observado, que durante o período chuvoso, a água da chuva 

proveniente dos campos de várzea da Ilha de Maracá Norte, era menor que o da Ilha 

de Maracá Sul (Figura 19). 

  
Figura 18 – Maracá Norte – Campo de várzea preservado. À esquerda durante o período 

chuvoso e a direita durante o período menos chuvoso. 
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Figura 19 – Maracá Norte – À esquerda, indicada pela seta água da chuva proveniente 
do campo de várzea. Notar que à direita, a seta indica a faixa de água da chuva proveniente dos 
campos. 

 

Contudo, já na Ilha de Maracá Sul, onde a cobertura vegetal serve de 

alimentação para os animais (Figura 20), expondo o solo diretamente a ação das 

chuvas, houve consequentemente uma acentuada erosão. Este solo lixiviado (Figura 

21 e 22) acumula-se no Canal de Carapaporis em frente à área onde ocorre a 

presença de búfalos, formando um banco de sedimentos finos, que aumentou entre 

o período chuvoso e o menos chuvoso (Figura 23 e 24). Além desta lixiviação do 

solo para o Canal do Carapaporis, as condições hidrodinâmicas locais favoreceram 

o acúmulo de sedimentos, aumentando a deposição de material sedimentar no 

Canal do Carapaporis. 

  
Figura 20 – Maracá Sul – Campo de várzea completamente alterado pelos búfalos. À 

esquerda durante o período chuvoso e a direita durante o período menos chuvoso. 
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Figura 21 – Maracá Sul – À esquerda lixiviação do solo para o canal do Carapaporis 

durante o período chuvoso. À direita, período menos chuvoso, solo lixiviado já dotado de cobertura 
vegetal. 

 

   
Figura 22 – Maracá Sul – À esquerda o solo alterado pelos búfalos. À direita detalhe do 

solo lixiviado. 

Figura 23 – Maracá Sul – Período chuvoso, formação de barranco de sedimentos finos no 
Canal de Carapaporis em frente à área onde ocorre a presença de búfalos. 
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Figura 24 – Maracá Sul – Período menos chuvoso, demonstrando o aumento do banco de 
sedimentos no Canal de Carapaporis em frente à área onde ocorre a presença de búfalos. 

Por onde os búfalos passam, formam trilhas deixando um rastro do seu 

caminho (Figura 25). Devido ao peso e tamanho dos animais, eles danificam a 

vegetação e compactam o solo com suas pegadas (Figura 26).  

Figura 25 – Maracá Sul – Trilhas de búfalos. Notar os impactos sobre solo e vegetação. 
Apesar de ter ocorrido durante o período chuvoso, as alterações persistiram no período menos 
chuvoso. 

 
Para Santos (2006), em terreno sob condições úmidas, o rebanho 

bubalino, em virtude de seu peso, é capaz de deixar pegadas, cujas profundidades 

alcançam mais de 10 cm e larguras variáveis de acordo com o tamanho do búfalo, 

observação esta também feita em MS (Figura 26). 
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Figura 26 – Maracá Sul – Pegada de búfalo. À esquerda durante o período chuvoso e a 
direita durante o período menos chuvoso. 

 

Outra feição observada por Santos (2006) e na presente pesquisa é a 

formação de poças (Figura 27 e 28). Estas são formadas pelo hábito dos búfalos 

de escavar buracos para fazerem a termorregulação corporal, formando poças 

durante o período chuvoso (Figura 8). Mas durante o período menos chuvoso, 

após a drenagem da água, há uma contração do solo, formando grandes gretas, 

principalmente nos locais das poças. Estas poças, normalmente possuem formas 

arredondadas de diversas dimensões, que variam em função do tamanho do 

indivíduo e da quantidade de animal sobre o terreno. 

  

Figura 27 – Maracá Sul – Á esquerda uma poça de lama (indicada pela seta) formada 
pelos búfalos para fazer termorregulação corpórea durante o período chuvoso. À direita (indicada 
pela seta) gretas de contração formadas após a drenagem da água da poça. 
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Figura 28 – Maracá Sul – Detalhes da Figura anterior durante o período menos chuvoso. 

Notar as gretas de contração formadas por contração, um resultado da ressecação de camadas 
argilosas por efeito do calor. 
 
 

4.4 Avaliação dos impactos ambientais 

 

 

A aplicação da matriz de Leopold et al. (1971), está expressa na Tabela 8, 

onde os atributos considerados foram solo, vegetação e paisagem. 

Tabela 8 – Aplicação da matriz de Leopold et al. (1971) dos impactos gerados pelos 

bubalinos na Esec Maracá-Jipióca. 

Impacto Intensidade Efeito Abrangência Temporalidade Duração Reversibilidade Natureza 

Solo 4 4 2 4 2 1 -1 

Vegetação 4 4 1 4 1 1 -1 

Paisagem 4 4 2 4 2 1 -1 

 
A intensidade foi considerada alta (4), tanto no solo, quanto na vegetação 

e na paisagem, visto que há uma descaracterização destes fatores ambientais de 

MS em relação à MN. O efeito causado pelo búfalo também foi considerado direto, 

logo sendo atribuído o valor 4 para os elementos estudados. 

Contudo, a abrangência, foi considerada local, tanto no solo quanto na 

paisagem, pois além de afetarem a área pastoreada, ao expor o solo à ação direta 

das chuvas, os búfalos causam perda de solo e lixiviação dos nutrientes (Figura 21). 

Já a abrangência na vegetação foi classificada como pontual (1), pois os efeitos da 

vegetação são sentidos no local onde ocorre a presença do búfalo, não só pelo 

pastoreio, mas também pelo pisoteio. 
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Por não haver nenhum tipo de manejo, e consequentemente, os búfalos 

tendem a superpastejar uma determinada área, a temporalidade foi considerada 

imediata (4), pois a manifestação dos efeitos causados é instantânea. 

Já a duração, foi considerada temporária longa no solo e na paisagem, 

visto que apesar do efeito, com a retirada do búfalo pode haver a recuperação dos 

impactos gerados pelos bubalinos. Contudo, a cobertura vegetal recupera-se em um 

tempo curto com a remoção dos búfalos, assim sendo classificada como temporária 

curta (1). 

Como os efeitos são considerados reversíveis, em todos os atributos foi 

dado o valor 1. Entretanto, já que os impactos são de natureza negativa, logo é 

atribuído -1 ao solo, vegetação e paisagem. 

Desta forma, mediante a valoração dos impactos podemos calcular a 

magnitude e a importância. 

