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1. INTRODUÇAO 

Em principio o planejamento da utilizaç~o dos 

recursos naturais renovave1s para o estabelecimento de uma 

produçlo a9ropecuária baseia-se fundamentalmente nos tipos de 

solo e nas condiçSes climaticas: Em cond1ç8es em que a irrigaç~o 

é necessaria, são considerados também os recursos hidricos de 

superficie e subterraneo. 

No caso especifico dos projetos de cqlonizaçao d~ 

regilo Amazonica, o planejamento baseou-se 1n1cialmente mais na 

hipotese de que as florestas exuberantes estavam assentadas sobre 

solos férteis, e que o clima quente-amido n~o oferecia maiores 

problemas para a implantação de culturas anuais e pastagens. 

F·os ter i ormen te, a partir dos dados do projeto RADAM, urn 

planeJamento mais técnico poderia ser implantado, especialmente 

em decorrencia do conhecimento das características 9uimicas e 

fi~ico-quim1cas dos ~olos. O que ficou evidenciado através do 



PrcJeto RADAM, é 9ue apenas al9uma3 manchas de 30los bons para a 

agricultura existem na Amazdn1a Brasileira. No entanto os dados 

do RADAM, pela escala em 9ue 

para um pré-planejamento. Os 

foram obtidos, podem serv1r apenas 

a9ropec:uarío<5 vieram demonstrar c:iue 1.1m 

inõmeros projetos 

c:onheciment~ mais 

fracassos em 

detalhado e necessar10 para a implantaçio de programas de 

colon1=aç:to, para que os mesmos possam ter uma maior 

prooab1l1dade de sucesso. 

Além do solo, o outro fator limitante, 

p~ovavelmente responsável pelas dificuldades da implantaç:âo de 

uma a9ric:ultura sustentável, é o climc:1tíc:o. Normalmente foi 

utilizado o método de Thornthwaite (1955) para a determinaç:âo do 

balanço hidric:o e o conse9uente déficit de água no so1o. Este 

método tem duas l1mitaç6es serias para este tipo de aplicaçêo: o 

primeiro está na metodologia de cálculo da evapotranspiraçio 

potencial e o segundo é a capacidade de armazenamento de a9ua no 

solo, considerada da ordem de 125mm. Na real idade, após o 

desmatamento e o inicio de uma atividade agricola, a capac1.daoe 

das aolos para armazenamento de agua pode ser bem menor de~1do as 

alteraç8es fisico-quimicas do solo. Desta forma as culturas 

anuais e as pasta~ens podem pass~r por grandes periodo~ de 

deficit de agua, especialmente nas meses mais secas. 

Alem da problemática metodCJlogica o 

planeJamento agropecuario baseado em oados n~o suficientes, 

ern1s;t:!'!m ainda ou t r-o a fatores limitantes para assegurar o sucesso 

de urn programa de desenvolvimento entre os quais convem 

res=ialtar: 
~- 



a, falta de uma tec:no!o~1a apropriada para os 

programas agropec:uarios nos trópicos Qmiaos. 

b) falta de orientação técnica para a implantaçgo 

de al9uns programas que poderiam ter maior sucesso nos solos mais 

férteis. 

C) falta de recursos ade~uadcs de financiamento 

para que os programas 1mplantaaos puoessem prever um manejo 

adequada do solo. incluindo o controle à erosão. 

r d> 1mpossibil1dade do control~ do fluxo mi~rator10 

para as áreas em desenvolvimento. 

e> falta de uma infra-estrutLira inst i tL1c í on a L, 

9uer no setor agropecuario, quer no setor ambiental, para um 

controle efetivo do processo de ocupação do solo. 

Recentemente <SUDAM/PNUD, 1989), foram analisadas 

as experiénc1as e::istentes nos Estados da Amaz6n1a que procuraram 

estabelecer um "zoneamento agro- ecolog1co" OLl "ordenaç:ão 

terr1tori51l". Fic:oLt evidenciada a n~cess1dade de um aprimor:amento 

metodolog1c:o, espec 1 a l rnen t e , levando em •=ons 1deraç:âo os f :i.u:ias 

dos Processos naturais (ciclo da a~ua, erosáo, nutr1entea. etc.), 

como tambem os fluxos populacionais, e a tencencia aas aç:;es nas 

A f1naliaaae deste trabalhe 

v1~ào s1nt~tica dos connecimentos sobre solos, clima e aguas, e 

da dependenc1a dos mesmos para µm planeJamento racional da 

util1zaç~o oos recursos naturais renavaveis. 

e lmPor~ante salientar ~ue um erro no Plane1amento 
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pode trazer graves conseouenc1as no maneJO destes recursos. uma 

vez·que a floresta tropical umida nio e um recurso renovavel numa 

escala de tempo compatível com as ações antrópicas ou em outros 

termos a "Amazonia so vive uma vez" <LDVEJOY, 1989>. 

2. PAISAGENS EDAFICAS 

2. 1. Natureza e fertilidade dos solos da Amazônia 

r: 
Atualmente, a distribuiç~o dos tipos de solo da Hmazôn1a 

Legal (5 milh~es de Km~) é conhecida a nivel exploratorio devido 

aos mapas 

RADAMBRASIL. 

de escala 1:250.()C)C) elaborados pelo proJeto 

Aproximadamente, os O:: isso is tLatoseolo Amare!o e 

Vermelho-Amarelo) perfazem 45% da area; os Ult1sso1s (Pod=olico 

Vermelho Amarelo d1strofico, somam 3QX. Os Alfissois, 

representados principalmente por Pod=ol1co Vermelho-Amarelo 

Eutrofico e pequena parte por Terra Roxa Estruturada, contribuem 

com 7'%.. Solos Jovens (Entissois e Incept1ssois>, Juntamente com 

r: alguns Vertissois e Molissois, totalizam o restante da :ê\rea. 

<Dematt~, 1988; V1e1ra e Santas, 19871 

Pela exame desta distr1bu1ç~o nota-se que predominam na 

Ama~6nia Ealas anae dominam os m1nera1s ae argila de estt·utura 

1:1, como caulinitas, e oxides de ferra e de alumin10 \~.itagawa e 

Mol ler, 1979). A domin~ncia deste tipo de mineralogia reflete o 

adiantado estàg10 de intemperismo em que se encontram os solos da 

reg1àlo (Uehara e Gillman, l 981) • Nas regiões tropicais. 

caracteristicamente, os ind1ces pluviomQtr1cos ESc eievaaos ,ver 



item 4,. Como conEequ~nc1a, ocorre uma intensa lavagem do perfil 

de solo, com remoç~o de bases trocaveis e silica. Mediante estas 

condiç:~es, e previsto termodinamicamente ~ue ser~o · formados 

minerais de ar9ila do tipo 1:1 e óxidos de ferro e aluminio 

CLindsay, 1979>. Assim sendo, os nutrientes perdidos devido ao 

intenso processo de li x í viaç:ào n~o podem ser repostos Pelo 

substrato 9eolõg1co que é pobre (~lammer. 19841: tàO POUCO OS 

nutrientes 9erados pela decompos~çào da mataria crg&nica podem 

ser retidos no solo (Jordan, 1985). 

Portanto, a maioria dos solos da A~azdnia apresenta um 

potencial reduzido quanto ao fornecimento de nutrientes para as 

plantas. Segundo Sanche: et al. (1982>. consider~ndo-se toda a 

extens~o da AmazBnia <cerca de 6.4 milh~es de km~>, 90% dos solos 

apresentam deficiência em fósforo, 7~% apresentam toxidez de 

alumin10, 50% défic1t hidrico, 24% drenagem deficiente e risco de 

inund~ç:~o. Sem grandes 1 imi taç:oes para a agricul tLwa restam cerca 

de· 7i:. 9ue, no entanto, nà!.o formam um cont 1.nL10 como desejado. Da 

mesma forma. Malavolta tl987) estimou 9ue cerca de 80~ aoE solos 

encontrados na Ama:6n1a Brasileira apresentam n1.veis de ca~ions 
r- 

b~sicos tracaveis abaixo da valar aaec,uaao em termos ae 

fertilidade. Uma das regiões mais "desenvolvidas•' na i4ma=,::>n1a e a 

re91~a Noroeste, 9ue englooa o proJe~o Grande CaraJas 

1987,, uma area de aproximadamente 1 milhão de Km~. Fales1 (19871 
' ' 

estimou 9ue cerca 85% dessa area e composta por solos de baixa 

-rertil1dade. 

nos solos 

A abrangente de+iciénc1a em fos~oro ooservada 

da Amazônia advem pr1nc1palmente da forma n1(o 

c i s e ori i v e I qi_te este elsmento se encontra no sal,:i 1S0ll1ns et; al.. 



