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RESUMO --- O artigo apresenta uma metodologia de avaliação qualitativa aplicada à bacia do rio 
Caeté com ênfase na teoria de gestão integrada. Apresentam-se as principais características naturais 
e as decorrentes do uso e ocupação do solo da bacia e sua relação com a Política Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado do Pará. A metodologia foi construída a partir de um conjunto de 
indicadores identificados por meio do diagnóstico físico conservacionista, que permitiram 
identificar as microbacias componentes que sofreram maior intervenção e que mensuraram de 
forma particularizada cada aspecto desse fenômeno. Os resultados obtidos permitiram verificar a 
associação entre o processo de ocupação do território da bacia e seus componentes naturais; e 
ilustram a necessidade de ações que promovam intervenções na bacia, no sentido de ordenar a 
ocupação do espaço urbano e rural, visando à manutenção da capacidade produtiva de água de seus 
tributários, em quantidade e em qualidade. 
 
ABSTRACT --- This paper presents a method of qualitative evaluation applied to Caeté river basin, 
giving emphasis to the theory of integrated management. It presents the natural main features as 
well as those caused by the uses and occupation of the basin and its relation with the Politics of the 
State of Pará on water resources. The methodology was arranged from an ensemble of qualitative 
indicators identified by physical conservationist diagnosis, which allowed identifying the 
microbasin components which suffered more intervention, and measure in a particular way each 
aspect of this phenomenon. The results allowed to verify the association between the process of 
occupation of the basin territory and its natural components, and showed the necessity of actions 
that promote interventions on the basin, in order to organize the occupation of the rural and urban 
spaces, aiming at the maintenance of the productive capacity of water, and its rivers, in quantity and 
quality.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Estado do Pará, localizado na região amazônica, possui sete regiões hidrográficas, dentre as 

quais se destaca a Região Costa Atlântica-Nordeste, local onde está inserida a bacia hidrográfica do 

rio Caeté. Esta região abriga a maior densidade demográfica do Estado, possuindo investimentos 

intensivos em agropecuária (GADELHA, 2002). (Figura 1) 

 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Caeté. 
 

A bacia hidrográfica do rio Caeté está inserida na Bacia dos Rios do Atlântico e seu rio 

principal apresenta extensão de cerca de 100 km,  desde as nascentes, no município de Bonito, à 

foz, nos municípios de Bragança e Augusto Corrêa (SILVA et. al., 2005). Esta bacia drena parte do 

território de sete municípios (Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capanema, Ourém, Santa Luzia 

do Pará e Tracuateua), com uma população total estimada, segundo dados do IBGE (2007), em 

270.847 habitantes.   
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O aporte hídrico da bacia é lançado no oceano Atlântico, esta confluência, denominada de 

estuário do Caeté, localiza-se a 200 km a leste da foz do rio Amazonas e apresenta uma extensão 

aproximada de 220 km² (WOLFF et. al. 2000).  

O presente trabalho teve por objetivo apresentar os resultados da avaliação ambiental da bacia 

do rio Caeté e suas prioridades nas ações de manejo, na perspectiva de garantir o atendimento aos 

múltiplos usuários da bacia e a manutenção das zonas de recarga. 

A metodologia empregada buscou caracterizar os elementos que mais interferem na oferta 

hídrica da bacia, alterando sua qualidade ou modificando sua quantidade; estes são de ordem 

ambiental envolvendo desde os aspectos naturais relacionados ao funcionamento do sistema fluvial, 

até os relativos às intervenções antrópicas na bacia. 

 
2  MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Levantamento de campo 

 As principais etapas desta fase foram: 

a) Definição da malha de coleta e composição da infra-estrutura de apoio: malha estabelecia 

por via terrestre e fluvial; com definição dos componentes de deslocamento, hospedagem, 

alimentação, parcerias institucionais e apoio no uso de equipamentos e fornecimento de mão-de-

obra e de materiais. 

b) Elaboração da Listagem de apoio ao campo: representou o roteiro com os campos a serem 

avaliados no processo de reconhecimento das características da bacia. O Quadro 1 sintetiza os 

principais elementos identificados. 

c) Georreferenciamento: as informações coletadas em campo foram georreferenciadas, 

destacando-se as principais ocorrências. 

A avaliação da qualidade da água foi feita utilizando-se sonda multiparamétrica da marca 

HORIBA modelo U-10, aferindo-se os parâmetros: Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade 

Elétrica (C.E.), Oxigênio Dissolvido (OD), Salinidade e Temperatura (T). 

Para cada seção foi realizada calibração e medidas dos parâmetros in situ mencionados 

seguindo os procedimentos metodológicos descritos no manual do equipamento.  No intervalo de 

cada análise, os sensores da sonda foram limpos com água destilada para garantir que não houvesse 

interferência nas análises por vestígios de amostras diferentes. 
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Quadro 1 - Listagem realizada na avaliação ambiental de bacias hidrográficas. 
Característica macro Detalhamento Obs. 