 

M= (I+ A+R) * N 

Msolo= (4+2+1) * -1 

Msolo= -7 

Mvegetação= (4+1+1) * -1 

Mvegetação= -6 

Mpaisagem= (4+2+1) * -1 

Mpaisagem= -7 

 

I= (3I+E+2A+T+2D+R) * N 
 

Isolo= 
(3*4+4+2*2+4+2*2+1) *-1 

 
Isolo= -29 

Ivegetação= 
(3*4+4+2*1+4+2*1+1) *-1 

 
Ivegetação= -25 

Ipaisagem= 
(3*4+4+2*2+4+2*2+1) *-1 

 
Ipaisagem= -29 

 

Diante dos valores da magnitude e importância, foi considerada média e 

alta, respectivamente para o solo, a vegetação e a paisagem na ilha de Maracá Sul. 

Devido à magnitude ser considerada média e a importância alta, a 

permanência dos búfalos asselvajados na ilha de Maracá Sul é considerada inviável, 

pois como não há nenhum tipo de manejo os animais tendem a superpastejar uma 

determinada área, intensificando os impactos ambientais.  
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

 

Na área de pastoreio dos animais, é incontestável a alteração da beleza 

cênica. É possível identificar as trilhas formadas, as poças utilizadas na 

termorregulação, à erosão provocada pelos animais quando descem às margens do 

canal de Carapaporis, favorecendo a formação de banco de sedimentos finos 

próximos a margem, a compactação do solo, à redução da cobertura vegetal, por 

consequente impacto sobre a paisagem.  

Em relação ao comportamento animal, é de conhecimento de que os 

búfalos formam grupos composto por vacas, novilhas e bezerros, sempre 

comandados por um macho “alfa”. Quando outros machos deste grupo chegam à 

idade reprodutiva, ou eles são expulsos pelo macho “alfa”, ou assumem o lugar do 

mesmo, expulsando-o (Figura 29). 

  
Figura 29 – Maracá Sul – Búfalos asselvajados nos campos inundáveis da ilha de Maracá 

Sul. Á esquerda, pequeno grupo fugindo assustado do helicóptero. Notar o macho indicado pela seta. 
Nos animais adultos, o macho tem uma estrutura corporal “retangular” e a “fêmea triangular”. Á direita, 
também indicado pela seta, jovem macho desgarrado.  Fonte: A foto a esquerda foi cedida pelo 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). 

O animal expulso de um grupo pode formar seu próprio grupo, ou então, 

viver à “periferia” de qualquer outro. 

Estes pequenos rebanhos, que podem conviver com outros e estão 

sempre explorando novas áreas, aumentam o impacto ambiental. Considerando que, 

de acordo com Lorenzoni et al. (1986), o consumo médio animal é de 2.5% do seu 

peso vivo em  matéria seca, o crescimento da população bubalina determina uma 

necessidade diária cada vez maior de busca por alimento e água. 
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As necessidades diárias para a nutrição de cada animal variam de acordo 

com o estágio do animal. Por exemplo, a necessidade de uma vaca prenha em 

lactação é maior que o de uma novilha. Sendo assim, a vaca precisa nutrir-se melhor 

para sustentar a gravidez, manter o bezerro, além da sua própria manutenção. 

Dentro da cadeia trófica, os búfalos, por sua vez, competem por alimentos 

com outras espécies encontradas na ilha de Maracá Sul, como por exemplo, a 

mucura, a capivara e o veado-galheiro. 

Entretanto, existe uma população de onça nas ilhas de Maracá, que pode 

estar sendo beneficiada pela presença dos búfalos, principalmente, dos animais 

doentes (que tendem a se separar do rebanho), dos animais idosos, ou mesmo de 

bezerros abandonados pelas mães. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

• O búfalo é um agente modificador do ambiente, que dependendo do 

clima, da quantidade de animais, da frequência e intensidade do pastoreio de 

determinada área pode causar diversos distúrbios ao meio, desde a compactação do 

solo, até mesmo a aumento da diversidade de plantas em declínio a cobertura 

vegetal.  

• O presente trabalho pode servir de referencial para sensibilizar 

bubalinocultores de campos de várzea da importância do manejo dentro de suas 

propriedades, para que os impactos ambientais relatados na presente pesquisa 

possam ser evitados ou minimizados através das técnicas de manejo. 

• A bubalinocultura é um empreendimento viável nos campos inundáveis 

do Amapá, desde que haja manejo. Mas, no caso da Esec Maracá-Jipióca 

especificamente, como não há nenhum tipo de controle, os búfalos provocam um 

impacto ambiental violento. Além do que, este tipo de unidade de conservação é 

protegida pela Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000, que impede a introdução de 

espécies exóticas neste tipo de unidade de conservação. 

• A compactação do solo provocada pelos búfalos, observada na 

paisagem foi confirmada através das análises físicas, aumentando a densidade 

aparente em 80% e reduzindo a umidade em 234% e a porosidade em 42.54% das 

amostras da ilha de Maracá Sul, em relação à ilha de Maracá Norte.  

• Na ilha de Maracá Sul, dentro da área estudada, houve redução da 

cobertura vegetal, bem como o aumento da riqueza de espécies em relação à ilha 

de Maracá Norte. 

• Profundas alterações ocorrem na paisagem, provocadas pelos búfalos 

na ilha de Maracá Sul, alterando o aspecto de ambiente conservado, como o que há 

na ilha de Maracá Norte. Tais mudanças no ambiente tendem a aumentar com o 

crescimento da população bubalina. 

• O pH do solo mostrou-se ácido tanto na ilha de Maracá Sul quanto na 

ilha de Maracá Norte, sendo que a média do teor de matéria orgânica na ilha de 

Maracá Norte foi 2.12 vezes maior do que o encontrado na ilha de Maracá Sul.  
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• Devido á porcentagem de saturação por bases encontrada em todas as 

amostras ser superior a 50%, os solos das ilhas de Maracá Norte e Sul deve ser 

considerado eutrófico.  

• Há necessidade da realização de pesquisa sobre as interações 

ecológicas entre os búfalos asselvajados e os demais animais silvestres, para 

verificar qual o impacto provocado ao se cumprir à lei: a retirada dos animais 

exóticos da Esec Maracá-Jipióca, neste caso, o búfalo. Já que estes animais fazem 

parte deste ecossistema há mais de 30 anos e estão adaptados ao local, a retirada 

brusca e/ou total pode trazer uma série de impactos negativos ao ambiente; 

• Realizar estudo das camadas mais profundas do solo, para verificar os 

efeitos causados pela compactação ao longo dos anos, visto que há uma intensa 

deposição de sedimentos trazidos pela maré e que pode ter sofrido impacto pelo 

búfalo durante toda a sua permanência na ilha de Maracá Sul; 

• É necessário um estudo detalhado da fauna presente na Esec Maracá-

Jipióca, principalmente em relação as onças (Panthera onca), pois é um mamífero 

na lista dos ameaçados de extinção; 

• A presente pesquisa deve ser ampliada, principalmente em direção ao 

interior da ilha de Maracá Sul, para que se possa verificar outros parâmetros, tais 

como a qualidade da água de consumo dos búfalos, desde que haja condições de 

segurança para equipe de pesquisa. 