1988) • I.; indisponibilidade de fosforo advern da sua adsorç~o a 

(Sanchez, 197o; Uehara e Gillman, 6H1dos e hidróxido e caulinita 

1981), minerais predominantes na Amazônia. Tanto quanto 

deficiência em fósforo, a toxidez por Al, devido ao caràter acido 

dos solos tropicais. é um dos problemas mais frequentes nestas 

regibes 

soluç~o 

<Sanchez, 197 6) • Ambos as problemas s~a de d1ficil 

nos tropices. Calagem e normalmente indicada par~ 

corrigir a acidez do solo e a consequente to::1dez de a Lum r n i c , ao 

(' mesmo tempo 9ue aJuda a combater a defic1~ncia em fosforo. No 

entanto, os soles dos tropices apresentam um elevado poder 

tamp~o, dificultando e onerando a aplicaç~o de calcário ou outro 

corretivo CSollins et al., 1988). Outra maneira de corri9ir a 

deficiência de fosforo seria por meio de adubaç~o. O fertilizante 

fosfatado porém, é usualmente adsorv1do rapidamente neste tipo d~ 

solo, exigindo um sobreuso do mesmo CUehara e Gillman, 1981), 

Em contraste com caracteristic:as as 

características Tisicas dos solos da Ama=ônia s~o ra=oavelmente 

ocas para o cultivo tJordan, 1985; Demattê, 1989>. Geralmente, 

~ào solos com ooa drenagem devido a estrutura ~ranular tamanno 

areia-s1lte ser muito estavel. A alta estab1l1dade encontrataoa 

na estrutura destes solos advem da aç~o cimentante dos 0~1dos d~ 

fsrro e alumin10 e da mataria or9ãn1ca lSanchez, 1976,, 

2,2 O uso da terra na Amaz8nia 

2,2,1. A agricultura migratória: a roca do caboclo 

O mais ant190 sistema 



1984) • Neste sistema, a vegstaç~o e derrubada e queimada, em 

se9uida é plantada, e depois de exaurida é abandonada para 9ue 

seja naturalmente recuperada. O tempo de plantio e o tempo de 

descanso da terra s~o variáveis em conformidade com a fertilidade 

1n1cial ao terreno e a press~o demografica local (Jordan. 1987a~ 

Scott. 1987}. Geralmençe, são pl~ntadas culturas de mandioca, 

milho. feiJào e arroz, utili:ando-se cul~1vos mistos e semeaduras 

1988). Vários autores reconhecem 9ue este 

tipo de exploraçao, Juntamente como o extrativismo natural, s~o 

menos a9ressivo ao meio (Sioli. 1984; Feanrside, 1985; Hecht et 

al., 1988), e s~o conhecidos como ecologicamente sustentáveis 

(Jordan, 1987b). No entanto, este tipo de agricultura destina-se 

a •reas de pequena densidade populac1onal, sendo reconhec1do que 

em locais com densidade acima de 25 habitantes/Km~, esta fadado 

ao insucesso (Sanchez, 1977; citado por Dematt~, 19881. Scott 

( 1987) demonstrou a inviabilidade deste sisfema na Amazanii 

Peruana em uma reg1ao de elevada press~o aemogr•fica. Por este 

motivo o per1odo de descanso da terra costuma ser menor que 15 r: 
anos. e em alguns casos de apenas 3 anos. Este far;o n~o permite a 

recupera~lo do terreno e a produ;~o de alimento ~as3a a aepender 

da adi~~o de fertilizantes m1nera1a. 

Em termos de c1clagem ae nLlr;rien'tes no sistema aolo-·pi,:tnta, 

Brinkmann e Nascimento 1197~> e Jordan 11987::11, a~oos trabalnando 

em solos classificados como Ox1sso1s, o primeiro na re91~c de 

Manau3 e o segundo na regi~o de San Carlos do R10 Negro. na 

vene::Llela, cheg :i\ram a rssultaoos semelhantes. 



astabelec1das apos a queima. Y~O v1~endo às expensas dos 

nutrientes que estavam na vegetação e ~ue passaram ao complexo 

trocável do solo via cinzas. Ao longo de 2 a 3 anos a 

nutr~entes no solo n~o diminue sensivelmente. 
1 
1 

parai uma forma n~o disponível as plantas, 
1 

concentraç~o destes 

Entretanto, 1 passam 
1 

principalmente fósforo. Este fato aliado a invas~o da ~rea por 

plantas mais adaptadas as cond1çbes desfavor•ce1s do meio, 

determinam o abandono da área. Saldarriaga (1987) observou que 

r: nestas a.reas deve novamente ser estabelecida 

primária, entretanto este processo deve gastar cerca de um século 

para que seja concluído. 

2.2.2.Rotaçao intensiva de culturas com uso de fertilizantes 

minerais: A tecnologia de Yurimaguas. 
1 

Em 1971 a Univesidade da Carolina do Norte, Juntamente com o 

soverno Peruano, iniciaram um projeto na regi~o de Yurimaguas na 

Amaz8nia peruano visando determinar a v1ab1l1dade de usar os 

solos tropicais com cu l t ur-e s c cn+ 1nL1as •xc 1 li z:;;i.ndo-se 

fertil1z~ntes e corretivos m1nera1s, a c cnnec i o s 11tec:nolog1a de 

(Sanchez et a l .• ~val~ações aos proprios 

a1.1 tores desta independentes; 

1• .Jo r-o an , l '7'8 7c:; Dematte, 1989) deinonstr.aram a v1ao1l1da,:::ie ,:::le se 

utilizar os solos trcp1ca1s na prcctuçao agr1cola. Com aduoaç~o e 

maneJo apropriado, duran1;e oito anos os solos do prcJeto 

mantiveram-se c:om concentraç~es ade9uadas de nutrientes e n~o 

houve, segunde os autores, sinais de eros~o severa nos Plots 

ei<per1menta1s. Ressalta-se que a;; avalia,;:tles do .;;.stado 



nutr1cionai oo solo e das plant~s foram constantes e segundo 

Nicholaides et al. 11983); citado por Jordan ll987c>, o sucesso 

desta tecnolo9ia residiu no fato do completo entendimento da 

dinâmica da fertilidade do solo. No entanto, sesta tecnologia 

somente pode ser empre9ada em áreas com boas condities 

infraestruturais e de mais adiantado poder econ6mico e social 

Uordan, 1987c; Dema ttê, 1988). Por outro lado. Fearnsiae 119871 

n~o acredite no sucesso desta tecnologia nem mesmo nas areas mais 

/> ad1antadas. Segundo este autor, a necessidade de constante 

aval iaç~o do estado nutricional da cu! tura e do solo demanda um 

n~mero excessivo de análises e a manutençao da fertilidade do 

solo mediante adubações pesadas tornaria o projeto inviavel 

economicamente. Outro ponto levantado pelo mesmo autor é que o 

projeto Yurima9uas foi 
1 

portanto, os problemas de eros~o foram minimizados. Segundo este 

levado a cabo em uma área plana e, 

mesmo autor, a Amazônia n~o e t~o plana .:iuanto parece e nestas 

áreas de topo9rafia mais acidentada, sob intensas chuvas, eros~o 

pode ser um problema sério. 

' . 
2.2.3.Culturas cem baixo nível de investimento~ A tecnologia 

de transição de Yurimaguas. 

<1987) propuseram um sistema de uso d• 

terra 1ntermed1~r10 entre a agricl.1ltl.1ra e::ploratoria e a 

tecnologia de Yurimaguas. Segunao estes autores este seria um 

sistema de trans1ç~o, pois seria usado por a9uelas 9ue praticam 

migrator1a en9uanto esperam as melhorias das 

condiç:aes de infraestrutura e mercado. ~ partir da1 
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a9r1cultores teriam cond1çào e passariam a utilizar a tecnologia 

de Yurima9uas. 

O sistema baseia-se na se!eç:~o de variedades de arroz 

resistantes a a~idez elevada do solo e um plano de cultivo mínimo 

que inclui duas plantaç:etes de arroz, uma adubaç:;t\o verde l(fi::ac~o 

de N>, novamente uma plantaç~o de arro:, uma nova adubaç~o verde 

e duas plantaçdes se~uidas de arre:. O plano todo leva cerca de J 

anos e í nc í u í a aplicaç:~o de herbicidas e controle manual de 

r: plantas invasoras. Segundo os autores, após o plano de plantio (3 

anos) houve um decréscimo significativo na disponibilidade de 

fósforo e potássio, que no entanto, provavelmente seria corrigido 

com uma adub aç ão leve. Outro problema .ao final· dos tres anos foi 

o controle de ervas invasoras, sendo este fator limitante na 

continuaç~o do plano. 

Como dito Sanchez e Benites (1987) consideraram este sis~ema 

como de transiç~o e as opç~es oferecidas pelos autores seriam: a) 

descansar a área para um segundo turno de plantio; b) utilizar 3 

tecnologia de Yurimaguas= estabelecer pasta<3ens e d) 

estabelecer um sistema agroflorestal. 
r: 

Economicamente os autores consideraram o sistema v1avel com 

lucros de 34% no primeiro ano so~re o capital investido 

aumentando esta porcentagem nos anos seguintes. F·or outro lado. 

os autores reconhecem 9ue esta tecnolo91a foi bem sucedida sob 

condiç~es espec1f1cas encontradas em ~urimaguas (solo. variedade 

selecionada, mão-de-obra e etc). Ainda que chamada de baixo 

investimento, esta tecnologia nas condiçbes de YLlr1mag1..tas 

reqLtereu um 1nvest1mento 1n1cial de quase 6üú dolares/ha. 
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Mediante a crise econ8mica ~ue se encontram os paiEes Ama=bnicos, 

~ue geram pressbes inflacionarias e instabilidade econOmica. este 

investimento inicial pode ser consideravelmente limitante. Outro 

pro~lema é quanto o controle de plantas invasoras que necessita 

do uso de herbicidas e difícil mercado em áreas remotas da 

Amazônia. Em adi~~o, mesmos em áreas mai~ desenvolvidas do pais 

como S~o Paulo e Parana, o sistema de cultivo min1mo foi 

implantado lentamente e exi9~ um certo conhecimento por parte do 

agricultor para que seja utilizado com sucesso. 

2.2.4. O uso das várzeas 

O solo de várzea pode ser considerado uma enceç~o em 

comparaç~o a pobreza encontrada na maioria dos solos da Amazônia. 

Anualmente, as enchentes depositam nas planic1es de inunda~ao dos 

rios de aguas-brancas sedimentos geologicamente recentes e 

férteis de orige~ andinas. Apos a drenagem das agua fica um 

sedimento rico e propicio ao cultivo, pelo menos em termos 

<,t.limicos (Martinell1. 1986= Victoria et al., 1989>. 

Uma das maiores densidades populacionais na Ama:6n1a e 

r: 
encontrada nas v~r:eas (Megger$, 1986). Esta regi~o e habitada 

pelos caboclos que pra~1cam uma agricultura oe sube:11stência 

semelhante a agricultura m1grator1a praticada na terra-~1rme. Nc 

entanto, a maior d1feren~a entre os deis tipos ae agricultura n~o 

esta 9uantidade produzida, mas sim, na ausência de abandono da 

area como ocorre~a terra-firme lFearnsioe. 1984). Pois as terras 

s•o 4ertilizadas anualmente pelas enchentes, como Já mencionado. 

