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5.1 – MEIO FÍSICO

5.1.1 – Metodologia Aplicada

Metodologia Clima
O clima passou a ter maior importância nos últimos tempos, isto por que através dos
vários experimentos e modelos matemáticos sobre os cenários de desmatamento, passaram
a ser discutidos os impactos destas ações nas mudanças climáticas regionais e globais.
Várias pesquisas têm sido realizadas para estimar os impactos do desflorestamento na
Amazônia sobre o clima (Nobre et al. 1991; Werth & Avissar, 2002) prevendo com isso uma
diminuição nas precipitações, na evapotranspiração e na cobertura de nuvens.
A área de estudo (Área de Influência Indireta da rodovia BR-319) está inserida entre
os estados do Amazonas e Rondônia, e engloba os seguintes municípios: Manaus, Lábrea,
Humaitá, Canutama, Tapauá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Beruri, Autazes, Manaquiri,
Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba e Porto Velho, totalizando 15 municípios. A Figura 1
mostra a área de localização do estudo.

Figura 1 - Área de Estudo.
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A estratégia da investigação foi feita nas seguintes etapas:
a) Levantamento das informações e da documentação básica referente à área de estudo e
ao referido tema;
b) Obtenção dos dados secundários junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET,
referentes a uma série histórica de 30 anos de observações - não necessariamente
ininterruptos - que permitem, portanto, a constituição de uma "Normal Climatológica",
conforme as recomendações da Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Os estudos basearam-se nos seguintes dados: precipitação, insolação, umidade
relativa do ar, temperatura, evaporação e vento das estações climatológicas de Manaus,
Lábrea, Manicoré e Porto Velho.
Para a análise das variáveis climáticas obtidas nas estações optou-se pelas técnicas
quantitativas indicadas para definição das médias mensais para um período de trinta anos,
conforme recomendações da OMM. A aplicação de técnicas estatísticas a dados
meteorológicos têm a vantagem de compactar o enorme volume de dados medidos, por
exemplo, em uma estação, em uma simples tabela ou uma equação de modo a facilitar as
inferências sobre os dados (Assis et al., 1996). Todos os dados levantados foram tabulados
em uma planilha eletrônica (Excel) e os gráficos foram gerados utilizando medida de posição
(média) e os dados absolutos, porém, para gerar os gráficos da sazonalidade optou-se pela
medida de dispersão (desvio padrão).
Metodologia Geologia, Geomorfologia e Solos
Os levantamentos de dados e informações para a Caracterização do Meio Físico no
que se refere aos temas de Geologia, Solos e Geomorfologia serão realizados, tendo como
base fontes secundárias. Estas informações estão baseadas em referências bibliográficas,
documentais, cartográficas, estatísticas, imagens de satélite etc. obtidas junto a órgãos
públicos e agências governamentais especializadas, universidades e instituições de
pesquisa.
De um modo geral as metodologias adotadas estão de acordo ou seguem com as
normas e ou padrões nacionais específicas, com práticas científicas consagradas e sempre
com a preocupação implícita da atualização de nomenclatura, denominações, etc.
Esta parte do estudo será ilustrada com figuras, tabelas, mapas e fotos explicativas e
elucidativas de modo a facilitar exposição dos temas pertinentes e o seu fácil entendimento.
Obviamente que também serão seguidas todas as recomendações gerais previstas no TR,
relacionadas às especificações técnicas dos produtos apresentados e/gerados, seguindo
padrões e normas técnicas em cartografia.
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Sistema de coordenadas geográficas: por ser um sistema que considera desvios
angulares a partir do centro da Terra, visto que grandes partes dos dados georreferenciadas
já se encontram no sistema de coordenadas geográficas e que não há a necessidade de
calcular nesta escala distâncias e áreas com precisão, assim adotou-se esta projeção na
elaboração dos novos produtos.
O datum planimétrico é determinado a partir da latitude e da longitude de um ponto
inicial, do azimute de uma linha que parte deste ponto e de duas constantes necessárias
para definir o elipsóide de referência. Deste modo, forma-se a base para o cálculo dos
levantamentos de controle horizontal. Os mapas mais antigos do Brasil adotavam o datum
planimétrico Córrego Alegre. Mais recentemente, o datum planimétrico SAD-69 passou a ser
utilizado como referência. Devido ao advento das medições GPS, tem sido comum o
emprego do datum planimétrico global WGS-84.
Neste tipo de estudo temático é comum o uso de dados de sensoriamento remoto
(imagens de satélite ou aerofotografias e de interferometria de radar) para atualização de
limites geológicos, litológicos, geomorfológicos, pedológicos assim como a recuperação de
dados digitais pré-existentes, dos temas de solo, geologia, geomorfologia.
Um conjunto de Técnicas de Geoprocessamento foi empregado na avaliação
integrada das informações temáticas, assim com ara sua atualização, re-escalonamento e
apresentação de produtos.
Todas as referências bibliográficas utilizadas foram mencionadas no texto e
relacionadas no capítulo próprio, contendo, no mínimo, as informações referentes a autor,
título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à publicação.
Todos os mapas desse estudo estão georreferenciados numa escala compatível com
as dimensões das áreas de influência direta e indireta da atividade. Adoção do “shape” geral
do projeto (área de Influência definida pela equipe técnica).
Softwares: ArcGis 9.0, SPRING 4.3, ERDAS 4.0, GlobalMapper 7.0.
Toda

a

base

cartográfica

utilizada

para

estes

levantamentos

temáticos

e

ou

georreferenciamento de imagens e outros produtos baseou-se no uso sistemático de:
a - Cartas planimétricas originais impressas gradas na década de 70 pela Divisão de
Serviço Geográfico do Exército -DSG e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, na escala 1:1000.000 referente as Folhas Purus (SB 20) e Manaus (SA 20).
b - Cartas planimétricas originais impressas geradas na década de 70 pela Divisão de
Serviço Geográfico do Exército -DSG e pelo IBGE, referentes as Folhas 1:250.000 também
em formato analógico. Foram utilizadas, então várias folhas ou parte delas: Lago Aiapuá
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(SB-20-X-A); Codajás (SA-20-Z-C); Rio Preto do Igapó-Açu (SB-20-X-B); Manaus (SA-20-ZD); Humaitá (SB-20-Y- D); Lago Jari (SB-20-X-C); Tapauá (SB-20-V-D); Canutama (SB-20YB); e Ipixuna (SB-20-Z-A);
c - Bases Cartográficas na escala de 1:250.000 (47 folhas -

totalidade da área

prioritária), inclui planos de informação de hidrografia, estradas, cobertura vegetal,
toponímia, etc., e compilação na escala 1:1.000.000 de Situação Fundiária, geradas pela 4ª.
DL no ano de 1999.
Imagens de Satélite
Neste trabalho foram utilizadas essencialmente as imagens ou mosaicos de cenas
do sensor TM/Landsat 4 ou 5. O mosaico de imagens Landsat é composto por cenas da
década de1990, dos sensor Thematic Mapper (TM), bandas 3, 4 e 5, com resolução de
original e 30m, reamostrado (400 x 400). Estas imagens foram adquiridas via download do
site da NASA, em: http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl.)
Também foram usadas imagens de Radar do Sistema SAR do JERS -1, organizada
em mosaico de imagens reamostrado digitalmente para 90m.
Uso de dados de Radar Interferométrico (Dados SRTM)
Em função da ausência de levantamento altimétrico nas bases cartográficas tem sido
cumum o uso de dados de interferometria de radar da missão denominada de SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), que devidamente processados geram modelos
numéricos de elevação do terreno, que se aproximam da realidade observada em campo.
Este dado possui resolução espacial das células de 3 arco segundos (aproximadamente 90
metros), quantificados em 16 bit. Tais dados ou modelos altimétricos estão divididos por
zonas de 1° de latitude por 1° de longitude, denominados de acordo com os seus cantos
sudoeste como, por exemplo, S07W63 = 7° 00’ 00” sul e 63° 00’ 00” Oeste. Neste estudo
foram utilizados os arquivos digitais com extensão (tif), que recobrem o trecho do quilômetro
260 ao 656 da BR-319, deste modo se utilizou os arquivos digitais: S08W64; S08W63;
S07W64; S07W63; S06W63; S06W62 e S05W62. Estes dados foram obtidos via download
no site da University of Maryland: http://glcfapp.umiacs.umd.edu/index.shtml.
Metodologicamente a partir dos dados originais do SRTM podem ser extraídos: mapa
de curva de nível, modelos numéricos em 3D, produtos de fatiamento e de classificação
empregados na elaboração de outros mapas temáticos, como, por exemplo, o Mapa de
Erodibilidade.
Do ponto de vista do conteúdo técnico de cada tema relacionado à caracterização do
meio físico foram adotadas as seguintes referências:
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MAPA DAS UNIDADES DE PAISAGEM DA ÁREA SUDESTE – SUL: 2001,
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA
LEGAL – MMA, SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS DA AMAZÔNIA
LEGAL – SCA, PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS
DO BRASIL - PPG-7, SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS –
SPRN, PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO AMAZONAS - PGAI-AM,
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO VALE DO RIO MADEIRA.
MAPA GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA SUDESTE-SUL DO PGAI-AM: 2001,
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA
LEGAL – MMA, SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS DA AMAZÔNIA
LEGAL – SCA, PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS
DO BRASIL - PPG-7, SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS –
SPRN, PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO AMAZONAS - PGAI-AM
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO VALE DO RIO MADEIRA.
MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA SUDESTE-SUL DO PGAI-AM 2001, MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL – MMA,
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS DA AMAZÔNIA LEGAL – SCA,
PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL PPG-7, SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS – SPRN, PROJETO
DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO AMAZONAS - PGAI-AM ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO VALE DO RIO MADEIRA.
Nestes três produtos acima a Base Planimétrica foi obtida a partir da integração das
folhas, SC.20-X-A, SC.20-X-B, SC.21-V-A, SC.21-V-B, SB.20-Y-D, SB.20-Z-C, SB.21-Y-C,
SB.21-Y-D, SB.20-Y-B, SB.20-Z-A, SB.20-Z-B, SB.21-Y-A, SB.21- Y-B, digitalizadas pelo
Ministério do Exército - 4ª Divisão de Levantamento. Executor: CPRM - Serviço Geológico
do Brasil. Escala 1:250.000 ou 1:100.000. Compilados em 1.000.000
MAPA DE SOLOS DA ÁREA PILOTO DE HUMAITÁ-AMAZONAS: 2000,
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS, Mapa elaborado e impresso no Laboratório de Sensoriamento Remoto da
Embrapa Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de
Informações Georreferenciadas - SPRING, versão 3.4. Folha SB.20-Y-D-VI Humaitá (MI1236), Mapa-base foi elaborado a partir das cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviços
Geográficos do Ministério do Exército - DSG-ME, na escala de 1:100.000, análise visual em
mosaicos semicontrolados de Radar e em imagens de Satélite LANDSAT TM5, composição
colorida 5R4G3B, WRS 232/065, de 20/071999, nas escalas de 1:100.000 e 1:250.000.
MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DA ÁREA PILOTO DE HUMAITÁAMAZONAS: 2000, GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, INSTITUTO DE
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PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS, Mapa elaborado e impresso no Laboratório de
Sensoriamento Remoto da Embrapa Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema
de Processamento de Informações Georreferenciadas - SPRING, versão 3.4. Folha SB.20Y-D-VI Humaitá (MI-1236), Mapa-base foi elaborado a partir das cartas planialtimétricas da
Diretoria de Serviços Geográficos do Ministério do Exército - DSG-ME, na escala de
1:100.000, análise visual em mosaicos semicontrolados de Radar e em imagens do Satélite
LANDSAT TM5, composição colorida 5R4G3B, WRS 232/065, de 20/071999, nas escalas
de 1:100.000 e 1:250.000.
Mapas dos Levantamentos de Solos, Aptidão Agrícola, Susceptibilidade à Erosão,
Uso Atual, Cobertura Vegetal e Avaliação Agroclimática de cerca de 50 mil km2, englobando
parte dos municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré e Lábrea, nas escalas de 1:250.000 e
1:500.000. EMBRAPA SOLOS/CNPS/Rio de Janeiro.
Aptidão Agrícola
A metodologia utilizada seguiu o sistema de avaliação da aptidão agrícola dos solos
(Ramalho-Filho e Beek, 1995). Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um
processo interpretativo, seu caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução
tecnológica, estando dependente da tecnologia vigente na época de sua realização (Giarola
et al., 1997), assim como da disponibilidade de resultados de pesquisas nos Órgãos
Ambientais, nas Universidades, Institutos de Pesquisa, entre outros.
A avaliação do potencial das terras constitui-se em elemento central do processo de
planejamento agrícola e é um instrumento valioso para preservação, conservação e
exploração dos recursos naturais do país (Oliveira et al., 1992).
Em síntese, a avaliação da aptidão agrícola dos solos constitui-se em um
enquadramento das terras em um dos seis grupos de aptidão estabelecidos por Ramalho
Filho & Beek (1995) para o uso com lavouras (ciclo longo e ciclo curto), pastagem plantada,
pastagem natural e silvicultura. Para tanto, considera-se as características do meio
ambiente e as propriedades físicas e/ou químicas das diversas classes de solo, com base
na fertilidade natural, excesso de água, deficiência de água, susceptibilidade à erosão e
impedimentos à mecanização agrícola.
Tendo em vista as práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, se
considerou os três níveis de manejo.
- Nível de manejo A (primitivo), práticas agrícolas que refletem um baixo nível
técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e
conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do
trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas
simples.
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- Nível de manejo B (intermediário), práticas agrícolas que refletem um nível
tecnológico médio. Modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisa para manejo,
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. Práticas agrícolas
que incluem calagem e adubação com NPK, tratamentos fitossanitários simples,
mecanização com base na tração animal ou na tração motorizada para desbravamento e
preparo inicial do solo.
- Nível de manejo C (avançado), práticas agrícolas que refletem alto nível
tecnológico, aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo,
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. Motomecanização
presente nas diversas fases da operação agrícola.
Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades.
Contudo, não leva em conta a irrigação, na avaliação da aptidão agrícola das terras,
enquadram-se nesses níveis desde as lavouras até as pastagens plantadas e a silvicultura.
Para a pastagem natural, sem melhoramentos tecnológicos, o nível de manejo A.
Grupo de aptidão agrícola é um artifício que identifica o tipo de utilização mais
intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os grupos 1, 2 e 3, além de identificar as
lavouras como tipo de utilização, desempenham também a função de representar, no
subgrupo, as melhores classes do grupo (aptidão boa, regular ou restrita), os grupos 4, 5 e
6, apenas identificam os tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem
natural e preservação da flora e da fauna, respectivamente), independente da classe de
aptidão.
As limitações de uso que afetam os diversos tipos de utilização, aumentam do grupo
1 para o grupo 6, diminuindo, conseqüentemente, as alternativas de uso e a intensidade
com que as terras podem ser utilizadas, conforme demonstra a tabela abaixo.
Tabela 1 - Alternativas de uso das terras conforme os grupos de aptidão agrícolas dos solos.

Grupo de aptidão
agrícola

Aumento
da
intensidade
da
limitação e
diminuição
das
alternativas
de uso

Preservação
da flora e
fauna

Aumento da intensidade de uso
Silvicultura Pastagem
Lavouras
e/ou
plantada
Aptidão
Aptidão
pastagem
restrita
regular
natural

Aptidão
boa

1
2
3
4
5
6
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Metodologia Recursos Hídricos

Hidrologia e Hidrogeologia
Os tópicos objetos deste estudo foram gerados e analisados a partir de literatura
disponível sobre o tema com o uso de processamento de dados secundários em Sistema de
Informações Geográficas (SIG), utilizando sempre dados de bases oficiais das seguintes
agências nacionais e internacionais:
•

Agência Nacional de Águas (ANA): Base HIDRO e Base HIBAM;

•

Food and Agriculture Organization of the United Nations & United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (FAO/UNESCO): Base SOTERLAC;

•

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Base de Mapas interativos
(Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal);

•

Plano Nacional de Recursos Hídricos/Ministério do Meio Ambiente (PNRH/MMA):
Base PNRH, 2007.
Após a compilação e análise dos dados os resultados abaixo apresentados foram

reunidos em tópicos relacionados às áreas de influência indireta e direta, onde se destacam:
•

Características regionais dos recursos hídricos;

•

Características pluviométricas gerais;

•

Características hidrográficas e hidrológicas da região do estudo;

•

Principais sistemas aqüíferos e principais áreas de captação de água subterrânea,
terminando por uma definição de trechos com pontos sensíveis ao longo da rodovia
no interior da área de influência direta do empreendimento; tomando-se por definição
de pontos sensíveis os cruzamentos entre os cursos d’água das redes de drenagem
e o traçado da rodovia considerando outros parâmetros importantes quando
pertinente.

