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Os Recursos Hidricos da Amazônia 

Wolfgang J. Junk 

1.) Introdução 

Problemas ambientais, ligados a ações antrópicas no decorrer da 

ocupação da bacia Amazônica, provocaram uma preocupação crescente 

com os recursos naturais da região, tanto em nível nacional, quanto 

internacional. Esta preocupação concentrou-se nos últimos anos nas 

florestas sempre-úmidas, deixando os impactos nos outros sistemas e 

subsistemas da bacia em geral e no meio ambiente aquático em 

especifico, para o segundo plano. Além disso, água é tão abundante 

na maior parte da região Amazônica que, provavelmente por isso, 

existe pouca preocupação com os recursos hídricos. Porém, tem que 

levar-se em consideração, que qualquer impacto antrópico ao meio 

terrestre trará, mais cedo ou mais tarde, conseqüências diretas ou 

indiretas aos recursos hídricos (Salati 1990). 

Água é um elemento essencial tanto para o uso individual do 

homem quanto para atividades industriais e agropecuárias. A pesca 

nas águas interiores, e no futuro, a piscicultura são atividades de 

suma importância para o fornecimento da população de proteina 

animal (Petrere Jr. 1978 a,b, Junk 1984a). A energia hidrelétrica 

tem papel crescente na Amazônia e será no futuro um das fontes 

energéticas principais não somente da propria região mas também nas 

áreas adjacentes (Junk & Mello 1987). Nos habitais aquáticos ocorre 

uma grande variedade de organismos altamente especializados (Junk 

1983). Eles são de suma importância sob o ponto de vista da 

proteção de recursos genéticos e da proteção ambiental, e.g. para a 

conservação da biadi versidade. Obviamente, habitats aquáticos são 

também lugares de grande importância para ciclos biogeoquímicos 

tanto em nível regional, quanto em nível global, e.g. no transporte 

e na fixação de carbono (Richey 1982, Richey et al.1985, Junk 1985) 

e na liberação de C02, methano e de outros gases, traços de 
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importância para o efeito estufa (Richey et. al. 1988, Barlett et 

al. 1988, Devol et al.1988, 1990, Wassmann & Trein, no prelo). 

Recursos hídricos mal manejados, além de provocar prejuízos 

sérios para os usuários acima mencionados, podem criar problemas 

seríssimos para a comunidade, e. g. para a saúde pública 

(distribuição da cólera e de outras doenças gastro-intestinais, 

schistosomiasis, etc.). Isso significa, que o seu manejo adequado 

não somente é uma atividade de interesse ecológico, mas 

principalmente econômico. 

Além disso, ela é uma necessidade política, porque os 

interesses dos diversos usuários encontram-se em pleno confronto. 

Em nível local e regional já começaram conflitos sérios com vitimas 

fatais, e. g. na "guerra dos peixes" na Amazônia brasileira entre 

pescadores profissionais e moradores. Com a ocupação acelerada da 

Amazônia surgirão no futuro problemas ambientais, que vão atingir 

os interesses também em nível governamental. O Rio Amazonas e seus 

afluentes atravessam fronteiras com toda carga de poluentes, germes 

de doenças, sedimentos adicionais oriundos do mau manejo das terras 

e com uma descarga modificada de água em dependência do seu uso. As 

conseqüências de atividades humanas em grande escala ( falhas ou 

não) nas áreas de captação rio acima, afetarão os interesses dos 
usuários rio abaixo sem respeitar fronteiras políticas. 

Problemas semelhantes são bem conhecidos na Europa, e. g. no 

caso do Rio Reno entre a Suíça, a França, a Alemanha e os Países 
Baixos. Também, eles já começaram a mostrar efeitos nos trópicos, 

e. g. no Rio Nilo entre o Egito, o Sudão e a Etiópia, nos Rios 

Ganges e Bramaputra entre a Índia e a Bangladesh e nos Rios Euphrat 

e Tigris entre a Turquia, a Síria e o Iraque. o planejamento e a 
aplicação de estratégias para um manejo racional, integrando 

aspectos econômicos, ecológicos, políticos e sociais e por isso são 
de interesse geral para todos países do Pacto Amazônico. 
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2.) caracterização dos recursos hídricos da Bacia Amazônica. 