Alem de milho. mandioca e arre= e tambem cultivado malva tMalva 
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rotundi~olia) e Juta. (Corchorus spp.) para proouç~o de fibras. Em 

ad iç:âo, pró:<imos aos centros urbanos. e orno ManaLLs, as varezeas 

est~o sendo utilizadas na produção de hortaliças. Nestas áreas o 

sucesso depende principalmente de um ade9uado controle de pra9as 

e insetos. Segundo Fearnside (1984>, este tipo de aprovetamento 

tem se mostrado rentável e encontra-se em expans~o. 

AbaiMO de Manaus ete a foz dos rio Amazonas, as v<;1.rzeas tem 

sido aproveitadas como pastagens. Al9umas vezes esta atividade e 

r desenvolvida em campos naturais de gramineas (Sioli, 1984), 

en9uanto outras vezes utiliza-se de pastas~ns implantadas (Junk, 

1985). Segundo Feanside (1984), a produtividade desta pecuária e 

bastante baixa, em parte devido a má qualidade das forra9e1ras e 

em parte devido aos períodos de encnente. Nestas épocas o 9ado e 

recolhida para a terra-firme ou colocados em balsas flutuantes, 

conhecidas como marombas. Na maioria dos casos os rebanhos perdem 

peso acentuadamente por esta ocasi~o. 

2.2.5. Os grandes projetos agropecuários na Amazônia 

r- 
~.2.5.1. Breve histórico 

Se8undo S Lo li ( 1984), e primeiro grande praJeta foi 

implantado na Amaz6n1a na conhecida Zona Bra9ant1na no Estado do 

Para. No inicio do deste século o Governo do Pará implantou um 

assentameno de colonizadores em uma area de aproximadamente 30 

mil Km~. Apos al8uns ar~s o projeto estava totalmente a~andonado. 

Em 1926 foi instalada a conhecida Fordlãnd1a, 1..1ma colônia 

destinada a proouç~o de borracha em lar8a escala. ü prcJeto nao 



foi adiante devido a aç~o de um unice ~un90 ~MicrocycluQ ulei) 

que dizimou as plantaç~es ae seringueira. Uma segunda tentativa 

foi feita em Belterra, onde as seringueiras foram prote9idas por 

e~te fun90; ejtretanto o 

Pfbreza do sflo. Na mesma 

i f . i ., • . foram eitos na ~mazôn1a. 

empreendimento novamente faliu devido a 

época dois assentamentos de japoneses 

O primeiro deles no rio Uaicurap~, que 

1090 foi abandonado pela revolta dos colonos japoneses os quais 

n~o conse9uiam tirar o mi·nimo sustento da terra. O seg1_mdo deles 

foi o chamado projeto Tomé-Assu que intciou com uma vasta 

plantaç~o de 300.000 pés de cacau que apos al9uns anos morreram. 

~,~v 
de~' os Após o fracasso da plantaç~o imigrantes japoneses 

sobreviveram principalmente pelo cultivo de hortaliças em 

pequenas áreas que podiam ser vendidas no mercado de Belém, cerca 

de 150 Km distante. Apos a segunda grande guerra, os japoneses 

implantaram Pimenta-do-Reino e tiveram um per1odo de grande 

desenvolvimento; pois as pesadas aplicaçaes de defensivos eram 

pa9as pelos altos preços alcançados pela pimenta-do-reino no 

mercado. Todavia, devido novamente a um unice fungo (Fusarium 

solan i) falharam novamente. Ati_talmen te, foi estabelecida um r: 
sistema de pe9uenas propriedades que funcionam em sistema de 

cooperativismo. Esta propriedades seguem um tipo ae sistema 

praprto que n~c usa fert1lizant2s 9u1micos e tem como Pr1nc1P1os, 

se91..moo Jordan ll987c>: a) o 1..1·so de arvores onde o proauto aa 

colheita é somente ~ma parte da biomassa produ;ida 

l=1te::, por exemplo,; b> em termos de culturas anuais plantas as 

que tiveram maior valor comercial no màH i mo d1..tas colhei tas. em 

segu1aa plantam culturas de baixo valor c omer-c i e I com b a i x a 
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demanda de nutrientes= c,Mantem o solo coberto a maior parte do 

tempo a fim de evitar perdas por eros~o. O) mantem '3rande 

diversidade de culturas e e> tentam reciclar o máximo a matéria 

or9iinic:a; 

C 1987c:) , 

tanto de origem animal como vegetal. Segundo Jordan 

a "tecnolo9ia Tomé-Assu" somente é viável por estar 

prox1ma de grandes mercados consumidores. como Belém. Um ~egunoo 

fator apontado par Jordan e a preparo tecnolo91co e cultural da 

agricultor nissei para traoalho t~o intensivo e tedioso como o 

r desenvolvido em Tomé-Assu. 

2.2.5.2. A eolonizaçao da Transamazónica e Rondônia 

No inicio da década de 70, as autoridades governamentais 

brasileiras iniciaram um pro9rama de coloni=aç~o junto a rodovia 

Transamaz8nic:a. Em certos trechos ao longo desta rodovia foram 

formados lotes de 100 ha e praticamente doados a imigrantes que 

vieram principalmente da re9i~o nordeste. refu9iadcs da seca 

naquela parte do pais. Junto a estes lotes, foram implantadas 

vi las (a9rov1 las, cerca de o(' casas, e mais 

espaçadamente asrapôlis Ç6ú0 casas, e rLlrOpol 1 s ( :.,) • ,:.e:,,:, 

habitantes). Aproximadamente para cada 8 agrovilas haveria uma 

agropal is e para cada 4 a.g~~opol is uma ruropol i a , E:tas v i Ls s o•.l 

pe~uenas cidaaes assegurariam aos colonos as~1~tjnc1a med1c3, 

tecnica e um mercado onde poderiam vender seus produtos. Frograma 

semelhante -foi iniciado a partir ae 1975 eã"m Rondônia ao í orrq o o a 

rodovia BR-364, 

O tipo de agricultura adotada nestas comunidades foi 

traa1c1onal no entanto. 

IY 



.. 

haveria urna rnaicr ass1stsnc1a técnica Por parte das autoridades 

governamentais. Moran (1981, analisou o desempenho de um destes 

assentamentos proximos à cidade de Altam1ra. Neste local o tipo 

de solo esistente é-um Alfissol, portanto, mais fértil que os 

Oxissois e Ultissois encontrados em San Carlos do Rio Ne8ro e 

YLLrimaguas. De acordo com (1~81) o sucesso dos 

~olcnizadores foi variado em função do previa connecimento da 

r: 
re91~0. Portanto, colonos da re91ao foram melhores sucedidos que 

os colonos que vieram de outras regibes do pais. Mesmo assim, a 

produtividade foi baixa e desanimadora. Os motivos nào foram 

diferentes daqueles que determinaram o abandono de outros 

milhares de lotes utilizados neste tipo de exploraç~o - queda na 

fertilidade do solo apos 2 ou 3 anos de cultivo e invas~o 

incontrolavel de plantas invasoras. No entanto, neste c:aso teve 

dois agravantes: a assistência técnica governamental forneceu 

variedade de arroz nao adaptadas a regi~o e falharam no 

fornecimento de herbicidas ou inseticidas. Como resultado, das 

100.000 familias planejadas somente foram assentadas ata 1977 

cerca de 7400 familias. r, 

2.2.5.3. O projeto Jari: sistemas agroflorestais 

O proJetc Jar1, 1mplantaoo em uma area de lo000 Km=. nasceu 

financ1aoo pelo mil1onar10 americano Daniel ~'- .. I...LlClWl':I com a 

1ntenç:ào de proc:11..1z 1 r papel. RL\SSel l \ 1987) anal lSCJL! as cat.lsas -=!Lle 

levaram ao insucesso das plantaç~es de Gmel1na arborea, a espêcie 

selecionada para produç~o de celulose. Russell concluiu que, mais 

uma vez, a fert1l1aade do solo fa1 de~erm1nan~e na produç~o de 



40~ menos do _•spe~ado. No entanto, alem dd fstcr fertilidade foi 

tamoém de grande importância o ataque do fun90 C~ratocytis 

fimbriata; formi9as cortadeiras <Atta sp.) como notaao por 

Fearnside e Rankin <1990>. Outro fator de insucesso foi o manejo 

incorreto do solo quanto ao desmatamento utilizando-se buldozer 

(Russell, 198n. Demattê ( 1989) observou que entre os vsrios 

métodos de preparo inicial do solo, a utili~aç~o de buldozars ~oi 

o que prosuz1u piores resultados. Alem da compactaç~o do solo, 

r: este método retira a camada superficial do solo, que é a mais 

rica em nutrientes. 

No inicio de 1982 o milionârio Ludwi9 vendeu SSLl 

empreendimento a um consorcio de 27 empresas brasileiras. Este 

consórcio rearranjou o empreendimento em tres diferentes firmas: 

Companhia Florestal Monte Dourado; A9ro-Pecusria S~o Raimundo e 

Caulín da AmazSn1a. O insucesso inicial do proJeto Jari foi, 

se9undo seus membros, a problemas administrativos. Problemas como 

fertilidade do solo e ataques de pra9as e doenças n~o foram 

consielerados importantes (RLtSsell. 1987), No en~anto, Eegunda 

Garrido Filho (1980>, citado per Sioli (1984), a primeira anallse 

de solo feita no projeto foi feita som~nte em 1978. 

Pl:an~:as como P1nua car10~:a v:ar. honduren=1s e varias esp~cies de 

O preparo inicial do Eolo também -toi 

v15ando man~er a camada superf1c1al do solo. Em 1980 foi 

anunciado pela fmprensa ~ue o novo proJeto Jar1 estava sendo um 

empreendimento lucrativo. No entanto. segundo Fearnside ( 1988) o 

se+or d9 s1l~icutur:a do proJeta tem perdido c1nne1ro. 

1~ 



contr3oalençeado pelos sanhog das mina~ de caul1n. Segunao o 

mesmo autor, a sustentabilidade de plantaç~es s1lvicultura1~ na 

Amazônia e precária como demonstrado pelo projeto Jari. 