• Deve ser realizado um estudo (inclusive genético) mais detalhado dos 

búfalos asselvajados da raça Carabao encontrados na ESEC Maracá-Jipióca, pois 

estão ameaçados de extinção no Brasil. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

DECRETO Nº 86.061, DE 02 DE JUNHO DE 1981. 

Cria Estações Ecológicas, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam criadas, em terras de domínio da União, nos Estados do Amazonas, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso, Acre e Piauí, nos Territórios Federais do Amapá e Roraima, as seguintes 
Estações Ecológicas: 

I - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ANAVILHANAS: localizada no Estado do Amazonas, 
Municípios de Manaus, Airão e Novo Airão, composta de 03 (três) áreas no total de 350.018 ha 
(trezentos e cinqüenta mil e dezoito hectares), com os seguintes limites geográficos: 

Municípios de Manaus e Airão: constituídos pelas ilhas pertencentes ao Arquipélago das 
Anavilhanas, localizado no Rio Negro, compreendido entre os paralelos de 3º02'11" S e 2º03'27" S. 
Partindo do ponto 1, situado à margem direita do Rio Negro, de coordenadas geográficas de latitude 
2º08'19" S e longitude 61º12'25" a WGr, daí atravessa o Rio Negro no Azimute Geográfico de 47º00' 
numa reta de aproximadamente 9.400,00m até o ponto 2 situado à margem esquerda do referido rio, 
ponto este de coordenadas geográficas de latitude 2º03'27" S e longitude de 61º08'51" a WGr. Deste 
ponto, desce o citado rio pela sua margem esquerda, numa extensão de aproximadamente 
161.000,00m até o ponto 3 de coordenadas geográficas de latitude 3º02'11" S e longitude 60º22'38" a 
WGr. Daí, atravessa o Rio Negro no Azimute Geográfico de 270º00', numa distância aproximada de 
20.000,00m até alcançar o ponto 4 de coordenadas geográficas de latitude 3º02'11" S e longitude de 
60º13'49" a WGr. Deste ponto, sobe o Rio Negro numa extensão aproximada de 141.000,00m até 
alcançar o ponto 1, considerado ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Município de Airão: partindo do ponto 1, situado a 2º25'57" de latitude S e 60º55'41" de 
longitude W, localizado junto à margem esquerda do Rio Negro, segue por uma linha seca e 
quebrada constituída de 4 (quatro) elementos nos Azimutes Geográficos aproximados de 347º; 2º; 1º; 
e 8º, nas distâncias aproximadas de 5.000,00m; 17.500,00m; 15.000,00m e 3.750,00m 
respetivamente, passando pelos pontos 2, 3 e 4, situados à 2º23'23" de latitude S e 60º56'21" e 
longitude W; 2º14'11" de latitude S e 60º56'05" de longitude W; 2º05'57" de latitude S e 60º55'00" de 
longitude W, até o ponto 5 situado a 2º04'03" de latitude S e 60º55'00" de longitude W, localizado na 
margem esquerda do Igarapé Pinupedi. Deste ponto, segue pela margem esquerda do Igarapé 
Pinupedi no sentido montante, na distância aproximada de 16.250,00m, até o ponto 6, situado a 
2º02'02" de latitude S e 60º49'03" de longitude W, localizado à margem esquerda do citado Igarapé. 
Deste ponto, segue por uma linha reta no Azimute Geográfico aproximado de 39º e na distância 
aproximada de 2.500,00m, cruzando o Igarapé Pinupedi até o ponto 7, situado à 2º00'57" de latitude 
S e 60º48'03" de longitude W, localizado na nascente do Igarapé Pinu-Mirim. Deste ponto, segue pela 
margem direita do Igarapé Pinu-Mirim no sentido jusante, na distância aproximada de 17.500,00m até 
o ponto 8, situado a 2º06'37" de latitude S e 60º41'05" de longitude W, localizado na foz do Igarapé 
Pinu-Mirim, na margem direita do Rio Pinu. Deste ponto segue pela margem direita do Rio Pinu no 
sentido jusante, na distância aproximada de 21.250,00m até o ponto 9, situado a 2º13'39" de latitude 
S e 60º41'54" de longitude W, localizado na foz do Rio Pinu, na margem direita do Rio Apuaú. Deste 
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ponto, segue pela margem direita do Rio Apuaú no sentido jusante, na distância aproximada de 
65.000,00m até o ponto 10, situado a 2º32'26" de latitude S e 60º48'06" de longitude W, localizado no 
foz do Rio Apuaú, na margem esquerda do Rio Negro. Deste ponto, segue pela margem do Rio 
Negro no sentido montante, na distância aproximada de 21.500,00m até o ponto 1, ponto de origem 
da descrição deste memorial. 

Município de Novo Airão: partindo da foz do Rio Maepedi, ponto 3, na margem esquerda do Rio 
Negro, nas coordenadas 2º07' S e 61º03' WGr., sobe o Rio Maepedi até atingir a linha definida pelo 
Decreto-lei nº 1.164/71, nas coordenadas 2º01' S e 60º57' W, ponto 4, e descendescendo deste até o 
cruzamento da linha definida pelo Decreto-lei nº 1.164/71, com o Igarapé Pimpedi, nas coordenadas 
2º05' S e 60º50' W ponto 5, segue a mesma até a margem esquerda do Rio Negro, nas coordenadas, 
2º26' S e 60º50' W, ponto 6, subindo, finalmente, por esta margem até a foz do Rio Maepedi, ponto 3. 

II - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ARACURI-ESMERALDA: localizada no Estado do Rio Grande 
do Sul, Município de Esmeralda, composta de 03 (três) áreas, no total de 2.726.269,5351m² (dois 
milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e nove metros quadrados e cinco mil, 
trezentos e cinqüenta e um decímetros quadrados), com os seguintes limites geográficos: 