Na maior parte da bacia Amazônica, a chuva é abundante durante 

o ano inteiro. Mesmo nas regiões cobertas com serrado, com uma seca 

mais pronunciada, a quantidade total das chuvas normalmente não é 

abaixo de 1500 J1llll a-1 (Salati & Marques 1984). Esta quantidade de 

precipitação, mesmo sendo em parte concentrada em uma estação 

chuvosa, resultou na formação de uma rede densa de drenagem, que 

transporta o excesso de água pelos igarapés e rios aos grandes 

afluentes do Rio Amazonas e finalmente ao mar. 

A Amazonia representa mundialmente a maior bacia sedimentar 

Terciária. Durante este período, depressões maiores foram 

colmatadas e posteriormente novas depressões não foram formadas por 
causa da pouca atividade tectônica, com excessão da região Andina. 

Na planície da bacia Amazônica Central mais de que 1 x 106 KM2 são 

situadas abaixo da isohipse de lOOm. Mesmo nas regiões montanhosas 

dos escudos do Brasil Central e das Guianas existem grandes áreas 

com relevo pouco pronunciado, e.g. as "chapadas". A situação 

geornorfológica atual é o resultado deste histórico geológico e tem 

as seguintes conseqüências para toda a Amazônia com excessão da 

região Andina (Junk 1983, Junk no prelo): 

- Lagos do tipo clássico não ocorrem em número significativo. 

Os inúmeros igarapés e rios formam na sua maioria extensas 

áreas alagáveis ao longo dos seus cursos. 

As vastas planícies tem problemas de drenagem e formam 

grandes planícies de inundação, periodicamente cobertas com água. 

Em termos de qualidade química, as águas amazônicas podem ser 

classificadas ao longo de um "gradiente de fertilidade" entre águas 

extremamente pobres em nutrientes em um lado (e.g. a grande maioria 

das águas pretas e muitas águas claras) e águas ricas em nutrientes 

no outro lado (a maioria das águas brancas) (Sioli 1968, 1984). Uma 
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posição intermediária entre ambos extremos ocupam algumas águas 

claras e brancas. A qualidade da água depende da geologia da área 

de captação, que é mui to mais complexo de que presumido ainda 

poucos anos atrás ( Furch s Junk 1980, Furch 1986). Generalizando, 

pode-se dizer, que a grande maioria das águas brancas férteis tem 

sua origem nos Andes, de onde elas recebem a sua carga de 

suspensóides férteis e nutrientes em solução. 

Este aspecto de fertilidade, apresentado aqui de uma forma 

muito simplificada e generalizada, tem importância grande para o 

tema deste encontro. Em habitats aquáticos, fertilidade é 
diretamente ligada à produção, e produção é de interesse econômico 

para a região (Junk & Furch 1985). Além disso, baixa fertilidade 

significa vulnerabilidade grande em frente a impactos 

antropogênicos por causa de baixa capacidade de recuperação. o uso 

inadequado de tais sistemas ficará, em pouco tempo, não somente 

antieconômico, como também destruirá o sistema de uma tal maneira , 

que a sua recuperação iria necessitar décadas ou centenas de anos. 

3.) o impacto antropogênico aos igarapés e pequenos rios, 

O desmatamento nas áreas florestais como a implantação de 

projetos agropecuários e agroindustriais em grande escala resultam 

em uma mudança do regime hidrico dos rios e igarapés por causa da 

mudança do padrão do escoamento superficial. A tendência desta 

mudança é de ampliar a amplitude entre a descarga na época seca e 

chuvosa. Em igarapés isso pode chegar ao ponto de secarem durante a 
seca completamente e viram riachos torrenciais durante fortes 

chuvas. As conseqüências tanto para os organismos aquáticos quanto 

para os moradores ao longo dos igarapés são obvias: falta de água 

no pico da seca e água demais e inundações perigosas durante fortes 
chuvas. 

Além da mudança do regime hidrico, modificações da cobertura 

vegetal natural resultam em um aumento da taxa de erosão. Já que na 

maioria dos casos os projetos agroindustriais e agropastorais não 
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a carga sedimentar aumentará 

tais como a garimpagem de 

cassiterita, o processamento da bauxita 

se preocupam muito com a proteção dos solos contra a erosão, 

especificamente com a proteção da mata ciliar ao longo dos igarapês 

gradativamente. Outras 

ouro, a mineração de 

contribuem para aumentar 

e rios, 

atividades 

mais a carga sedimentar. 

