
O Índio e o EI Nino: florestas alteradas pelo fogo natural na 
Amazônla ê 

1. Evidências na literatura para queimadas naturais na Amazônia: 

Robert Sanford et ai. (1989): . Encontram carvão com idades de até 6.000 anos, tanto em 
floresta densa de terra firme (solo argiloso) como em floresta de caatinga amazônica (solo 
arenoso). Local: arredores de San Carlos do Rio Negro (fronteira Brasil/ 
Colômbia/Venezuela), onde, hoje, o mês mais seco tem mais de 200 mm de chuva. 

Juan Saldarriaga (l 985): Em viagem pela Amazônia brasileira, encontra pequenos pedaços 
de carvão em aproximadamente metade das tradagens feitas. Após extensas tradagens no alto 
rio Negro/Orinoco, ele comenta: "A maioria dos locais tiveram carvão vegetal em diferentes 
profundidades, com maior porcentagem de amostras encontradas até 50 cm de profundidade. 
A presença de carvão vegetal na maioria dos locais parece indicar que queimadas naturais 
teriam ocorrido durante os últimos 10.000 anos, como resultado de flutuações climáticas." 

Christopher Uhl, Boon Kauffman & Dian Cummings (1988), também trabalhando nos 
arredores de San Carlos, demonstram que a liteira de quatro tipos de vegetação pode pegar 
fogo após apenas seis dias sem chuva. Estes tipos de vegetação facilmente queimados são: 
igapó baixo, campina aberta, capoeira e clareiras pequenas dentro da floresta densa, 
ocasionadas pela queda de uma árvore. A liteira da floresta de terra firme não queima, mesmo 
após 41 dias de exclusão de chuva por uma lona medindo de 3 x 6 metros colocada no sub 
bosque. Dizem, ainda: "Embora queimadas [naturais} sejam raras na Amazônia, o fogo 
pode ter desempenhado um papel histórico na floresta amazônica". 

Philip Fearnside: Encontra carvão no solo de floresta primária nas reservas do projeto 
DBFF, 90 km ao norte de Manaus. 

Sternberg, H.O'R. (1968): "Whatever the size of the pre-Colombian population, it was large 
enough and had inhabited South America Iong enough to have blurred the distinction between 
a truly natural anda humanized ecology. Technological western man was to apply powerful 
new tools to the transformation of the organic and inorganic scene. But one of the most 
potent instruments of ecological change of ali times was already in the hands of even stone 
age Amerinds. That instrument was fire." 

2. Exemplos de tipos de vegetação que sofrem penetração de fogo na 
Amazônia: igapó, campinarana, babaçuais, campos antrópicos 
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Evidências para a ocorrência de queimadas sem derrubada anterior, nos igapós e 
campinaranas do baixo rio Negro 

• diapositivos de sobrevôo do rio Negro 
• relato de Padre Marchesi: queimadas no rio Negro: "Ilfinimondo dei I 925" 
• Observação de queimada nas florestas de igapó em frente a Cacau Pirera, onde predomina 

a palmeira Jauari. 
• predominância da palmeira Astrocaryum jauary nas ilhas perto de Barcelos 
• 
• 
Evidência para ocorrência de queimadas nas campinaranas do alto rio Negro: 

• imagem de satélite do interflúvio Aiari/ Uaupés 
• contornos redondos ou encostados em aceiros naturais 
• fisionomia da vegetação nestas manchas redondas: lembra uma capoeira, embora a 

composição florística não sugere ser resultado de uma queimada recente. 

Inferências sobre a origem das manchas circulares do alto rio Negro: 

• Há numerosas manchas circulares e isoladas. Se as queimadas ocorreram todas no mesmo 
ano seco, teriam que ser provocadas pelo homem, quando transitando ou caçando nos 
interflúvios, e não por raios. 

• As manchas verde claras são mais contínuas e maiores quanto mais próximas das terras 
agriculturáveis do rio Aiari, o que também indica que o homem teria sido a fonte do fogo 
(ou vindo das roças, ou provocado em caçadas mais próximas às habitações) 

• Segundo Peter Ashton (pers com., 1995) as "heath forests" da Malásia também sofrem 
penetração de queimadas, e estacionam num estágio incompleto de sucessão secundária. 
Estas florestas são fisionomicamente e ecologicamente semelhantes às campinaranas da 
Amazônia. 