Hidrografia 

Nome do curso d´água  
Identificação de trecho: baixo, médio e alto curso  
Ocorrência de nascentes  
Forma do vale e declividades envolvidas  

Hidrologia 
Vazão  
Variação de nível das águas  
Carga sedimentar em suspensão  

Hidrogeologia 
Poços (artesiano, amazonas) com profundidade  
Vazão captada  
Aspectos de qualidade das águas  

Dinâmica fluvial 

Potencial erosivo (de margem, de fundo, de canal)  
Feições erosivas (ravinas, voçorocas)  
Potencial de deposição  
Comportamento estabilizado  
Planície de inundação  
Dinâmica da foz  

Fatores bióticos 

Tipologia vegetal: primária, secundária (capoeira, consolidada)  
Ocorrência de mata ciliar (preservada ou degradada)  
Estrutura da APP  
Ecossistemas aquáticos e terrestres associados  

Antropismo 

Tipo – rural  
Tipo – urbano  
Lançamento de resíduos e de efluentes  
Obras hídricas  
Tipos de uso da água  
Riscos naturais e antrópicos  
Biofísica, social e econômica relevantes  

Qualidade das águas 
superficiais 

Avaliação quantitativa  
Avaliação qualitativa  

 

2.2 Tratamento dos dados, etapa pós-campo 

2.2.1 Caracterização das seções 

As seções foram detalhadas, em termos de suas características de maior intervenção nos 

corpos hídricos locais, bem como os elementos ou atividades virtualmente identificadas como 

agentes promotores de alterações.  

 

2.2.2 Análise para identificação da dinâmica do sistema 

 Adotou-se a proposta metodológica de Lima et al (2009). O diagnóstico físico-

conservacionista (DFC) tem como objetivo determinar o potencial de degradação ambiental de uma 

bacia hidrográfica. Para isto, segundo Beltrame (1994), são estabelecidos indicadores potenciais de 

proteção ou de degradação dos recursos naturais renováveis da bacia escolhida. Os parâmetros são 

selecionados devido a sua capacidade potencial intrínseca de contribuírem para a degradação dos 

recursos naturais renováveis. A metodologia do DFC é um diagnóstico preliminar, necessário para o 

embasamento de todos os demais. Mesmo sendo genérica, é abrangente e prática na obtenção de 

valores objetivos que avaliem o estado físico conservacionista de uma bacia hidrográfica, em que 

foram feitas algumas adaptações. As principais etapas de aplicação da DFC são: 
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a) Setorização: constitui - se na definição dos setores da bacia, que foi dividida em baixo, médio e 

alto curso. 

b) Determinação dos parâmetros do DFC: consideram-se os fatores potenciais naturais e de 

degradação física e, a partir deles, podem ser definidos parâmetros componentes da fórmula 

descritiva do estado físico conservacionista da bacia. 

c) Fórmula descritiva por setor: aplicação da fórmula, cálculo e avaliação do valor crítico da 

degradação por setor. Na equação da reta os parâmetros são analisados a partir das seguintes 

categorias classificadas por Beltrame (1994): E (f): COa + CAb + DMc + PEe + OBf + IBg 

Descrição da fórmula: E (f): Estado Físico – Conservacionista do setor que é proporcional aos parâmetros; CO: 
cobertura vegetal original; CA: cobertura vegetal atual ao solo; DM: declividade média; PE: potencial erosivo dos 
solos; OB: Ordem da bacia; IB: Integridade das zonas produtoras de água. 
 

2.3 Definição das prioridades  para a revitalização 

A partir do diagnóstico foi elaborado um conjunto de prioridades a serem executadas por 

meio de parcerias interinstitucionais contando com o envolvimento social local.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Diagnóstico ambiental  

Os dados oriundos desta caracterização geral derivaram dos trabalhos de: Gorayeb et al 

(2009); Guimarães et al (2009); SEPOF (2008); Souza Filho e El-Robrini (1997). 

 

3.1.1 Alto Caetés - Bonito, Ourém e Santa Luzia do Pará: aspectos naturais  

a) Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

 A geologia é representada pelas rochas do Pré-Cambriano do Grupo Gurupi, constituído de 

filitos vermelhos, xistos e micaxistos, cortados por veios de quartzo e pela sedimentação Cenozóica 

representada pelos litotipos que constituem a formação Barreiras e o Quaternário Subatual e 

Recente (Figura 2). O relevo se apresenta com colinas baixas dissecadas em áreas cristalinas e de 

superfícies aplainadas em áreas sedimentares, representadas por relevo tabuliforme, terraços e 

várzeas. Morfoestruturalmente, se caracteriza como Planalto Rebaixado da Amazônia (da Zona 

Bragantina).  

 

b) Cobertura de solos 

 Os solos predominantes são: o Latossolo Amarelo distrófico de textura média, Gley Pouco 

Húmico distrófico de textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo de textura argilosa, Latossolo 
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Vermelho-Amarelo distrófico de textura argilosa  e de textura média, solos Aluviais eutróficos e 

distróficos, e Hidromórficos indiscriminados (Figura 3). 

 

 
Figura 2. Caracterização geológica da bacia do rio Caeté. 

