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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da biodiversidade local nos ajuda a compreender qual a importância ecológica de              
determinada região, além de analisar o impacto das atividades antrópicas na natureza e refletir de que forma                 
podemos buscar mitigá-lo. Entretanto, ainda pouco se conhece sobre a biodiversidade da região de Marabá               
ou da calha do rio Araguaia-Tocantins. Estudos recentes em outros rios amazônicos também evidenciam o               
impacto das ações humanas nas paisagens de toda a amazônia, ajudando a compreender de que forma se deu                  
esta ocupação e o como o ser humano influencia a composição florística de todo o bioma. Este projeto se                   
propõe através de levantamento florístico da Ilha do Tucunaré, Marabá, estudar a biodiversidade local e os                
impactos humanos na ocorrência das espécies locais. Também pretendemos contribuir com a discussão da              
criação de uma reserva ambiental na ilha e no estudo do impacto de outros grandes projetos que devem afetar                   
o local (Hidrovia-Araguaia Tocantins e UHE Marabá). Está sendo realizado o levantamento florístico na Ilha               
ao longo de um ano, e as espécies identificadas serão levantadas a sua origem, ocorrência e dispersão, usos,                  
porte e manejo. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 Área de estudo 

É sugerido uma divisão no rio Tocantins em três porções: alto rio Tocantins, médio rio Tocantins e                  
baixo rio Tocantins, sendo a área estudada localizada no baixo rio Tocantins que se estende desde o                 
município de Marabá até a sua foz, numa extensão de aproximadamente 650 km (Ribeiro et al., 1995). A ilha                   
(praia) do Tucunaré fica localizada em frente ao centro urbano de Marabá entre as coordenadas 04º56’24”S e                 
48º57’08”W (RAIOL, 2010). A área estudada foi dividida em dois fragmentos de vegetação (fragmento              
maior e fragmento menor) na ilha do Tucunaré.  

Metodologia 
Antes do início das coletas foi obtido a autorização do SISBio (Sistema de Autorização e               

Informação em Biodiversidade) para coleta e transporte do material biológico. As coletas foram feitas a cada                
dois meses ao longo de um ano, iniciando em 2018 nos meses de Maio, Setembro, Novembro e em 2019 nos                    
meses de Janeiro, Março e Maio. Foram realizados transectos atravessando todos os ambientes dos dois               
fragmentos com vegetação da ilha do Tucunaré onde todas as plantas férteis (com flores e frutos) foram                 
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coletadas e/ou registradas, assim como outros indivíduos notavelmente diferentes, mas inférteis no momento.             
Todas as espécies vegetais encontradas foram consideradas independentemente do seu porte, hábito de             
crescimento ou substrato. Durante as coletas também foram levantadas informações sobre: localização da             
planta na ilha (solo e influência de inundações), se ela é cultivada ou espontânea, substrato e porte. A                  
identificação das espécies está sendo realizada por meio de bibliografia especializada, e comparação com              
exsicatas disponíveis na plataforma SPLink Herbário Virtual e, quando necessário, encaminhadas para            
especialistas. A classificação botânica segue a APG IV, a Flora do Brasil (2018), e as bases de dados do                   
Missouri Botanical Gardens (Tropicos 2018) e The Plant List (2018). As plantas coletas estão sendo               
depositadas no herbário da Fundação Cultural Casa da Cultura de Marabá, com duplicatas para futura               
incorporação no herbário da Unifesspa. A origem e distribuição das plantas levantadas são determinadas a               
partir das coletas disponíveis na plataforma SPLink – Herbário Virtual, da Flora do Brasil (2018), Trópicos                
(2018) e literatura especializada. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foram realizadas seis visitas de campo na ilha do Tucunaré, sendo coletados 197                
amostras vegetais, e identificadas 126 indivíduos distribuídos em 46 famílias. As demais amostras estão em               
processo de identificação. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae, Apocynaceae,             
Asteraceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, Malvaceae e Rubiaceae. Das plantas identificadas, 56 são            
nativas do Brasil, 14 são exóticas e oito são exóticas e naturalizadas. Das 38 plantas nativas com dados                  
disponíveis nesta base de dados, 89% não foi avaliado (NE), e 11 % é pouco preocupante (LC). A área de                    
estudo foi dividida em diferentes ambientes de acordo com suas características gerais em: Quintal, Praia,               
Trilha e Tanque de água. Entre as espécies estudadas, 39 ocorrem no Quintal, 35 na Praia e 36 na Trilha. Das                     
plantas coletadas cinco são introduzidas e cultivadas na ilha, ou seja, sofreram influência direta do ser                
humano, enquanto que 46 ocorrem na ilha de forma espontânea, sem interferência do ser humano e duas                 
ocorrem de forma cultivada e espontânea na ilha. 
 

Tabela 1: Quantidade de espécies pertencentes a cada família botânica coletadas nos dois fragmentos da 
ilha do Tucunaré. 

Família Quantidade 
de espécies 

Família Quantidade 
de espécies 

Acanthaceae 1 Iridaceae 1 
Amaranthaceae 5 Lamiaceae 4 
Amaryllidaceae 1 Loganiaceae 1 
Anacardiaceae 3 Malpighiaceae 2 
Annonaceae 3 Malvaceae 8 
Apocynaceae 7 Menispermaceae 2 
Araceae 3 Musaceae 1 
Arecaceae 3 Myrtaceae 1 
Asparagaceae 3 Passifloraceae 1 
Asteraceae 11 Phyllanthaceae 4 
Bignoniaceae 3 Plantaginaceae 1 
Boraginaceae 2 Poaceae 12 
Bromeliaceae 1 Pontederiaceae 1 
Chrysobalanaceae 1 Portulacaceae 3 
Combretaceae 2 Piperaceae 4 
Commelinaceae 6 Rubiaceae 8 
Convolvulaceae 2 Rutaceae 1 
Cucurbitaceae 1 Solanaceae 3 
Cyperaceae 9 Selaginellaceae 1 

 



 
 
Dioscoreaceae 3 Turneraceae 2 
Euphorbiaceae 10 Urticaceae 1 
Fabaceae 13 Vitaceae 1 
Heliconiaceae 1 Verbenaceae 6 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos o forte impacto antrópico na vegetação através da introdução de espécies exóticas e              
cultivadas e nos diferentes manejos de cada ambiente da ilha. Outros fatores ecológicos também podem ser                
levados em consideração para explicar a distribuição das plantas na ilha como interferência da fauna,               
sazonalidade, e nível do rio. Todas as plantas identificadas foram consideradas comuns na região, logo,               
nenhuma é considerada rara ou endêmica que possa possuir risco de conservação. Entretanto, observamos              
novas ocorrências para a bacia dos rios Araguaia-Tocantins, que apesar de serem coletas inéditas,              
correspondem a espécies frequentes na região, mas sem coletas anteriores. É importante destacar a              
importância desta vegetação para a estabilidade do solo através das raízes das plantas, e sua contribuição com                 
a manutenção da fauna (abrigo e alimentação) e como banco de germoplasma, fornecendo propágulos que               
podem ser transportados para outras localidades do rio. Por fim, é necessário aumentar o número de coletas                 
para obter uma amostragem suficiente, sobretudo no fragmento de vegetação maior da Ilha do Tucunaré. 
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