Atualmente, o projeto Grande Carajás esta planeJando implantar 

uma área cerca de 10 vezes maior a área plantada no Jari com 

espécies de Eucalvptus tFearnside. 1988>. 

Outra ati~1dade desenvolvida em larga escala no proJeto 

Jari é o plantio de arroz irrigado nas varzeas. Se~undo Fearnside 

r < 1988) , a intenç:~o inicial era cultivar arre: em uma area de 

12700 ha. Até 1986 a área efetivamente aproveitada era de 4150 

ha. O número de colheitas na área varia de 2 a 3 por ano. Em 1985 

foram produzidos aproximadamente 30.000 t, o que significa cerca 

de 7t/ha/ano. Com esta produç~o, Fearnside (1988> 

houve um prejui=o de quase 100 mil dólares. 

2.2.5.4. Pastagens: o caso de Paragominas 

Em Outubro de 19~6 foi aprovada a Lei 51744, a 9ual criava 

uma serie de incentivos fiscais CjLte visavam o "desen·1•:>lvimeni;o·' 

da região Amazônica. Estes insent1vos 30 poderiam 3er utilizados r: 
por grandes empreendimentos dev1cto as caracteri3ticas dos 

subsidies a+erecicos <,Hech t, 1985·,. Um dos mais d1s3em1nado3 

tipos de eNplaraçàa foi o estaoelec1mento de pasta~ens. Hssirn 

houve um enorme cr~sc1men~o oestes proJetos. Entre 1907-72 

SUD~M aprovou cerca de 388 novos prcJetos e em 1978 haviam S03 

proJetos; 335 no~os projetos~ 108 eram refcrmulaçoes ou expans~o 

de antigos proJetos. Em termos de area, aval1aç~es +e1tas em 1~82 

a~t1maram que a area ccmpreend1aa por este 

lt 
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est,:,trla entre 1c,o.O(H) ~=:m:.: lHecht. 1985) a 120.('(>ú bn.:.: •.f-i..ohelhepp, 

19·84). A ma1or1a deste projeto se situaram na re~1~0 ae 

Para9ominas, Amazônia Oriental. 

Atualmente, é amplamente aceito que a implantaç:~o 

em larga escala 
i 

de 

pastagens é um dos piores tipos de exploraçao 

floresta Amaz8n1ca lBuschabcher et al., 1987= Hecht. 1985; Serr~o 

= Toledo. 1988; Dernattê. 1988J. Se9unao Hecht (1985!, ate 

85i: das fazenda,s de 9ado estabelecidas na reg 1~0 de F'ara8om1nas 

tinham fracassado. Atualmente, estima-se que cerca de 50% da area 

implantada com pasta9ens·éncontram-se degradas tSerr~o e Toledo, 

1988), em termos de área isto significa cerc:a de 5().000 ~:m•. De 

acordo com Buschabcher et al. < 1987) , as terras 9ue foram 

utilizadas intensivamente com pastagens d1fic1lmente voltar~o a 

ter sua cobertLira veg·etal original. As causas para este +r:acasso 

s~o bem conhecidas e eram facilmente prev1s~ve1s. Mais uma ve:, 

apos a derrubada e a queimada houve um aumento de nutrientes no 

solo devido as cinzas que restaria da queimada. Portanto. o 

enriguec1mento havido no solo foi feito as expensas da biomassa; 

consequentemente o estoque de nutrientes no ecossistema d1m1nu1u 

<Buscnbacher et al., 1987>. Da mesma forma. mesmo o nivel áe 

nucrient~s aendo relativamente man~Ldo durante o uso da Pastagem, 

os nutrientes, notaaamente fosforo passam para uma fQrm~ njc 

disponi.vel \Serr~o e Toledo, 19881. Diante deste quacro, e 

1nev1t<:1vel o sur91mento de plantas· invasoras, perfe1tamen1;e 

adaptadas~ estas condiçbes <Hecht, 1985>. 



3. RECURSOS HIDRICOS DE SUPERFICIE 

Estando a Amazônia assentada em sua maior parte sobre solos 

de bai,:a fertilid_ade, como explic;ar a lL!XLtriante floresi;-a <=iLte ;ali 

se desenvolveu? Ja em 1921, o anatomista sui~o Hans Blunstchll 

(citado por Sioli, 1984) ditava os principies fundamentais para o 

r: funcionamento deste ecossistema dizendo ••. " vento e planic1e, 

floresta e água, asem intrinsecamente juntos, e nos entendemos 

agora 9ue tudo e 9ual9uer coisa na Amazania deve ficar sob sua 

inflL!l~ncia, desde o menor ser vivo até a atividade e o 

comportamento da humanidade •.•• A circula~~º da agua do oceano 

através da atmosfera até a floresta. e da floresta através da 

planície do 8rande rio de volta ao oceano eterno, é o grande 

m~mento 9u~ domina a imagem da Ama=Snia, sua vida e seu carater. 

Talvez n~o exista cu e r-o lugar' na 1erra onde a poderosa forç:a de 

c1rculaç~o das a~uas apareça com tal transparencia e clarid~de 

ante os olhos do homem". De fato, sabemas hOJe ~ue a floresta 

sobrevive baseada rium 1n trincado e camp I e xo mecan 1 smo d e 

interaç~o entre os ciclos 01ogeoqu1m1cos e nidrologico, apoiada 

em ~ua enorme diversidade 9enet1ca. Os rios s~o par~e 1n~egrante 

deste quadro e ~uas caracteri.st1cas a 

e::press~o final dos processas e b1ogeoqLt1m1cos 9ue ocorrem 5!m s•~t,as 

bacias de drenagem. o conhecimento aas caracter~st1cas 

hidrodinamicas e 9u1m1cas de um rio s~o p;arametros essenciais 

para estuaos a meaio pr;a=c de mudanças naturais ou provocadas em 

1 'l 



~ua oac1a de drenagem. 

~ bacia Amazonica é formada por cinco :onas mor~oestrutura1s 

9ue diferem principalmente em altitudes e forma~oes 9eolo9icas. A 

reg1~0 de maior altitude é a Cordilheira dos Andes, se9uida pelaa 

regi~o subandina e pela depressao amazonica no sentido Oeste- 

Leste. Os escudos cristalinos Pré-Cambriano~ Brasileiro e da~ 

Guianas margeiam a bacia e Norte respectivamente, 

conferindo a mesma um formato caracteristico d~ ferradura com 

abertura para o Oceano Atlantico. Esta enorme bacia de dr~nagem, 

com cerca de 7,05 milh~es de Km2 (Sioli, 1984b), OL1 6, 5 mi lhôes 

de Km= n~o se levando em conta a bacia do Tocantins (citaç~o), e 

média pluviométrica anual de 22ú0 mm (Sa lati, 1986), 

responsavel por cerca de 20% da descarga 9lobal de agua doce ao~ 
' 

oceanos, e é o terceiro maior rio do mundo em termos de des9ar9a 

de sedimentos, com aproximadamente 1 w 109 toneladas por ano de 

sedimentos em suspens~o CMeade et al., 1985). Com 0518 f: .. m de 

e:{tens~o estimada <Sioli, 1984b), o c:anal principal do rio 

tem declividade ,bi<.stante 

b a i x e . Em Ic:iuitos, a apro::1madamente 3600 f.:.m de s1.1a +o z , o n i vel 

da agua durante a estaç~o seca é de apenas c:erca de 100m acima do 

nivei do mar, 01.\ ;;eja, um gradiente de a.Penas c:erca de 3 cm f,.m-i 

~aioli,198401. Um numero 1nc:ontavel de pequenos 

-formam a s1.1a c:omp le::a rede de orena3em. Se :;amados, tanto ::t 

SL\Per+ic:1e c:omo o comprimento destes -pe-=iu,enos rios e i<3arapes 

resultariam em numeras várias ordens de 9randeza maiores 9ue o 

proprio rio Amazonas lF1ttkau, 1967). 

Os rios da ~ma=6n1a d1ferem com relaçso as propr1~daoe~ 



f1s1cas e 9u1m1cas de suaa aguas. 51011 \19501 propas um s1s~ema 

de classificaç:~o das aguas da Amazcin1a com ~ase em suas 

propriedades óticas. Assim reconhecem-se os rios de àgua branca, 

os •it• de agua ela••, e os •ias de aguo peeto. Este tipo de 

c:laasiific:~o, embora suarde uma relaç:lto entre a qLlalidade da .agL1a 

e as caracteristtc:as 9eolog1c:as da bacia de drenagem de um ria, 

n~o se presta para mon1toraç:~o de mudanças na estrutura f1s1ca da 

bacia. A mudança de para.metros como a concentraç~o ce sedimentos 

r tem 9ue ser muito 9rande para ser sent1~a nas propriedades oticas 

das águas. Mesmo águas com c:aracteristic:as otic:as similares podem 

apresentar c:omposiç~o 9uimic:a bastante distintas. Neste sentido, 

o modelo de c:lassiiic:aç~o proposto por Fittkau (1971}, baseado na 

composiç~o ionic:a das águas é melhor. Diferenças na quimica das 

de um rio estão intimamente r~lac1onadas 

propriedades 9eolo91cas, 9eo9uim1cas e petrográficas da re91~0 

onde se or191nam < Gibbs. 1967; F1ttkau. 

( 1971) distingue tres províncias geoqu1micas para a Amaz8n1a: 

l)as re9ibes ~ndina e F'ré-andina. gerando aguas ricas em 

nLttrientes, 2las áreas per1fer1c:as ~~arte e · SL!l com .:aguc1.s 
/""""' 
r 

relativamente poores em nutrientes, e 3,a ~maz6n1a Central de 

caracterist1cas 9eo9u1micas extremamenta poores. Furcn (19841 ao 

acima e conclui qDe to~as as ~9ua5 es~ucadas sKa poores em 

ele1;rol 1 tos em relaç:~o à media mundial, e 91..le. as dados SE' revelam 

como ferramentas importantes para estudos geoquimicos das bacias 

,.1e drena'3e,n. JI 



Embora e:: 1 ;;ta urna C!Ltant idade ra::::oavel de t;r:aoalhos na 
f 

literatura sobre a 9uimica e sedimentos em aguas na Ama:Snia, 

esta é ainda muito pe~uena em face ao enorme tamanho da região. 