a) tomou-se como origem o vértice CO, que corresponde ao vértice A39 do polígono referente 
à Gleba A; do vértice CO ao vértice C9 a área é limitada também pelo Arroio Santa Rita que foi 
locado por ordenadas partindo dos vértices intermediários e de estacas do polígono, nesse trecho; o 
vértice C9 tem as seguintes coordenadas: latitude 28º13'51,498" longitude 51º10'34,203"; do vértice 
C9 ao vértice C10, num alinhamento de 97,49m no rumo S 61º01' E, fazendo um ângulo interno de 
110º27' com o alinhamento anterior C9-C8, confronta com terras de Epitácio P. dos Santos; do vértice 
C10 ao vértice C11, num alinhamento de 49,30m no rumo S 43º17' E, fazendo um ângulo interno de 
197º44' com o alinhamento anterior confronta com terras de Epitácio P. dos Santos; do vértice C11 ao 
vértice C12 num alinhamento de 522,56m no rumo S 52º32' E, fazendo um ângulo interno de 170º45' 
com o alinhamento anterior, confronta com terras de Epitácio P. dos Santos; do vértice C12 ao vértice 
C13 num alinhamento de 140,33m no rumo N 30º13' E, fazendo um ângulo interno de 82º45' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice C13 ao vértice C14 num 
alinhamento de 119,49m no rumo N 37º55' E, fazendo um ângulo interno de 187º42' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice C14 ao vértice C15, num 
alinhamento de 73,19m no rumo N 29º06' E, fazendo um ângulo interno de 171º11'com o alinhamento 
anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice C15 ao vértice C16, num alinhamento de 
47,55m no rumo N 67º09' E, fazendo um ângulo interno de 218º03' com o alinhamento anterior, 
confronta com a Estrada Estadual; do vértice C16 ao vértice C17, num alinhamento de 91,10m no 
rumo N 28º33' W, fazendo um ângulo interno de 84º18' com o alinhamento anterior, confronta com 
terras da Madeireira Santa Teresa de Vacaria Ltda.; do vértice C17 ao vértice C18, num alinhamento 
de 169,79m no rumo N 55º50' E, fazendo um ângulo interno de 264º23', com o alinhamento anterior, 
confronta com terras da Madeireira Santa Teresa de Vacaria Ltda.; do vértice C18 ao vértice C19, 
num alinhamento de 369,85m, no rumo N 18º09' W, fazendo um ângulo interno de 106º01' com o 
alinhamento anterior, confronta com terras de Carlos Kramer de Almeida; do vértice C19, que 
corresponde ao vértice A49 do polígono da Gleba A tem como divisa natural até o vértice C0, a 
Sanga existente sem denominação especial. 

b) Tomando-se como origem o vértice A0, tendo como coordenadas os seguintes valores 
calculados: latitude de 28º13'16,448" longitude 51º09'14,131"; situa-se junto ao canto da cerca, no 
entroncamento da Estrada Estadual Esmeralda/Vacaria com a Estrada Municipal de acesso à Lagoa 
Vermelha; a gleba em referência tem 2.286.077,8963m² (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil e 
setenta e sete metros quadrados e oito mil novecentos e sessenta e três centímetros quadrados) cuja 
medição foi realizada como segue: o lado constituído pelo alinhamento A0 - A1 com 137,29m de 
comprimento, rumo N 39º57' W é limite da propriedade com a Estrada Municipal e forma um ângulo 
de 91º31' com o alinhamento anterior - A0 - A62; do vértice A1 ao vértice A2 num alinhamento de 
456,78m no rumo N 51º56' W, fazendo um ângulo interno de 168º01' com a alinhamento anterior, 
confronta com a Estrada Municipal; do vértice A2 ao vértice A3, num alinhamento de 172,03m no 
rumo N 67º56' W, fazendo um ângulo interno de 164º00' com o alinhamento anterior, confronta com a 
Estrada Municipal; do vértice A3 ao vértice A4, num alinhamento de 73,70m no rumo S 58º22' W, 
fazendo um ângulo interno de 126º18' com o alinhamento anterior confronta com a Estrada Municipal; 
do vértice A4 ao vértice A5, num alinhamento de 114,00m no rumo N 71º42' W, fazendo um ângulo 
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interno de 229º56' com o alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A5 ao 
vértice A6, num alinhamento de 93,00m no rumo N 65º50' W, fazendo um ângulo de 185º52', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A6 ao vértice A7 num 
alinhamento de 147,00m no rumo N 67º15' W, fazendo com ângulo interno de 187º35', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A7ao vértice A8, num 
alinhamento de 128,50m no rumo N 60º54' W, fazendo um ângulo interno de 186º21', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A8 ao vértice A9, num 
alinhamento de 63,00m no rumo N 68º36' W, fazendo um ângulo interno de 172º18', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A9 ao vértice A10, num 
alinhamento de 82,60m no rumo N 76º57' W, fazendo um ângulo interno de 171º39', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A10 ao vértice A11, num 
alinhamento de 392,00m no rumo S 68º18' W, fazendo um ângulo interno de 145º15', com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A11 ao vértice A12, num 
alinhamento de 94,00m no rumo S 81º44', fazendo um ângulo interno de 193º26' com o alinhamento 
anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A12 ao vértice A13, num alinhamento de 
84,45m no rumo N 84º45' W, fazendo um ângulo interno de 193º31', com o alinhamento anterior, 
confronta com a Estrada Municipal; do vértice A13 ao vértice A14, num alinhamento de 133,22m no 
rumo S 22º58' W, fazendo um ângulo interno de 107º43', com o alinhamento interior, confronta com a 
Estrada Municipal; o vértice A14 cujas coordenadas são latitude 28º13'04,199" longitude 
51º10'21,741" é limite da propriedade e situa-se no barranco à margem esquerda do Arroio Santa 
Rita junto à Estrada Municipal de acesso ao Município de Lago Vermelha; do vértice A14 ao vértice 
A39 a área tem como divisa natural o Arroio Santa Rita, que foi locado por ordenadas, partindo dos 
vértices intermediários, e de estacas pertencentes aos alinhamentos do polígono nesse trecho; o 
vértice A39 tem para coordenadas os seguintes valores: latitude 28º13'38,862" longitude 
51º10'25,991" e situa-se à margem do Arroio Santa Rita em sua confluência com a Sanga, que é 
divisa natural entre as glebas "A" e "C" até o vértice A49 que se situa à margem direita da mesma e 
tem as seguintes coordenadas: latitude 28º13'37,769" e longitude 51º10'07,056"; do vértice, A49 ao 
vértice A50, um alinhamento de 369,85m no rumo S 18º09' E, fazendo um ângulo interno de 265º27' 
com alinhamento do vértice A48, confronta com terras de Ariovaldo Julio de Oliveira; do vértice A50 
ao vértice A51, num alinhamento de 162,21m no rumo S 18º08' E, fazendo um ângulo interno de 
180º01' com o alinhamento anterior, confronta com terras da Madereira Santa Teresa Ltda.; do vértice 
A51 ao vértice A52, num alinhamento de 60,46m no rumo N 68º39' E, fazendo um ângulo interno de 
86º47' com o alinhamento anterior, confronta com a Estrada Municipal; do vértice A52 ao vértice A53, 
num alinhamento de 220,51m no rumo N 54º44' E, fazendo um ângulo interno de 166º05' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A53 ao vértice A54, num 
alinhamento de 94,70m no rumo N 65º51' E, fazendo um ângulo interno de 191º07' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A54 ao vértice A55, num 
alinhamento de 105,58m no rumo N 76º47' E, fazendo um ângulo interno de 190º56' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A55 ao vértice A56, num 
alinhamento de 77,80m no rumo N 61º38' E, fazendo um ângulo interno de 164º51' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A56 ao vértice A57, num 
alinhamento de 164,61m no rumo N 52º15' E, fazendo em ângulo interno de 170º37 com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A57 ao vértice A58, num 
alinhamento de 141,06m no rumo N 39º25' E, fazendo um ângulo interno de 167º10' com o 
alinhamento anterior, confronta com Estrada Estadual; do vértice A58 ao vértice A59, num 
alinhamento de 145,50m no rumo N 42º38' E, fazendo um ângulo interno de 183º13' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A59 ao vértice A60, com o 
alinhamento de 318,00m no rumo 28º09' E, fazendo um ângulo interno de 165º31' com o alinhamento 
anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice A60 ao vértice A61, num alinhamento de 
239,00m no rumo N 41º49' E, fazendo um ângulo interno de 193º40' com o alinhamento anterior, 
confronta com a Estrada Estadual; do vértice A61 ao vértice A62, num alinhamento 68,30m no rumo 
N 47º08' E, fazendo um ângulo interno de 185º19' com o alinhamento anterior, confronta com a 
Estrada Estadual e, finalmente, do vértice A62 ao vértice A0, num alinhamento de 139,47m no rumo 
N 48º32' E, fazendo um ângulo interno de 181º24' com o alinhamento anterior, confronta com a 
Estrada Estadual. 