 

 
Figura 3. Caracterização da cobertura de solos da bacia do rio Caeté. 
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c) Hidrografia e Climatologia 

O rio Caeté apresenta trechos estreitos e largos (principalmente próximo a sua foz) e parte do 

seu curso é sinuoso, apresentando considerável trecho de várzea. A hidrografia da região do alto 

curso da bacia caracteriza-se por conter as nascentes de alguns rios importantes da Microrregião 

Bragantina, tais como: o rio Caeté, o rio Peixe-Boi, o rio Taciateua, o rio Grande, o rio Curi, o 

igarapé Galho Grande, os igarapés Jordão e Maratinica (formadores do rio Mururé). Além destes, 

outro destaque é o rio Guamá, entre seus afluentes citam-se o rio Caxiú, a noroeste, e o igarapé 

Tauari, a sudoeste (Figura 4).  

 O clima é do tipo mesotérmico e úmido, a temperatura anual é em torno de 25°C e a umidade 

relativa do ar é de aproximadamente 85% e o regime pluviométrico é próximo de 2.250 mm.  As 

chuvas são regulares, sendo a maior concentração (80%) ocorrendo no período de janeiro a junho 

com grandes escoamentos superficiais e fenômeno de “cheias dos rios” (Figura 5 a 6). 

 

 

Figura 4. Caracterização hidrológica da bacia do rio Caeté. 
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Figura 5. Caracterização climática da bacia do rio Caeté. 
 

 

Figura 6. Caracterização da distribuição pluviométrica da bacia do rio Caeté. 
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d) Cobertura vegetal 

A vegetação é representada pela Floresta Secundária, proveniente da remoção da cobertura 

florestal primária para a implantação de cultivos de subsistência, e por extensas pastagens 

artificiais. Da mesma forma, em substituição a Floresta Original, estão sendo implantados cultivos 

de espécies frutíferas. Ao longo dos riachos e outros cursos d’água, encontra-se a Floresta de 

Galeria (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Caracterização da cobertura vegetal da bacia do rio Caeté. 
 

3.1.2 Médio-Baixo Caeté - Capanema, Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa: aspectos 

naturais 

a) Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

 No médio curso, os sedimentos presentes são: Terciários da Formação Barreiras, 

Quaternários Atuais e Subatuais e rochas graníticas Pré-Cambrianas. Além de rochas da sequência 

carbonática de idade Cretáceo/Terciário (Formação Pirabas) e rochas constituídas por 

metassedimentos e metavulcânicas, cortadas por quartzos, alguns deles auríferos, que fazem parte 

da Formação Gurupi. Próximo a foz, o arcabouço geológico predominante é caracterizado por 

sedimentos da idade Terciária que constituem a Formação Barreiras (arenitos, argilitos caolíticos e 

siltitos) e por sedimentos Inconsolidados do Quaternário Antigo e Recente posicionados na faixa 

litorânea (praias e zonas inundáveis). 
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 A simplicidade geológica reflete-se nas formas de relevo. Ao norte, ocorrem planícies 

litorâneas e flúvio-marinhas com feições de praias, dunas e falésias, esculpidas sobre as rochas da 

Formação Barreiras; nas porções centro e sul, predominam feições tabuliformes, com dissecação em 

forma de colinas e topo aplainado com vales pouco profundos. Esse conjunto de caracteres está 

inserido, regionalmente, nas unidades morfoestruturais do Planalto Rebaixado da Amazônia (Zona 

Bragantina), Litoral de “Rias” e Lençóis Maranhenses. 

O Planalto Rebaixado da Amazônia (Zona Bragantina) é constituído pelas áreas tabulares 

(Formação Barreiras), áreas colinosas (cristalino) e áreas de planície fluviomarinha, onde se 

destacam as ilhas com praias e manguezais. 

 

b) Cobertura de solos 

 No alto e médio curso do rio Caeté ocorrem solos de Terra Firme, tipo: Podzólico 

Vermelho-Amarelo, Concrecionário, Laterítico, Plintossolo e Latossolo Amarelo cascalhento. Nas 

várzeas estão presentes os solos Hidromórficos indiscriminados e Aluviais. Na zona estuarina, 

predominam o Latossolo Amarelo de textura média e na terra firme, o Latossolo Amarelo 

cascalhento; na região litorânea, destacam-se os solos indiscriminados de mangues. Em menores 

proporções (pequenas manchas) ocorrem os solos Plintossolo, Podzólico Vermelho-Amarelo e Gley 

Pouco Húmido. 

 

c) Hidrografia 

 O canal fluvial do rio Caeté apresenta um sistema meandrante, com anomalias em caixa e 

cotovelo, com depósitos de barras em pontal e longitudinais, encaixados no Planalto Costeiro. O 

segmento retilíneo é dominado por fortes correntes de marés e os sedimentos são transportados em 

direção a montante do rio. O baixo curso é bordejado por terraços de abrasão esculpidos nos 

depósitos de manguezais, submersos durante as marés altas; barras arenosas de maré também 

ocorrem ao longo desse trecho.  