Os trabalhos s~o em sua maioria localizados e sem continuidade 

temporal. Além disto, na maioria dos casos s~o focalizados 

aspectos estáticos, que apesar de serem Uteis para estudos 

geoqt..1imicos. ;;ào de menor 

natura 1 s e/ CJLt impostas ao ecossistema. Para tal ;;àc necessar1as 

r: medida.s s1stemãt1cas de va:.:ào e conc:entra,;:~o de nutrientes . 
sedimentos. 

E fato amplamente conhecido as mudanças drasticas gue est~o 

ocorrendo na Amaz8nia. Estima-se hoje que 8% da Ama;;:8nia Legal já 

foi desmatada, e que re9i~es criticas como Rcnddn1a J a i:i.erdeLl 

mai;; de 20% de sua cobertura florestal 

press,.foaas as atividades de ocupaç~o. e em especial a mudança 

de floresta para a9r1cultura e pasta~ens, a construç~o de 

h1oroelétr1cas e a mineraç:~o, segLL ramen te as 

caracteristicas do ambiente, ~ue em maior ou menor escala se 

farào sentir nos r1gs da região. Sem uma base de daaas iniciais e 

sem uma manitoraç~o constante no tempo e espaço é praticamente 

1mpcss~vel de se aquilatar estas mudanças. Tendo i;;~c 8m mente 

io1 iniciado em 1982, um programa de cooperaç~o entre o Inpa, a 

Cena e a Un1v. de W~sh1n9ton <PraJetos CAMREX e Polonoroestei, 

e-;;;tud9s sistema. t icos visando o conhec 1 men to 91..t-:1nt 1 tat i v o d-:1 

d1namica de sedimento e nutriente;; nos rios da Ama~6n1a. Deste 

pro~rama mais de 4ú trabalhos c:i.ent1-ficos em 

int~rnac1ona1s Já 



Tentaremos neste trabalho resumir as informa~bes existentes a 

respeito da dinamica de sedimentos e nutrientes. 

A descarga do rio Amazonas, medida em Obidos durante o 

periodo de 1982 a 1984, resultou em uma descarga minima de 

100.000 m3/s e máxima de 220.úúú 
1 

m.::s/s l(Ricney et 

para o mesmo peri6do, descargas 

média 

+·· 1980; • üs 

rios Madeira e Negro mostraram, 

media foi medida na rio Jutai, cerca de 1500 m~rs; no rio Jurua 4 

~escarga foi o dobro deste valor. Segue-se em ordem crescente os 

rios l~a <7500 m~/s); Purus (11000 m3/s) e Japura (14000 m3/s) 

(Martinelli et al., 1989). 

Os principais tributários da bacia do rio Madeira drenam os 

escudos cristalinos do planalto Brasileiro e as terras-baixas da 

Amaz6nia, e s~o portanto rios que apresentam baixa concentração 

em eletrólitos (Martinelli et al. 1988>. Em Rondônia, cortando o 

Estado através de uma area soo severa press~o de coloniza~~º' os 

principais tributários sâo os rios Jiparana e Jamari. A desgarga 

media para o primeiro, medida em seu curso médio na cidade de 

Jiparana, no período 1970-1983, 

Duas outras medidas realizadas no periodo de cne1a junto a foz 

deste rio produziram valores de 1700 m3/s IA~ril/84) e 2700 m~/s 

lJaneirot8cJ (t1artinelli et al., Ft88>. O r íc J=1mar1, também no 

seu curso media, apresentou, para a preiodc entre 1970 e 1980, 

uma descarga media de 170 m~/s. e duas medidas na sua iol, no 

periodo de cheia, resultaram em valores de 900 mz;s e 1100 m~/s 

em Abril/84 e Janeiro/86, respectivamente· <Martinelli ~t al., 

1988). A cerca de 780 km de Porto Velho. o rio Maoe1ra recebe o 



rio Aripuan~, o maior de ~eu$ tr1butarios1 que apresentou no 

periodo de cheia uma descar9a media de aprax1maoamente 8500 m3/s 

<Martinelli et al., 1988). 

A Tabela... , extraida e modificada de Martinelli et al 

(1989), mestra de maneira bastante resumida os resultados para 

fluxos de sedimento e nutrientes em alguns rios da regi~o. 

Maiores detalhes acerca da metodolo91~ de coleta e análise. ians 

individualizados e outras intormaçaes especificas. que fogem ao 

r: escopo deste trabalho, poderão ser vistas em Meade t 19851, r1eade 

et al <1985), Richey et al. (1986), Martinelli et al (1988), 

Martinelli et al <1988bt, Ferreira et al (1989,, Richey et al 

(1989), Richey et al <1989b), Martinelli et al (1989), Forsberg 

et al ( 1989). A tabela mostra que, em geral, o flu::o de 

sedimentos é mais elevado que o flu~o de elementos dissolvidos, 

sendo mais acentuada para os tributários de origem andina. Nota- 

~e també que, a medida que a ~reade terras baixas drenada per um 

rio aumenta, a relaç:~o entre f Luxo de sedimento ( TSS) e f l u xo de 

elemento dissolvido (TDS) r.Gibb;;, 

Edmond, 1983, Mart1ne!l1 e-e e í , 1989). F'ara o e an a I principal os 

valores extremos foram o rio Madeira com uma relação TSS/TDS 

igual a 12 e e rio Negro com a relaç~o diminuindo p~ra 1.4. No5 

r1c;; de Rond8nia, a relação TSS/TDS e estreita como esperado, c:om 

o extremo observado para o r10 Jaru, onde o valor de TDS e maior 
e 

~ue o de TDS (Tab •••• >. Deve ser entr-etanto ress,altado qLi~ o 

• valor de TDS estimado para estes rios pode es-car subestimado. 

devido a nio disponibilidade de resultaoos de alcalinidade. D~ 

qualquer maneir~. os valores d~ alcallnLaaoe destes ria~ sio 



geralmente baixos, e portanto n ao ,:ievem e;:ercer 'i n+t uenc í a 

acentuada nos valores de TD5 (J • R. Ferreira, c omun 1 c ac ào . . 
pessoal). 

As maiores ~oenudation rates~ (DR>, c:omo _espehado, e?~~o 

associadas a rios de ori9em andina. De c,ualquer maneira, nota-se 

que a dessarga e a quantidade de sedimento c:arre~adas por al~uns 

rios da regiào. principalmente os de origem andina. 

grandes, mesmo em condiçdes naturais, que torria d1~icil o seu u=o 

r: como monitor de perdas de sedimento e nutrientes por erosàc 

devido a mudanças provocadas em sua bacia de drenagem. Os 

tributários do Madeira na regiâo de Rondônia, todavia, com 

concentraç~o de sedimento geralmente baixa, poderiam ser usados 

como indicadores das mudanças era em marcha na bacia. Note-se que 

a menor DR foi observada para o rio Jaru, que ao contrario 

mostrou ser o rio com a maior ta.;:a de exportaç:~o de nutrientes 

dissolvidos (Martinelli et ~1., 1988).As principais di11culdades 

para a execuç:~o de tal programa estariam associadas a topografia 

geralmente plana da reg1~0 e à neces~idade de um esquema de 

amostragem 1ntens1vo de Eeus rios. Granam Jr l198o>, demonstrou 

9ue a carg~ de sedimento transportado pelo rio Jamari tem 

aumentaao proporcionalmente as perda= de solo por erosào. No 

entanto, a relaç:ào perdas de Eolo por erosio1carga de =ect1mento 

do rio l"del1very rat10"> foram bastante variados, ev1.denc1ando a 

necessidade de estudos a longo pra=o para 9ue estas tendências 

seJam cCT"l-rirmadas; podem e:-:istem zonas de ac umu t c na bacia, oric e 

o sedimento erosáo pode ficar 

temporariamente arma=enado. 25 



Concluindo, apesar dos esforços que vem sendo ~eitos no 

sentido de caracter1:ar a distribuiçlo de sedimentoe e nutrientes 

na bacia AmazSnica, os dados existentes ainda são esparsos. Sua 

dist~uibui;~c espacial e temporal é pequena, o que torna dificil 

ciualquer conclus~o definitiva sobre a influencia da aç~o 

antropica na Amaz8nia. Sâo entretanto suficientes para indicar 

areas que devem ser mais 1ntens~mente pesqu1sadas, como e o caso 

de Rondônia, onde a alteraç~o no uso da terra vem acorrendo a 

velocidade alarmante. 

4. CLIMA 

Uma das primeiras preocupaçSes no estudo do clima da 

Amazônia foi a classificação climática. BASTOS 1972, ·faz um-=1 

revisão das classificaçaes dos tipos climaticos para a ~maz6nia 

baseando-se na classificaç~o de kopp~n e Thornthwa1te. Em 1984, a 

SUDAM publicou um Atlas climatola9ico da AmazSnia Brasileira. 

Estes trabalhos. que servem ae base para o planeJamento da 

u~1li:aç&o dos recursos·natura1s, nâo se preocupam pela sua 

própria natureza com a d1n~m1ca dos processos ~ue regulam o atual 

equilibr10 dinãmico da atmosfera. uma série de traoalhos foram 

feitos na décacta ae 70 e 80 resumidos por Salat1 et a l , 1;.7a; 

Sala.ti e Mar9ues, 1984; Sala ti, 1981; Salati, 1987 e Henaerson- 

Sellers, 1987, procurando conhecer e relacionar o e~uil~br10 

din&mico atual da atmosfera na área amazonica com o tipo~~ 

cobertura vegetal. Estes·trabalhos, que foram aesenvolvidos em 

d i f~rsm t ·:S escal::tE, incluindo ccservaç6es m1crocl1mat1cas e 



mezoclimatic:as com est1..1do do balanço hidrico 

h1dro9raficas e re~iona1s, permitiram uma serie de concluso~as 

entre as 9uais desta~am-$e: 

4.1. Radiação Solar 

As estimativas do balanço de radiaç~o solar na ~maz~nia. 

foram feitas e9pecialmente utilizando os dados de horas de 

insolaç:ao obtidos por heliografo. A partir destes dados 

determina-se uma correlaç~o entre a raz~o de insolaçâo e a 

radiaç~o solar incidente no topo da atmosfera <Villa Nova et al, 

1976 e Villa Nova e Salati, 1978). 