Qualidade da Água
Para apresentação do diagnóstico de qualidade da água buscou-se avaliar os
parâmetros físicos, químicos e biológicos dos principais cursos hídricos da Área de
Influência Direta, tendo por subsídio a Resolução CONAMA n°357/05 que rege os valores
padrão e, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para
o seu enquadramento. Neste contexto, o estudo pode contribuir com registros de dados
pretéritos, uma vez que o trecho do EIA encontra-se, aparentemente, com características
naturais. Posteriormente, o EIA poderá auxiliar na avaliação do quanto a construção da
estrada poderá influenciar em mudanças na caracterização de corpos d’água.
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Os parâmetros determinados para avaliação da qualidade da água foram:
temperatura, pH, condutividade elétrica, cor, turbidez, sólidos dissolvidos totais, oxigênio
dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), cloreto (Cl-), sulfato (SO42-),
fosfato (PO43-), nitrato (NO32-), nitrito (NO2-), amônio (NH4+), sódio (Na+), potássio (K+),
magnésio (Mg2+), fósforo total, óleos e graxas e coliformes termotolerantes.
Toda a metodologia empregada, com os protocolos de amostragem e de análises
laboratoriais, acompanhou os métodos descritos pelo Standard Methods (APHA, 2005).
Alguns registros fotográficos, obtidos durante a amostragem podem ser observados na
Figura 2.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

Figura 2 - Registro fotográfico de atividades no campo: (a) uso da bomba de imersão para coleta de amostra; (b)
medição de pH, oxigênio dissolvido, temperatura e marcação de coordenada; (c) filtração de amostra de água;
(d) coleta de amostra para DBO e O2 dissolvido por Winkler; (e) e (f) coleta de amostras para óleos e graxas e
coliformes fecais, respectivamente.

Nos pontos de coleta anotaram-se as coordenadas geográficas, as condições do
ambiente e do clima, como por exemplo: a transparência da água (m) a qual é medida
utilizando-se disco de Secchi; a profundidade (m) medida com profundímetro e a
temperatura do ar (oC) medida com termômetro digital.
Com o auxílio de uma bomba de imersão (Gore, 1996), foram realizadas
amostragens de água para a determinação dos seguintes parâmetros:
Em cada ponto de amostragem foram realizadas medidas diretas de pH e
temperatura da água (pHmêtroThermo Orion, modelo 290). A medida de pH foi realizada
por potênciometria (limite de detecção do método – LD = 0,01), em campo, com auxílio do
pHmetro registrando-se média de 5 leituras. O pH de uma solução é o logaritmo inverso da
concentração de íons H+ . O pH varia em função da temperatura (decresce com o aumento
da temperatura). Também podemos afirmar que pH é um índice de acidez, que quando este
índice é “pequeno”, entre 0 a 6,9, a solução é ácida; quando este índice é mais e, de 8 a 14,
a solução é alcalina. “7” é o ponto de pH neutro (Carmouze, 1994).
A temperatura é medida por termometria com o auxílio de um termômetro digital (ºC)
em campo (LD = 0,10), registrando-se média de 5 leituras. Temperatura é a alteração no
estado físico quando dois corpos estão em contato um com o outro. As variações de
temperatura entre os corpos de água amazônicos ficam condicionadas mais a capacidade
de absorver calor e à velocidade da corrente. Este é um fato bem relevante para águas
superficiais (Carmouze, 1994).
A condutividade elétrica – CE foi medida por condutimetria em campo
(condutivímetro VWR, modelo 2052), registrando-se média de 5 leituras (LD = 0,01

S cm-

1

). A condutividade elétrica é o inverso da resistividade, estando suas variações

estreitamente ligadas à temperatura e com as mineralizações. Ela é uma forma de
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expressar a salinidade das águas, pois quanto maior a concentração de íons na água, maior
a condutividade, embora a medida não possa ser convertida em teor de sais (Carmouze,
1994).
O oxigênio dissolvido (O2) foi determinado por oxímetro digital em campo (oxímetro
YSI, modelo 55), registrando-se média de 5 leituras (LD = 0,01 mg L-1). É um parâmetro
indispensável aos organismos aquáticos. Também, é adequado para o acompanhamento de
resultados da análise de DBO (5 dias) realizado pelo método de Winkler modificado.
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), realizadas através da metodologia de
Winkler modificado, abrangendo titulometria, com realização de triplicata de amostra (LD =
0,10 mg L-1). Deve-se cobrir o frasco de vidro da amostra com papel alumínio para evitar
incidência de luz. Vale ressaltar que as análises devem ser feitas após o quinto dia de
coleta, fixando as amostras com MnSO4 e azida sódica. Após 30 minutos, coloca-se 3 mL de
H2SO4 50%. Logo depois, passa este volume para um erlenmeyer de 250 mL. Titula-se com
NaSO3 0,0125N até a coloração amarelo claro. Adiciona-se +/- 1 mL de amido 1% e
continua-se a titulação até a coloração azul passar para a incolor. Determinação de O2
dissolvido também foi determinado por este mesmo método para devidos cálculos de DBO.
A Cor da água foi determinada por espectrofotometria. A cor verdadeira em águas
naturais resulta da presença de compostos nela dissolvidos, como compostos metálicos,
material húmico, etc. A cor verdadeira representa a água livre de turbidez. Quando a
turbidez é considerada tem-se a cor aparente, pois inclui além do material dissolvido,
também o material em suspensão. A cor aparente é resultante do espalhamento da luz no
corpo d’água, do fundo à superfície, e, varia de acordo com a natureza das partículas em
suspensão, seu tamanho e densidade. A cor verdadeira é determinada pela filtração ou
centrifugação da água natural, e medida da absorbância em 450 nm em cubeta de 5 cm de
caminho ótico. Limite de detecção de 0,01 mg Pt L-1.
Tubidez, medida por turbidimetria com turbidímetro da micronal B 250 e os valores
expressos em UNT (unidades nefelométrica de turbidez). Registram-se média de 3 leituras.
A turbidez é a expressão das atividades óticas que causam na luz difração e absorção maior
em linhas retas. É ainda aplicado o termo para a matéria em suspensão, de qualquer
natureza, com tamanho variado, desde suspensões grosseiras até colóides, presentes em
um corpo d’água (Esteves, 1998).
Sólidos totais dissolvidos, com determinação feita por gravimetria com LD de
0,0001 mg L-1. Nas águas naturais, os sólidos estão constituídos por carbonatos,
bicarbonatos, cloretos, sulfatos, fosfatos e outras substâncias.
Íons dissolvidos: sódio (Na+), potássio (K+), magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+), amônio
(NH4+), nitrito (NO2-), nitrato (NO32-), fosfato (PO43-), sulfato (SO42-) e cloreto (Cl-), com uma
alíquota de 50 mL, também filtrada através de uma membrana de fibra de vidro. As análises
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são realizadas com determinação por cromatografia de íons em um equipamento da marca
DIONEX, modelo ICS1000. A detecção é feita por condutivimetria com colunas analíticas
distintas para ânions e cátions, IonPac AS9HC (4mm) e CS12A (4mm), respectivamente e
simultaneamente. Para o método de detecção de ânions emprega-se uma solução eluente
de carbonato de sódio (11mM) e bicarbonato de sódio (7mM). Para o método de detecção
de cátions utiliza-se uma solução eluente de ácido metanosulfônico a uma concentração de
20mM. As análises são gerenciadas automaticamente por computador com o auxílio do
software Peaknet 6.7, e os resultados são obtidos através de uma curva de calibração com
padrões externos. O controle de qualidade da quantificação dos resultados é feito com o uso
da amostra certificada Tróis-94. O LD para estas determinações é igual a 0,01 mg L-1.
Fósforo total, por preservação de amostras com ácido fosfórico (H3PO4) para pH 4,0
e 1 g de sulfato de cobre (CuSO4). Realizando-se processo de digestão a 110 °C. O f ósforo
é analisado como fosfato por espectrofotometria em 700 nm. Limite detecção de 0,010 mg P
L-1.
A coleta de água para a análise de coliformes termotolerante, óleos e graxas foi feita
manualmente na camada superficial da água. No procedimento laboratorial utilizado para a
análise de:
Óleos e graxas, as amostras foram armazenadas em frascos de vidro de 500 mL e
preservadas com ácido clorídrico concentrado até pH menor que 2. Após a coleta, as
amostras são acondicionadas sob refrigeração até análise em laboratório. Realizou-se
extração com solvente orgânico (n-hexano) em funil de separação, e determinação realizada
por partição gravimétrica, pois após a evaporação do extrato, o resíduo é quantificado por
pesagem (LD = 0,0001 mg L-1). O método inclui a medida de substâncias extraíveis pelo
solvente orgânico e é aplicável a amostras de águas naturais.
A clorofila é um composto existente nas plantas, algas e outros organismos
aquáticos, que ao absorverem a luz se degrada e participa dos processos de fotossíntese
nos corpos aquáticos. As algas são os principais organismos, nos ecossistemas aquáticos
que contêm esses compostos, e é um parâmetro que pode ser usado como indicador da
presença de processos de eutrofização do corpo hídrico. A clorofila é coleta por filtração da
amostra de água e armazenada em envelope de papel alumínio para a proteção contra
luminosidade e posterior congelamento. Determinada por extração dos sólidos totais em
suspensão com acetona 90% e seguidamente por espectroscopia com absorção em 663 e
750 nm de caminho ótico (APHA, 2005).
Coliformes fecais foi feita análise bacteriológica, onde foi empregada a técnica do
Número Mais Provável (NMP) com o uso de tubos múltiplos. O método para determinação
baseia-se na estimativa da densidade das bactérias, pela determinação do número mais
provável de organismos, presentes na amostra, quando se adiciona a esta, sais biliares ou
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outros compostos ativos que fermentam a lactose com produção de gás, a 35,5 ± 0,5°C, em
48 horas. Os coliformes fecais possuem maior tolerância ao calor e fermentam a lactose em
temperatura mais elevada a 45,5 ± 0,5 °C. O número mais provável (NMP) é o número de
organismos por unidade de volume que de acordo com a teoria estatística teria maior
probabilidade de representar a densidade real e é expressa como NMP/100mL. O NMP é
calculado para diversas combinações possíveis de resultado obtidos de uma série de
inoculações (método da diluição), que são organizadas em tabelas chamadas Hoskins. É
realizado o teste presuntivo e o teste confirmativo em tubos de ensaio (Bettega et al. 2006).
Não foi possível o atendimento a determinação dos parâmetros clorofila “a” e
coliformes termotolerantes (fecais) nos pontos de coletas de água. A logística de acesso
aos pontos de coleta não permitia que as amostras chegassem ao laboratório em tempo
hábil para a ocorrência da análise. A metodologia de coleta para clorofila “a” pede que a
amostra seja filtrada, logo após sua coleta, para posterior congelamento de material. A
metodologia aplicada para determinação de coliformes termotolerantes necessita que a
determinação inicie, após a coleta da amostra de água, em um tempo de até 24 a 30 horas.
Foi feito um esforço, com retorno ao campo apenas para que estes parâmetros fossem
cumpridos no rio Igapó-Açu, por ser um dos corpos hídricos de maior representatividade no
trecho do EIA e apresentar influência de comunidade nas suas margens. Além de ser o
ponto de mais fácil acesso do trecho do EIA. A determinação de coliformes termotolerantes,
como descrita no diagnóstico, foi realizada em amostras coletadas à montante e à jusante
da faixa prevista para a construção de ponte nesse trecho da estrada. No entanto, a amostra
filtrada para determinação de clorofila “a”, infelizmente foi perdida, devido a entrada de água
(pelo derretimento do gelo, durante o retorno do trabalho de campo) na embalagem que
continha a amostra filtrada.
Para a execução do Programa de Monitoramento de Qualidade da Água, pode-se
atender o cumprimento da determinação desses parâmetros em todos o pontos de coletas
pré-determinados, buscando outras alternativas de conservação de amostras, maior tempo
para coleta de amostras e utilização de material prático para determinação de coliformes
termotolerantes adaptando o método por membrana Colilert, que deve ser realizada no
mesmo dia da coleta de amostra.
Na área de estudo, os pontos de coletas de amostras de água podem ser localizados
no mapa que apresenta a hidrografia no trecho do EIA vide Volume 8 Mapas e Cartas
Imagem, Mapa 14: Recursos Hídricos - Qualidade da água. Todos os pontos de coleta
ficaram localizados em corpos d’água interceptados pela estrada e que estão contíguos a
alguns dos muitos eventos de influência da obra presentes no trecho do EIA como:
“principais Obras de Arte Especiais previstas” (construção de ponte), Obras de Arte
Correntes (bueiros de metal), e às jazidas previstas. Não foi identificada a localização de
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canteiros-de-obra, pela descrição do empreendimento, no trecho em estudo. A Tabela a
seguir, apresenta os pontos de coletas georreferenciados com relação aos eventos de
influência da obra localizados com maior proximidade a esses pontos. Vale ressaltar que
outros corpos hídricos presentes no trecho do EIA, apresentaram os bueiros simples
tubulares de metal (Figura 3-q).
Muitos corpos d’água de primeira e segunda ordem são interceptados pela estrada,
estes canais normalmente escoam apenas durante o período chuvoso. A avaliação da
qualidade da água, para esse diagnóstico, buscou estudar os corpos hídricos que
apresentam sua drenagem inclusive no período de estiagem na área do empreendimento.
No Mapa 14: Recursos Hídricos - Qualidade da água do Volume 8 Mapas e Cartas Imagem
deste estudo, podem-se observar os 14 pontos de coleta, sendo que em geral, os corpos
d’água amostrados foram correspondentes à de terceira ou maior ordem.
Dos pontos amostrados, o igarapé Veloso (RH8), o igarapé Puruzinho (RH11), o rio
Santo Antônio (RH12), o rio Realidade (RH13) e o igarapé Tucumã (14), fazem parte da
bacia de drenagem do rio Purus. Todos os outros nove corpos d’água amostrados fazem
parte da bacia de drenagem do rio Madeira. Os rios Purus e Madeira são clássicos rios
caracterizados de águas brancas, no entanto, os corpos hídricos interceptados pela estada,
em geral, podem ser caracterizados de águas pretas. Isso porque estão localizados em
zona de interflúvio das Regiões Hidrográficas dos rios Purus e Madeira, sendo área que há
a presença principalmente de cabeceiras dessas Regiões Hidrográficas. Portanto, no trecho
do EIA, os 14 pontos determinados para coleta de água estão localizados e recebem
influência, principalmente de corpos hídricos de primeira ordem (igarapés), caracterizados
como de água preta, apresentando pH mais ácidos e baixa concentração de sólidos
dissolvidos totais (Sioli, 1956).
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Tabela 2 - Apresentação de pontos de coleta de água ao logo do trecho do EIA para avaliação da qualidade da
água.

PONTO LOCALIZAÇÃO

LATITUDE

LONGITUDE Evento de influência da obra*

RH1

Montante - Rio Igapoaçu

S04.71093

W060.80800 OAE (construção de ponte),

RH2

Jusante - Rio Igapoaçu

S04.71207

W060.80252 área de jazida

RH3

Jusante - Igarapé JacaréTinga S04.90393

W061.46672 OAE (construção de ponte)

RH4

Jusante - Igarapé Dunga

S04.99242

W061.58625 OAE (construção de ponte)

RH5

Jusante - Igarapé Tinguinha

S05.1658

W061.78200 OAE (construção de ponte)
Obra de arte corrente (bueiro

RH6

Jusante - Rio Novo

S05.31745

W062.00038 simples tubular de metal)
OAE (construção de ponte),

RH7

Jusante - Rio Jutaí

S05.45780

W062.10115 área de jazida
OAE (construção de ponte),

RH8

Jusante - Rio Veloso

S05.82901

W062.34327 área de jazida
Obra de arte corrente (bueiro

RH9

Jusante - Rio Piquiá

S06.37055

W062.80787 simples tubular de metal)

RH10

Jusante - Rio Acará

S06.42985

W062.86342 OAE (construção de ponte)
Obra de arte corrente (bueiro

RH11

Jusante - Rio Puruzinho

S06.68939

W062.97017 simples tubular de metal)
Obra de arte corrente (bueiro

RH12

Jusante - Rio Santo Antônio

S06.85957

W063.05814 simples tubular de concreto)
Obra de arte corrente (bueiro

RH13

Jusante - Rio Realidade

S07.09052

W063.10647 simples tubular de metal)
Obra de arte corrente (bueiro

RH14

Jusante - Igarapé Tucumã

S07.59364

W063.17454 simples tubular de concreto)

* Localizações obtidas do item Descrição do Empreendimento deste EIA/RIMA.
Os pontos de coleta foram selecionados, primeiramente, por visita de campo na
rodovia BR-319 e sobrevôo na área de influência direta, realizando o georreferenciamento e
registro fotográfico de corpos hídricos. Foram selecionados os corpos d’água de maior
representatividade na área, e conseqüentemente que apresentavam sua drenagem de
escoamento no período de estiagem. A Figura 4 apresenta imagens captadas de pontos
prováveis das áreas com presença de alagamento durante os períodos chuvosos ou de
água altas dos corpos hídricos, e áreas com ausência de vegetação.
Foi difícil o acesso aos pontos de coleta, ao longo da Rodovia, devido às condições
atuais de quase impossibilidade de tráfego na área em estudo. Isto se reflete nas condições
físicas dos corredores ecológicos que dá acessos aos corpos hídricos, pois apresentavam
características preservadas, no que se refere a densidade de vegetação às suas margens e
terrenos acidentados. Essas características, observadas na maioria dos corpos d’água
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amostrados (Figura 3), foram obstáculos para a realização de coleta à montante e à jusante
da interceptação da estrada nos corpos d’água. Portanto, foi estabelecida a realização da
coleta sempre à jusante dos corpos hídricos amostrados, com exceção no rio Igapó-Açu,
que foi amostrado à montante e à jusante da previsão de interceptação da estrada, por
apresentar fácil acesso e ser um dos corpos hídricos de maior importância no trecho do EIA,
devido à presença de habitações no local.