As conseqüências negativas deste processo são várias: 

A carga 

sedimentos 

sedimentar pode atingir 

depositados prejudicam 

um nível, 

o sistema 

que as camadas de 

radicular da mata 

ciliar por asfixia. As árvores morrem e não seguram mais as beiras 

e a erosão durante fortes chuvas começa a modificar os leitos 

aumentando ainda mais a carga sedimentar. Este processo 

autoreforçante resultará 

fortes. Os custos para 

em rios incontroláveis durante chuvas 

a manutenção da rede rodoviária poderão 

chegar a níveis astronômicos por causa dos gastos adicionais para a 
proteção das pontes. 

- Com a destruição da mata ciliar serão eliminadas muitas espécies 

adaptadas a este habitat, inclusive espécies ícticas de valor para 

o consumo humano. 

- A carga sedimentar vai primeiro aterrar as pequenas represas e 

açudes dos fazendeiros. Mais cedo ou mais tarde os sedimentos vão 

chegar nas represas hidrelétricas diminuindo consideravelmente a 

sua vida útil. Isso tornará todos os cálculos sobre a sua 
rentabilidade econômica inválidos. 

Além do aumento da carga sedimentar existem processos de poluição e 
intoxicação, que atingem os igarapés e pequenos rios, entre outros: 

-Intoxicação através do mercurio liberado em conseqüência de 
processos inadequados de garimpagem de ouro. 
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-Intoxicação pelos agrotóxicos emitidos pelos projetos 

agroindustriais nos igarapés em conseqüencia da destruição da mata 

ciliar. 

-Poluição com resíduos· agroindustriais, (e.g.vinhoto proveniente da 

produção de álcool). 

- Poluição com resíduos industriais 

- Poluição com esgotos domésticos. Esta poluição na maioria dos 

casos não atinge tanto os ecossistemas mas a saúde da população 

ribeirinha, que depende da água para fins domésticos e para o lazer 

(doenças gastro-intestinais). 

4.) o impacto antropogênico aos grandes rios. 

Por causa de sua grande descarga, os grandes rios Amazônicos 

tem uma grande margem de segurança e resistência contra poluentes. 

Esta margem tem seus limites, principalmente em respeito a tóxicos 

de vida longa e.g.mercúrio. Tais tóxicos, distribuídos pela 

correnteza durante as enchentes nas areas alagáveis podem acumular 

se em certas áreas e ao longo do tempo nas redes alimentares 

intoxicando os organismos a um nível, que o seu uso para o consumo 

humano ficará arriscado. 

o maior impacto antropogênico aos grandes rios acontece pela 

construção de represas hidrelétricas (Junk & Mello 1987). Sem 

dúvida nenhuma, a energia hidrelétrica representa uma das grandes 

riquezas da Amazônia. Porém, por causa do relevo pouco acidentado 
da bacia Amazônica, as represas a serem construidas, na sua 

maioria, cobrirão áreas de centenas até milhares de quilômetros 

quadrados com uma lâmina de água de poucos metros de profundidade. 

Represas influenciam a geometria hidráulica do trecho do rio 

abaixo da barragem, que é o conjunto da carga sedimentar, da 

descarga d'água, velocidade média e da morfologia do leito do rio. 
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Além disso, a própria represa influencia a qualidade da água, 

principalmente em área florestadas, por causa da grande quantidade 

de biomassa em decomposição. Ela libera nutrientes adicionais que 

resultam no crescimento de macrófitas aquáticas em grandes 

quantidades e na formação de gás sulfidrico nas camadas inferiores 

da água da represa. Pela má qualidade d' água as comunidades de 

animais aquáticos são influenciados rio abaixo como os ribeirinhos. 

Foi observado o aumento da taxa de malária, e da quantidade de 

mosquitos. Em barragens construídas em rios com água branca existe 

a possibilidade da introdução da schistosomiasis porque os 

caramaujos vectores ocorrem em todos rios amazônicos com água de 

pouca acidez. 

A qualidade da água melhora depois de alguns anos, porém, pode 

continuar permanentemente de baixo nível principalmente em represas 

com alta produtividade primária e com tempo longo de permanência da 

água na represa. A mudança do regime hídrico influencia as 

comunidades de plantas e animais nas áreas alagáveis abaixo da 

represa, e a própria barragem inibe a arribação dos animais 

aquáticos para as cabeceiras. Por outro lado, não se pode 

considerar a criação de grandes e fundos lagos uma vantagem em 

termos de habitats novos. De acordo com Leentvaar (1984), os 

habitats artificiais noivos obviamente não compensam a perda do 

habitats naturais. 