c) Limitado por um polígono de cinco lados, com origem no vértice B0, comum aos vértices 
"A50" e"C18", dos polígonos correspondentes às glebas "A" e "C" respectivamente: vértice B0 ao 
vértice B1, num alinhamento de 169,79m no rumo S 55º50' W, fazendo um ângulo de 73º58' com o 
alinhamento anterior - B0 - B4; confronta com terras de Ariovaldo Julio de Oliveira; do vértice B1 ao 
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vértice B2, num alinhamento de 91,10m no rumo S 28º33' E, fazendo um ângulo interno de 95º37', 
com o alinhamento anterior, confronta com terras de Ariovaldo Julio de Oliveira; do vértice B2 ao 
vértice B3, num alinhamento de 17,36m no rumo N 72º45' E, fazendo um ângulo interno de 101º18' 
com o alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; do vértice B3 ao vértice 34, num 
alinhamento de 131,84m no rumo N 83º00' E, fazendo um ângulo interno de 190º15' com o 
alinhamento anterior, confronta com a Estrada Estadual; e, finalmente, do vértice B4 ao vértice B0, 
num alinhamento de 162,21m no rumo N 18º08' W, fazendo um ângulo interno de 78º52' com o 
alinhamento anterior, confronta com terras de Carlos Kramer de Almeida. 

III - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE IQUÊ: localizada no Estado de Mato Grosso, Município de 
Aripuanã, composta de 01 (uma) área de 200.000 ha (duzentos mil hectares), com os seguintes 
limites geográficos: partindo do ponto onde o Rio 21 de Abril cruza com a Rodovia Ar-1, Km 177,760 
(estaca 8.888), seguindo pela referida Rodovia até o Km 120 (estaca 6.000); daí, com uma linha seca, 
com rumo 0º S e distância de aproximadamente 27.200,00m, até atingir o Rio Iquê; daí, descendo, 
por este rio até atingir o ponto 02 da FUNAI, de coordenadas geográficas aproximadas de 12º18'20" 
S e 59º14'25" W; confluência de um ribeirão sem denominação, afluente da margem esquerda do Ria 
lquê; daí segue pelo citado ribeirão a montante margem esquerda até a sua mais alta cabeceira, 
ponto 03 da FUNAI, de coordenadas geográficas aproximadas de 12º16'50" S e 59º14'40" W; daí 
segue por uma linha seca até a cabeceira de um ribeirão sem denominação, afluente da margem 
esquerda do Ribeiro Joaquim Rios, ponto 04 da FUNAI, de coordenadas geográficas aproximadas de 
12º15'40" S e 59º14'20" W, daí segue pelo citado afluente a jusante margem direita até a confluência 
com o citado ribeirão; daí segue o ribeirão Joaquim Rios a jusante margem direita, ponto 05 da 
FUNAI de coordenadas geográficas aproximadas de 12º15'25" S e 59º11'20" W; confluência de um 
ribeirão sem denominação, afluente da margem esquerda do citado ribeirão, daí segue pelo citado 
ribeirão a montante margem esquerda até a sua mais alta cabeceira, ponto 06 da FUNAI, de 
coordenadas geográficas aproximadas de 12º12'10" S e 59º09'40" W; daí segue por uma linha seca 
até a cabeceira de um ribeirão sem denominação, ponto 07 da FUNAI, de coordenadas geográficas 
aproximadas de 12º10'40" S e 59º08'30" W; daí segue o citado ribeirão à jusante margem direita até a 
confluência com outro ribeirão sem denominação, ponto 09 da FUNAI, de coordenadas geográficos 
aproximadas de 12º08'55" S e 59º03'40" W; daí segue o ribeirão sem denominação a montante 
margem esquerda, ponto 09 da FUNAI, de coordenadas geográficas aproximadas de 12º06'15" S e 
59º03'30" W; daí segue por uma linha seca até a cabeceira de um ribeirão sem denominação, 
afluente da margem direita do Rio Alouiná ou Arimena, ponto 10 da FUNAI, de coordenadas 
geográficas aproximadas de 12º05'55" S e 59º01'05" W; daí segue o citado ribeirão a jusante margem 
direita até a confluência com o Rio Alouiná ou Arimena, ponto 11 da FUNAI, de coordenadas 
geográficas aproximadas de 12º05'05" S e 58º59'35" W; daí segue pelo Rio Alouiná ou Arimena, ate 
sua mais alta cabeceira, pelo lado direito, daí com uma linha seca, com o rumo de 17º10' NW, 
distância de aproximadamente 25.200m, até atingir o ponto de partida do caminhamento. 

IV - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ: constituída pela Ilha de Maracá, pelas ilhas e 
ilhotas, situadas no Rio Uraricoera, furos de Santa Rosa e Maracá, no Município de Boa Vista, 
Território Federal de Roraima, com uma área de de 101.312 ha (cento e um mil, trezentos e doze 
hectares) e os seguintes limites geográficos: partindo do ponto situado na margem esquerda do Rio 
Uraricoera, a 62º de longitude W, desce o referido rio pela margem citada, no sentido leste, cerca de 
11,05 Km aproximadamente, até o ponto situado a 03º17'53" de latitude N e 61º56'05" de longitude 
W, encontrando aí o início do furo de Santa Rosa, braço esquerdo do Rio Uraricoera; daí, desce o 
furo de Santa Rosa, pela margem esquerda, em toda sua extensão, caracterizada por 56 Km no 
sentido nordeste, até o ponto situado a 03º33'50" de latitude N e 61º37'42" de longitude W, e 39 Km 
no sentido sudeste, até a altura do meridiano de 61º22'58" de longitude W, ponto de confluência dos 
furos de Santa Rosa e Maracá; daí, segue pelo meridiano citado, no sentido Sul, atravessando 
primeiramente o furo de Santa Rosa, atingindo o extremo Leste da Ilha de Maracá e, em seguida, 
atravessando o furo de Maracá, até atingir a margem direita do Rio Uraricoera, local este que pode 
também ser considerado como margem direita do furo de Maracá, braço direito do referido rio; daí, 
sobe o furo de Maracá, pela margem citada, de forma a abranger todas as ilhas e ilhotas situadas no 
mesmo, cerca de 83 Km aproximadamente até a altura do meridiano de 61º51'46" de longitude W; 
deste ponto, também considerado como margem direita do Rio Uraricoera, segue, subindo este pela 
margem citada, cerca de 20 Km aproximadamente até a altura do ponto situado a 31º14'20" de 
latitude N e 62º de longitude W; daí, segue pelo meridiano respectivo, no sentido Norte, atravessando 
o Rio Uraricoera e duas pequenas ilhas, até atingir a margem esquerda do mesmo rio, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. A área contida nos limites acima descritos é de aproximadamente 101.312 
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ha, sendo que a parte situada a Oeste da linha que liga a Cachoeira do Capivara no furo de Maracá à 
Cachoeira Desce de Popa no Rio Amajari, abrangendo 92.081 ha, constitui parte do imóvel 
Tapequém; e a parte situada à Leste da linha acima descrita, abrangendo 9.231 ha, constitui parte do 
imóvel C-1, sendo que ambos os imóveis, Tapequém e C-1, estão matriculados em nome da União 
Federal. 

V - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ-JIPIOCA: constituída pelas Ilhas de Maracá do 
Norte, Maracá do Sul e Jipioca, no Canal de Carapori, no Município de Amapá, Território Federal do 
Amapá, com uma área de 72.000 ha (setenta e dois mil hectares), e os seguintes limites geográficos: 
localizadas no Oceano Atlântico, a primeira limitada pela latitude 1º59'14" N a 2º1'13" N longitude 
49º31'41" W a 50º30'20" W e a segunda limitada pela latitude 1º59'06" N a 1º59'11" N longitude 
49º31'13" W a 49º31'23" W. 

VI - ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ACRE: localizada na Gleba Abismo, Estado do Acre, 
Municípios de Assis Brasil e Sena Madureira, composta de uma área de 77.500 ha (setenta e sete mil 
e quinhentos hectares), com os seguintes limites geográficos: partindo do ponto 01 de Coordenadas 
Geográficas longitude 70º30'40" WGr. e latitude 10º56'00" S, situado na nascente do Rio Acre, divisa 
Brasil-Peru, no Município de Assis Brasil - AC, segue rumo 68º53' NE e distância de 25.000m, 
confrontando com terras da FUNAI, até encontrar o ponto 02 de Coordenadas Geográficas longitude 
70º18'56" WGr. e latitude 10º51'26" S; daí segue pelo divisor de águas dos Rios Acre e Iaco, numa 
distância de 36.450m, confrontando com o seringal Senegal, até encontrar o ponto 03 de 
Coordenadas Geográficas longitude 70º03'20" WGr. e latitude 10º45'00" S; daí segue rumo 23º24' SE 
e distância de 36.500m, confrontando com o seringal Petrópolis, até encontrar o ponto 04 de 
Coordenados Geográficas longitude 70º11'14" WGr e latitude 11º02'42" S, situado à margem 
esquerda do Rio Acre; daí sobe o curso do Rio Acre, divisa internacional Brasil-Peru, pela sua 
margem esquerda, uma distância de 48.180m, até atingir o ponto 01, inicial da descrição do presente 
perímetro. 

VIl - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAIAMÃ: localizada no Rio Paraguai, na faixa de fronteira, 
Estado de Mato Grosso, Município de Cáceres, composta de uma Ilha de 11.200 ha (onze mil e 
duzentos hectares), com os seguintes limites geográficos: partindo da bifurcação do Rio Paraguai e 
Bracinho, segue abaixo pela Rio Bracinho, margem direita, no sentido Sudeste, com uma distância de 
31.500,00m, aproximadamente, até encontrar a Barra do Rio Formoso; daí, novamente descendo 
pelo Rio Bracinho, margem direita, no sentido Sul, com uma distância de 10.000,00m, 
aproximadamente, até encontrar a Barra do Rio Bracilho no Rio Paraguai; daí, subindo o Rio 
Paraguai, margem esquerda, no sentido Noroeste, com uma distância de 33.000,00m, 
aproximadamente, até encontrar o ponto de partida. 

VIll - ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE URUÇUI-UNA: localizada na Estado do Piauí, Município de 
Ribeiro Gonçalves, composta de uma área de 135.000 ha (cento e trinta e cinco mil hectares), com os 
seguintes limites geográficos: NE 44º57'49" W e 8º53'02" S SE 45º11º37" W e 9º06'34" S, NO 
45º23'02" W e 8º39'26" S e SO 45º26'19" W e 8º54'24" S, e que foi desmembrada de um total de 
756.100 ha (setecentos e cinqüenta e seis mil e cem hectares). 

Parágrafo Único. A administração das Estações Ecológicas de que trata este Decreto será 
exercida pela Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA, do Ministério do Interior, que poderá, 
para a execução das medidas de guarda e fiscalização, promover convênios com órgãos da 
administração pública e entidades privadas interessadas na preservação da natureza em geral. 

Art. 2º - O Regimento Interno das Estações Ecológicas será baixado pelo Ministro de Estado 
do Interior, por proposta do Secretário do Meio Ambiente. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília-DF, 02 de junho de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO
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ANEXO 2 

FICHA DE COLETA DE SOLO  
(análise física) 

 
 

N. do Protocolo ________ 
 
 

Data da coleta  ____/____/____ 
 
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 Unidade da Federação   Município   

Número da área  Local da coleta  

 
PARTE II – INFORMAÇÕES DE CAMPO SOBRE AMOSTRA DE SOLO  

Número do cilindro  

Peso do cilindro vazio  

Coordenadas geográficas do ponto de coleta de solo: 

Longitude (em decimais)  Latitude (em decimais)  

Responsável pela coleta  

Descrição do local  Plano          Inclinado         vegetação  

Profundidade  0-5 cm       5-10 cm 

PARTE III - INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO LABORATÓRIO  

Densidade Total   

Umidade   

Porosidade 

Macroporos  

Microporos  

Textura 

Areia  

Argila  

Silte  
 
 

Responsável pelo preenchimento        
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ANEXO 3 

FICHA DE COLETA DE SOLO  
(análise química) 

 
 

N. do Protocolo ________ 
 
 

Data da coleta  ____/____/____ 
 
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 Unidade da Federação   Município   

Número da área  Local da coleta  

 
PARTE II – INFORMAÇÕES DE CAMPO SOBRE AMOSTRA DE SOLO  

Número da amostra  

Peso da amostra  

Coordenadas geográficas do ponto de coleta de solo: 

Longitude (em decimais)  Latitude (em decimais)  

Responsável pela coleta  

Descrição do local  Plano          Inclinado         vegetação  

Profundidade  0-20 cm       20-40 cm 

PARTE III - INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO LABORATÓRIO  

Densidade Total   

pH em H2O   

pH em CaCl2,   

Matéria Orgânica   

Fósforo   

Potássio   

Cálcio   

Magnésio   

Alumínio   
 
 

Responsável pelo preenchimento        
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ANEXO 4 

 

Anexo 4 – Coordenadas geográficas em UTM, dos pontos de coleta das amostras, 

estabelecidos de acordo com a Figura 11. 