(a) rio Igapó-Açu

(b) jusante - rio Igapó-Açu

(c) Igarapé Tinga

(d) Igarapé Dunga

(e) Igarapé Tinguinha

(f) rio Novo
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(g) rio Jutaí

(h) rio Veloso (Bueiro)

(i) rio Piquiá

(j) rio Acará

(l) rio Puruzinho

(m) rio Santo Antônio
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(n) rio Realidade

(o) igarapé Tucumã

(o) Difícil deslocamento na Estrada

(p) Difícil deslocamento na Estrada

(q) presença de bueiros de metais e margens
com apresentação de processos erosivos (ig.
Tinguinha)

(r) estacas de madeira de antigas pontes (rio
Puruzinho)

Figura 3 - Visualização dos corpos hídricos amostrados e outras observações durante trabalho de campo.
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(a) S04,7207 e W61,2711

(b) S04,8861 e W61,4364

(c) S04,9874 e W61,5681

(d) S05,1242 e W61,7079

(e) S05,2744 e W61,9043

(f)S05,2769 e W61,9159
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(g) S05,3184 e W61,9835

(h)S05,3621 e W,62,0362

(i) S05,4335 e W62,0995

(j)S05,5278 e W62,1375

(l)S05,8348 e W62,3426

(m) S06,4385 e W62,8648
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(n)S06,6981 e W62,9692

(o)S07,0905 e W63,1064

Figura 4 - Visualização de corpos hídricos com potenciais áreas de alagamentos e com área de ausência de
vegetação (georreferenciamento obtido por sobrevôo).
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5.1.2 – Clima

5.1.2.1 - Condições Climáticas Gerais
A Planície amazônica, por ser cortada pela linha do Equador e se estender entre os
paralelos 5° N e 10° S, recebe os ventos alíseos qu entes e úmidos proveniente do Oceano
Atlântico. De acordo com a classificação climática de Koeppen, os climas predominantes
são Am, Aw, Af (Salati et al., 2007).
A combinação de vários fatores como temperatura, radiação solar, umidade do ar,
ventos, pressão atmosférica e precipitação é determinante para o clima atual da região
amazônica, sendo o mais importante a disponibilidade de energia solar, através do balanço
de energia. (Fisch et al., 1996). Outro fator climático de destaque é o ciclo hidrológico, não
apenas o que ele representa para o clima, mas, também por definir os aspectos
biogeográficos da paisagem (Molion, 1987). De forma geral, as características básicas do
clima da região amazônica são: alta umidade relativa atmosférica, grande índice de
nebulosidade, precipitações abundantes e temperaturas médias altas, com pequena
variação diurna e estacional.

SISTEMAS ATMOSFÉRICOS ATUANTES NA REGIÃO AMAZÔNICA
•

Circulação Geral e Alta da Bolívia
A circulação geral da alta troposfera sobre a América do Sul tem sido bastante

estudada nos últimos anos (Santos, 1986; Carvalho, 1989). Esta região possui uma
característica muito particular de apresentar o desenvolvimento de um anticiclone em altos
níveis (200 hPa), durante os meses de verão, associado com a forte convecção da região
amazônica (Figura 5).
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Figura 5 - Alta da Bolívia Escoamento em 200 hPa. Fonte: INPE/CPTEC (2008a)

Este anticiclone foi denominado de Alta da Bolívia (AB), pois se situa sobre a região
do altiplano boliviano. Durante a época de inverno, ocorre a desintensificação do AB, com o
seu completo desaparecimento (Figuras 6 e 7). A localização geográfica da Alta da Bolívia
possui variação intra-sazonal e inter-anual, associada com a convecção na Amazônia.
Santos (1986) observou que, durante os anos menos chuvosos na região amazônica, os
centros da AB eram menos intensos.
Analisando anos de ocorrência de El-Niño, Jones & Horel (1989) reportam que a AB
localiza-se, em geral, a oeste de sua posição climatológica. Também foi observado por
Carvalho (1989) que, para o evento do El-Niño 82-83, a atividade convectiva e a
precipitação na Amazônia diminuíram com a desintensificação da AB.
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Figura 6 - Linhas de correntes em 200 hPa, em janeiro de 2007. Fonte: INPE/CPTEC (2008a)

Figura 7 - Linhas de correntes em 200 hPa, em julho de 2007. Fonte: INPE/CPTEC (2008a).
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A manutenção deste centro quente anti-ciclonônico é devido à convergência, em
baixos níveis da umidade, que vem de nordeste e de leste. Esta convergência provoca forte
convecção, condensação e liberação de calor latente na média e alta troposfera, associada
à atividade convectiva. Entretanto, esta atividade possui um ciclo anual de migração SE/NW,
partindo da região amazônica durante o trimestre Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF),
deslocando-se até a América Central (trimestre Junho-Julho-Agosto (JJA)), permanecendo
aproximadamente 5 meses em cada hemisfério (Horel et al., 1989). A investigação deste
fenômeno pode ser efetuada pelas observações pluviométricas (Marengo, 1992) ou pela
radiação de ondas longas (ROL), emitidas pelo topo de nuvens e aglomerados convectivos
e medidos por satélites meteorológicos de órbita polar (Horel et al., 1989, Marengo &
Hastenrath, 1993).
•

El-Niño Oscilação Sul
O ENOS, ou El-Niño Oscilação Sul representa de forma mais genérica um fenômeno

de interação atmosfera-oceano, associado às alterações dos padrões normais da
Temperatura da Superfície do Mar (TSM) e dos ventos alísios na região do Pacífico
Equatorial, entre a Costa Peruana e o Pacífico Oeste, próximo à Austrália (Figura 8). Além
de índices baseados nos valores da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico
Equatorial, o fenômeno ENOS pode ser também quantificado pelo Índice de Oscilação Sul
(IOS). Este índice representa a diferença de pressão ao nível do mar entre o Pacífico
Central (Taiti) e o Pacífico do Oeste (Darwin/Austrália). Esse índice está relacionado com as
mudanças na circulação atmosférica nos níveis baixos da atmosfera, conseqüência do
aquecimento/resfriamento das águas superficiais na região. Valores negativos e positivos da
IOS são indicadores da ocorrência do El-Niño e La-Niña respectivamente (INPE/CPTEC,
2008b).
O evento de El-Niño tende a se alternar cada 3 a 7 anos. Porém, de um evento ao
seguinte, o intervalo pode mudar de 1 a 10 anos. A intensidade dos eventos varia bastante
de caso a caso. O El-Niño mais intenso desde a existência de observações de TSM ocorreu
em 1982-83 e 1997-98 (INPE/CPTEC, 2008b).
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Figura 8 - Padrão de circulação observada em condições normais e em anos de El Niño na região
equatorial do Oceano Pacífico. Fonte: INPE/CPETC (2008b).

O evento do ENOS de 1982-1983 foi um dos mais intensos e afetou o tempo e clima
da América do Sul de várias maneiras (Kayano & Moura, 1986). No caso da região
amazônica, este episódio provocou um período extremamente seco (janeiro/fevereiro)
durante a estação chuvosa na Amazônica Central. Neste período, o desvio da precipitação
(valor climatológico menos o valor observado de 82/83) apresentou valores de até -70% na
área de Manaus (AM), com um valor menor na parte mais próxima do Oceano Atlântico (20% em Belém). Este comportamento foi devido ao ramo descendente da célula de Walker
deslocar-se para a região sobre a Amazônia, inibindo a formação de atividades convectivas
(Nobre & Rennó, 1985; Nobre & Oliveira, 1987).
O período entre janeiro e fevereiro de 1982/83 foi caracterizado por possuir o menor
índice pluviométrico nos 50 anos anteriores. Em Manaus (AM), por exemplo, o total mensal
de precipitação foi nulo, época em que a normal climatológica apresentou um valor superior
a 300 mm (Nobre & Oliveira, 1987). Em estudo complementar a este, Kayano & Moura
(1986) analisaram a precipitação na América do Sul durante todo o evento do El-Niño (junho
de 1982 a agosto de 1983), indicando que a Amazônia sofreu uma seca durante todo este
período, com total de chuva de aproximadamente 0,5 de desvio normalizado menor.
Devido

à

natureza

heterogênea

da

precipitação

e

da

localização

de

pluviômetros/pluviógrafos (Molion & Dallarosa, 1990), a medida da vazão de rios é uma
medida robusta do ciclo hidrológico na área da bacia. Neste sentido, Molion & Carvalho
(1987) analisaram a descarga fluvial de rios na Amazônia e correlacionaram suas vazões
com o evento ENOS 82/83. Os resultados obtidos para os rios Trombetas e Ji-Paraná
indicaram que as correlações são positivas, sugerindo que o Índice de Oscilação Sul pode
ser um preditor da variabilidade de chuva nesta região. A variabilidade inter-anual do regime
de precipitação e descarga fluvial dos rios está associada com eventos de ENOS e possui
escala de tempo de 2-3 anos (Richey et al., 1989).
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Em anos de El-Niño muito intenso, como os anos de 1925-26, 1976-77 ou 1982-83, a
precipitação do verão foi mais baixa que nos anos normais sobre a Amazônia do Norte,
resultado este que também se observa nos níveis de água anormalmente baixos dos rios
Negro e Amazonas (Aceituno, 1988; Marengo,1991; 1992).
Para a Amazônia Peruana, os níveis de água do rio Solimões em Iquitos e as chuvas
registradas mostram anomalias negativas durante anos de El-Niño muito intenso (Marengo,
1996). Durante anos de grande aquecimento das águas do Pacifico Equatorial Central
(fenômeno do El-Niño),

a Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT)

situa-se

anomalamente mais ao Norte do que sua posição normal sobre o Atlântico tropical.
Consequentemente, os ventos alíseos de NE são mais fracos, reduzindo a umidade que
penetra no interior da região amazônica. Sobre o lado oeste dos Andes, a convecção que
produz chuvas abundantes ao norte do Peru provoca, por sua vez, movimentos de ar de
subsidência compensatória no lado leste, contribuindo para uma menor quantidade de
chuva na parte oeste da Amazônia (Marengo & Hastenrath, 1993; Marengo et al., 1993).
•

Friagens
Embora a região amazônica esteja, geograficamente, situada nas proximidades do

Equador, sua porção meridional sofre, eventualmente, a ação de sistemas frontais, quando
as massas de ar muito frio, que se deslocam da Antártica, chegam à Amazônia, provocando
o fenômeno localmente denominado de “Friagem”. Dos problemas ecológicos que causam,
o mais importante é a morte de grande quantidade de peixes nos lagos. No fundo de um
lago existe, normalmente, a produção de gás sulfídrico que é tóxico e, em condições
normais, difunde-se lentamente para a superfície. Com a ocorrência da friagem, a água da
superfície resfria-se, torna-se mais densa, e desce; conseqüentemente, a do fundo sobe,
havendo uma inversão na temperatura dos lagos.
Este movimento é, ainda, auxiliado pelos ventos do sul, que sopram de maneira
contínua, colocando assim, em algumas horas, uma grande quantidade de gás sulfídrico nas
águas mais superficiais, ocasionando, desta forma, a intoxicação e morte dos peixes (Salati,
1985). Fisch (1996) realizou uma estatística simples do número de eventos de Friagem na
região do Sul do Pará durante os anos de 1992 e 1993 e obteve uma freqüência de
ocorrência de 7 casos por ano, durante os meses de maio à agosto. Brinkman & Ribeiro
(1972) citam que, no caso da Amazônia Central, ocorrem de 2 a 3 friagens por ano, durante
os meses de seca (junho a outubro). Análises de uma friagem que atingiu a região de
Manaus (julho de 1969) indicam que a temperatura mínima naquele evento foi 12ºC menor
do que a média climatológica, provocando ventos intensos (Brinkman & Ribeiro, 1972). No
caso das variações dos elementos climáticos, Hamilton & Tarifa (1978) analisaram a
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penetração de uma intensa frente fria (ocorrida em 1972), que provocou decréscimos na
temperatura do ar em Cuiabá (MT) de até 13ºC.
Outras observações importantes são: a mudança de direção do vento (de Norte para
Sul), a total cobertura de nuvens, e a extensão do evento em até 700 hPa
(aproximadamente 3.000 m), prolongando-se por 3 dias. Ainda com relação às
características meteorológicas da superfície, Marengo et al. (1996) analisaram a extensão
espacial das modificações causadas por duas friagens moderadas ocorridas em 1994,
observando que os efeitos mais pronunciados foram obtidos na região sul de Rondônia (JiParaná), na qual a temperatura do ar atinge valores de 10ºC, aproximadamente 8ºC abaixo
da média climatológica. Nas regiões central e oeste da Amazônia (Manaus - AM e Marabá PA, respectivamente), o decréscimo da temperatura do ar não foi tão grande, embora a
quantidade de umidade atmosférica também tenha diminuído, induzindo a invasão de ar
polar (frio e seco).
As modificações na estrutura vertical da atmosfera foram estudadas por Fisch
(1996), que observou um aumento intenso da velocidade do vento (principalmente na
componente meridional), associado com um forte resfriamento (ao redor de 15ºC na camada
limite atmosférica). Estas informações foram coletadas em julho de 1993, durante a
realização do experimento de campo do Rondônia Boundary Layer Experiment (RBLE).
•

Linhas de Instabilidade
As Linhas de Instabilidade (LIs) que ocorrem na Amazônia são responsáveis pela

formação de chuvas próximo à costa litorânea dos estados do Pará e Amapá, bem como de
precipitação na Amazônia Central, durante a estação seca. Estudos preliminares mostraram
que estas LIs são um dos sistemas atmosféricos atuantes na área leste do Pará e que
contribuem com 45% da chuva durante o período chuvoso (Coehn et al., 1989). Estas linhas
são caracterizadas por grandes conglomerados de nuvens cumulonimbus e são formadas
devido à circulação de brisa marítima, podendo-se prolongar para o interior do continente
(denominadas LIP) ou não (LIC). Devido às suas dimensões, estas LIs são facilmente
observadas por imagens de satélites. De acordo com Coehn et al. (1989), as LICs
constituem 62% dos casos observados, sendo o restante (38%) compreendido de LIPs.
A formação destas linhas posiciona-se ao sul da ZCIT, sendo o período de maior
freqüência na época em que a ZCIT está mais organizada (Cavalcanti, 1982). Molion (1987)
descreveu a influência destas LIs na distribuição de chuva da Amazônia Central,
observando que, durante a noite e devido à diminuição do contraste térmico oceanocontinente, estas LIs praticamente se dissipam, para revigorarem-se no dia seguinte, com o
aquecimento da superfície.
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Os

aspectos

climatológicos

destas

LIs

na

Amazônia

foram

estudadas,

observacionalmente, por Coehn et al. (1989). Os resultados obtidos foram de que estas LIs
podem atingir o extremo oeste da Amazônia, com velocidade de deslocamento entre 12 e 15
m.s-¹ (aproximadamente 13º de longitude por dia). Seu comprimento e a largura média são
de aproximadamente 1.500 km e 170 km, respectivamente, sendo que os meses com maior
freqüência de ocorrência são entre abril e agosto (Coehn et al., 1989). Por outro lado, Coehn
et al. (1995) estudaram a penetração de Linhas de Instabilidade na região da Amazônia
Central, durante o experimento Amazonia Boundary Layer Experiment (ABLE-2B) (Garstang
et al., 1990) nos meses de abril-maio de 1987. Neste período as LIC compreenderam 23%
dos casos, sendo o restante de LIPs.
Em um estudo de caso de uma LIP intensa, ocorrida no mês de maio, observou-se
que foram 2 mecanismos que provavelmente originaram e propagaram esta LIP: ventos de
leste intensos em baixos níveis (entre 900 e 650 hPa) e presença de uma fonte de calor a
oeste da Amazônia. Os autores concluem que as LIs que se propagam na Amazônia são
mecanismos complexos, em que ocorre interação entre escalas: larga, meso e micro-escala,
sendo esta última provocada por circulações entre nuvens e o ambiente adjacente.
•

Brisa Fluvial
A brisa fluvial é um mecanismo físico no qual o ar, devido ao contraste térmico entre

água-terra, move-se em direção ao continente durante o dia e o inverso à noite. Imagens de
satélites mostram que as nuvens formam-se preferencialmente sobre o continente durante o
dia, com movimentos de subsidência na área dos rios. Oliveira & Fitzjarrald (1993)
comprovaram a existência desta circulação fluvial nos baixos níveis (até 1.500-2.000 m),
possuindo o sentido floresta/rio durante a noite e início da manhã, revertendo o sentido
(rio/floresta) durante a tarde e início da noite.
Observações radiométricas feitas por avião durante o experimento ABLE apontaram
um gradiente térmico entre rio/floresta de –3ºC durante o dia e +6ºC à noite (Oliveira &
Fitzjarrald, 1993). Certamente estas influências são mais intensas nas regiões em que a
largura do rio é considerável, tais como próximo a Manaus (confluência os rios Negro e
Solimões), Santarém (rios Tapajós e Amazonas) e Belém (rios Tocantins e par te sul da foz
do rio Amazonas).