Como estes locais estão ocupados por florestas baixas de campinarana e incluem campinas 
abertas, os experimentos de Uhl et ai. ( 1988), indicam que eles podem ser queimados 
facilmente em anos normais. O fogo, provavelmente, extingue-se nos atuais limites redondos 
das campinaranas baixas. Ou seja, uma vez criadas por uma queimada em ano extremamente 
seco, estas manchas de campinarana baixa se tornariam mais susceptíveis a queimadas futuras, 
estabelecendo uma vegetação de piroclímax. 
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Evidências para a existência de florestas antrópicas de babaçu 

A palmeira babaçu (Orbignya sp.) é favorecida pela queimada .. Vive e reproduz dentro de 
florestas sem queimadas, mas aumenta muito sua densidade populacional após uma queimada, 
devido à eliminação de outros competidores vegetais. Suas adaptações ao fogo, descritos 
detalhadamente por Arens (1956, citado em Sternberg, 1968), Aubreville (1961, IDEM) e 
Anderson (1991) incluem: 

• Ausência de um tecido de câmbio logo abaixo da casca, ao contrário do câmbio das 
dicotiledôneas; 

• Floema espalhado em feixes dentro do tronco, e não logo abaixo da casca, como nas 
dicotiledôneas, portanto, também protegido do calor das queimadas; 

• Meristema apical protegido do calor das queimadas pelas bases das folhas, lenhosas e 
espessas; 

• germinação criptogênica: remete o meristema apical para debaixo da terra fornecendo 
proteção ao fogo quando a planta é jovem; 

• Endocarpo lenhoso, muito espesso, serve como isolante térmico dos óvulos ("amêndoas") 
quando os frutos caídos são queimados; 

• Dispersão pela cutia, necessária para um fruto tão pesado. 

Nas pastagens no sul do Pará. o babaçu (e o inajá) é considerado uma praga. Os juvenis que 
sobreviveram da floresta cortada rebrotam após o fogo. São eliminados com certa dificultade, 
enfiando um bastão de ferro no chão para danificar o meristema e despejando a herbicida 
Tordon no buraco. Se a pastagem sofrer apenas queimadas periódicas para limpeza, sem o 
trabalho especial necessário para eliminar o babaçu, esta palmeira pode formar um dossel 
quase contínuo sobre a pastagem. As folhas dos juvenis atingem 6-8 metros de altura, ainda 
com o caule subterrâneo. 

Podemos concluir, portanto, que uma alta densidade de babaçu dentro de uma floresta madura 
(ocupando 20% ou mais da superfície do dossel) é forte indício de uma queimada anterior no 
local, ou para formação de pasto, ou para roça, ou fogo natural que penetrou na floresta, 
eliminando as outras espécies. 

Identificação de adensamentns de babassu cm imagens de satélite: 

A arquitetura do dossel das palmeiras é peculiar. tornando muito escura, em imagens de 
satélite, qualquer vegetação dominada por palmeiras altas (adensarnentos de buriti, tucumã, 
açaí, patauá e babaçu são os exemplos verificados no campo e em imagens Landsat do mesmo 
local). O contraste das sombras criadas pelas palmeiras somente se torna visível quando a 
imagem é feita numa faixa espectral fortemente refletida por folhas verde sadias. A melhor 
faixa espectral é o infravermelho próximo, não visível ao olho. O escurecimento da imagem 
advém da concentração dos folíolos em grupos e do ângulo muito vertical dos folíolos das 
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palmeiras e conseqüente criação de grandes espaços entre eles, visualizados como áreas de 
sombra pelo satélite. 

As folhas de palmeiras são altamente agrupadas, por quatro razões: 1) a palmeira não 
ramifica, 2) as folhas estão agrupadas no ápice, 3) os folíolos estão agrupados em fila ao 
longo do ráquis da folha, e 4) algumas palmeiras tem seus folíolos todos no mesmo plano ao 
longo do eixo da folha. A maioria das palmeiras também tem folíolos com orientação muito 
vertical. O campeão neste sentido é o babaçu: seus folíolos estão todos em um plano, 
orientado paralelo à visada vertical do satélite. 

Babaçuais em locais de antigas roças indígenas: padrão escuro e circular 

Imagens de satélite da floresta "primária" entre Altamira e Carajás revelam pequenas feições 
de vegetação circular e escura. Estas feições tem diâmetro de -2 km e, muitas vezes, estão 
distribuídas ao longo de um pequeno rio ou igarapé. Um bom exemplo destas feições existe 
na Área Indígena dos Xikrin do Cateté. Quando detectados cm imagens do TNPE em 1990, 
estas feições foram interpretadas como prováveis adensamentos de babaçu, ocasionados pela 
queima de roças no entorno de uma maloca ou aldeia. A coleção de roças ativas e 
abandonadas seria mais ou menos redonda, eventualmente levando à substituição de toda a 
floresta densa por matas secundárias dentro de um certo raio da aldeia. Após alguns anos, a 
aldeia seria deslocada para outro ponto, iniciando o processo de formação de uma série linear 
de manchas circulares na terra firme, próximo a um rio. O avanço da sucessão secundária na 
área abandonada não eliminaria os indivíduos de babaçu, e estes conseguirem manter sua 
hegemonia por muitas gerações da espécie. 