Subárea Ponto Easting Northing Altitude 

MN1 035 555949,2 10231985 2,04858 

MN1 036 555967,4 10231993 7,57605 

MN1 037 555986,2 10232004 7,33569 

MN1 038 556003,2 10232013 6,13403 

MN1 039 556027,9 10232024 12,86328 

MN1 040 555965,5 10231941 5,41309 

MN1 041 555979,1 10231949 6,61475 

MN1 042 555997,2 10231961 3,73083 

MN1 043 556017 10231969 5,8938 

MN1 044 556031,6 10231979 -1,07568 

MN2 045 551996,9 10236995 7,81641 

MN2 046 552011,4 10236981 6,85498 

MN2 047 552026 10236966 8,297 

MN2 048 552042 10236952 8,77759 

MN2 049 552057,3 10236938 6,85498 

MN2 050 552023,1 10237039 5,8938 

MN2 051 552036,4 10237026 7,33569 

MN2 052 552047,5 10237009 4,21143 

MN2 053 552060,9 10236992 7,09534 

MN2 054 552074,4 10236979 5,17273 
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Subárea Ponto Easting Northing Altitude 

 

MS1 057 555759,3 10220542 2,28882 

MS1 058 555770 10220525 2,76953 

MS1 059 555787,6 10220512 2,76953 

MS1 060 555799,3 10220496 0,84692 

MS1 061 555813,1 10220479 3,49048 

MS1 062 555854,3 10220510 6,13403 

MS1 063 555842,5 10220524 7,81641 

MS1 064 555828,3 10220541 4,69214 

MS1 065 555810,8 10220556 4,93237 

MS1 066 555796,9 10220568 5,17273 

MS2 067 555730,1 10220634 6,13403 

MS2 068 555712,9 10220648 4,21143 

MS2 069 555698,9 10220656 8,297 

MS2 070 555680,9 10220667 8,77759 

MS2 071 555667,6 10220682 4,21143 

MS2 072 555713,4 10220713 9,73901 

MS2 073 555720,1 10220697 8,77759 

MS2 074 555730,5 10220677 9,49866 

MS2 075 555742,3 10220660 8,05664 

MS2 076 555755,1 10220645 12,14233 

 

. 
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ANEXO 5 

Anexo 5 - Análise física MS. 

Numero do Cilindro Profundidade 

Densidade 

Aparente 

(g/ cm3) 

Densidade 

de Partícula 

(g/ cm3) 

Porosidade 

(%) 

Umidade 

(cm3)  

4 0-5 cm 1.32 2.67 50.36 12.47 

13 0-5 cm 1.32 2.50 47.02 13.3 

15 0-5 cm 1.45 2.67 45.68 15.06 

18 0-5 cm 1.26 3.03 58.26 14.76 

25 0-5 cm 1.29 2.74 52.81 12.65 

31 0-5 cm 1.19 2.44 51.15 7.67 

37 0-5 cm 0.94 2.56 63.50 8.71 

45 0-5 cm 1.11 2.63 57.87 8.32 

46 0-5 cm 0.82 2.53 67.72 29.8 

48 0-5 cm 1.42 2.60 45.40 9.81 

Mediana MS1 0-5 cm 1.28 2.62 51.98 12.56 

6 0-5 cm 1.37 2.63 47.94 8.87 

9 0-5 cm 1.25 2.60 51.80 13.58 

12 0-5 cm 1.28 2.67 51.84 16.06 

14 0-5 cm 1.00 2.44 59.14 14.06 

19 0-5 cm 1.20 2.86 58.09 15.38 

27 0-5 cm 1.44 2.78 48.26 15.19 

33 0-5 cm 1.35 2.67 49.28 13.99 

39 0-5 cm 1.03 2.63 60.93 9.93 

42 0-5 cm 1.22 2.67 54.26 11.91 

47 0-5 cm 1.13 2.60 56.67 11.72 

Mediana MS2 0-5 cm 1.24 2.65 53.05 13.79 

Mediana MS 0-5 cm 1.26 2.63 52.33 12.98 
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ANEXO 6 

Anexo 6 - Análise física MN. 

Numero do Cilindro Profundidade 

Densidade 

Aparente 

(g/cm3) 

Densidade 

de Partícula 

(g/cm3) 

Porosidade 

(%) 
Umidade (cm3)  

2 0-5 cm 0.75 2.67 71.80 26.67 

8 0-5 cm 0.71 2.51 71.56 61.47 

16 0-5 cm 0.56 2.30 75.77 27.43 

17 0-5 cm 0.76 2.67 71.41 24.86 

20 0-5 cm 0.67 3.45 80.63 57.24 

21 0-5 cm 0.56 2.60 78.49 54.69 

28 0-5 cm 0.69 2.63 73.65 57.6 

30 0-5 cm 0.81 2.47 67.24 23.66 

36 0-5 cm 0.63 2.51 74.91 54.72 

40 0-5 cm 0.91 2.50 63.53 39.82 

Mediana MN1 0-5 cm 0.70 2.56 72.73 47.26 

3 0-5 cm 0.72 2.82 74.49 43.66 

5 0-5 cm 0.50 2.56 80.46 48.79 

7 0-5 cm 0.56 2.23 75.10 45.97 

22 0-5 cm 0.50 2.50 80.05 43.25 

23 0-5 cm 0.51 2.44 78.92 40.34 

24 0-5 cm 0.74 2.78 73.48 41.9 

26 0-5 cm 0.71 2.56 72.33 38.41 

35 0-5 cm 0.79 2.63 70.09 43.71 

38 0-5 cm 0.57 2.60 78.20 48.08 

41 0-5 cm 0.70 2.56 72.81 41.26 

Mediana MN2 0-5 cm 0.64 2.56 74.80 43.46 

Mediana MN 0-5 cm 0.70 2.56 74.07 43.46 
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ANEXO 7 

 

Anexo 7 – Resumo das espécies encontradas em MS e MN. 