Penetração de Sistemas Frontais e Organização da Convecção na Amazônia
Oliveira (1986) realizou um estudo climatológico sobre a interação desta convecção
tropical e a penetração de sistemas frontais na região SE do Brasil, utilizando 5 anos
(1977/1981) de imagens de satélites meteorológicos. Estes sistemas frontais provocam a
organização e formação de uma banda de nuvens orientada no sentido NW/SE, que
possuem sua máxima intensidade nos meses de verão, aumentando o regime de
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precipitação da região (época chuvosa). Este aumento de convecção está relacionado com
a intensificação do cavado em altos níveis, o qual é gerado pela penetração da frente.

Paleoclimatologia
A Bacia Amazônica originou-se de uma falha no escudo pré-cambriano. Esse escudo
determinou sua solidificação há 600 milhões de anos. Assim a bacia ficou localizada entre o
que se chama o Escudo das Guianas, ao norte, e o Escudo Brasileiro, ao sul (Putzer, 1984).
Devido à antigos arcos nas rochas cristalinas, a bacia é dividida em 3 partes: Alto, Médio e
Baixo Amazonas. Eles se chamam o Arco de Iquitos, perto de Iquitos atravessando o Acre;
o Arco do Purus, perto da foz do rio Purus, a oeste de Manaus; e o Arco de Gurupá, ao leste
da foz do rio Xingu (Putzer, 1984), formando assim a bacia do Acre, a bacia do Amazonas, a
bacia do Marajó e a bacia do Maranhão (Figura 9).
Mudanças significativas na quantidade de energia solar recebida pelo planeta Terra
foram provocadas por alterações da relação Terra-Sol, modificando a composição dos
sistemas atmosféricos predominantes e, conseqüentemente, o clima. A redução da
insolação provocou movimentos do anticiclone do Atlântico Sul e de correntes oceânicas
frias, tais como a corrente das Malvinas, em direção ao Equador. Com o resfriamento da
temperatura do Oceano Atlântico, os ventos alíseos penetraram no continente com menos
umidade, provocando um aumento da região de aridez (Fisch et al., 1996).
As principais mudanças climáticas e fitográficas ocorridas durante o período
quaternário foram resultado de freqüentes alterações interglaciais e glaciais, que geraram
mudanças bruscas, tais como a troca de vegetação predominante de floresta para savanas
durante períodos de clima mais frio e seco (Salati, 1983). Observações de pólen (Absy,
1985) encontradas em sedimentos indicam que, durante parte do Holoceno (entre 5.000 e
3.000 anos passados), grandes áreas de savanas existiam na Amazônia, onde atualmente
existe floresta. Associado a este resfriamento, ocorreu um abaixamento do nível dos mares,
com conseqüências na quantidade de água na Bacia Amazônica.
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Figura 9 - Distribuição das formas paleozóica, mesozóica e cenozóica no trópico Sul-Americano (simplificada).
A) Escudo das Guianas; B) Escudo Brasileiro; C) Andes; D) Bacia do Acre; E) Bacia do Amazonas; F) Bacia do
Marajó; G) Bacia do Maranhão; H) Arco de Gurupá; I) Arco de Purus; K) Arco de Iquitos. FONTE: Salati (1985).

Diagramas de pólen indicam que também não havia floresta ao final do Pleistoceno
(aproximadamente 11.500 anos passados). Entre os anos de 4000 e 2100 antes do
presente e ao redor do ano de 1200, deve ter ocorrido grande variação de precipitação na
região amazônica, causando o abaixamento, e em alguns casos secamento, de rios
amazônicos, com mudanças significativas na fauna e flora (Absy, 1985).
Com base em argumentos geomorfológicos e paleoecológicos, supõe-se a existência
de condições paleoclimáticas mais secas em determinados períodos do Quaternário na
Amazônia (Ab’Saber, 2004). Os climas das terras baixas amazônicas, situadas em faixas
equatoriais, teriam sido termicamente similares aos que hoje predominam nos planaltos
interiores de São Paulo e sul de Mato Grosso.
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5.1.2.2 - Condições climáticas: precipitação, temperatura, balanço hídrico, insolação
média, umidade do ar, e circulação atmosférica.
Precipitação
Uma das características principais das precipitações na região amazônica é a sua
variabilidade espacial e temporal, isto é, sua distribuição é bastante variável. Os dados
existentes mostram que na região as precipitações anuais vão desde 1.600 mm, em regiões
da Amazônia Oriental, até mais de 6.000 mm, nas encostas andinas. (Salati et al., 1998).
A precipitação é um dos elementos climáticos mais importantes a ser analisado na
região tropical, uma vez que este induz as características e comportamento dos outros
elementos, tais como temperatura, umidade relativa, ventos, etc. Entretanto, a despeito da
simplicidade de sua medida, é uma das variáveis meteorológicas mais difíceis de ser
mensurada, uma vez que possuem erros instrumentais, de exposição e mesmo de
localização (Molion & Dallarosa, 1990).
A distribuição espacial e temporal das chuvas na Amazônia foi detalhadamente
estudada por Salati et al. (1978), Figueroa & Nobre (1990), Marengo (1995), e Sombroek,
(1999). Segundo os autores, a região possui uma precipitação média de aproximadamente
2.300 mm/ano e três centros de precipitação abundante (Figura 10). O primeiro localizado
no noroeste da Amazônia, mais especificamente na fronteira entre Brasil, Colômbia e
Venezuela, com chuvas de 4.000 mm/ano. Nestas regiões não existe período de seca.
Estes valores de precipitação elevados próximo à Cordilheira dos Andes são associados à
ascensão orográfica da umidade transportada pelos ventos alísios de leste da ZCIT (Nobre,
1983). O segundo centro está localizado na parte central da Amazônia, com precipitação de
3.600 mm/ano, que está relacionado à penetração de sistemas frontais da região sul,
interligando e organizando a convecção local. A floresta tropical mantém a umidade elevada
em baixos níveis, que é possivelmente reciclada pela atividade convectiva (Figueroa &
Nobre, 1990). O terceiro na parte leste da Bacia Amazônica, no litoral do Pará ao Amapá,
com precipitação de 4.000 mm/ano, deve-se possivelmente às linhas de instabilidade que se
formam ao longo da costa, durante o fim da tarde, forçadas pela circulação de brisa
marítima (Kousky 1979; 1980).
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Figura 10 - Padrão de precipitação anual na Bacia Amazônica. Fonte: Sombroek (1999).

Conforme estudos do ciclo anual de atividades convectivas na região, demonstrado
por Horel et al. (1989) e Salati et al. (1978), o período de chuvas ou forte atividade
convectiva na região amazônica é compreendido entre novembro e março, sendo o período
de seca (sem grande atividade convectiva) entre os meses de maio e setembro. Os meses
de abril e outubro são meses de transição entre um regime e outro. A distribuição de chuva
no trimestre DJF apresenta uma região de precipitação alta situada na parte oeste e central
da Amazônia, em conexão com a posição geográfica da Alta da Bolívia. Por outro lado, no
trimestre JJA, o centro de máxima precipitação deslocou-se para o norte e situa-se sobre a
América Central. A região amazônica, principalmente na parte central, está sobre o domínio
do ramo descendente da Célula de Hadley, induzindo um período de seca bem
característica (Figura 11).
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Figura 11 - Distribuição espacial e temporal da precipitação na região amazônica. Fonte: Figueroa & Nobre
(1990).

Temperatura
A principal característica da região amazônica é a pequena variação de temperatura,
quer sejam nas médias mensais, quer sejam nas variações diárias. (Salati et al., 1998). A
temperatura mensal média varia pouco em quase toda a região amazônica, principalmente
devido à posição geográfica e a falta de relevos elevados na faixa central (Figura 12), sendo
as variações diárias maiores do que as ocorridas durante o ano (Salati, 1985). A amplitude
térmica sazonal é da ordem de 1º a 2ºC. Belém (PA) apresenta a temperatura média mensal
máxima de 26,9ºC, em novembro, e a mínima temperatura de 24,5ºC, em março (Fisch et
al., 1996).
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Figura 12 - Temperatura média anual do Brasil durante o período de 1961 a 1990. Fonte: INMET (2008).

Na cidade de Iquitos, as maiores diferenças encontram-se entre novembro, com
temperaturas médias de 32ºC, e julho, com 30ºC. Nas bordas da Amazônia, nos Andes, a
temperatura diminui, sendo que nas partes mais altas dessas montanhas a maior parte da
precipitação cai sobre a forma de neve. Nas regiões norte (Platô das Guianas) e sul (Platô
Central) tendem a ocorrem climas mais continentais, ou seja, com épocas mais secas e
temperaturas mais baixas. As grandes oscilações de temperatura que ocorrem na Amazônia
são causadas, principalmente, pelas frentes frias. Um dos fenômenos que podem causar
variações significativas é a chamada Friagem (Salati, 1985).
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Balanço Hídrico
O balanço hídrico na região amazônica é difícil de ser calculado devido à falta de
continuidade espacial e temporal das medidas da precipitação, inexistência de medidas
simultâneas de vazões fluviais, desconhecimento do armazenamento de água no solo, entre
outros. Entretanto, algumas tentativas de se entender melhor o regime hídrico dentro da
bacia hidrográfica tem sido realizadas, tais como o método climatonônico (Molion, 1975),
balanço hídrico (Villa Nova et al., 1976), e aerológico (Salati et al., 1979; Rocha, 1991).
Marques et al. (1980) estimaram o balanço de água na Amazônia usando a
divergência do fluxo de vapor d’água. Em média, a precipitação da bacia é 12 x 10¹² m³
ano-¹ (Villa Nova et al., 1976), sendo que a descarga fluvial do rio Amazonas no Estreito de
Óbidos é 5,5 x 10¹² m³.ano-¹ (Oltman, 1967). A estimativa da evapotranspiração (método de
Penman) foi estimada por Marques et al. (1980), obtendo o valor de 6,5 x 10¹² m 3.ano-1 .
Estes valores são totalmente coincidentes entre si, embora tenham sido obtidos por
métodos e fontes diferentes (Figura 13).

Figura 13 - Balanço hídrico na bacia amazônica. Fonte: Salati (1983).

O balanço hídrico da região também foi estudado por Matsuyama (1992). Em seus
cálculos para um ciclo sazonal completo, encontrou uma evapotranspiração (calculada pelo
balanço hídrico) de 1.139,1 mm, que representa 53% da precipitação de 2.152,6 mm. O
escoamento superficial foi calculado em 1.013,5 mm (47%).
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Energia Solar
O clima da região amazônica está classificado, pelo Método de Köeppen, como Am,
Aw e Af (Brasil, 1978), e caracterizado como equatorial úmido (Figura 14), sendo resultante
de uma combinação de vários fatores, dentre os quais o mais importante é a disponibilidade
de energia solar (Fisch et al., 1996). A Amazônia está situada na região entre 5º N e 10º S e
recebe, no topo da atmosfera, um valor máximo de 36,7 MJ.m-².dia-¹ em dezembro/janeiro e
um valor mínimo de 30,7 MJ.m-².dia-¹ em junho/julho (Salati & Marques, 1984). Estes valores
são reduzidos pela transmissão atmosférica, mas são, em média, da ordem de 16 a 18
MJ.m-².dia-¹ para valores de radiação solar incidente à superfície.
Em decorrência do número de insolação, que depende fortemente da nebulosidade,
a energia solar que atinge as baixas camadas da troposfera, que no caso da região pode ser
considerada ao nível superior das copas das árvores, também fica dependente da
nebulosidade (Salati et al., 1998).
Como resultado da sua posição geográfica equatorial, o comprimento do dia
apresenta apenas uma pequena variação durante o ano: na posição 5º N, o dia tem a
duração de 11 horas e 50 minutos em dezembro, e 12 horas e 24 minutos em junho. Assim,
a variação máxima é de 34 minutos. Na posição 10º S, o dia tem duração de 12 horas e 42
minutos em dezembro, e 11 horas e 32 minutos em junho, sendo a variação máxima de 50
minutos (Salati, 1985).
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Figura 14 - Clima e correntes marinhas do Brasil. FONTE: Portal Brasil (2003).

Balanço Energético
Tanto a insolação como a energia disponível na região dependem diretamente da
formação das nuvens, e este processo, por sua vez, é diretamente influenciado pela
umidade do ar e pelo mecanismo de formação das nuvens (Salati, 1985). As fortes correntes
convectivas levam, por sua vez, à formação de nuvens do tipo cúmulos, onde as mesmas se
transformam ao longo do dia em cúmulos nimbus. (Salati et al., 1998).
A energia que atinge a superfície terrestre é devolvida para a atmosfera na forma de
fluxo de calor sensível (aquecimento) e latente (evapotranspiração). Desta forma, o balanço
de energia e umidade interage, sendo que o saldo de radiação é particionado em termos de
calor sensível e/ou latente, dependendo das condições ambientais e de água no solo (Fisch
et al., 1996).
Observando o balanço energético da bacia (Figura 15), estima-se que, das 425
cal.cm-².dia-¹ que atingem em média a superfície da Amazônia Central, cerca de 210 cal.cm².dia-¹ são utilizados no trabalho de evaporação da água, através da transpiração das
plantas, e as outras 215 cal.cm-².dia-¹ são utilizadas no aquecimento do ar e outros
processos (Salati, 1983).
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Figura 15 - O balanço energético médio durante o dia, para a Bacia Amazônica. Fonte: Salati (1985).

Ventos
A circulação troposférica sobre a Amazônia, ao nível de 850 hPa indica a presença
de anti-clicones do Atlântico Sul e do Pacifico Sul (Figura 16). O escoamento a 850 hPa,
sobre a parte Leste do Brasil, muda muito pouco do verão (Figura 16a) para o inverno
(Figura 16c), o mesmo não ocorre no interior do continente, onde nota-se uma variação
sazonal desde o Norte da Argentina até as regiões equatoriais. Durante o verão a região de
baixa pressão sobre o Chaco é bastante intensa, com convergência considerável do ar
proveniente do Norte. Essa baixa de pressão induz a penetração de umidade nos baixos
níveis, que é transportada pelos ventos Alísios do Hemisfério Norte ao Oeste da Amazônia.
Durante o inverno o escoamento permanece de sudeste sobre parte Norte da América do
Sul (Kousky & Molion, 1985).
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Figura 16 - Linhas de corrente representativa do escoamento médio sobre a Amazônia. Dez-Fev 850 hPa (a); DezFev 200 hPa (b); Jun-Ago 850 hPa (c); Jun-Ago 200 hPa (d). Fonte: Kousky & Molion (1985).

Regime de Ventos
A área de estudo sofre influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A
ZCIT possui um deslocamento norte-sul ao longo do ano, alterando o regime de vento na
região de interesse. A intensidade das alterações que ocorrem ao longo de um determinado
ano é determinada pelos eventos climatológicos típicos da região.
A Figura 17 representa a direção predominante e velocidade média dos ventos para
a região de interesse, no interflúvio Purus-Madeira, utilizando dados de re-análises do NCEP
de 1948 a 2002. Verifica-se a predominância de ventos provenientes de leste durante todo o
período.
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Na Tabela 3, observa-se que os ventos predominantes na região são provenientes
de leste durante todo o ano (as colunas U e V referem-se às componentes zonal e
meridional dos ventos, respectivamente).

Figura 17 - Direção e intensidade dos ventos para todo o ano. Fonte: NCEP (2003).
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Tabela 3 - Intensidade e direção dos ventos na região de estudo (médias mensais).

Mês

U

V

Direção

Intensidade (m/s)

Jan

-2,18

-0,45

L

2,22

Fev

-2,35

-0,08

L

2,35

Mar

-2,30

-0,05

L

2,30

Abr

-1,94

-0,05

L

1,94

Mai

-1,76

-0,02

L

1,76

Jun
Jul

-1,53
-1,41

-0,22
-0,03

L
L

1,54
1,40

Ago

-1,45

-0,48

L

1,52

Set

-1,42

-0,34

L

1,47

Out
Nov

-1,37
-1,46

-0,41
-0,43

L
L

1,43
1,52

Dez

-1,62

-0,55

L

1,71

Fonte: NCEP (1996).