Em agosto de 1996, foi efetuada uma verificação em sobrevôo das feições de vegetação escura 
em floresta "primária" nas proximidades da estrada para São Felix do Xingu. As manchas 
circulares de floresta escura são, de fato, adensarnentos de babaçu, onde 20% a 50% do dossel 
está ocupado por esta espécie de palmeira. 

Babaçuais que, provavelmente, resultaram da penetração de fogo na floresta sem 
derrubada para roça indígena: padrão escuro contínuo, findando cm acciros naturais ou 
em bordas arredondadas 

Este tipo de padrão é mais raro. Alguns exemplos são mostrados cm diapositivos. Nem toda 
mancha de floresta de babaçu contínua pode ser explicada assim, pois é possível que as 
manchas pequenas e redondas acumulem ao longo do tempo até ocuparem toda uma região 
contínua. 

Campos de samambaia da Serra Parima: savanização pelos Ianomamis 
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3. Mortalidade provocada por seca, sem fogo: 

• Abstract de Leighton & Wirawan (1986) 
• Gráfico de Philips & Gentry (1994): aumento na taxa de turnover de florestas tropicais: 

fertilização por C02 ou seqüela do El Nino de 1 983? 

4. Dois outros tipos de vegetação, possivelmente relacionados com 
penetração de fogo dentro da floresta: mata de cipó e mata de bambu: 

• Imagem com mata de cipó 
• Fisionomia da mata de cipó 
• Fotografia aérea e imagem com mata de bambu 
• Imagens em seqüência temporal, mostrando o avanço de um evento de mortalidade na 

mata de bambu 
• Mapa da extensão da mata de bambu 

5. Conclusões e Inferências: 

• As grandes extensões de florestas antrópicas detectadas cm imagens de satélite 
podem ser apenas a "ponta visível do iceberg". O homem está na Amazônia há pelo 
menos 11.000 anos. É possível que quase toda a floresta amazônica tenha sido ocupada, 
uma ou mais vezes, por roças indígenas (no caso de solos argilosos de terra firme) ou que 
tenha sofrido penetração de fogo provocado pelo homem ( caso de solos arenosos e 
rochosos e formações vegetais em locais mais sazonais, como matas de cipó e de bambu e 
"florestas abertas" com palmeiras). 

• O conceito de florestas culturais, oriundas de manejo dirigido com espécies plantadas 
pelo homem, se verdade, tem uma importância secundária na composição atual das 
florestas amazônicas. A mão do homem, em sinergia com o E\ Nino, provavelmente teve 
grande influência sobre padrões geográficos de diversidade Ilorística. O agente mais 
importante neste sentido tem sido o fogo e o resultado inclui vastas florestas secundárias 
em processo de sucessão extremamente lenta, ainda dominadas por espécies favorecidas 
pelo fogo. 

• O ano EI Nino de 1925, deve ser apenas um entre muitos anos secos ocorrentes nos 
últimos milênios na Amazônia. Naquele ano, o nível máximo do rio Solimões atingiu 
somente o nível mínimo dos anos normais. As florestas de solo arenoso e rochoso 
tomaram-se altamente susceptíveis à penetração de fogo. 

• A história (fogo) e não o solo ou clima atual, possivelmente explique duas grandes 
enigmas fitogeográficas: a mata de cipó (100.000 km") e a mata de bambu (180.000 
km'), 
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6. Sugestões para pesquisas em Ecologia Vegetal 

• Alto Rio Negro: Fazer trincheiras ou tradagens ao longo de transectos que atravessam o 
limite das manchas redondas no alto rio Negro procurando evidências de queimadas 
recentes. Entrevistar moradores locais sobre práticas de caça o ocorrência de queimadas 
nas carnpinamas interfluviares. 

• Mata de Cipó no Pará: Árvores com casca espessa, como a castanheira, sobrevivem 
melhor à uma queimada dentro da floresta. Se a mata de cipó foi criada pela passagem de 
uma ou mais queimadas nos últimos -80 anos anos, as árvores grandes dentro da mata de 
cipó devem ter casca mais espessa ( em média) do que as árvores grandes fora do cipoal. 
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São Gabriel rainfall (mm/month) 
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