  Por fim o funil estuarino representa a foz (7,5 m de largura) e possui um alargamento brusco 

em direção ao mar, sendo bordejado por depósitos de manguezais e pela planície arenosa ( que 

constituem sua planície de inundação) e, localmente, pelo Planalto Costeiro. As barras arenosas de 

marés e as ilhas de manguezais são frequentes e estão amplamente distribuídas nesse trecho do 

estuário. 

 Seus afluentes pela margem direita são o Jenipaú-Açu e o Água Preta, enquanto a margem 

esquerda são o rio Cipó-Apara e os igarapés Anauera e do Meio, nessa margem é que se localiza a 
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cidade de Bragança. O rio Arapucu, afluente da margem direita do rio Caeté, é o limite do 

município de Bragança com o de Augusto Corrêa, enquanto o rio Tracuateua e o igarapé Açaiteua 

limitam o município com o de Primavera e Capanema. 

 

d) Climatologia 

 O clima geral é equatorial superúmido, com temperatura máxima de 33 °C e mínima de 18 

°C, apresentando média de 27 °C e pluviosidade de 2.501 mm/ano, com período chuvoso nos seis 

primeiros meses do ano. No litoral o clima se apresenta com reduzida amplitude térmica, índice 

pluviométrico anual de 2.100 mm, com chuvas predominando nos seis primeiros meses do ano e 

índice pluviométrico de 90%. Seu balanço hídrico corresponde ao clima úmido com moderada 

deficiência no verão, com evapotranspiração potencial de 1.579 mm, com excedente hídrico de 

fevereiro a junho e deficiência hídrica de 523 mm, entre os meses de agosto a dezembro. 

 

e) Cobertura vegetal 

 No alto e médio curso do rio Caeté, a vegetação de Terra Firme apresenta-se como Floresta 

Secundária atingindo vários estágios de regeneração. Nas planícies aluviais ocorrem Florestas de 

Várzeas.   Nas faixas litorâneas e semi-litorâneas, onde há influência da salinidade, o predomínio 

vegetal é dos manguezais (Rhyzophora mangle e Avicennia nitida),. As terras firmes são recobertas 

por Florestas Secundárias, que sucederam a Floresta Densa dos baixos platôs da região 

Pará/Maranhão.  

Na transição da faixa litorânea para a de terra firme também são encontradas as matas ciliares 

de grande importância para a conservação do meio ambiente. Não existem dados sobre a topografia 

do local, apenas estimasse a partir da similaridade com outros municípios, afirmando-se uma cota 

altimétrica de poucos metros acima do nível do mar com média de 15 m de altitude. 

Nos municípios drenados pelo rio Caeté e seus afluentes foram criadas quatro Unidades de 

Conservação, todas pertencentes ao grupo de Uso Sustentável, sendo duas em Bragança, uma em 

Augusto Corrêa e uma em Tracuateua, respectivamente: Área de Proteção e Preservação Ambiental 

Permanente Ilha Canela (2,3 km²), Lei Municipal nº. 3.280 de 29/10/1997; Reserva Extrativista 

Marinha de Caeté-Taperaçu (278,6 km²), Decreto Federal s/nº de 20/05/05; Área de Proteção 

Ambiental da Costa de Urumajó (306,18 km²), Lei Municipal nº. 1.352 de 05/08/1998; e Reserva 

Extrativa Marinha de Tracuateua (189,9 km²), Decreto Federal s/nº de 20/05/05.  
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3.1.3 Aspectos socioeconômicos 

A bacia hidrográfica do rio Caeté, que drena parte do território de sete municípios (Bonito, 

Santa Luzia do Pará, Ourém, Capanema, Tracuateua, Bragança e Augusto Corrêa), totaliza  

dezenove comunidades: Arraial do Caeté, Tentugal, São João do Caeté, Vila do Caeté, Arimbú, 

Caratateua, Sítio Grande, Vila Quiera, Camutá, Nova Mocajuba, Maranhãozinho, Bacuriteua, 

Acarajó, Monte Alegre, Jutaí, Tororomba, Fazendinha, Vila dos Pescadores e Ponta do Urumajó.  

De maneira geral, a economia local é baseada na agricultura familiar, através do cultivo da 

mandioca, milho, feijão e outros, enquanto que em algumas comunidades a pesca é a principal 

atividade, sendo considerada uma prática industrial, artesanal ou de subsistência. Segundo 

Guimarães et. al.(2009), dentre as atividades desenvolvidas nas comunidades, 94% praticam a 

agricultura (mandioca, feijão, arroz, milho, laranja, etc.), enquanto 33% desenvolvem atividades de 

pesca, extração e beneficiamento de recursos do manguezal (mariscos), e 6% exercem atividades 

oriundas da exploração de argila, fabricação de telhas e tijolos, entre outros. Os referidos autores 

também destacam que a renda mensal da maioria das famílias economicamente ativas é de valor 

menor que 1 (um) salário mínimo e em algumas residências, a única renda mensal é  proveniente do 

programa bolsa família  do Governo Federal. 