Nestes estudos ficou evidenciado que a radiaçio solar 

incidente ao nivel da copa das arvores E! cem t rol aoa 

fundamentalmente pela nebulosidade, 

d'á9ua existente ~a atmosfera. 

A nebulosidade média na Amazdnia Central e da ordem de 50%, 

a 9ual depende do vapor 

variando, em Manaus, de 30% em março até 70% em julho-agosto. 

Medidas mais eiratas com radiometro tipo EPPLEr. foram feitas 

inicialmente em Manaus <Ribeiro et al, 198~} e os valores 

demonstraram uma média da ordem de 400 calorias por cm2/dta. 

Vi 1 la Nova e Sala ti ( 1970) 

bacia ~mazcnica, conclu1ram dp balanço de radia~ào solar que 

cerca de 73i da radiaç&o liquida 3&oc u~1l1zados no processa de 

produç:ao de vapor d agua atraves da evaporaçéo nas epocas na~ 

9ua1s nao eMiste restriç&o hidrica direta e de transpiraçlo das 

arvores (calor latente•, 24% sêo ut1lizaoos para outros proces~as 



sencio cerca de l~ para fotossintese e 26% para aquecimento do ar 

(e.alar sensível). Mol ion ( 1979 > , es tL1dando os dc\OOS 

microclimat1cos obtidos por Shuttleworth et al (1984, 1984.a e 

1985), concluiu que cerca de 7S'Y. da energia r-adiante absorvida a 

consumida pelo processo de· evapotranspiraçâo, e <=fUe 25,. é 

utilizada para aquecimento do ar. EYist1ndo restr1çao hidrica 

estas proporç8es deveria variar b.astante, sendo que fraçao 

destinada ao aquecimento do ar dev.ara elevar-se consideravelmente 

devido ao menor consumo na mudança de fase <evapotranspiraçlo,. 

4.2. Temperatura 

A temperatura média varia um pouco durante o ano na faixa 

central caracter1:ada pela planic1e Amazon1ca. Os valores'tendem 

a aumentar à medida que se avança para Oeste. Em Bel~m 11 20-s, 

a temperatura média domes mais quente ocorre em 

novembro e e igual a 26,9 

março e é igual a 24,5. 

enquanto que o menor valor ocorre em 

60 2·w1 o rna i or- 

valor da temperatura media mensal ocorre em ~etembro e ~iguala 

27,9 e o menor valor ocorre em fevereiro senda 19ual a 25,8. Na 

cidade de l~uitos l3 4o S, 73 11uw>. o maior valor da temperatura 

m~dta mensal ocorre em novembro e e igual a 32,0 e o menor valor 

acorre em julho sendo 19ual a 30,0. 

A medida que consideramos estaçbes nas re91a~es de maior 

altitude tanto ao No-~e como ao Sul da planície Amazonica. 

aumentam as amplitudes térmicas havenoo um períooa mais bem 

,:le-f Ln ido com temperatL1ras ,nenores rel:>.c1on.:1das dS 
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precipitaçaes e o deslocamento das massas de ar provenientes da 

latitudes mais altas. 

Em algumas resio~es da Amazônia Brasileira observa-se ainda 

forte efeito oro9ráfico nas re9io~es onde o relevo ultrapassa os 

500m, como é o caso tipice da Serra dos Carajas onde as 

temperaturas s~o 2 ou 3ºC abaixo das áreas em torno da serra. 

Os estudos existentes de temperatura séc quase sempre 

d1ri9idos no sentido do estabelecimento de classificações 

climáticas <ATLAS SUDAM). inexistindo estudas detalhados das 

tendencias temporais das temperaturas maximas, médias e minimas. 

Pelos estudos existentes e outros em andamento, espera-se 

~ue o desmatamento venha a trazer modificaç8es nas temperaturas 

devido a alteração do balanço de radiaçio tSalati e Noore, 

1989). As mudanças esperadas sâo especialmente nas amplitudes 

termicas e no aumento das temperaturas máximas. 

4~3 Ventos e Vapor d·agua 

r: A ~uanl;idade de '1:\POt' d ac,ua na atmos-fera e- -tundam-=nt::>.l para 

determinar as caracteristicas do clima. Dest~ forma nossos 

vapor d· ae_:!ua, a sua var1a~~o ~spac1al e tempcr.;.l, e os ·f l u xo a 

envolvidos. 

A quantidade de vapor d'agua prec1p1tavel encontrado para a 

Amaz8n1a, ~ em média 40mm !Marques et al, 1979). Isto indica que 

~xiste uma massa de vapor d'A9ua sobre a região ~ma:onica da 

ou seJa, a um1daas 
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absoluta varia especialmente aumentando de ~ste Para Oeste~ os 

maiores valores medidos foram encontradas na cidade de !quitas. A 

ori9em primaria do vapor d'a9ua é o Oceano Atlantica, sendo 

introduzido na regi~o pelos ventos Aliseos ~ue sopram do 

quadrante Este <Marques et al. 1979). 

A quantif1r.:aç:âo dos flu::os de vapor d agua demonstroLt gue o 

total. de prec ip í ta;;âo observada na re9 i ào n~o pode ser e::p l 1cada 

somente pela precipitaçào direta deste vapor d agua pr1mario. A 

segunda fonte de vapor d'água poss1vel e a geração de vapor pela 

cobertura ve9etal através da evaporação direta da água retida na 

folha das árvores e da transpiraçâo pelas plantas. 

Os trabalhos de Leopoldo et al, 1981-1982. demonstraram que 

numa floresta densa até 25% da prec1p1taçio pode ser retida pela 

copa das árvores e 9ue 50% da precipitação é utilizada para 

transpiração das plantas. Estes dados indicam 9ue até 

precipita~~º volta a atmosfera na forma de vapor pela açáo aas 

plantas.·o escorrimento superficial pelos igarapes é da ordem de 

25~1.. 

Valores medias para a bacia Hmazon1ca indicam que a 

48. 4i~. e o 

super~icial e da ordem de 51.~~ 

trabalhos de Sala.ti et :'11, 1978; 5alatJ. et al 1~7c;;; Dall 1Jl10 et 

1976 e Dall Olio e~ al, 197,=,·. evidenciaram através de 

t,;cn icas de fracionamento 1sotopicas D/H, • 

e~1ste~c1a de uma reciclagem do vapor d·a~ua na região. 

O estudo da a1veraenc1a da v~por ct·a9ua e a sua compara~~º 

com o Rio Amazonas em 0~1do~. 1nd1ca um ,je res1aenc:i=1. Pi\t':t 



a água da ordem de 2-3 meses no ecossistema amazonice lMarques et 

al, 1980)~ Estes estudos indicaram ainda ser possivel atraves de 

analise das radiosondagens na re9iao litor~nea, especialmente em 

Belem, fazer-se uma previsão das enchentes no baixo Amazonas. 

4.4 Prec1pitacâo 

As precipitaçaes na região ~ma=onica tem sido estudadas 

existindo diversas publicaçaes mostrando a d1s~ribuiçào espacial 

e tempor.al CSUDAM, 1984). Salat i et õl, 1978, apresentaram uma 

distribuiç~o temporal e espacial e discutiram a origem das chuvas 

na Amazônia. 

As informaçSes atuais indicam que para, se explicar o n1vel 

e a distribuição das precipitaçaes é necessário admitir-se uma 

recirculaçâo do vapor d'água na região, isto é, o vapor d'água 

primário em parte se precipita como chuva, que volta à atmosfera 

na forma de vapor, misturando-se com o vapor primaria, 

precipitando novamente. 

Analtsa~do em cohjunto as 1nform~ç6es obtidas ate o momento, 

tentou-se definir um coeficiente de rec1cla9em R (Ver Fig • 

. . . . " ..... ) . 

R=~E!F' \ 1 J 

onde E é a evapotransp1raçlo. P a precip1taç~o e~ definido como 
• 

segue: 
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F' = o:Glo + P E 

onde Qo é o fluxo primário de vapor do 9ceano. Dessa forma ~ 
1 

vem a ser a .fração de Qo que precipita el~ a fração ~e E que se 

precipita. · 

(1988) estimou 9ue 50-60% da precipitaç~o vem da 

recicla9em, e trabalhos em andamento t Vi 11 a Nova et a l, 1989 j , 

indicam que·a reciclagem ma::ima é da ordem de ó21o e a reciclagem 

minima é da ordem de 38%. O êrro destas estimativas depende da 

preciz~o com que s~o conhecidos os componentes do ciclo 

h idroH>91c:o. Os valores dos fluxos, c:omo s~o conhecidos noJe, 

estão indicados no esquema da fi9. 

4.5 Os e9uilibrios d1namicos atuais de a~ua e energia 

de~endem da floresta. 

O equ1librio da agua es~a intimamente 

QualQuer modif1ca~~o do ciclo da a9ua influenc1aré o ciclo da 

energia e vice-versa. O problema fundamental e ae saoer quais 

podem ser i n c r-odu z i d asa pe 1,::, oesma~amentc nos 

equ1l1br1os atuais destes ciclos e 9ua1~ seriam suas 1nTluencias 

nos par&metros me~eorolõ91cos. Este e um problema complexo sem 

resposta simples devido ~s diversa5 1ntaraç6es entre os fatores a 

serem avaliados em cond1çbes de equilibr1os d1+erentes do atual. 

O e9u1l1br10 atual mostra que numa floresta densa 

prec1ptta~io volta~ atmo~+~ra sob a forma de vapor, sendo 25% 



atraves da evaporaç4o da a~ua retida pelas tolhas e 50% atrave~ 

da transpiração das plantas. 