Vapor de Água
O total de vapor d’água que existe na atmosfera, desde o nível do solo até as
camadas mais altas, chama-se água precipitável. Em toda a região a água precipitável é
aproximadamente constante ao longo do ano, em média o valor de 40 mm (Figura 18), com
pequeno decréscimo nos meses de seca. Isso quer dizer que, se toda a água fosse extraída
da atmosfera, se obteria uma lâmina de 40 mm na área considerada (Salati et al., 1979).
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Figura 18 - Fluxo de vapor d’água para o mês de março sobre a região amazônica. Um centímetro
equivale a 2 mil gramas de vapor por segundo. Fonte: Salati (1983).

Para os outros meses, embora haja variação nos valores, o comportamento é
bastante semelhante a este apresentado. As linhas pontilhadas indicam os valores da água
precipitável. Para muitas áreas do mundo, o vapor d’água (Figura 19) secundário
(contribuição da evapotranspiração) tem pouca ou nenhuma importância. Na Amazônia
ocorre o contrário, onde o vapor d’água secundário tem a mesma magnitude que o de
origem primária (contribuição do mar).
Através do balanço de vapor d'água em toda a região amazônica, Salati (1983)
determinou que a precipitação na região é uma composição da quantidade de água
evaporada localmente (evapotranspiração) adicionada de uma contribuição de água advinda
do Oceano Atlântico. Desta maneira, pode-se estimar que 50% do vapor d'água que
precipita pelas chuvas é gerado localmente (pela evapotranspiração), sendo o restante
importado para a região pelo fluxo atmosférico proveniente do Oceano Atlântico.
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Figura 19 - Modelo de recirculação de água que ocorre especialmente na faixa central da Bacia Amazônica.
Fonte: Salati (1983).

Evapotranspiração
Evapotranspiração pode ser definida como o total de água transferida da superfície
da Terra para a atmosfera composta da evaporação do líquido, ou "água sólida", acrescida
da transpiração das plantas. A evapotranspiração da floresta na região amazônica tem sido
objeto de vários estudos (Villa Nova et al., 1976; Marques et al., 1980; Shuttleworth et al.,
1987), principalmente em casos da evapotranspiração potencial. As estimativas são de que
a evapotranspiração potencial média seja de 4,0 mm/dia, com variações sazonais
decorrentes da existência ou não de chuvas. Entretanto, poucas são as medidas ou
estimativas da evapotranspiração real.
Marques Filho et al. (1986) e Fisch (1990) realizaram estudos comparativos entre
medidas da evapotranspiração real (medida com aparelhos de vórtices turbulentos) e
estimativas da evapotranspiração potencial e ainda métodos diferentes, tais como PenmanMonteith, no caso de Fisch (1990), e teoria da similaridade para Marques Filho et al. (1986).
Com isso, chegaram a valores entre a razão da evapotranspiração real e potencial de 0,3
para Fisch (1990) e 0,4 para Marques Filho et al. (1986). Estes valores são típicos para a
estação seca, sendo que, na época chuvosa, a evapotranspiração real é igual a potencial,
uma vez que o solo possui elevada umidade (Shuttleworth et al., 1987).
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Fluxo de Calor
O processo de conversão de parte da energia solar em calor sensível na atmosfera
está associado às variações de temperatura do ar. Na presença de água líquida, ocorre
também a conversão de parte da energia solar em calor latente de vaporização. Durante o
dia, portanto, a atmosfera vai acumulando energia nas formas de calor sensível e calor
latente.
A Figura 20 destaca a distribuição sazonal de fluxo de calor sensível para a área de
interesse. Observa-se que os menores valores médios ocorrem no período de janeiro a
março e os maiores nos meses de maio e outubro.

Figura 20 - Variação anual de calor sensível. Fonte: NCEP (1996).

A Figura 21 apresenta a distribuição mensal de fluxo de calor latente para a região
de estudo. Observa-se que os maiores valores médios ocorrem nos meses de agosto a
novembro, e os menores nos meses de maio e junho.
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Figura 21 - Variação anual de calor latente. Fonte: NCEP (1996).

Desmatamento e Mudanças Climáticas
Atualmente é grande preocupação de que as atividades humanas estejam
provocando alterações significativas na composição química da atmosfera, as quais poderão
levar a uma mudança climática global. (Salati et al., 1998). Entre as evidências científicas
que indicam uma possível mudança climática em escala mundial, está o aumento das
concentrações na atmosfera de gases que possuem a propriedade de absorver a radiação
infravermelha, tais como o dióxido de carbono (CO2), o metano, o óxido nitroso (N2O) e os
clorofluorcarbonos (CFCs).

Efeito das Queimadas
A vegetação é composta de grandes quantidades de carbono que se libera na forma
de CO2 quando queimada. Com a queimada da floresta são liberadas grandes quantidades
de dióxido de carbono (CO2), contribuindo ao efeito estufa. Tal efeito é significativo nas
alterações climáticas do globo.
Segundo os cálculos de Klinger & Rodrigues (1974) e Fearnside et al. (1990), a
queimada de um hectare de floresta libera entre 147 a 199 toneladas de dióxido de carbono,
o qual é o gás mais importante para o efeito estufa. Outros gases também contribuem neste
sentido, tais como: vapor d’água, metano, dióxido de nitrogênio, ozônio e clorofluorcarbono.
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Outras ações, tais como o uso de combustíveis, contribuem para o aumento da
quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Estima-se que a deflorestação é
responsável por cerca de um terço das emissões totais de dióxido de carbono (Comision
Americana de Desarrollo y Medio Ambiente, 1992). Na esfera regional, é muito difícil, se não
impossível, separar os efeitos dos desmatamentos dos efeitos do clima devido à influência
dos desmatamentos no ciclo da água e nos ciclos biogeoquímicos. O balanço hídrico é
intimamente ligado ao energético.
Além disso, uma modificação climática regional causada pelo desmatamento
depende ainda das mudanças subseqüentes, isto é, se há regeneração da floresta original,
ou se ela é substituída por outro uso, tal como uma área de agricultura. As alterações na
cobertura vegetal atual na Amazônia têm que ser analisadas com especial atenção, não
apenas em relação à perda da biodiversidade e extinção das espécies, mas também no que
se refere às alterações climáticas e todas as influências que elas terão sobre os atuais
ecossistemas locais.

Aspectos Ligados ao Ciclo Hidrológico
De modo geral, o desmatamento modificará o tempo de permanência da água na
bacia, com conseqüentes inundações mais intensas durante os períodos de chuva.
Diminuindo a permeabilidade do solo situações adversas poderão ocorrer. Por exemplo, nos
solos arenosos poderá aumentar o volume de água subterrânea, e os componentes do
balanço hídrico poderão ter valores distintos daqueles dos ecossistemas atuais. Com o
armazenamento de água nos reservatórios subterrâneos, na época da seca a vazão dos rios
será ainda mais reduzida (Salati, 1983).

Aspectos Ligados às Precipitações
Como visto anteriormente, cerca de 50% da precipitação da região é proveniente da
evapotranspiração. Esta reciclagem de água permite a sua permanência durante um período
de tempo mais prolongado na região.
Com outro tipo de cobertura vegetal, que não apresente evapotranspiração tão alta,
como a formação de pastagens ou culturas anuais de grandes extensões, prevê-se uma
diminuição das chuvas. Tal redução aumentará o período de seca, portanto, o déficit hídrico
das plantas, aumentando a sazonalidade e, também, a quantidade de precipitações na
época de chuvas (Salati, 1983).
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Aspectos Ligados às Alterações nas Regiões Vizinhas e suas Conseqüências

A região amazônica é também uma fonte de vapor d’água para as regiões
circunvizinhas. Existem evidências que um fluxo de vapor d’água que dá origem às chuvas
da região central da América do Sul seja proveniente da Bacia Amazônica. Espera-se, pois,
que ocorram modificações no ciclo da água, ou no seu total disponível, na Bacia Platina e
mesmo no Planalto Central brasileiro. Salienta-se que o potencial hidrelétrico estimado para
o Brasil poderá ficar alterado (Salati, 1983).
A fim de que o clima não venha a ser perturbado, ou para que as modificações
induzidas sejam pequenas, é necessário que a cobertura vegetal que venha substituir a
floresta tenha o mesmo comportamento desta, no que concerne ao perfil dos ventos e aos
balanços de energia e água (Salati, 1983). Já existem áreas da região amazônica nas quais
o comportamento diferencial daquelas com pastagem e com floresta pode ser observado,
como na Ilha de Marajó. As áreas cobertas com floresta possuem precipitação melhor
distribuída durante o ano, com a mínima mensal de 80 mm.
Naquelas cobertas com pastagens, a precipitação cai para zero no período da
estiagem, sendo o total das duas áreas praticamente o mesmo. Observa-se ainda nesta ilha,
que as oscilações diárias de temperatura são maiores nas regiões de pastagem, indicando
menor disponibilidade de água na atmosfera. Verifica-se também que as nuvens cúmulos,
de formação local, são menores e as suas bases têm a maior altitude nas áreas de
pastagem do que na floresta. Caso o desmatamento modifique o clima, uma das variações
mais esperadas será na distribuição das chuvas. Não é essencial saber apenas a
quantidade total das chuvas, é mais importante conhecer sua distribuição ao longo do ano e
a freqüência dos vários tipos de chuva.
A chuva na época seca pode reativar a vegetação. Na região da Amazônia Central
(nas cercanias de Manaus), onde existe um período de seca bem definido, de junho a
novembro, as árvores começam a perder suas folhas depois de 10 a 15 dias de seca,
iniciando um déficit de água no solo. Conseqüentemente, mudanças (ampliações) da época
de seca (estresse hídrico) podem ser de elevada importância para modificar o equilíbrio
global (Salati, 1983).
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5.1.2.3 - Informações das estações meteorológicas existentes.
MANAUS
A insolação na cidade de Manaus para o período de 1978 a 2007 apresenta
sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 5º mês do ciclo, atingindo o
máximo entre o 7º e o 8º mês e o mínimo entre o 2º e 3º mês (Figura 22). Foi registrado
valor máximo de 282 horas no mês de julho de 1999 e mínimo de 22,40 horas no mês de
fevereiro de 1989 (Figura 23).
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Figura 22 - Análise da Sazonalidade da Insolação de Manaus. Fonte: INMET (2008).
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Figura 23 - Série Climatológica de Insolação (h) – 1978 a 2007 de Manaus. Fonte: INMET
(2008).
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Já a temperatura média anual na cidade de Manaus para o período de 1978 a 2007
apresenta uma sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 7º mês do ciclo,
atingindo o máximo entre o 9º e o 10º mês e o mínimo entre o 1º e 2º mês (Figura 24). O
valor máximo é de 29,9ºC no mês de outubro de 1997 e a mínima é de 24,5ºC no mês de

Temperatura média anual
(ºC)

janeiro de 1995 (Figura 25).
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Figura 24 - Temperatura média anual (ºC) 1978 a 2007 para Manaus. Fonte: INMET (2008).

Temperatura média anual (ºC)

31
30
29
28
27
26
25
24
1

101

201

301

Período (meses)
Figura 25 - Série climatológica de temperatura (ºC) – 1978 a 2007 de Manaus. Fonte: INMET (2008).
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Na Figura 26, é apresentado o balanço hídrico e climatológico para a estação de
Manaus. Esta Figura representa a diferença entre a precipitação e a evaporação em cada
estação. O déficit nos meses de julho a outubro ocorre porque a evaporação é maior do que
a precipitação, e nos meses de janeiro a maio ocorre excesso devido à maior precipitação
no local.

Figura 26 - Balanço hídrico climatológico (1961-1990) para a estação Meteorológica de Manaus. Fonte:
INMET (2008).

A precipitação na cidade de Manaus para o período de 1978 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses atingindo o máximo em janeiro de 1996 com 576,3 mm
neste período e a mínima acumulada foi de 4,2 mm em outubro de 1982. A Figura 27
apresenta a precipitação média mensal no período de 1978 a 2007 da estação
meteorológica de Manaus.
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Figura 27 - Série climatológica de precipitação (mm) 1978-2007 para Manaus. Fonte: INMET (2008).
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O índice pluviométrico médio para todos os meses do ano nesta estação é
apresentado na figura a seguir:
Manaus - 1978 a 2007
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Figura 28 – Médias Mensais - Estação de Manaus

A umidade relativa do ar para a cidade de Manaus apresenta uma média mensal de
83%, a Figura 29 apresenta a série histórica das médias mensais da umidade relativa do ar

Umidade relativa anual do ar - média
anual (%)

no período de 1978 a 2007.
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Figura 29 - Série climatológica de umidade do ar (%) 1978-2007 para Manaus. Fonte: INMET
(2008).
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LÁBREA
A insolação na cidade de Lábrea para o período de 1978 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 6º mês do ciclo, atingindo o
máximo no 7º mês e o mínimo entre o 11º e o 12º mês (Figura 30), com valor máximo de
236 horas no mês de agosto de 2001 e mínima de 55,9 horas no mês de fevereiro de 2006
(Figura 31).
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Figura 30 - Análise da sazonalidade da insolação de Lábrea. Série Climatológica de Insolação 1978 a
2007: Estação Meteorológica de Lábrea. Fonte: INMET (2008).
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Figura 31 - Série climatológica de insolação (h) – 1978 a 2007 de Lábrea. Fonte: INMET (2008).
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A Temperatura média anual na cidade de Lábrea para o período de 1978 a 2007
apresenta uma sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 8º mês do ciclo,
atingindo o máximo entre o 9º e o 10º mês e o mínimo entre o 1º e 2º mês (Figura 32), com
valor máximo de 29,9ºC no mês de outubro de 1997 e a mínima de 24,5ºC no mês de

Temperatura média anual (ºC)

janeiro de 1995 (Figura 33).
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Figura 32 - Temperatura média anual (ºC) – 1978 a 2007 de Lábrea. Fonte: INMET (2008).
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Figura 33 - Série climatológica de temperatura (ºC) – 1978 a 2007 de Lábrea. Fonte: INMET (2008).
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A precipitação na cidade de Lábrea para o período de 1978 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses atingindo o máximo em março de 1993 com 801 mm
neste período e a mínima acumulada foi de 0,4 mm em agosto de 1980. A Figura 34
apresenta a precipitação média mensal no período de 1978 a 2007 da estação
meteorológica de Lábrea.
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Figura 34 - Série climatológica de precipitação (mm) 1978-2007 para Lábrea. Fonte: INMET (2008).
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O índice pluviométrico médio para todos os meses do ano na estação de Lábrea é
apresentado na figura 35.
Lábrea - 1978 a 2007
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Figura 35 – Médias Mensais - Estação de Lábrea.

A umidade relativa do ar para a cidade de Lábrea apresenta uma média mensal de
85%, a Figura 36 apresenta a série histórica das médias mensais da umidade relativa do ar

Umidade Relativa do ar Média anual (%)

no período de 1978 a 2007.
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Figura 36 - Série climatológica de umidade do ar (%) 1978-2007 para Lábrea Fonte: INMET (2008).
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MANICORÉ
A insolação na cidade de Manicoré para o período de 1978 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 4º mês do ciclo, atingindo o
máximo entre o 6º e o 8º mês e o mínimo entre o 2º e o 3º mês (Figura 37). O valor máximo
é de 286,8 horas no mês de julho de 1997 e mínima é de 44 horas no mês de março de
2001 (Figura 38).
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Figura 37 - Análise da sazonalidade da insolação de Manicoré. Série Climatológica de 1978 a 2007.
Fonte: INMET (2008).
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Figura 38 - Série climatológica de insolação (h) – 1978 a 2007 de Manicoré. Fonte: INMET (2008).
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A Temperatura média anual na cidade de Manicoré para o período de 1978 a 2007
apresenta uma sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 7º mês do ciclo,
atingindo o máximo entre o 8º e o 10º mês e o mínimo entre o 1º e 3º mês (Figura 39), com
valor máximo de 29,5ºC no mês de setembro de 1989 e a mínima de 24,5ºC no mês de
junho de 2005 (Figura 40).
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Figura 39 - Temperatura média anual (ºC) 1978-2007 para Manicoré. Fonte: INMET (2008).

Temperatura média mensal

30
29
28
27
26
25
24
1

101

201

301

Período (meses)
Manicoré - 1978 a 2007
Figura 40 - Série climatológica de temperatura (ºC) – 1978 a 2007 de Manicoré. Fonte: INMET (2008).
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A precipitação na cidade de Manicoré para o período de 1978 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses atingindo o máximo em março de 1993 com 801 mm
neste período e a mínima acumulada foi de 0,4 mm em agosto de 1980. A Figura 41
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apresenta a precipitação média mensal no período de 1978 a 2007.
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Figura 41 - Série climatológica de precipitação (mm) 1978-2007 para Manicoré. Fonte: INMET (2008).