 

3.1.4 Saneamento ambiental 

Os principais problemas são decorrentes da deficitária infraestrutura urbana e de saneamento 

básico e podem ser observados pela: disposição a céu aberto dos resíduos sólidos; inexistência de 

sistemas de esgotamento sanitário com tratamento dos efluentes industriais, domiciliares, 

hospitalares e dos matadouros públicos; descarga da lavagem dos filtros e decantadores da ETA de 

Bragança, no manancial de abastecimento; e ausência de medidas de controle ambiental dos postos 

de combustível situados às margens do rio Caeté.  

De maneira geral, Guimarães et. al. (2009) mencionam que a estimativa da produção de lixo 

na bacia do rio Caeté demonstra que a quantidade de resíduos orgânicos acumulados possui valor 

maior que a quantidade de resíduos inorgânicos, uma vez que os dejetos orgânicos servem como 

adubo ou na alimentação de animais, fato comum em comunidades rurais.  

Nesse contexto, os sistemas de drenagem da bacia do rio Caeté estão interligados e perpassam 

vários pontos de poluição concentrada e difusa, localizados principalmente nas sedes municipais.  

As sedes municipais representam poluidores potenciais dos recursos hídricos a nível local, em 

especial a sede de Bragança que, às margens do rio Caeté, lança seus efluentes diretamente no leito 
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do rio, prejudicando todos os usuários de água à jusante e parte dos usuários à montante, devido ao 

regime de macro marés. 

Em Bragança, a água é captada diretamente do leito do rio Chumucuí, afluente da margem 

esquerda do rio Caeté. O gerenciamento do tratamento e do abastecimento é feito pela Companhia 

de Saneamento do Pará (COSANPA). De acordo com Gorayeb et. al. (2009), as condições da 

estação de tratamento de água (ETA) desse município são precárias e a mesma não é submetida à 

reforma há quase 20 anos. Os referidos autores também mencionam o fato de que a ETA vai de 

encontro com a preservação da qualidade hídrica, uma vez que os efluentes provenientes das 

lavagens dos filtros, contendo resíduos de sulfato de alumínio, são despejados no terreno da própria 

concessionária e fluem em direção ao mesmo corpo hídrico onde se capta água, prejudicando assim 

algumas espécies vegetais, a dinâmica natural da biota e a saúde humana (Figuras 8 e 9. Essas fotos 

não correspondem ao ponto da ETA falado no texto, temos outras mostrando a ETA e o Chumucuí). 

 

 
Figura 8 - Ponte sobre o igarapé Chumucuí. 

 
 

 
Figura 9 - Estação de captação de água da companhia de saneamento do estado. 
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3.2 Metodologia do DFC: diagnóstico preliminar  

A metodologia do DFC é um diagnóstico preliminar, necessário para o embasamento de 

todos os demais. Mesmo sendo genérica, é abrangente e prática na obtenção de valores objetivos 

que avaliem o estado físico conservacionista de uma bacia hidrográfica, em que foram feitas 

algumas adaptações, conforme exposição no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Parâmetros considerados e seus valores de referência. 

Parâmetros 
analisados neste 

estudo 

Escala quanto à alteração do sistema 

Significativa  
(Peso = 3) 

Parcialmente significativa 
(Peso = 2) 

Não alterado 
(Peso = 1) 

Cobertura vegetal 
original 

Ausente Parcialmente presente Presente 

Uso do solo Na área de planície de inundação 
Fora da área de planície de 

inundação, mas com 
influencia  

Fora da área de 
planície de inundação  

Declividade média > 60º 60º - 30º <30º 

Ocorrência de 
processos erosivos 

Ocorrência de processos em estágio 
avançado (ravinas profundas, 

desmoronamentos) 

Ocorrência de processos 
erosivos dispersos 

Pouca a nenhuma 
ocorrência de 

processos erosivos 
Integridade das 
zonas produtoras de 
água 

Perda do potencial de produção de 
água  

Perda parcial do potencial 
de produção de água  

Zona produtora de 
água  

Ordem da bacia Bacia de 1 e 2º Ordem Bacia de 3 a 4º Ordem 
Bacia de 5º Ordem em 

diante 
 

O resultado das classificações da síntese dos parâmetros indica que o mínimo é 6 (todos os 

índices são iguais a 1), o que representa o melhor índice do estado físico conservacionista que o 

setor pode apresentar (Tabela 1). O valor máximo a ser obtido é 18 (todos os índices são iguais a 3), 

o que representa o pior estado físico que o setor pode apresentar. Com estes valores, mínimo de 6 e 

máximo de 18, tem-se o ângulo de inclinação da reta, para isto foi utilizada a equação da reta: y= 

8,33x-50. Conforme os valores de E (f) resultantes, a maior parte dos cursos d´água da bacia 

estariam em uma situação tendencial à instabilidade.   

 Lembra-se que esta sistemática é indicadora de estado tendencial, sendo uma visão 

preliminar do estado de conservação da bacia. 

 

3.3 Prioridades elencadas a partir do diagnóstico 

A Figura 10 ilustra a distribuição do E(f) conforme a Tabela 1. A Tabela 2 apresenta as 

prioridades definidas, segundo a composição do diagnóstico realizado e da resposta social aos 

problemas da bacia. O Quadro 3 apresenta uma matriz final de apoio a decisão no processo de 

hierarquização de prioridades. Esta poderá sofrer alterações futuras conforme as variáveis 

analisadas e dependendo das exigencias associadas a bacia.  
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Tabela 1. Resultados obtidos para o cálculo - E (f). 