Famílias Espécies Característica FAMS FAMN 

Amaranthaceae Brutaparon portulacoides (St. Hill.) Meras. Invasora 5% 0% 

Amarilidaceae Crinum americanum L. Invasora 5% 25% 

Boraginaceae Cordia multispicata Cham. Invasora 5% 0% 

Convolvulaceae Ipomoea sp. Invasora 0% 25% 

Cyperaceae Cyperus articulatus L. Forrageira 70% 95% 

Cyperaceae Cyperus ligularis L. Forrageira 65% 0% 

Cyperaceae Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. Forrageira 5% 80% 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum L.f. Invasora 60% 0% 

Hydrophyllaceae Hydrolea spinosa L. Invasora 5% 0% 

Poaceae Echinochloa polystachya Kunth Hitchc Forrageira 0% 25% 

Poaceae Ichnanthus panicoides P. Beauv. Invasora 0% 25% 

Poaceae Panicum laxum Sw. Forrageira 10% 0% 

Poaceae Panicum mertensii Roth. Forrageira 100% 75% 

Poaceae Panicum sp. Forrageira 5% 0% 

Poaceae Paspalum millegrama Schrader Forrageira 5% 0% 

Poaceae Paspalum sp. Forrageira 5% 0% 

Poaceae Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc. Forrageira 75% 0% 

Pteridaceae Acrostichum aureum L. Invasora 10% 0% 

Sapindaceae Paullinia pinnata L. Invasora 5% 0% 

Solanaceae Solanum grandiflorum Ruiz et Pav. Invasora 0% 5% 

Typhaceae Typha domingensis Pers. Invasora 0% 45% 
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ANEXO 8 

Anexo 8 – Lista das espécies encontrada em MS1. 

 

MS1 60 

Cyperus ligularis L. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 
 

MS1 58 

Cyperus ligularis L. (A) 
Heliconia psittacorum L. f. 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 
 

MS1 66 
Cyperus articulatus L. 
Cyperus ligularis L. 

Panicum mertensii Roth. 

MS1 65 
Acrostichum aureum L. 
Cyperus articulatus L. 
Panicum mertensii Roth. 

MS1 57 

Brutaparon portulacoides (St. Hill.) Meras 
Cyperus ligularis L. (A) 
Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Paspalum sp  
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

 

MS1 59 

Cyperus ligularis L. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 
 

MS1 64 

Cyperus articulatus L. 
Cordia multispicata Cham.  

Hydrolea spinosa L. 
Panicum mertensii Roth. 

 

MS1 63 

Achrostichum aureum L. 
Cyperus articulatus L. 

Heliconia psittacorum L.f. (A) 
Panicum laxum Sw 

Panicum mertensii Roth. (A) 
 

MS1 62 

Cyperus articulatus L. (A) 
Panicum laxum Sw 

Panicum mertensii Roth. (A) 
 

 

 

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 
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MS1 61 

Crinum americanum L. 
Cyperus ligularis L. 

Heliconia psittacorum L.f.  
Panicum mertensii Roth. (A) 

Paspalum millegrama Schrader 
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

 

 

 

 

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 
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ANEXO 9 

Anexo 9 – Lista das espécies encontrada em MS2. 

 
 

MS2 72 

Cyperus articulatus L. 
Cyperus ligularis L. 

Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Paullinia pinnata L. 
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 68 

Cyperus articulatus L.  
Cyperus ligularis L. (A)  
Heliconia psittacorum L.f. 

Panicum mertensii Roth.  (A) 
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 75 

Cyperus articulatus L. 
Cyperus ligularis L. (A) 
Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 76 

Cyperus articulatus L. 
 Cyperus ligularis L. 

Heliconia psittacorum L.f. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

 Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 71 

Cyperus articulatus L. 
Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc  

MS2 74 

Cyperus articulatus L. 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.        

Heliconia psittacorum L.f  
Panicum mertensii Roth. (A) 

 Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 67 

Cyperus articulatus L. 
Cyperus ligularis (A)  

Panicum mertensii Roth.  (A) 
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 70 

Cyperus articulatus L. 
Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

MS2 69 

Cyperus ligularis L. 
Panicum sp. 

Panicum mertensii Roth.  
Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

 
  

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 
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MS2 73 

Cyperus articulatus L. 
Cyperus ligularis L. (A) 
Heliconia psittacorum L.f. 
Panicum mertensii Roth. (A) 

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc 

 

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 
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ANEXO 10 

Anexo 10 – Vegetação encontrada em MN1. 

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 

MN1 42 Cyperus articulatus L. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

MN1 35 

Echinochloa polystachya Kunth Hitchc  
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A)  

Ichnanthus panicoides P. Beauv.. 
Panicum mertensii Roth. 

 

MN1 44 

Cyperus articulatus L. (A) 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 

Panicum mertensii Roth. 
 Solanum grandiflorum Ruiz et Pav. 

MN1 40 Cyperus articulatus L. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

MN1 37 

Cyperus articulatus L. 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 

 Ichnanthus panicoides P. Beauv. 
 

MN1 39 
Cyperus articulatus L.   

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A)  
 

MN1 36 

Cyperus articulatus L. 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A)  

Ichnanthus panicoides P. Beauv. 
Panicum mertensii Roth. 

MN1 41 Cyperus articulatus L. (A) 
Panicum mertensii Roth. (A) 

MN1 38 Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A)  
Cyperus articulatus L. 

MN1 43 Cyperus articulatus L. (A)  
Panicum mertensii Roth. (A) 
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ANEXO 11 

Anexo 12 – Vegetação encontrada em MN2. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 

MN2 49 

Crinum americanum L. 
Cyperus articulatus L. 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 
Ichnantus panicoides P. Beauv 
Panicum mertensii Roth. (A) 
Typha domingensis Pers. 

MN2 53 

Cyperus articulatus L. 
Echinochloa polystachya Kunth Hitchc (A) 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 

Typha domingensis Pers. 

MN2 50 

Cyperus articulatus L. 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 

Ichnantus panicoides P. Beauv. 
Typha domingensis Pers. (A) 

MN2 54 

Cyperus articulatus L. 
Echinochloa polystachya Kunth Hitchc 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.  (A) 
Panicum mertensii Roth. 

Typha domingensis Pers (A) 
 

MN2 51 

Cyperus articulatus L. 
Echinochloa polystachya Kunth Hitchc (A) 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 

Panicum mertensii Roth. 
Typha domingensis Pers. (A) 

MN2 46 

Crinum americanum L. 
Cyperus articulatus L. 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 
Heliconia psittacorum L.f. 

Ipomoea sp. 
Panicum mertensii Roth. 
Typha domingensis Pers. 

MN2 48 

Crinum americanum L. 
Cyperus articulatus L. 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 
Ipomoea sp. 

Panicum mertensii Roth. (A) 
Typha domingensis Pers. 

MN2 47 

Crinum americanum L. 
Cyperus articulatus L. 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 
Ipomoea sp. 

Panicum mertensii Roth. (A) 
Typha domingensis Pers. 
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Sub-Área Ponto de coleta Vegetação 

MN2 52 

Cyperus articulatus L. 
Echinochloa polystachya Kunth Hitchc (A) 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 

Ipomoea sp. 
Panicum mertensii Roth. 
Typha domingensis Pers. 

MN2 45 

Crinum americanum L. 
Cyperus articulatus L. (A) 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. (A) 
Ipomoea sp. 

Panicum mertensii Roth. (A) 
 