A primeira represa tem sempre o impacto maior a um rio. Em 

geral, outras no mesmo sistema reforçam este impacto ambiental 
negativo, porém, eles trazem também uma série de benefícios 

econômicos para os construtores, que tem que ser levados em 

consideração. A construção de uma série de barragens no mesmo rio 

permite um aproveitamento melhor da água estocada, um aumento do 

tempo útil por causa da melhor distribuição dos sedimentos, melhor 

controle de inundação, melhor controle da imigração humana e melhor 
controle da erosão através de um programa específico de ocupação do 

espaço na área de captação do rio acima da represa. 
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Em respeito à proteção ambiental, esta concentração de represas 
iria também reduzir os impactos negativos evitando pelo menos no 
futuro próximo modificações sérias em todos os grandes afluentes do 
Rio Amazonas e atividades humanas incontroláveis em todas as sub 
bacias hidrográficas em conseqüência das construções. Em muitos 
casos, os custos ecológicos e a longo prazo também os custos 
econômicos não são adequadamente correlacionados com os beneficies. 
Por isso, a capacidade tecnológica dos engenheiros e da indústria 
não deveria resultar na aceitação total e indiscriminada de 
qualquer plano para a construção de qualquer reservatório 
tecnicamente viável. A represa de Balbina, 
bom exemplo para este depoimento ( Junk & 

1989). 

perto de Manaus, é um 
Mello 1987, Fearnside 

5.) o impacto antropogênico às áreas alagáveis. 

Áreas alagáveis são sistemas muito complexos, que oscilam entre 
fases aquáticas e terrestres ( Junk et al .1989) . Em conseqüência 
disso, impactos anthropogênicos na fase aquática podem atingir a 
fase terrestre e vice-versa. o funcionamento destes ecossitemas é 
até agora pouco estudado e o uso das áreas alagáveis na Amazônia 
baseia quase exclusivamente em experiências empíricas. Há muita 
tradição em respeito ao aprovei tamente através da pesca, porém 
pouca através da agropecuária. 

Áreas alagáveis podem ser diferenciados de acordo com a sua 
origem e o seu estado nutricional. Um grupo de áreas alagáveis 
recebe água pelos rios durante as enchentes, e.g. a várzea do Rio 
Solimões/Amazonas (Junk 1984b). o outro grupo é alagado 
principalmente pela água de chuva (e. g. as savanas inundáveis do 
Rio Beni na Bolivia e de Roraima, Brasil). 

De acordo com o estágio nutricional da água e dos sedimentos, 
as áreas alagáveis da maioria dos rios ~e água branca (e.g. do rio 
Solimões/Amazonas), denominadas de várzea, são férteis, enquanto 
aquelas dos rios com água preta (e.g.do Rio Negro), denominadas de 
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igapó, são inférteis. As áreas alagadas pelas chuvas são também de 

baixa fertilidade, porque através da chuva entram somente muito 

poucos nutrientes no sistema (Junk & Welcomme 1990, Junk no prelo). 

Em geral, o número de animais silvestres é ou era 

relativamente grande nas áreas alagáveis. Pássaros aquáticos, 

tartarugas, 

antigamente 

peixe-bois, jacarés, capivaras, 

em abundância. Porém o seu 
etc. ocorreram 

número baixou 

dramaticamente. o peixe-boi e as tartarugas estão em perigo de 

extinção e são protegidos no Brasil pelo código de caça e pesca o 

ano inteiro. As garças sofreram grandes perdas no fim do século 

passado por causa da moda européia, que procurou as suas penas. os 

ntlmeros dos jacarés foi fortemente reduzido pelos coureiros, e as 

capivaras são caçadas 

couro . As populações 

em mui tas regiões por causa da carne e do 

de animais selvagens podem facilmente ser 

reduzidas, porque eles concentram-se na seca nos poços d'agua, 

aonde eles podem ser atingidos facilmente pelos caçadores. Ao 

contrário dos peixes, que tem uma taxa de reprodução muito grande, 

os animais selvagens tem um ntlmero de prole pequeno, que dificulta 

a recuperação dos estoques. As tartarugas e o peixe-boi até hoje 

não se recuperaram das perdas pela caça indiscriminada do século 
passado (Veríssimo 1895). 