Seções 

Cobertura 
vegetal 
original 
(COa) 

Uso do 
solo (CAb) 

Declividade 
média 
(DMc) 

Ocorrência 
de 

processos 
erosivos 
(PEe) 

Ordem da 
bacia 
(OBf) 

Integridade 
das zonas 

produtoras 
de água 
(IBg) 

E (f) 

ALTO CURSO DA 
BACIA 

            
  

Nascente do Caeté 2 1 1 3 3 3 13 
Afluente do Caeté  2 3 1 2 3 3 14 
Afluente do Caeté (002) 2 3 1 3 3 2 14 
Afluente do Caeté (003) 2 1 1 3 3 1 11 
Afluente do Caeté (005) 3 3 1 1 3 1 12 
Afluente do Caeté (006) 1 3 1 3 3 1 12 
Afluente do Caeté (038) 2 3 1 1 3 3 13 
Rio Caeté  2 2 1 1 2 1 9 
Rio Maracajá 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé Maçaranduba 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé Ariuaré 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé Caetezinho 3 3 1 1 3 3 14 
Igarapé Km 6 - Toca do 
índio 

3 1 1 1 3 3 12 

Igarapé Jacaré 1 3 1 1 3 3 12 
MÉDIO CURSO DA 

BACIA 
              

Rio Caeté 2 2 1 3 2 1 11 
Rio Tauari 2 3 1 1 3 3 13 
Rio Arajimum  2 1 1 1 3 3 11 
Igarapé Carrapatinho 2 3 1 3 3 1 13 
Igarapé Ananinteua 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé São José 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé Pau-amarelo 2 1 1 1 3 3 11 

BAIXO CURSO DA 
BACIA 

              

Rio Caeté  2 2 1 3 2 1 11 
Rio Cereja 2 3 1 2 3 1 12 
Rio Urumajó 2 3 1 3 3 1 13 
Rio Jaca 2 3 1 2 3 1 12 
Rio Furo Grande 2 2 1 3 3 1 12 
Rio da Ponte 2 2 1 3 2 1 11 
Igarapé Ferreira 2 3 1 1 3 3 13 
Igarapé Vila Que Era 2 1 1 2 3 1 10 
Igarapé Bacuri-prata 2 3 1 2 3 3 14 
Igarapé Jiquiri 2 3 1 2 3 3 14 
Igarapé do Engenho 2 3 1 2 3 3 14 
Igarapé Chumucuí 2 3 1 2 2 1 11 
Igarapé do Sítio do 
Inaldo 

2 3 1 1 3 3 13 

Igarapé - RESEX 2 2 1 1 3 1 10 
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Seções E (f) Seções E (f) 

ALTO CURSO DA BACIA   BAIXO CURSO DA BACIA   
Rio Caeté (nascentes e afluentes - média) 12 Rio Caeté  11 
Rio Maracajá 13 Rio Cereja 12 
Ig. Maçaranduba 13 Rio Urumajó 13 
Ig. Ariuaré 13 Rio Jaca 12 
Ig. Caetezinho 14 Rio Furo Grande 12 
Ig. Km 6 - Toca do índio 12 Rio da Ponte 11 
Ig. Jacaré 12 Ig. Ferreira 13 

MÉDIO CURSO DA BACIA   Ig. Vila Que Era 10 
Rio Caeté 11 Ig. Bacuri-prata 14 
Rio Tauari 13 Ig. Jiquiri 14 
Rio Arajimum  11 Ig. do Engenho 14 
Ig. Carrapatinho 13 Ig. Chumucuí 11 
Ig. Ananinteua 13 Ig. do Sítio do Inaldo 13 
Ig. São José 13 Ig. RESEX 10 
Ig. Pau-amarelo 11 

Baixo curso da bacia - média 12,75 
Médio curso da bacia - média 12,14 
Alto curso da bacia - média 12,14 

Média da bacia 12,35 
 

Figura 10. Estado Físico – Conservacionista dos cursos d´água que compõe a bacia do rio Caeté; 
considerando a média obtida para a bacia.  
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Tabela 2. Prioridades definidas para a bacia do rio Caeté: alto e médio curso. 

SEÇÕES PROBLEMAS OBJETIVOS  
CONDICIONANTES SOLUÇÕES 

PRIORIDADE  
ENTRAVE OPORTUNIDADE  ESTRUTURAIS 

NÃO 
ESTRUTURAIS 

ALTO CURSO DA BACIA        

Rio Caeté 

Obstrução do curso 
d´água e 
comprometimento da 
qualidade das águas, 
com a ocorrência de: 
fezes e urina de 
pessoas; lixo 
doméstico; depósitos 
de sedimentos da 
atividade mineral; e 
lançamento de 
esgotos 

Garantir o 
suprimento de água 
considerando como 
usos múltiplos: a 
ocorrência de obras 
hídricas (travessia - 
ponte); 
dessedentação 
animal; lazer; e 
como parte do 
processo produtivo 
da mineração 