Obviamente, no caso do desmatamento total, como e feito em 

muitos es9uemas de colonizaç~o, o ecossistema mudará. Se forem 

plantadas culturas anuais, teremos uma ou duas especies de 

plantas para suostituir as milhares que exi5t1am originalmente na 

-floresta. Esta mudançs na tlora. com D ~empo 

al~eraçào da fauna e da micro- fauna do sola. Assim os ciclos 

b109eo9u1m1cos ser~o alterados desde o começo. 

No 9ue diz respeito ao ciclo da água, a tendencia 

será de um maior escorrimento superficial, pois haverá uma menor 

quantidade de agua retida pelas plantas. Por outro lado. a n&a 

ser 9ue se introduza alta tecnoloqia na agricultura, incluindo 

conservaç~o do solo, a perda de á9ua de escorrimento superficial 

sera muito maior e mesmo com essas técnicas, o solo desmatado da 

floresta tende a compactar-se, o que reduz a perme~bilidaae 

(Schubart, 1982) como resultado ~ precipitação total ser:<l 

d1v1d1oa em duas fraçaes diferentes com tanoencia para uma 

(' 
elevaç&o da 9uant1dade de agua escoada atravts do 1gar~Pé aurantg 

as chuvas, sobretudo de chuvas fortes ~ uma queda na quanti~~de 

oe a~ua disponiv8l p~ra evaporaç~o. Isto mad1f1c~r~ tanto o c1~!0 

d• agua coma o dA energia. 

Como havera meno~ 

resulta.ri numa ~ued~ da umidade relativa d6 ar, o ~ue por si ~o 

alterara o e9uil1br10 da energia. Ao 1nvas da energia solar 

incidente ~er usada para evaporação ~a agua, :era 1..lsada p.ara. 
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(1975, numa area de campina perto de Manau~. onde as temperaturas 

ioram re~istradas como sendo mais altas do ~ue na floresta. 

Outros aspectos devem ser levantados além dos acima 

mencionados. A alteraçôes na cobertura de ve9etaç~o envolve uma 

mudança no albeto ou uma variaç&a no poder refletor na auperf1c1e 

c:i::insiderada. Esta mudança no albeto ~nvolve alteraçoes no 

e9uilibr10 da ener9ia. 

é evidente que alteraçôes em pe9uenas áreas, c:ercadas por 

floresta nâo deveri~m influenciar no e~uilibrio da energia e da 

a9ua nem o clima regional com um todo. O problema é saber como a 

soma de pe9uenas clareiras em grande numero podem influenciar o 

clima regional, ou mesmo como a agricultura anual e a criação de 

gado numa 9rande escala (surgindo do total de pequenos proJetas> 

podem levar a alteraç:êes nos p.ara'~metros do clima regional. 

As $eç8es anteriores mostram que·o e9uilibr10 da água para a 

bacia Amazonica toda é tal que cerca de 50% da prec1p1taçlo volta 

à atmosfera sob a forma de vapor d·agua atrave~ de proces~cs oe 

Í' 
'· 

A tendenc1a geral do desmatamento ou subst~tuiç~c 

fl::Jresta por OLttros tipos de ccbertur~ de solo, ser:::\ a 

e, 

:al teraç;i.o no equilibr10 da energia • .;ssim. as ~q teraç:oes 
ocorrendo em cada re~1ão juntam-se gradualmente ate prQduz1r uma 

transformaçào maior cuJas consequenc1as finais sio mais d1f1ceis 

de se :avaliar por causa d:1s 1ntera.ç:des m::>.1s comp le)-tas 

relactonaoas ac mcv1mentc geral dBs masas ae ar. 



e preciso chamar a atençio tambem soor9 a evidencia da 

reciclagem do vapor d"a9ua na Sacia Amazon1ca. A e:11~tenc1a de 

uma grande 9uantidade de vapor d'~9ua na atmosfera, 

parcialmente devida à atividade florestal, além de controlar o 

e9uilibric da energia, permite a formaç~o de nuvens e portanto 

chuvas. 

i:nvolva 

Assim, é possivel ~ua uma d1minu1~~0 na •rea flcrestada 

no vapor 

consequentemente poderá haver uma •lteraçic na oistribu1~ic de 

precip i taç:~o. O que n~o pelo menos numa primeira 

aproximação, é a quantidade de vapor vindo do Oceano que tende a 

fomar chuva na regi~o. No entanto, é provavel que a distribuiçlo 

de chuva, que em parte é devida à reciclagem do vapor ct·agua, 

mud~ra e que a precipitaç~o total em relac~o aos niveis atua1E 

será também diferente, A extensàc desta 

nivel das perturbaçaes que ocorrerão. 

influência dependera de 

Outro ponto importante a considerar. é que existe um 

transporte de vapor d'á~ua da Amazdnia para as areas adJacentes, 

Prat1c:amente o ano todo, o·fluxo de v~por d agua nas 1~t1tudes de 

v : lhena e Bras1lia séo de norte par,a SLt í , 

intensidade, EKiste também um fluxo em d1reçio a zona centr~l d~ 

1-11ner1r::ã>. dd Sul. a nc í u i ndc a parte do ~·lanaJtc:, Central E<ras!l,:?u·o. 

No entanto. tendo em v1s~a que o 

bacia Amazon1ca para estas regio~es. ev1cenc1a-se uma relaçao oe 

dependenc1a, a qual devera ser analisada e ~uantificada de 

maneira s1stemat1ca. Tendo isto em vista. sera muito importante 

antes de que o nivel de desmatamento atinJa valores elevaacs que 



mod1f1caç6es desta natureza sera 01f1cil o ccntr6le atraves de 

pro~ramas ae recuperaç~o das florestas. 

Pelas informaç:ôes existentes, evidenc 1a-se a nec:essida.de de 

um conhecimento mais ~eguro da di~amica do vapor d'água na reg1~0 

Ama.zen ica e sua intlerac;:;io com ! as areas adjacentes antes do 
1 1 
1 • 

e~taoelecimento de outros projetos de calcnizaç~o. A exPer1ência 

demonstrou 9ue uma vez 1nic1ada a acupaç~o de uma area e 

impossivel o controle dos fluxos m1gratorios e conse~uentemente 

do desmatamento. A experiªncia mais recente e a taxa explosiva de 

desmatamento em Rondônia4 em consequenc1a dos programas de 

colonizaç:âo ~ue inicialmente tinham certos prapositos e 

dimensões, porem na real idade tornc:n.1-se devast:l.ç.ào 

incontrolável. 

Do ponto de vista de mudança c!1mat1ca global 

~Efeito Estufa'', a Amaz&nia representa um reservatorio de carbono 

equivalente a ••••••• <citar). A contribui~~º do desmatamento na 

Ama:bn1a na trans~erencia de C do reservatorio da Biosfera para a 

Atmos~era. tem sido estimada como sendo 19aul a ••.. 2m 1987, 

e• ••• " em 1988, o que r~presenta ... % aa cantr1bu1çào glooal de 

C02 para a atmosfera. 

proqr:i\mas de c:olon1::açci!o. 

Entre 1numeros proolemas a ~erem anal1:ados. 

destacam e que deveriam merecer especial atenç~o pela 1mport&nc1a 
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5. Conclusaes e recomendaç~es. 

A agricultura migratória praticada por toda a Amazônia. a 

chamada tec:nolo9ia de Yurimasuas. a c:olonizaçao da Transamz6nica. 

o projeto Jari e as pastagens oe Paragom1nas s~c ~tivida~es 

a9r0Pecuar1as totalmente d i s e i n e as qu.an e o a sua razao social e 

principalmente ec:on&mic:a. Entretanto, todas tiveram al90 em 

comum, foram desenvolvidas sobre os inferteis solos tropicais. E1 

justamente, a pobreza destes solos foi o principal fator 

limitante em todas elas. 

Decorridos quase um seculo apos a pr1me1ra tentativa de 

colonizaçao na Amaz8nia parece que a 

aprendida. 

I iç:~o ainda nà!o· foi 

F·ara Me99ers (1971), citada por Russell < 1987), estas 

se9u1das tentativas fracassadas de c:olon1zar a Amazônia 

constituem-se um dos maiores paradoxos do nosso tempo. 

Jordan (1987d,. no entanto, este paraao~o poae ser expl1caao pelo 

imediatismo que norte1affi as dec1sóes aos pcliticos e go~ernantes 

entre uma elenç:,ito e outra e pela perspectiva de ''lt..tc:ro "t3.Cl 1 '' =! 

Do ponto de vista econamico, deve Eer considerado que nem 

~empre um fracasso em termos agr1cola ~u ambJental s19n1ftca urn 

fracasso financeiro. Como colocado por Hecht tl9851, no cas~ aa~ 

pasta9ens em Para9om1nas~ devido a politic:a de incentivos fiscais 

e SLtbs1dios, o c:p .. te menos importa~ a fertilidade do solo ou a 

+orma àceciuada de mane.ia. i=. super valar1::aç:ao da tarra por si sei 



Ja se constitue num ne9oc10 altamente lucrativo. Exam1nanao-se a 

avaliação feita em 1985 sobre os íncentivso ~iscais concedidos 

das informa,;tles acima. No item 

atesta-se a veracidadei 

VII lp8.49) deste relatorio, os\ 
problemas nos projetos 9ue os\ 

pela SUDAM por Gas9ues e Yokomizo (1985) 

autores citam uma série de 

inviabilizam totalmente em tsrmos tecnicos. Entretanto. os 

projetos continuam a exi~t1r e serem aprovados. Hecan,;emente, 

Hec:tch (no prelo) mostrou que uma das formas mai~ lucrativas de 

exploraç~o agropecuaria e a superlotaç~o das pastagen~ por alguns 

anos, até a total degradaç~o das mesmas. E~ta prática é a mais 

lucrativa mesmo sem incentivos fiscais. Po outro lado, este tipo 

de exploraçlo deixa cada vez uma maior área de pastagens 

degradadas e aumenta a press~o por desmatamento. Portanto, a 

continuar esta tend~nc1a, 
1 

os esforços da EMERAPA em tentar 

recuperar pastagens degradadas tSerr~o e Toledo,1988) e outros 

esforços no sentido de se encontrar a melhor maneira de se 

utilizar os solos da ~mazdnia, tera sido em v~o. Pois 

supervalor1zaç~o da terra. Juntamente como 1ncent1vos ~1sca1=. 

por siso s~o muito ma1E lucrativos que a atividade agropecuaria 

a ser oesenvolv1da. 

se1..lt1l1zar 

populaç~es sem-terra do Nordeste e Sul-Sudeste tam õe mestrado 

desastrosas. Nos anos setenta e oitenta, 

Transamazan1ca e de Rond8nia foram os maiores exemplos. Hecnt 

Idada~ n~o publicado) tem mostrado que o re~orno f1nanc:e1ro dos 

colonizadores sa.l.ãtr.,Q m s n i rno n.ac 1 ori a L, 



Portanto, os pe~uenos agricultores mudam ~ua fcr~a de traoalho 

para em~resas privadas. Suas terras s~o consideradas uma Tonte 

secundária de renda. ou s~o limpas para que ~eJam 
' 

para serem utiliJadas 
1 

1 

vários assentamenios 

1 
valor1zroas em 

como pa.ftagem. 