Por causa da baixa fertilidade, as savanas inundáveis são 

usadas principalmente pela pecuária extensiva. Enquanto o número de 

cabeças de gado nào for muito grande, e os fazendeiros não 

começarem a derrubar as matas ciliares para ampliar os pastos, este 
tipo de uso é a maneira mais adequada (Junk no prelo). 

Maiores problemas surgirão com o uso das áreas alagáveis ao 

longo dos grandes rios, que cobrem uma área de cerca de 300. 000 
km2, dos quais cerca de 100.000 Km2 são de fertilidade muito baixa. 
Eles possuem um relevo ondulado, sendo as partes mais altas 
cobertas com uma floresta inundável, altamente adaptada aos 
períodos longos de inundação (Junk 1989, Klinge & Furch 1991). As 
florestas das várzeas férteis produzem madeira de lei em 
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quantidades consideráveis. Apesar dos longos periodos de inundação, 

as árvores crescem relativamente bem (Worbes 1989, Worbes & Junk 

1989) e permite um uso seletivo das espécies de interesse 

econômico. Até a silvicultura em pequenas parcelas com espécies 

nativas resistentes à inundação poderia ser uma opção adicional de 

uso. 

Durante as enchentes, os peixes migram dentro da floresta 

inundável e alimentam - se das flores, frutos, sementes e insetos, 

que caem das árvores na água, e dos detritos fornecidos pela 

decomposição da matéria orgânica ( Goulding 1980, Goulding et a L, 
1988, Bayley 1989). Estudos recentes realizados no INPA em Manaus 

mostram, que a densidade de peixes dentro da mata de várzea do 

Solimões é 2-3 vezes maior do que na água livre dos lagos. Na 

floresta do igapó do Rio Negro esta relação chega até 5. 

Principalmente peixes 

sua alimentação da 
publicados ) . 

graúdos de interesse econômico dependem em 

floresta inundável (Saint-Paul, dados não 

Os grandes estoques pesqueiros garantem o abastecimento da 

população com proteína animal. Em Manaus, na década dos setenta o 

consumo de pescado chegou a 55 kg por pessoa por ano na classe de 

baixa renda (Petrere Jr. 1978 a, b, Giugliano et al. 1978). Também 

hoje em dia, com uma população bem maior, o pescado mantém em 

Manaus o seu papel como principal fornecedor de proteína animal 

( Junk 1984a) . Estimativas do potencial pesqueiro dos rios 

amazônicos, porém com uma série de restrições em termos das 

espécies a serem utilizadas, chegam a cerca de 1 milhão de 

toneladas por ano, três vezes mais do que atualmente capturado 
(Bayley 1983, Bayley & Petrere Jr. 1989). 

Por outro lado os solos férteis das várzeas e os pastos 

naturais exuberantes nas partes mais baixas chamam a atenção para o 

desenvolvimento da agropecuária. Para os agropecuaristas as partes 

mais altas são de maior interesse, porque eles sofrem o menor 

impacto pelas enchentes. Em conseqüência disso, a floresta 



11 

inundável é derrubada para ampliar os pastos e - em menor escala - 

para fazer plantios de verduras, bananas, mandioca, juta e mal va 

(Junk 1989). 

os fazendeiros sofrem o problema de nunca estarem em equilíbrio 

entre a oferta de capim e o número de cabeças de gado ( Sternberg 

1960). Na vazante tem capim demais, na enchente faltam pastos, 

forçando cada vez mais a derrubada da floresta inúndável nas 

restingas mais elevadas. Tem poucos fazendeiros com terrenos 

encostados na terra firme, para onde eles podem facilmente 

transferir os animais durante as cheias. A derrubada da mata em 

grande escala e a necessidade de limpar os pastos favorece as 

queimas, para os quais as plantas e animais da várzea não são 

adaptados. Porém são exatamente estes organismos, dos quais depende 

a alta produtividade da várzea. A canarana (Echinochloa 

polystachya) pode produzir até lOOt ha-1 a-1 matéria seca (Piedade 

et al.1991) e o capim murim (Paspalum fasciculatum) até 70t. Porém, 

ambas espécies são substi tuidas por outras espécies mui to menos 

produtivas em áreas com freqüentes queimas. O número de pessoas 

necessárias para o manejo das fazendas é pequeno. Conseqüentemente 

a pecuária na várzea tem que ser considerada uma atividade de uso 

extensivo das terras férteis, com impactos ambientais pesados. 