O índice pluviométrico médio em cada mês do ano na estação de Manicoré é
apresentado na figura 42.
Manicoré - 1978 a 2007
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Figura 42 – Médias Mensais - Estação de Manicoré.
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A umidade relativa do ar para a cidade de Manicoré apresenta uma média mensal de
87%. A Figura 43 apresenta a série histórica das médias mensais da umidade relativa do ar

Umidade relativa do ar média anual (%)

no período de 1978 a 2007.
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Figura 43 - Série climatológica de umidade do ar (%) 1978-2007 para Manicoré. Fonte: INMET (2008).

PORTO VELHO
A insolação na cidade de Porto Velho para o período de 1998 a 2007 apresenta uma
sazonalidade regular de 12 meses, crescendo a partir de 5º mês do ciclo, atingindo o
máximo no 7º mês e o mínimo entre o 2º e o 3º mês (Figura 44), com valor máximo de 259,8
horas no mês de julho de 2003 e mínima de 37,9 horas no mês de março de 2005 (Figura
45).
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Figura 44 - Análise da sazonalidade da insolação de Porto Velho. Série Climatológica de Insolação 1998 a
2007. Fonte: INMET (2008).
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Figura 45 - Série climatológica de insolação (h) – 1998 a 2007 de Porto Velho. Fonte: INMET (2008).

A temperatura média anual na cidade de Porto Velho para o período de 1984 a 2007
apresenta uma sazonalidade regular de 12 meses, atingindo o máximo entre o 10º e o 11º
mês e o mínimo no 2º e no 7º mês (Figura 46), com valor mínimo de 20,6ºC no mês de
março de 1999 (Figura 47).
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Figura 46 - Temperatura média anual (ºC) 1984-2007 para Porto Velho. Fonte: INMET (2008).
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Figura 47 - Série Climatológica de temperatura (ºC) – 1984 a 2007 de Porto Velho. Fonte: INMET (2008).

Na Figura 48, é apresentado o balanço hídrico e climatológico para a estação de
meteorológica de Porto Velho. Esta Figura representa a diferença entre a precipitação e a
evaporação em cada estação. O déficit nos meses de maio a junho ocorre porque a
evaporação é maior do que a precipitação, e nos meses de dezembro a março ocorre
excesso devido à maior precipitação no local.
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Figura 48 - Balanço Hídrico Climatológico (1961-1990) para a estação Meteorológica de Porto Velho.
Fonte: INMET (2008).

A precipitação média na cidade de Porto Velho para o período de 1984 a 2007
apresenta uma sazonalidade regular de 12 meses atingindo o máximo em dezembro de
1996 com 646,3 mm neste período e a mínima de 0,4 mm em julho de 1996. A Figura 49
apresenta a precipitação média mensal no período analisado.
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Figura 49 - Série climatológica de precipitação (mm) 1984-2007 para Porto Velho. Fonte: INMET (2008).
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O índice pluviométrico médio para todos os meses do ano na estação em análise é
apresentado na figura 50.
Porto Velho - 1984 a 2007
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Figura 50 – Médias Mensais - Estação de Porto Velho

A umidade relativa do ar para a cidade de Porto Velho apresenta uma média mensal
de 84%, a Figura 51 apresenta os dados das médias mensais da umidade relativa do ar no

Umidade Relativa do ar - média anual
(%)

período de 1998 a 2007.
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Figura 51 - Série climatológica de umidade do ar (%) 1998-2007 para Porto Velho. Fonte: INMET (2008).
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Considerações finais
Por intermédio dos dados meteorológicos das estações de Manaus, Lábrea,
Manicoré e Porto Velho foi possível observar a dinâmica do clima na área de influência
indireta da rodovia BR-319. Devido à ausência de uma série temporal mais longa para os
dados de Porto Velho não pôde ser feita uma normal climatológica conforme
recomendações da OMM. No entanto, isto não comprometeu a análise do clima local, haja
vista que por intermédio das outras estações foi evidenciada uma constante na temperatura
durante todo o ciclo com o aumento variando a partir do sexto mês. A mudança mais
significativa aparece no balanço hídrico entre Manaus e Porto Velho, sendo que enquanto
em Porto Velho a evaporação é maior nos meses de maio a junho, em Manaus isto
acontece mais entre junho a outubro.
As umidades relativas do ar das quatro estações analisadas apresentaram média
alta, variando de 83 a 87%. Os índices de sazonalidade apresentaram-se bastante
semelhantes com uma regularidade de 12 meses, com uma alta principalmente no mês de
junho. A precipitação demonstrou uma sazonalidade regular para os doze meses do ano,
com déficit entre os meses de junho e setembro.
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5.1.3 – Geologia

Do ponto de vista geológico, geomorfológico e pedológico a região Amazônica é uma
das mais desconhecidas do país. No contexto dos estudos de cartografia geológica são
poucas as áreas que dispõem de alta densidade relativa de informações, e o mesmo ocorre
com relevo e solos. Muitas outras áreas, como a Bacia Amazônica possuem densidade de
informações muito baixa, com conhecimento na escala menor ou igual a 1:1:000.000,
(Figura 52).
As principais informações geológicas, geomorfológicas e pedológicas, além de
informações sobre a vegetação e de uso potencial da terra desta porção do Estado do
Amazonas, onde se localiza a rodovia BR-319, estão reunidas sistematicamente no Volume
17 do Levantamento de Recursos Naturais - Folha SB.20 Purus, do Projeto Radambrasil
(1978). A maior parte da área apresenta uma topografia plana, situada entre dois dos mais
importantes cursos de água da Amazônia, os rios Purus e Madeira, onde no seu interflúvio
localiza-se a rodovia BR-319. O traçado da referida Rodovia, partindo de Manaus, está
instalado essencialmente dentro de terrenos onde dominam as rochas sedimentares da
Bacia Amazônica. Desta forma, as rochas que ocorrem ao longo e no entorno da Rodovia
BR-319 pertencem a unidades pouco mapeadas, mas que são representativas dos terrenos
dominantemente de idades cenozóicas (Formação Içá) e mesozóicas (Formação Alter do
Chão). Nas margens e calhas dos rios e dos lagos os aluviões antigos e recentes
completam o quadro geológico da área.
As características do relevo e solos possuem relação direta com as unidades
litoestratigráficas do mapa geológico da área, refletindo as diferenças nas propriedades
físicas ou composicionais das rochas. Para uma visão mais completa da caracterização
local da geomorfologia e da distribuição dos solos serão apresentadas descrições sucintas
destas principais unidades geológicas, traçando um paralelo entre estes três importantes
elementos para a caracterização física da área de influência da rodovia BR-319.
5.1.3.1 - Contexto Geológico Regional
A Amazônia está inserida no contexto regional de duas grandes unidades: o Cráton
Amazônico e a Bacia do Amazonas (Almeida et al., 1981) a qual divide o Cráton Amazônico
em duas porções distintas: uma a norte e outra a sul da Bacia Amazônica (Figura 53). A
porção norte, designada de Escudo das Guianas, estende-se para norte do rio Amazonas
até outros países como o sul da Venezuela, República da Guiana, Suriname e Guiana
Francesa. Já a porção sul, designada de Escudo Brasil Central, engloba a parte sudeste do
Amazonas, Rondônia e estende-se para o Mato Grosso. Trata-se de regiões relativamente
estáveis da crosta terrestre onde afloram rochas dominantemente cristalinas precambrianas
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que constituem o embasamento da bacia do Amazonas. Devido a sua grande extensão,
tanto a porção norte quanto a sul da Bacia do Amazonas, esta região cratônica foi
subdividida em províncias, de acordo com a idade das rochas ali encontradas (Figura 54).
A Bacia do Amazonas–Solimões cobre uma área de 1.100.000 km2 que corta todo o
norte do Brasil, na direção leste oeste (W-E), desde o extremo oeste do Amazonas ao
estado do Pará (vide Figura 53). Esta bacia é constituída de camadas sedimentares que se
superpõem às rochas pré-cambrianas do Escudo das Guianas e do Brasil Central. A
estratigrafia da Bacia do Amazonas inclui três super-seqüências paleozóicas cobertas por
sedimentos clásticos cretáceos e recentes, distribuídos em três grandes bacias: a oeste a
Bacia do Acre, na porção intermediária a Bacia do Solimões, e a leste Bacia do Amazonas.
Estas bacias são separadas pelos chamados arcos de Iquitos e de Purus. A bacia do
Solimões mostra um trend estrutural NW-SE que define duas sub-bacias: Jandiatuba e
Juruá. Segundo estudos da geologia regional esta seqüência sedimentar pode atingir até
3800m de espessura. A estratigrafia da Bacia do Solimões é definida por quatro seqüências
paleozóicas cobertas por duas outras unidades, uma de idade Cretácea e outra Cenozóica.
Durante o final do período Triássico e início do Jurássico um magmatismo intrudiu as
unidades sedimentares Paleozóicas, formando um grande volume de rochas básicas sob a
forma de soleiras e diques de diabásio.

Figura 52 - Densidade de Informações de Cartografia Geológica. CPRM, 2000
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Figura 53 - Mapa de localização da Bacia do Amazonas-Solimões entre o Escudo das Guianas e do Brasil
Central. Modificado de Cordani et al., 1983.

Figura 54 – As Províncias Geológicas da Amazônia. CPRM, 2000.

De forma resumida, na área de influência da rodovia BR-319 ocorrem
dominantemente, então, rochas sedimentares pertencentes à chamada Bacia do Amazonas,
que compreende três grandes unidades geológicas: a primeira e mais antiga é representada
pelas rochas de idade Paleozóica, que não afloram ao longo da Rodovia; a segunda são as
rochas de idade Mesozóica, relacionadas à Formação Alter do Chão, que ocorrem nas
proximidades de Manaus; e a terceira unidade é representada por grandes extensões de
terrenos de idade Cenozóica representados por depósitos sedimentares ainda mais jovens
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de idade Terciário-Quaternária, pertencentes à Formação Icá (Figura 55 – Mapa geológico
regional e localização das principais unidades litoestratigráficas).
As litologias do Quaternário ocupam as maiores extensões superficiais desta era no
Brasil e, como mencionado anteriormente, trata-se de área de muito baixo conhecimento
geológico. A Formação Içá é predominantemente arenosa com níveis lateríticos, incluindo
intercalações de argilitos cinza a vermelhos e camadas de turfa. De forma semelhante, a
Formação Solimões cobre, a oeste da área da rodovia BR-319, essencialmente no Estado
do Acre e ocidente do Estado do Amazonas, uma área superior a meio milhão de km2. É
composta de sedimentos pelíticos fluvio-lacustres com bancos arenosos, além de lentes e
concreções de calcários e gipsita e lentes de linhito. De grande distribuição areal por toda a
região Amazônica e de ocorrência extremamente comum e também importante são as
coberturas detrítico-lateríticas, as quais são distribuídas de forma ampla e descontínua em
toda a região. Ao longo das planícies e terraços aluvionares são encontrados freqüentes
depósitos pelito-psamíticos e cascalhos, antigos e atuais, relacionados à rede de drenagem
amazônica antiga e atual. A Tabela 4 mostra a coluna estratigráfica regional desta porção do
território brasileiro.
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Tabela 4 - Carta Estratigráfica da Bacia do Amazonas (Cunha et al. 1994).
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Figura 55 – Mapa geológico regional mostrando a distribuição das principais unidades litoestratigráficas e a
localização do trecho estudado da rodovia BR-319 (pontos azuis).

5.1.3.2 – Descrição Detalhadas das Unidades Geológicas na Área de Influência
Indireta do Empreendimento
A rodovia BR-319, inaugurada oficialmente em 27 de março de 1976, possui
extensão total entre Porto Velho e Manaus de 870 km. Nos primeiros 185 km da rodovia BR319 a partir de Manaus, sobre as litologias pliopleistocênicas da Formação Solimões,
ocorrem, eventualmente, áreas com formações superficiais arenosas localizadas nos topos
de interflúvios, de tom cinza-claro com seixos de argila, Após o rio Preto do Igapó-Açú,
esses areais são mais constantes, ocorrendo até próximo à cidade de Humaitá.
Para um melhor entendimento da geologia da área de influência indireta da rodovia
BR-319 e, por conseqüência, o posterior entendimento da geomorfologia e dos solos da
região, é apresentada, a seguir, uma síntese do conhecimento geológico local, abrangendo
aspectos estratigráficos, litológicos e tectônicos das principais unidades aflorantes nesta
porção do Estado do Amazonas: Complexo Jamari e as Suítes Intrusivas Teotônio e Santo
Antonio, Formação Alter do Chão, Formação Içá, Formação Solimões, Coberturas DetritoLateríticas Pleistocênicas, além dos sedimentos aluvionares antigos (Terraços Aluvionares)
e recentes (Aluviões Holocênicos) A distribuição destas unidades pode ser visualizada na
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Figura 56 – Mapa Geológico Detalhado da Área de Influência Indireta da Rodovia BR-319,
maiores detalhes vide Volume 8 Mapas e Cartas Imagem, Mapa 7: Caracterização da
Geologia Regional.
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Figura 56 - Mapa Geológico Detalhado da Área de Influência da Rodovia BR-319.
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A caracterização destas unidades está baseada essencialmente nos dados oriundos
do Projeto RADAMBRASIL (1976). Em publicação recente, resultado da parceria do
Governo do Estado do Amazonas e a CPRM, são apresentados dados geológicos e de
recursos minerais para todo o estado, de onde serão destacados aqueles inerentes a esta
área de estudo (CPRM, 2006). Vários outros trabalhos, mais recentes, de campo e de
mapeamento geológico nas adjacências de Manaus, desenvolvidos por pesquisadores da
UFAM também foram utilizados. Estes têm descrito e detalhado as rochas pertencentes
tanto à Formação Alter do Chão quanto algumas porções da Formação Içá, além de vários
trabalhos de caracterização das coberturas detrítico-lateríticas (Fernandes Filho, 1997) e
dos sedimentos quaternários (Rozo, 2004), incluindo aí os aluviões modernos. A região mais
ao sul, próximo a Humaitá, foi geologicamente mapeada pela CPRM no ano de 1999-2000,
durante os levantamentos do meio físico para fins de ZEE desta porção do Estado do
Amazonas, acrescentando importantes informações geológicas sobre esta porção
geográfica do Estado do Amazonas.
Desta forma, é este conjunto atual de informações que servirá de base para a
caracterização geológica da área de influência indireta da rodovia BR-319. A seguir são
descritas detalhadamente as unidades geológicas que tem exposição e distribuição nesta
área, mesmo que sua ocorrência seja restrita a locais muito específicos, como é o caso das
rochas representativas do Complexo Jamari, Suíte Intrusiva Teotônio e Suíte Intrusiva Santo
Antonio, as quais estão na legenda da Figura 56, porém só podem ser visualizadas em
escalas menores.
Complexo Jamari (MPj)
As rochas pertencentes a esta unidade geológica possuem distribuição restrita nas
bordas da área de influência indireta do empreendimento, mais especificamente nas
margens do rio Madeira, na porção sul da AID, nas proximidades da cidade de Porto Velho,
Rondônia. São rochas integrantes do conjunto de unidades geológicas que compõem o
embasamento

geológico

regional.

Trata-se

de

granitos

e

gnaisses,

localmente

migmatizados, de composição granodiorítica a monzogranítica, com tonalitos e anfibolitos
subordinados, sendo o conjunto submetido a metamorfismo de médio a alto grau. Os
afloramentos são raros e essencialmente localizados em pontos restritos e zonas de
corredeiras dos rios, a exemplo deste ponto no rio Madeira e de pequeno afloramento ao
longo da borda sul da área de influência indireta da rodovia BR-319.
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Suíte Intrusiva Teotônio (NPat) e Suíte Intrusiva Santo Antônio
As rochas destas unidades correspondem a pequenas intrusões magmáticas de
caráter básico a alcalino, as quais produziram soerguimentos de forma de estruturas
dômicas. Muitas destas intrusões são individualizadas somente em furos de sondagem, já
que possuem distribuição muito restrita em toda a região. O tipo petrográfico mais comum é
o sienito alcalino, que corta cronologicamente as rochas da Formação Prosperança, estas
sem afloramentos na área de influência indireta da rodovia BR-319, e que são consideradas
de idade Neoproterozóica. As rochas representativas destas unidades geológicas também
ocorrem em pontos restritos da área de influência indireta da rodovia BR-319, nas
proximidades de Porto Velho, nas margens do rio Madeira.