Setor 
produtivo 
local e sistema 
de habitação 
não ordenado 

 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
desassoreamento 
de curso d´água 

Ordenamento 
do setor 
produtivo local 

2 

Rio Maracajá 

Alteração do fluxo 
hídrico com a 
presença de cavas 
abandonadas da 
atividade mineral 

Garantir o 
suprimento de água 
para a manutenção 
dos ecossistemas 
locais e o uso para 
a mineração 

Setor mineral 
não ordenado 

 
Recuperação do 
leito do rio 

Recomposição 
florestal 

1 

Igarapé 
Maçaranduba Comprometimento da 

qualidade das águas 
pela presença de fezes 
e urina de pessoas e 
de lixo doméstico 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer 

Poluição de 
caráter difuso 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

 

Implantação de 
ações de 
saneamento e 
educação 
ambiental 

1 
Igarapé 
Ariuaré 

Igarapé 
Caetezinho 

2 

Igarapé Km 6 - 
Toca do índio 

Obstrução do curso 
d´agua e 
comprometimento da 
qualidade das águas 
pelo lançamento de 
esgotos; de lixo 
doméstico; e 
represamento 
inadequado 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer 

Poluição de 
caráter difuso 
e ocorrências 
de obras 
hídricas 
irregulares 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Controle da 
poluição 
hídrica, pelo 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos e 
educação 
ambiental 

2 

Igarapé Jacaré 1 

MÉDIO CURSO DA BACIA         

Rio Caeté 

Obstrução do curso 
d´agua e 
comprometimento da 
qualidade das águas 
pelo lançamento de 
esgotos; de lixo 
doméstico; e 
represamento 
inadequado 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer 

Poluição de 
caráter difuso 
e ocorrências 
de obras 
hídricas 
irregulares 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Controle da 
poluição 
hídrica, pelo 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos e 
educação 
ambiental 

2 

Igarapé 
Ananinteua 

1 

Rio Tauari 

Obstrução do curso 
d´agua e 
comprometimento da 
qualidade das águas 
em função do 
represamento 
inadequado e do 
lançamento do 
líquido da lavagem da 
mandioca 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para a 
manutenção dos 
ecossistemas locais 
e o uso para 
diluição de 
efluentes 

Setor 
produtivo 
desestruturado 
e sem 
incentivos 
financeiros  

 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Ordenamento 
do setor 
produtivo local 

1 

Rio Arajimum  Comprometimento da 
qualidade das águas 
pela presença de fezes 
e urina de pessoas e 
de lixo doméstico 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer 

Poluição de 
caráter difuso 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

 

Implantação de 
ações de 
saneamento e 
educação 
ambiental 

2 

Igarapé São 
José 

1 

Igarapé Pau-
amarelo 

2 

Igarapé 
Carrapatinho 

Obstrução do canal 
pela construção 
inadequada de estrada 

Garantir o 
suprimento de água 
para a manutenção 
dos ecossistemas 
locais 

Antropismo 
reduzido 

 
Recuperação do 
leito do rio 

Recomposição 
florestal 

1 
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Tabela 3. Prioridades definidas para a bacia do rio Caeté: baixo curso. 

SEÇÕES PROBLEMAS OBJETIVOS  
CONDICIONANTES SOLUÇÕES 

PRIORIDADE  
ENTRAVE OPORTUNIDADE  ESTRUTURAIS 

NÃO 
ESTRUTURAIS 

BAIXO CURSO  
DA BACIA  

       

Rio Caeté  

Obstrução do curso 
d´agua e 
comprometimento da 
qualidade das águas 
pela ocorrência de 
lançamento de esgotos e 
óleos; e de lixo 
doméstico 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer e 
a navegação ao 
longo do rio 

Poluição de 
caráter difuso 
e ocorrências 
de obras 
hídricas 
irregulares 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Controle da 
poluição 
hídrica, pelo 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos e 
educação 
ambiental 

2 

Igarapé Jiquiri 1 

Igarapé do 
Engenho 

1 

Igarapé 
Chumucuí 

2 

Igarapé do 
Sítio do Inaldo 

1 

Igarapé – 
RESEX 

3 

Rio Cereja 

Comprometimento da 
qualidade das águas 
pela ocorrência de 
lançamento de esgotos; 
de lixo doméstico; e 
pela presença de 
habitações no leito do 
rio 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para a 
manutenção dos 
ecossistemas locais 
e o uso para 
diluição de 
efluentes 

Antropismo 
avançado 

 

Desobstrução de 
leito de rio e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Controle da 
poluição 
hídrica, pelo 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos e 
educação 
ambiental 

2 

Rio Urumajó 
Comprometimento da 
qualidade das águas 
pela ocorrência de 
lançamento de óleos 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para a 
manutenção dos 
ecossistemas locais 
e o uso para a 
navegação ao 
longo do rio 

 
Uso social do 
curso d´água para 
a navegação 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Controle da 
poluição 
hídrica com 
ações de 
educação 
ambiental 