O lavradores usam a tera de uma meneira mais intensiva, e 

concentram um número elevado de pessoas fora dos centros urbanos. 

Porém na maioria dos casos, eles não tem disponíveis para o plantio 

variedades geneticamente adaptadas às condições de várzeas. A 
pressão de ervas daninhas e pragas é grande e necessita para o 

combate mui ta mão-de-obra e a aplicação freqüente de agrotóxicos. 
Isso pode contaminar as lavouras com resíduos. Além disso, na 

próxima enchente, o excesso de agrotóxicos lixi vades pode causar 

mortandade de peixes em locais com grandes áreas de agricultura 

intensiva. A situação do mercado não ajuda os lavradores na várzea 
porque a coleta é concentrada em períodos definidos, nos quais o 

preço é baixo por causa da grande oferta no mercado (Ohly, dados 
não publicados). 
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Em conseqüência das possibilidades diferentes de uso das 

várzeas estão surgindo problemas sérios econômicos, ecológicos e 

sociais, que vão piorar gradativamente, se não forem tomadas 

medidas para desenvolver sistemas adequados de uso múltiplo. 

6.) o impacto antropogênico: as zonas de mangues 

Os mangues representam sistemas de interface entre os 

continentes e os oceanos. A inundação periódica pela maré os coloca 

do ponto de vista ecológico na mesma categotria como as áreas 

alagáveis acima discutidas, sendo a sua inundação previsível e de 

curta duração. Eles são sistemas de alta produtividade com impacto 
grande principalmente para as comunidades de animais nas zonas 

costeiras. Entre outros, eles são o berço para muitas espécies 

icticas, crustáceos e bivalves de valor para o consumo humano. Por 

isso, o seu valor para a pesca é muito grande. 

Por outro lado, outras atividades humanas com finalidades 

diferentes criam conflitos de interesse similiares aos das áreas 

alagáveis das águas interiores. Existe uma pressão crescente nos 

mangues pela salinificação em conseqüência do uso crescente da água 

doce dos af luantes, pelo aprovei tamente da madeira, pela uso das 

terras para projetos de agricultura e aguacul tura, pelas 

construções civis e pela deposição de resíduos domésticos e 
industriais (Junk, no prelo). 

7.) Conclusões e recomendações para o manejo racional e a proteção 

dos recursos hídricos 

O manejo racional dos recursos hidricos significa o seu uso 

continuo e a longo prazo, economicamente sensato e socialmente 

compatível, sem destruir as suas funções ecológicas. Porém, a 

caracterização resumida dos principais ecossistemas aquáticos da 

Amazônia e do seu uso atual e potencial mostram, que na maioria dos 

casos existem vários grupos de usuários com interesses às vezes 
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contrários. Não faz sentido permitir a destruição da mata ciliar ao 

longo dos igarapés e depois pagar os custos elevados para a 

manutenção das pontes , o soterro dos açudes e a perda de energia 

hidrelétrica por causa do reduzido tempo útil das represas. Não me 

parece economicamente sensato derrubar a mata inundável em grande 

escala com a ajuda fiscal do governo para produzir 30kg de carne 

bovina por hectare ano, enquanto se perde ao mesmo tempo 40kg de 

pescado e 2 metros cúbicos de madeira de lei por ano, se a floresta 

fosse mantida. Economicamente não é lógico fazer propaganda para a 

grandiosa paisagem amazônica e sua riquíssima fauna silvestre para 

atrair turistas, e ao mesmo tempo eliminar estes animais pela caça 

indiscriminada. Não faz sentido para o bem comum de retirar ouro 

com métodos inadequados e com a liberação do mercúrio, intoxicar os 

recursos hídricos, dos quais dependem os moradores locais. 

Característico para estes exemplos é o fato, de que os 

interesses econômicos de alguns grupos de usuários estão 

perfeitamente em acordo com as exigências para proteção ambiental. 