Formação Alter do Chão
As primeiras considerações que se tem registro acerca da geologia do CretáceoTerciário da Bacia do Amazonas são referidas por Derby (1879) no trabalho intitulado
“Contribuições para a Geologia da Região do Baixo Amazonas”. São dados do relatório de
Hartt (1870, apud Derby 1879), que descrevem a existência de uma seqüência de argilitos e
arenitos de várias cores, e vestígios de tubos de vermes. Também Katzer (1898, apud
Derby 1879), em estudo na região do Baixo Amazonas, fez referências aos sedimentos da
Formação Alter do Chão.
Desde Moura (1938) até os trabalhos do início da década de 1950 da Petrobrás,
atribui-se o nome Série Barreiras devido à sua semelhança com as rochas siliciclásticas
cenozóicas da Costa norte-nordeste brasileira. Kistler (1954) utilizou o termo Alter do Chão
para denominar os sedimentos do poço 1-AC-1-PA da Petrobrás, feito na localidade
homônima, margem direita do rio Tapajós, Pará. Caputo et al. (1971) reforçaram a
impropriedade do termo “Série Barreiras” e incluíram o “Arenito Manaus” de Albuquerque
(1922) como um dos litotipos da Formação Alter do Chão.
Souza & Medeiros (1972) classificaram microscopicamente o arenito da Formação
Alter do Chão, em estudos na região de Manaus, como uma rocha de textura sem
orientação, composta por quartzo, opacos, zircão, epidoto, material argiloso e material
carbonoso. Os autores mencionam ainda a existência de algumas concreções silicosas e a
constituição sílico-ferruginosa do cimento. Os argilitos foram definidos como rochas que
apresentam uma textura sem laminação, composta essencialmente por argilominerais,
quartzo, opacos e matéria carbonosa.
Em estudos ao longo da Rodovia BR-174, que liga Manaus a Venezuela, Souza
(1974) verificou em afloramentos correspondentes à Formação Alter do Chão a presença de
espessas camadas de material areno-argiloso com estratificação cruzada, as quais o autor
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conferiu uma deposição a partir da alteração dos arenitos e argilitos característicos desta
unidade, atribuiu, ainda, a tais depósitos um ambiente de águas rasas e movimentadas.
Santos (1975) apresentou características distintas entre a Formação Alter do Chão e
o Grupo Barreiras, e descartou a presença deste último na Amazônia Central e Ocidental.
Santos et al. (1975), voltam a denominar de Formação Barreiras os sedimentos da
Formação Alter do Chão.
Pereira (1988) conferiu aos sedimentos Alter do Chão uma provável origem a partir
do retrabalhamento das formações paleozóicas, considerando também a possibilidade de
inclusão do Complexo Basal, usando como evidência a presença de seixos de quartzo
leitoso nos litotipos que compõem a Formação Alter do Chão. O autor defende ainda a
deposição em ambiente continental, sob condições fluviais, para os depósitos constituintes
da referida unidade. Para Cunha et al. (1994) o sistema fluvial responsável pela deposição
da Formação Alter do Chão era de alta energia, instalado no Neocretáceo.
O trabalho de Franzinelli & Rossi (1996) trata especificamente da petrografia do nível
mais silicificado da Formação Alter do Chão, o “Arenito Manaus”, para o qual os autores
definem as seguintes características: granulometria que varia de muito fina a média-grossa,
com grau de arredondamento de baixo a médio; grãos envoltos por cimento sílico-argiloso,
cuja concentração é variável; as feições diagenéticas são representadas por contatos
suturados, causados por pressão e dissolução química; a composição mineralógica é
predominantemente quartzo, com traços de fragmentos de quartzito metamórfico e de
rochas arenosas com cimento silicoso. Admitem que o Arenito Manaus tenha sofrido dois
estágios de cimentação, mas consideram obscuros os mecanismos de cimentação e
descimentação, bem como as causas que levaram a esses efeitos.

Formação Solimões
A região mais ocidental da Amazônia brasileira (vide Figura 55), desde a serra do
Divisor no Acre, passando pelo rio Javari e alcançando a região do vale do rio Purus
estende-se uma seqüência de sedimentos neocenozóicos depositados em ambiente
continental, fluvial e lacustre que se sobrepõe a os sedimentos cretácicos e eoterciários das
bacias do Acre e do Amazonas, transgredindo sobre as rochas do Cráton das Guianas e
Brasil Central. Em função de sua ampla distribuição geográfica, bem como seus aspectos
litológicos localmente diferentes, esta formação recebeu diversa denominações.
Foi James Orton (1867) quem primeiro estudou a seqüência Terciária do Alto
Solimões, denominando-a de Formação Pebas. Deve-se a Moraes Rego (1930) o uso do
nome Solimões na literatura geológica. O termo foi revalidado por Caputo et al. (1971),
baseados nas semelhanças litológicas das formações anteriormente descritas e concluíram
que tais camadas são regionalmente indiferenciáveis, constituindo na realidade apenas uma
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unidade litoestratigráfica e propuseram o nome de Formação Solimões. A Formação
Solimões é representada por uma seqüência de sedimentos arenosos e síltico-argilosos
depositados em lentes e camadas horizontais a sub-horizontais, provavelmente de idade
pliocênicas a pleistocênicas. Sobrepõem-se a Formação Solimões os depósitos holocênicos
relacionados a drenagem amazônica atual, incluindo aluviões antigos, terraços e aluviões da
planície de inundação. A distribuição desta unidade limita-se ao norte, na região do baixo rio
Negro (próximo a Manaus) com a Formação Alter do Chão, e seu prolongamento para leste
é controvertido, pois a sua sedimentação guarda características similares a da Formação
Alter do Chão, tornando bastante difícil a sua diferenciação em campo, tanto pela suas
características composicionais quanto pela sincronia na sua deposição de suas partes
superiores.
Com relação à espessura dos sedimentos da Formação Solimões, pode-se verificar
em superfície que os maiores valores atingem até 40m. Já em sub-superfície, através de
dados de perfuração da Petrobrás, sabe-se que a formação fica mais espessa para oeste,
na Bacia do Acre, alcançando até 1.800m e, ao contrário, para leste vai adelgaçando.
A Formação Solimões está inteiramente incluída no Planalto Rebaixado da Amazônia
Ocidental, constituindo relevo plano, com altitude média de 70m e suave declividade para
norte. As seções desta unidade litoestratigráfica, observados ao longo dos rios, mostram
depósitos típicos de ambiente fluvial.
Para melhor caracterização do ambiente de sedimentação da Formação Solimões
destacam-se característicos registros fluviais em depósitos de transbordamento de barra de
pontal e residuais de canal, onde a parte inferior, de transbordamento, é constituída de
sedimentos argilo-siltosos sobrepostos por arenitos finos a grossos. Intercalados nesta
seção argilosa ocorrem camadas lenticulares de arenitos quartzosos que chegam a atingir
2m de espessura. Apresentam granulometria fina a grossa e em certos locais são mal
selecionados e encontram-se cimentados por material ferruginoso. Os depósitos de barra de
pontal representam ciclo posterior ao de transbordamento e são constituídos por arenitos de
cores variadas, vermelho, amarelo a róseo, de granulação média a fina com grãos mais
grossos nas partes inferiores, gradando em direção ao topo para sedimentos mais finos e
selecionados. Estes depósitos apresentam ao longo de sua seção intercalações e
interdigitações de sedimentos finos argilo-siltosos nas cores vermelho, amarelo e cinzamosqueado, que muitas vezes correspondem a fase final deste ciclo.
Quanto ao ambiente de formação, deve-se admitir que haja um consenso entre a
maioria dos autores pesquisados, pois existe quase uma unanimidade em se aceitar um
ambiente deposicional fluvial meandrante fino e lagos, formados por canais abandonados,
para a gênese deposicional da seqüência Terciária, e adotá-la como modelo genérico
(Caputo et al 1971, Silva 1988, Eiras et al. 1994, etc.). O rico conteúdo fossilífero encontrado
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nos depósitos de transbordamento, principalmente invertebrados, como pelecípodes,
gastrópodes e lamelibrânquios de água doce e salobra, associados com restos de
quelônios, crocodilídeos e peixes, bem como de mamíferos, conformam o ambiente fluviocontinental para a Formação Solimões. Cabe ressaltar que estudos mais recentes e
detalhados têm comprovado a influência marinha nos depósitos miocênicos da Formação
Solimões/Pebas (Gingras et al. 2002, Nogueira et al. 2003). Sendo assim, sugere-se que os
sedimentos da Formação Solimões sejam interpretados como depósitos de ambientes de
águas rasas influenciados por maré e processos fluviais.

Formação Içá
A Formação Içá foi definida por Maia et al. (1977) em furo de sondagem tendo como
seção tipo de referência uma sucessão sedimentar com até 79 metros de profundidade
obtida no poço 1AS-41-AM na localidade de São Joaquim margem esquerda do rio
Solimões, estado do Amazonas. Em superfície, possui uma área de distribuição que se
estende do rio Içá, extremo oeste, para sul até os municípios de Eirunepé e Itamarati, para
leste até Lábrea e até ao sul Humaitá. Seu limite norte ultrapassa o rio Solimões até a calha
do rio Negro e como limite leste provavelmente atinja até a foz do rio Madeira (vide Figura
55). No geral reúne arenitos amarelo-avermelhados, finos a conglomeráticos, friáveis, com
siltitos subordinados e argilitos de características eminentemente continentais e depositados
sob condições fluviais de elevada energia e clima árido. De acordo com Maia et al. (1977) a
seção inferior da formação é constituída por siltitos e/ou argilitos maciços a finamente
laminados, lenticulares, intercalados com arenitos estratificados. A seção superior está
representada por arenitos conglomeráticos. Estratos cruzados acanalados de porte variado
são comuns no seu interior. A rica fauna e flora pleistocênica encontra registro fossilífero na
Formação Içá, que por sua vez está em discordância com a Formação Solimões.
A Formação Içá é a unidade mais expressiva nesta porção do Estado do Amazonas,
tendo sido identificada nas regiões de interflúvio dos rios Purus e Madeira, ao longo da
rodovia BR-319, no trecho compreendido entre o rio Tupãna e o km 260 no limite norte do
Município de Manicoré. Com uma topografia suave e pouco ondulada, a estrada apresenta
uma seção geológica extremamente homogênea e bastante monótona. Neste trecho são
observados sedimentos síltico-argilosos com freqüentes intercalações e interdigitações de
arenitos. Esta sedimentação é o registro de um dos ciclos fluviais que constituíram a
Formação Solimões, com indicação de regime de baixa energia, característicos dos
depósitos de transbordamento. São compostos essencialmente de argilitos e siltitos
puramente laminados ou maciços, de coloração vermelha, castanho-avermelhada, amarelo
e cinza escuro a negro, com lentes de conchas, turfa e de linhito. Associados a esta
seqüência pelítica ocorrem sedimentos mais grosseiros (siltitos e arenitos finos a médios).
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Esta Formação é muito rica em fósseis vegetais e animais, como troncos, folhas, carófitas,
ostracoides, escamas, dentes e ossos (Caputo et al., 1971). Podem conter ocasionalmente,
intercalações, lentes e camadas de arenitos de cores amarelo-ocre e vermelho, granulação
fina a média, localmente grossa, matriz argilosa, bem selecionados, maciços ou
acamadados com estratificações plano-paralelas, como por exemplo, nos afloramentos nas
proximidades do rio Preto do Igapó-Açu.

Coberturas Detrito-Lateríticas Pleistocênicas
As lateritas são rochas formadas ou em fase de formação, originados durante o
processo de intemperismo sobre a rocha já existente, ricas em ferro e alumínio, mas pobres
em sílica, potássio, magnésio sódio e cálcio (Costa, 1991).
Segundo Costa (1990 e 1991) os lateritos ocupam posições de destaque na
Amazônia, já que podem ser utilizados como marcos estratigráficos, sendo classificados,
quanto ao seu grau de evolução em: Maturos (de idade Eoceno-Oligoceno) e Imaturos (do
Terciário Superior/Quaternário-Plio-Pleistocêno). Segundo Fernandes Filho (1997), as
lateritas tem composição ferruginosa e não contém horizonte bauxítico-fosfático. A distinção
entre a natureza dos perfis é feita com base na sucessão dos horizontes e nas respectivas
texturas e estruturas sendo ainda classificados como autóctones ou alóctones.
Na região Amazônica as crostas lateríticas podem formar horizontes de até 40m de
espessura, observadas sobre as Formações Prosperança, Nhamundá, Alter do Chão e
rochas ígneas, definindo uma superfície irregular que trunca a topografia atual. Nessas
crostas podem ser observadas camadas de conglomerados (stone layer) de até 1,5m de
espessura ou linhas de pedra (stone line). Os lateritos alóctones são também conhecidos
como linha de pedra e paleo-pavimento, e são mais restritos que os autóctones. As crostas
lateríticas encontradas em toda área de Manaus apresentam-se com grandes variações no
que se refere a espessura, tamanho e forma de grãos, devido aos diferentes graus de
exposição/preservação promovidos pelo intemperismo.
Na cidade de Manaus e no seu entorno aflora também um espesso pacote de solos
argilo-arenosos de típica coloração amarela, de idade cenozóica, considerado correlato da
“argila de Belterra” (Sombroek, 1996) com significativas exposições no estado do Pará.
A origem dessa cobertura argilo-arenosa é controversa. Alguns autores consideramna uma unidade sedimentar do período Terciário em que o ambiente era semi-árido
(Kotschoubey, 1984; Kotschoubey & Truckenbrodt, 1981; Truckenbrodt et al., 1982), já
Sombroek (1996) considera esta unidade como sendo de origem lacustre no Terciário. Outra
linha de pensamento define esta unidade como sendo “um horizonte argiloso derivado de
alterações in situ de sedimentos da Formação Alter do Chão” (Irion, 1984; In: Fernandes
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Filho, 1997). Já Costa (1991) e Horbe & Costa (1994) consideram que este material argiloarenoso seja resultado de intemperismo de crostas lateríticas ferruginosas e aluminosas.