1 

Rio Jaca 2 

Rio Furo 
Grande 

2 

Rio da Ponte Comprometimento da 
qualidade das águas 
pela presença de fezes e 
urina de pessoas e de 
lixo doméstico 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para o 
consumo humano e 
o uso para o lazer 

Poluição de 
caráter difuso 

Valorização do 
curso d´água 
como meio de 
lazer 

 

Implantação de 
ações de 
saneamento e 
educação 
ambiental 

2 

Igarapé 
Ferreira 

1 

Igarapé 
Bacuri-prata 

1 

Igarapé Vila 
Que Era 

Obstrução do curso 
d´agua e 
comprometimento da 
qualidade das águas em 
função do represamento 
inadequado e do 
lançamento do líquido 
da lavagem da 
mandioca 

Garantir o 
suprimento de água 
de qualidade para a 
manutenção dos 
ecossistemas locais 
e o uso para 
diluição de 
efluentes 

Setor 
produtivo 
desestruturado 
e sem 
incentivos 
financeiros  

 

Reestruturação 
das obras 
hídricas e 
implantação de 
estações de 
tratamento de 
esgotos 

Ordenamento 
do setor 
produtivo local 

3 

 

Quadro 3. Definição da proposta final da estrutura de Revitalização da bacia do rio Caeté. 

Problemas - Diagnóstico Prioridade - Diagnóstico 
Soluções 

Recuperação Manejo Renaturalização 
Obstrução do curso d´água e comprometimento da 
qualidade das águas, com a ocorrência de: fezes e urina 
de pessoas; lixo doméstico; depósitos de sedimentos da 
atividade mineral; e lançamento de esgotos 

Garantir o suprimento de água considerando 
como usos múltiplos: a ocorrência de obras 
hídricas; dessedentação animal; lazer; e como 
parte do processo produtivo da mineração 

X X  

Alteração do fluxo hídrico com a presença de cavas 
abandonadas da atividade mineral 

Garantir o suprimento de água para a 
manutenção dos ecossistemas locais e o uso 
para a mineração 

X   

Obstrução do curso d´agua e comprometimento da 
qualidade das águas pela ocorrência de lançamento de 
esgotos e óleos; e de lixo doméstico 

Garantir o suprimento de água de qualidade 
para o consumo humano e o uso para o lazer e 
a navegação ao longo do rio 

X   

Comprometimento da qualidade das águas pela 
presença de fezes e urina de pessoas e de lixo 
doméstico 

Garantir o suprimento de água de qualidade 
para o consumo humano e o uso para o lazer X   

Obstrução do curso d´agua e comprometimento da 
qualidade das águas em função do represamento 
inadequado e do lançamento do líquido da lavagem da 
mandioca 

Garantir o suprimento de água de qualidade 
para a manutenção dos ecossistemas locais e 
o uso para diluição de efluentes 

 X  
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Como observado, os cursos d´água denominados de: Rio Maracajá, Ig. Maçaranduba, Ig. 

Ariuaré, Rio Tauari, Ig. Carrapatinho, Ig. Ananinteua, Ig. São José, Rio Urumajó, Ig. Ferreira, Ig. 

do Sítio do Inaldo, Ig. Caetezinho, Ig. Bacuri-prata, Ig. Jiquiri e Ig. do Engenho; encontram-se 

acima do valor médio atribuído a bacia como um todo (E(f) = 12,35); recebendo Prioridade 1. O 

Rio Caeté, o Rio Arajimum, o Ig. Pau-amarelo, o Rio da Ponte, o Ig. Chumucuí, o Ig. Km 6 - Toca 

do Índio, o Ig. Jacaré, o Rio Cereja, o Rio Jaca e o Rio Furo Grande recebem Prioridade 2; e Ig. 

Vila Que Era e o Ig. RESEX a Prioridade 3.   

 Neste momento pode-se optar pela revitalização, com propostas de recuperação, manejo 

e/ou de renaturalização associadas; dependendo do critério empregado como diretriz principal (ex: 

social – viabilização da ocupação ao longo do rio; ou recuperação das áreas de recarga). 

 

4 CONCLUSÕES 

O quadro atual da bacia do rio Caeté demonstra que as ações de manejo devem ser 

priorizadas em função do antropismo da bacia que já está consolidado em diversas partes, porém 

algumas nascentes e trechos de cursos d´água podem ser destinados a recuperação de sistemas 

florestais existentes e sua manutenção para o controle de processos erosivos e de auxílio na 

produção de água na bacia próximo as áreas de nascentes. 

A metodologia DFC permitiu realizar um diagnóstico imediato da situação atual da bacia e a 

classificação dos seus principais cursos quanto às prioridades de intervenção. Sua aplicação para 

este fim mostrou-se eficiente, não excluindo a necessidade de aprimorar os estudos após a definição 

das microbacias prioritárias. 

Destaca-se ainda, a necessidade de ações associadas à gestão participativa e ao 

fortalecimento dos sistemas municipais de gestão ambiental, tais como: criação de organismos de 

bacia; formação e capacitação de agentes ambientais municipais; desenvolvimento de ações de 

educação ambiental para o uso da água; elaboração do Programa Municipal de Saneamento; e 

criação/fortalecimento das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 
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