Isso significa, que se fossem montados sistemas equilibrados de uso 

múltiplo para os recursos hídricos até certo ponto mui tas 

exigências para a proteção ambiental seriam automaticamente 

cumpridos. seria prematuro apresentar aqui tais sistemas de uma 

forma detalhada, porque isso deveria ser a tarefa de grupos de 

trabalho interdisciplinares. Porém, algumas sugestões podem ser 

oferecidas como pontos de referência para estudos mais detalhados e 

para ações a serem tomadas: 

1) Os igarapés e pequenos rios reagem muito sensivelmente aos 

impactos antropogênicos. Eles são as calhas de transporte para os 

resíduos das atividades humanas. As suas beiras são procuradas pela 

população do interior para construir o seu lar, a sua água é usada 

como água potável, para fins domésticos e para o lazer. 



14 

Recomenda-se a proteção rígida das matas ciliares dos igarapés e 

pequenos rios, para garantir a estabilidade dos seus leitos, 

controlar a entrada de sedimentos, evitar a entrada de agrotóxicos 

e outros poluentes, proteger a diversidade biológica e manter a 

qualidade d'água para a população ribeirinha. 

2) A construção de barragens hidrelétricas representa o maior 

impacto para os grandes rios. As obras são extremamente caras e de 

grande importância econômica para o desenvolvimento da região. 

Recomenda-se a avaliação da possibilidade de concentrar a 

construção das represas hidrelétricas em algumas bacias 

hidrográficas especificamente apropriadas para estes fins, e 

distribuir de lá a energia para os locais de consumo, em vez de 

construir represas isoladas em todos afluentes do rio Amazonas. 

Isso iria facilitar o manejo específico das bacias selecionadas 

para garantir o maior tempo útil para as represas. Além disso, isso 

iria concentrar os impactos ambientais em poucos afluentes, em vez 

de distribui-los incontrolavelmente em toda a bacia Amazônica. 

3) Áreas alagáveis são ecossistemas altamente complexos, sendo 

algumas de grande fertilidade e potencial produtivo, outras de 

baixa fertilidade e de grande fragilidade. As possibilidades de 

uso das várzeas férteis são múltiplos, provocando sérios conflitos 

entre os usuários. 

Recomenda-se a elaboração de conceitos de uso múltiplo das áreas 

alagáveis para integrar de uma forma equilibrada os interesses de 

todos os usuários. Em áreas alagáveis férteis, tem que se integrar 

sistemas agrários, pecuar a.as , silviculturais e pesqueiras de uma 

meneira, que permita a conservação da biodiversidade natural e das 
principais comunidades floristicas, que garantem a alta 

produtividade natural do sistema. A floresta inundável tem o papel 

chave para a estabilidade fisica das áreas alagáveis, para a 

produçâo pesqueira e para a produção de madeira, e merece por isso 

atenção específica. Em áreas alagáveis de baixa fertilidade, a 
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pescaria deveria ser a principal atividade de uso. Nestas áreas, a 

floresta inundável deveria ficar conservada por causa do seu 

crescimento devagar em conseqüência da infertilidade dos solos, que 

também não permite o uso pela agropecuária. 

4) Os mangues são sistemas transi t6rios entre os continentes e o 

oceano, que tem papel importante para a fauna marítima na zona 

costeira. Eles são em seu funcionamento até certo ponto comparável . 
com as áreas alagáveis. Por isso as recomendações são as mesmas. 

5) Os países participanetes na bacia Amazonica usufruem do mesmo 

sistema fluvial gigantesco, exercem influências similares aos 

recursos hídricos e sofrem de problemas similares em conseqüência 

do seu uso inadequado. Problemas maiores provocados pelos usuários 

nas áreas de captação nos rios acima serão transmitidos para os 

usuários rio abaixo. Recomenda-se a formação de uma comissão mista 

dos países participantes na bacia Amazônica. Esta comissão deveria: 

a) incentivar a elaboração de resumos, sobre a legislação em vigor 

em respeito à proteção e o uso dos recursos hídricos em nível 

nacional. 

b) estudar a possibilidade de harmonizar esta legislação e - se for 

necessário - completá-la e/ou adaptá-la às condições atuais da 

região, para chegar ao longo prazo a uma política ambiental, em 
comum para o manejo dos recursos hídricos. 

e) incentivar estudos em conjunto para a elaboração de planos para 

o uso múltiplo e a proteção dos recursos hídricos. 

d) incentivar o estabelecimento de um sistema comum de 
monitoramento de _parâmetros físico-químicos da água e de parâmetros 

hidrológicos ao longo do Rio Amazonas e seus grandes afluentes, 
para descrever o estágio atual e monitorar as mudanças resultantes 

das ações antrópicas na bacia Amazônica. 
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