1 promov1e1os pelo 

vendidas por uma maior preç:o 

Recentemente, em Rondônia 

9overno parecem estar seguindo este caminho. L.A.Mart1nell1 teve 

a oportunidade de trabalhar com cerca oe a mata1ros na Usina 

H1droeletrica de Samuel em Novembro de 1988. Destes oito mate1ros 

seis deles tinham lotes doados pelo eHtinto lNCRH. HGualmente 

tinham deixados suas famílias em Jiparana e seu principal 

sustento vinha do trabalho assalariado. 

Em termos ecolo91co, parece estar aemon~trado 

da AmazSnia necessita ainda de mu i tos 

estudos. A conclusMo mais evidente que se cnega e que os 

pesquisadores sabem o que n~o ~azer com os solos da Ama=an1a. No 

entanto, ainda n~o encontraram uma maneira racional de explora- 

lo. Supondo-se que a tecnologia de Yurimaguas seJa eficiente, 

apesar do assunto ainda estar sob debate ,Fearns1de, 19871. Esta 

mesma tecnologia necessita de uma ass1stenc1a tecnica inten~a e 

um mercado regulari=ado. Ora. 

ade~uada para o plantio. ~tu~lmenta, em ~onc6n1a colonos Toram 

assentados de acorao com 1nformaçbes obt1aas em mapas ae solo a 

como.se sabe inaae9uado Para tal Propos1to. 

Como rest.1!tado, urn m..1.peamento meus detalhado mostro1..1 c:n.te aos 9c,;~ 

d~ solos ferteis existentes baseados no primeiros mapas, eram 

t'-=!:llmen te "térte l = so,nen te 



F'ortanto, supondo-se que J~ haJa 

exploraç~o da Amazõnia, ha necessidade de um apr1mor~mento das 

que os mesmos possam ser implantados com uma menor chance de 

fracasso. 

ResL1m1ndo. ha ainda um lon~o cam1nno a percorrer no ~ent1dc 

de se achar a melhor maneira cte se explorar racionalmente a 

Amazõnia. Por cu t r-o lado, há quase um seculo. políticos. 

('· 
9overnantes e empresários v~m 

' .. insistindo na aplicação de um 

mod~lo de ocupaç~o da terra 9ue tarz degradaç~o do meio ambiente 

e n~o é.economicamente viavel a medio e longo prazo. 

Este lon90 caminho passa, a nosso ver, por açc:les C1L1e 

JU~9amos serem imprescindiveis e 9ue devem ser tomadas com a 

maxima ur9enc1a. Dentr~ elas podemos destacar: 

-Zoneamento agro-ecologico da re9i~o. Neste sentido, 

ativ1dade primeira e essencial deve ser um c:onhec:imento dos 

recursos naturais m.. renovave1s a L\ffi niver c:ompat1vel e om o 

tamanho da re91ào. F'or e:<emp lo, os mapas de solo 00 pr~Jeto 

RADAMBRASIL, fonte primar1<ã>. ~ara os proJeto:i de :1.ssent.;;\mento 

agric:ola, e de escala mais detalhada até o Presente mamente. 

est~o effi escala de 1:250000. 01..1 seJs, a n:1.·1,:l e,:Plor:acor-10. 

necessário portanto que se incentivem os levsntamen~os ce selo a 

n1.ve! detalhado ll:250001 ou sem1 detalhaao 11=50000> 

proceder o z o n eamen·t o. Devemos ressaltar tamcém c.ue tal 

:oneamento n~o deve ser baseado somente nos par~ffietros classices 

utilizados nos zoneamentos a9r1cola. mas sim levar em conta a 
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implantar e ga~antir areas ~ue deveràc 

reservas ecolo9icas áreas a serem 

utilizadas como reservas extrativistas, e are~s que podem sofrer 

uma forma de manejo que garanta porem, longo prazo, a 

~anutenç•o de seus recursos naturais renovaveis. 

-incentivar as pes~u1sas para aproveitamento agricola aas 

varzeas, evitando o incentivo à a~r1cu1tura de te~ra-+1rme. 

principalmente na Amazônia Central: 

-Continuar e incentivar o monitoramento oásico de sedimento 

e qualidade de águas dos rios da re9i~o, que s~o essenciais se 

quisermos entender a médio prazo os pontos nevrálgicos da açao 

antropica na re9i~o. 

-Evitar o máximo possivel a contamina~~º das águas por 

mercur10, metais pesados e a9rot6xicos! oriundos de atividades de 

mineraç~o, industriais, ou a9ricolas. 

-Incentivar os est~dcs de impactos ambientais causados pela 

instalaç~o de hidroeletricas na regi~o. Os estudos devem ser 

feitos e concluioos antes do in1c10 ae 9ual9uer obra. Nas Já 

e:dstantes, e essenc i a I o men í toramen to constante de\ qL1al idade da 

água ao reservatorio e o controle dos processos de ocupaçào da 

terra à Jusant~ da barragem. 

-~umentar a densidade da rede de observaçbes meteorolc91cas 

na regià'.o. 

-F·romover e incentivar atividades 

sistematico dos fluxos ae vapor d agua na região Amazonica. E 

nec:essario 9Lte se a1..1mente a rede de rad 1osonda8ens 1,a re<=J 11!0. E 

~amb~m nec~sar10 9ue se promova um e5tuda mais detalhaao aas 

~I 



informações Ja e:: isten tes neste campo. 

-Promover e incentivar atividades que visem o estuoo do 

balanço hidrico e ener9etico em áreas desmatadás. 

-Estudo dos ciclos bio9eoquímicos e dos processos de 

manutenção da alta taxa fotossintética na região Ca maior do 

planeta). 

-Analise multi-disciplinar nas are as recentemsmte 

colonizadas, procurando-se entender as limitaç8es ecolo91cas às 

diferentes formas de utilizaçâo dos recursos naturais renovaveis. 

Deve-se salientar que, dependendo do processo de ocupação os 

recursos biolô9icos nâo poderão ser considerados renovaveis. 

-o ponto vital porem é a eliminaç•o total de incentivos 

fiscais e subsidies 9overnamentais. Tais incentivos e subsidies 

tem sem sombra de duvida levado a um desenvolvimento fundia.rio 

erroneo para a resi~o, incentivando a especulaç~o imobil1aria 

sobre grandes areas desmatadas, já de9radadas e de difícil 

rect.1peraç:§:o. 

A analise desses problemas para uma area que 

corresPonde a metade do territorio nacional sera impossivel sem a 

formação de pessoal habilitado e que se disponha a trabalhar com 

afinco nesBa regi~o. O fortalecimento das un1vers1aad~B e dos 

anteceder ao desenvolvimento ~oc10- 

econ6mico para que os tacnicos nào tenham posteriormente a 

responsabilidade de corrigir os erres cometidos, os c:p .. lais pelas 

cond1ç:8es já descritas ser~o as ve:es técnicas e economicamente 

insoluveis dentro de um pra:o de temoo de interesse social. 0eve- 

~e pois, ace1erar o processo d~ pes~UlBB, forma~ào cte mio-de-obra 



esp,ec1al izada, 

diminuindo os r1$cos de in$ucessos. 
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Tabela 5. Valores de rss, DR, TDS, Qmedia1Hrea e da relaçáo TSSiTDS nos rios da Bacia Amaz~nica. 

Bacia do rio Amazonas-Excursão Fluvial 

canal Principal Qmedia Are a TSS DR TDS• TSS/TDS 
<x103 ris) llClO;s l<r) (xl~ t/y) (t/Kr.y) <x104' t/yl 

Vargee Srande 56,0 1134,54 647 571 182 3.b 
Obidos 157,0 4618,75 1156 2S0 2ó2 4.4 

Tributários 

R. Iça 7,4 121,96 19 1 "' .• 1' , 5.9 .:., "''" R. Jutaí 1,4 88,07 2 23 1,0 2.0 
R. Juruâ 4,8 162,00 2b · 110 b,9 3.8 
R, Japurá 13,3 24ó,51 23 79 8,1 2,8 

{' R, Purus 10,0 372,50 29 78 10,2 2.8 
R. Negra 15,8 583,64 b 8 4,4 1.4· 
R, Madeira 28,0 1360,00 488 357 41,0 12.0 

Bacia do rio Madeira· Excursão Terrestre 

Tributárias Qmedia Are a rss DR TDS• TSS/TDS 
(x103 a3/sl (x103 Ka!Z) (xlQl' t/y) {t/Kff12,y) (x103 t/y) 

R. Pimenta Bueno o, lá5 12,3% 174 14 84 2,0 
R. Jiparaná 1,035 33,010 748 .23 297 2.5 
R. Jaru 0,140 4,400 28 ó,4 55 o.s 

"Valares extraídos de 11artinelli et al, (em- preparo). 
'"Valores extraídos de Nartinelli et al, (1988b). Estes valares são aproximados, pois valores 
de alcalinidade não eram disponíveis, 
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