Terraços Antigos e Aluviões Holocênicos
Ao longo dos cursos de água que fazem parte da Planície Amazônica têm sido
identificados dois conjuntos de depósitos aluviais: Aluviões Antigas (Terraços Aluviais) e
Aluviões Atuais (Planícies aluviais de inundações). As Aluviões Antigas têm distribuição
descontínua, porém formando faixas amplas com até 50 km de largura, como pode ser visto
em várias imagens de sensores remotos, a exemplo da Figura 55, na região norte e
noroeste de Humaitá e a norte de Canutama e Tapauá no rio Purus. As atuais planícies
fluviais são geralmente amplas e os cursos de água têm padrão sinuoso ou em meandros
(Purus) e outros mais retilíneos (Madeira e Aripuanã). Nestas áreas são freqüentes
meandros em lagos, meandros em colmatagem, furos e paranás resultantes da evolução
dos rios.
As acumulações de Aluviões Antigas descritas ao longo dos rios Purus e Madeira,
além de outros, constituem-se principalmente de areias quartzosas com estratificação
gradacional, formando depósitos característicos de barra em pontal. Têm granulação
predominantemente fina, grãos subangulosos e subarredondados, pequena contribuição de
minerais micáceos e freqüentes intercalações de camadas ou lentes de materiais sílticos e
argilosos em contatos gradacionais. Ocasionalmente contém pelotas de argila dispersas e
uma percentagem mínima de minerais pesados. Normalmente são de coloração branca com
tonalidades amareladas e avermelhadas devido a concentrações ferruginosas. Localmente
ocorrem concreções limoníticas planares de espessuras milimétricas. As areias podem
apresentar estratificação cruzada de pequeno porte dos tipos tabular e acanalada. Os
depósitos colúvio-aluvionares formam camadas métricas, que muitas vezes preenchem
paleovales.
Ao longo de toda a calha dos rios Solimões, Negro e Amazonas e de seus afluentes
encontra-se as Aluviões Atuais que constituem a planície fluvial, em faixas amplas (até 40
km). Nestas áreas predominam sedimentos sílticos-argilosos e areias de granulação fina,
constituindo barrancas ou praias aluviais. Os sedimentos apresentam características gerais
semelhantes e constituem depósitos de canal, barra em pontal, canais e de transbordamento.
Os depósitos de canal formam praias extensas onde ocorrem areias quartzosas de
granulação fina a grossa, predominando finas, grãos subangulosos geralmente hialinos,
contendo subordinadamente palhetas de muscovita, biotita e grãos de minerais pesados.
Apresentam localmente estratificação cruzada e na superfície aparecem marcas ondulares.
Os depósitos de transbordamento ocorrem em barrancas que atingem seções expostas de
até 10m em relação ao nível da água (na vazante). Os sedimentos aí observados são
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essencialmente sílticos e argilosos com granulometria decrescente da base para o topo. Nas
seções basais encontram-se areias quartzosas de granulação predominantemente fina e
percentagem variável de argila e freqüente presença de palhetas de muscovitas e minerais
pesados em pequena quantidade. A coloração habitual é cinza a esbranquiçada com
manchas avermelhadas e amareladas. Comumente estes depósitos incluem restos de
vegetais de troncos e folhas parcialmente carbonizados.
Os trabalhos de detalhamento das Aluviões Atuais vêm acontecendo na planície
holocênica do rio Amazonas, entre a Ilha do Careiro e a foz do rio Madeira, onde se encontra
desenvolvida sobre depósitos cretáceos e terciários da Bacia do Amazonas (Rozo, 2004). O
autor introduz inclusive a denominação de Formação Novo Remanso para estes depósitos.
Para este autor as unidades quaternárias da planície fluvial do Amazonas são constituídas de
areias finas e argilas empilhadas nas seguintes unidades: 1) Barras em crescente e
depósitos de inundação, e 2) Barras de canal e depósitos de inundação. Estes registros da
planície fluvial do Amazonas indicam a transição de um padrão de canal meandrante para
canal anastomosado, ocorrido nos últimos 2000 anos AP. O estilo anastomosado atual do rio,
corroborado pela análise espaço–temporal e padrão agradante de fácies, difere de outros
exemplos no mundo por possuir: a - lagos estreitos e curvados, formados nas depressões
entre linhas de acreção; b - preenchimento sedimentar assimétrico da calha do rio; c - lagos
retilíneos formados por confinamento de drenagens; d - foz de rios barradas por depósitos
em crescente e, por último, as planícies de inundação mais contínuas quando conectadas à
margem deposicional do rio.
5.1.3.3 – Avaliação das Características Geotécnicas dos terrenos atingidos pelo
empreendimento da rodovia BR-319.
Estudos geotécnicos em rodovias visam à caracterização tanto do solo que servirá
de fundação, conhecido como sub-leito, quanto para os solos que serão usados na
terraplenagem (empréstimos) e nas camadas de pavimentação (jazidas).
Para isso são realizados ensaios de laboratório usando amostras retiradas desses
locais a serem estudados, em uma operação chamada de sondagem.
Há normas que estabelecem o número de amostras necessárias, assim como sua
distribuição espacial. Para o caso do sub-leito são coletadas amostras ao longo do eixo da
rodovia a cada 100m, com profundidade até 1 m do terreno natural, para os casos de aterro
e de 0,60m abaixo do nível acabado da declividade longitudinal, para o caso dos cortes. Nos
empréstimos e jazidas são coletadas amostras a 1m de profundidade, localizadas em
vértices de malhas quadradas de aproximadamente 60 metros de lado.
A nomenclatura usada na engenharia rodoviária para um tipo de solo depende da
quantidade de material que compõe este solo em porcentagem de seu peso, numa
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seqüência diretamente proporcional da maior para a menor quantidade. Em função do
tamanho das partes que o compõem, os solos são chamados de pedregulho, areia, argila ou
silte. O ensaio usado para esta nomenclatura é o de peneiramento, onde o solo é
destorroado e passado por uma seqüência de peneiras com malhas distintas. As peneiras
recebem numeração que dizem respeito ao tamanho de suas malhas. As usadas como
referências são: número 10, com malha de 2mm; número 40, com malha de 0,42 mm; e
número 200, com malha de 0,074 mm. O solo que fica retido na peneira de número 10 é dito
pedregulho, o que passa por essa peneira, mas fica retido na de número 40 é chamado
areia, o que passa pela peneira 40 e fica retido na 200 é chamado argila, e o que passa pela
peneira 200 é chamado de silte. Assim sendo, um solo que recebe a nomenclatura siltoargiloso possui a maior porcentagem de seu peso de material que passa pela peneira 200,
ficando o restante retido nessa peneira, porém passando pela de número 40.
Para uso rodoviário, buscando-se uma padronização, os tipos de ensaios qualitativos
e quantitativos são normatizados e a partir de seus resultados os solos são classificados.
Um desses sistemas de classificação utilizado no Brasil advém da Public Roads
Administration, órgão responsável pelas rodovias nos Estados Unidos, em que os solos são
classificados em sete grupos, de A-1 a A-7. O melhor material de subleito é bem graduado,
constituído principalmente de pedregulho e areia com pequena quantidade de finos para
servir de liga, é enquadrado como solo do tipo A-1. Solos mal graduados, como areias finas,
são difíceis de serem compactados para alcançar altas densidades e são menos desejáveis,
classificados como A-3. Solos contendo grande quantidade de finos são inadequadas, como
material de subleito, classificados de A-4 a A-7, na ordem decrescente de adequação como
material de sub-leito. Argila com altos índices de limite de liquidez e de plasticidade estão
sujeitos a amplas variações na resistência durante os ciclos de secagem e umedecimento, e
que são muito indesejáveis. Quando estes solos estão presentes em quantidades
suficientes, o solo é enquadrado como A-6 e A-4.
Outra classificação adotada é a chamada TRB (Híghway Research Board) e é
originária

da

classificação

do

Public

Roads

Administration.

Fundamenta-se

na

granulometria, limite de liquidez e índice de plasticidade e foi proposta com o objetivo de ser
usada na área de estradas. Nesta classificação, algumas modificações foram introduzidas
na classificação original entre as quais a criação do chamado índice de Grupo (IG), um
número inteiro variando de 0 a 20 que define a "capacidade de suporte" do terreno de
fundação de um pavimento. Os seus valores extremos representam solos ótimos (IG = 0) e
solos péssimos (IG = 20). A determinação do IG se baseia nos limites de liquidez e de
plasticidade do solo, além da porcentagem do material fino que passa na peneira de número
200 (malha de 0,074 mm), obtido pela fórmula empírica a seguir:
IG = 0,2·a + 0,005·a·c + 0,01·b·d onde:
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a = % do material que passa na peneira de n° 200, m enos 35; se a % é maior que 75, só se
anotará 75 e se for menor que 35, anotar-se-á 0. Variará então de 0 a 40.
b = % do material que passa na peneira de n° 200 me nos 15; se a % for maior que 55, só se
anotará 55, e se menor que 15, anotar-se-á 0. Variará então de 0 a 40.
c = valor do Limite de Liquidez menos 40; se esse limite é maior que 60%, só se anotará 60,
se menor que 40% anotar-se-á 0. Variará então entre 0 e 20.
d = valor do índice de plasticidade menos 10; se é maior que 30%, só se anotará 30 e se é
menor que 10 anotar-se-á 0. Variará então entre 0 e 20.
Os valores de "a", "b", "c" e "d" deverão ser expressos em números inteiros e positivos,
assim como o valor de IG.
Os projetos desenvolvidos para recuperação da rodovia BR-319 apresentam volumes
específicos para a tratativa dos estudos geotécnicos. Nesses volumes são apresentados os
resultados das sondagens ao longo do eixo, a cada 100m, assim como das áreas
destinadas às jazidas e empréstimos. São centenas de páginas em que são colocados os
resultados dos ensaios de laboratório para cada amostra. Com base nesses resultados os
solos são classificados pelo método TRB. A Figura 57 abaixo mostra como são
apresentados nas sondagens, enquanto a Figura 58 mostra os resultados dos ensaios.
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Figura 57 - Boletim de sondagem do sub-leito da rodovia BR-319. Fonte: DNIT
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Figura 58 - Resumo dos ensaios do sub-leito da BR-319. Fonte: DNIT

O projeto de reconstrução da rodovia BR-319 como um todo adotou como estratégia
a utilização da plataforma anteriormente implantada como sub-leito, ou seja, como solo de
fundação. Desta forma os ensaios apontaram as características dos solos anteriormente
usados em sua pavimentação, à exceção do revestimento, já que não existe mais. Na parte
mais rasa, com profundidade de 0 a 15 cm, o solo é constituído de solo-cimento, mistura
usada à época como material de base. Esta mistura é basicamente solo argilo-siltoso ou
silto-argiloso com cimento, do tipo A-4, com índice de grupos variando de 1 a 3, ou seja, de
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boa qualidade para sub-leito. Nas camadas um pouco mais profundas, que vão até 30 cm,
encontram-se, em sua maioria, solos areno-silo-argilosos ou silto-argilos, do tipo A-4, com
índice de grupo variando de 1 a 2, também de boa qualidade para sub-leito. Na camada
subseqüente, cujas profundidades vão até 1m, o solo é, em grande parte, do tipo siltoargiloso, classificação A-6, com índices de grupo variando de 8 a 10, significando de regular
qualidade para sub-leito.
As jazidas e empréstimos estudados para uso na rodovia são de solos silto-argilosos
ou argilo-siltosos, de classificação A-4, com índice de grupos em torno de 8, de regular
qualidade.
Todos os solos encontrados possuem características coesivas que são traduzidas
em baixa tendência à erosão, sobretudo nesta rodovia, especificamente, por conta de sua
baixa declividade longitudinal, em torno de 1% a 2%. Os taludes especificados em projeto
possibilitam estabilidade compatível com o tipo de solo usado, usando para tanto os
resultados obtidos nos ensaios. Ademais, existe a previsão de proteção desse taludes com
gramíneos. A única preocupação diz respeito ao sistema de drenagem superficial, previsto
em projeto, uma vez que esses solos são de pouca permeabilidade. Em outras palavras,
tendem a reter as águas de chuva em sua superfície.
5.1.3.4 – Identificação e localização das Jazidas de solo, areia e pedras na AID da
rodovia BR-319.
Nas tabelas a seguir são relacionadas a localização, as áreas e os volumes das
jazidas e areais por trecho:
Tabela 5 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 260,4 e o km 383,10
Localização
Jazida
Lado Distância do eixo(m)
Área (m2)
Volume (m3)
Estaca
Quilometragem
12
5304
278,30
D
50
40000
64800
13
5531
289,66
D
20
16000
12240
14
5699
298,06
D
30
9000
13770
15
5716
298,90
D
150
20000
43200
16
6204
323,30
D
60
40000
61200
17
6352
330,74
E
30
36000
55080
18
6855
355,86
E
20
18000
24300
19
7050
365,62
E
20
32000
46080
20
7138
370,00
D
20
60000
81000
21
7320
379,10
D/E
20
34000
45900
22
7408
383,54
D/E
2,45
86400
248832
Tabela 6 - Localização, áreas e os volumes dos arreais no trecho entre o km 260,4 e o km 383,10.
Localização
Areal
Lado
Distância do eixo(m)
Área (m2)
Volume (m3)
Estaca
Quilometragem
A2

4908

258,54

E

50

53100

215055

A3
A4

5559
5803

291,04
303,26

E
E

30
60

18900
19200

61400
50760
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Tabela 7 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 383,1 e o km 410,60.
Localização
Jazidas
Lado
Distância do eixo(m) Área (m2) Volume
(m3)
Estaca
Quilometragem
J-1
18596
385,02
E/D
Margem
86400
248832
J-2
18630
385,70
E
Margem
90000
144000

Tabela 8 - Localização, áreas e os volumes dos arreais no trecho entre o km 383,1 e o km 410,60.
Localização
Areal
Lado
Distância do eixo(m)
Área (m2)
Volume (m3)
Estaca Quilometragem
A1

19860

458,03

Não informado

64630

Não informada

35.860,00

Tabela 9 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 410,60 e o km 444,8
Localização
Estaca
Quilometragem
Jazidas
Lado
Distância do eixo(m) Área (m2) Volume
J-1
J-2

18596
18630

385,02
385,70

E/D
E

Margem
Margem

86400
90000

(m3)

248832
144000

Tabela 10 - Localização, áreas e os volumes dos areais no trecho entre o km 410,60 e o km 444,8
Localização
Areal
Lado
Distância do eixo(m)
Área (m2)
Volume (m3)
Estaca
Quilometragem
A1

21581

458,03

E

30.400,00

Não informada

44.153,00

Tabela 11 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 444,8 e o km 498,5
Localização
Jazidas

Estaca

Quilometragem

Lado

Distância do eixo(m)

Área (m2)

S-01
S-02
S-03

1402
2036
2049

472,84
485,52
485,78

E/D
D
D

Margem
Margem
Margem

98100
10800
20250

Volume

Tabela 12 - Localização, áreas e os volumes dos arreais no trecho entre o km 444,8 e o km 498,5
Localização
Areal
Lado
Distância do eixo(m)
Área (m2)
Estaca
Quilometragem
A1

2049

485,78

D

4.500,00

Não informada

Tabela 13 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 498,5 a 563,10.
Jazida
Localização(km)
Lado
Distância do eixo(m) Área (m2)
S.01 - CABANA VELHA
510,10
E
Margem
8.550,00
S.02 - BARRANCO
10.800,00
520,38
E
Margem

(m3)

104.351,00
26.000,00
110.970,00

Volume (m3)
44.635,00

Volume (m3)
4.800,00
4.804,00
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Tabela 14 - Localização, áreas e os volumes dos arreais no trecho entre o km 498,5 a 563,10
Areal
Localização(km)
Lado
Distância do eixo(m) Área (m2)
A.01 - PIQUIÁ
A.02 - DNER

500,00
558,40

E
E

0.05
0.35

8.550,00
10.800,00

Volume (m3)
Não informada
Não informada

Tabela 15 - Localização, áreas e os volumes das jazidas no trecho entre o km 563,10 e o km 655,30
Localização
Jazida
Lado
Distância do eixo(m)
Área (m2)
Volume (m3)
Estaca
Quilometragem
4581
J02
655,70
E
33100
38700
120357
4581
J03
655,70
D
104600
72875
89390
4581
J03
655,70
E
104600
86400
108864
398
J04
571,06
E
30
43200
42336
1268
J05
588,46
D
50
13950
11718
J06
1350
590,10
E
100
24975
20480
1823
J07
601,56
D
100
28350
25232
2683
J08
620,36
D
150
12600
12348

Tabela 16 - Localização, áreas e os volumes dos arreais no trecho entre o km 563,10 e o km 655,30.
Localização
Areal
Lado
Distância do eixo(m) Área (m2) Volume (m3)
Estaca
Quilometragem
A-01

4581

655,7

E

29600

NI

Não Inf.

A-02

4581

655,7

D

10000

NI

Não Inf.

5.1.3.5 – Levantamento dos Alvarás de Pesquisa para Exploração Mineral na AID da
rodovia BR-319
Segundo técnicos do DNPM, não existem concessões de lavra ao longo do trecho
sob estudo de Impacto Ambiental (km 250 ao 655,5). Existem apenas duas conceções a
empresa Petrobrás para sais de potássio nos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte
(vide Volume 8 Mapas e Cartas Imagem Mapa 2: Situação Minerária/ DNPM). As
informações e shapes foram fornecidas pelo site do DNPM 8º Distrito/AM. Segue abaixo
Tabela 17 com a situação minerária.
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Tabela 17 - Situação mineraria junto ao DNPM.

Maiores detalhes vide Volume 8 Mapas e Cartas Imagem, Mapa 2: Situação Minerária/DNPM.

5.1.3.6 - Levantamento das cavidades naturais e monumentos naturais relevantes
Não existem no trecho em estudo cavidades naturais ou monumentos relevantes.
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5.1.4 – Geomorfologia
O mapeamento geomorfológico constitui-se em importante informação nos estudos
sobre o meio ambiente, sendo um dos parâmetros a ser utilizados na sua caracterização. O
mapeamento envolve o estudo, descrição, classificação e cartografia das diversas formas de
relevo observadas na região, pois fornecem imprescindíveis dados a estudos de
erodibilidade natural dos solos, sua propensão a erosão, declividades, instabilidade de
taludes, etc. Assim sendo serão apresentados os resultados dos estudos e descrições das
formas de relevo e dos processos geomorfológicos atuantes nesta região.
Simultaneamente aos levantamentos geológicos também foram realizados pelo
projeto RADAMBRASIL, no Levantamento dos Recursos Naturais da Folha SB. 20 Purus, os
mapeamentos geomorfológicos e pedológicos na região de abrangência da rodovia BR-319,
na escala de 1:1.000.000. Neste trabalho e em especial na área de influência da rodovia
foram individualizadas as seguintes unidades morfoestruturais: 1) Planície Amazônica; 2)
Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional; 3) Planalto Rebaixado da Amazônia
Ocidental. A Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional foi identificada por Melo,
Costa e Natali Filho (1977) na Folha Porto Velho, e se estende ao longo do alto curso do rio
Manicoré, e, portanto sem ocorrência na área de influência da rodovia BR-319. Tem
altimetria relativa de 150m, mostrando interflúvios tabulares, talhados dominantemente
sobre rochas pré-cambrianas. Sobre estas formas de relevo desenvolvem-se duas
associações de solos predominantes: Latossolos Vermelhos e o Podzólico Vermelho
Amarelo. Da mesma forma, a unidade morfoestrutural denominada Serras e Chapada do
Cachimbo, tampouco, têm ocorrência na área de influência indireta da rodovia BR-319.
Entretanto, no contexto do desenvolvimento do Zoneamento Econômico e Ecológico
do Vale do rio Madeira, a CPRM, em 2001, realizou avaliação geomorfológica preliminar da
porção sudeste-sul do Estado do Amazonas, contendo informações cartografadas na escala
de 1:250.000. Esta reavaliação de dados utilizou imagens de satélite, de radar, e mapas
planialtimétricos executados pela 4ª. DL/DSG e pelo IBGE. Estes trabalhos seguiram
abordagem metodológica própria, baseados em conceitos de geotextura, morfoestrutura e
morfoesculturas, desenvolvidos por Gerasimov e Mecerjakov (apud Ross, 1997). Estes
conceitos ordenam as formas de relevo em ordens taxonômicas e suas respectivas
unidades: morfoestruturais, morfoesculturais e morfológicas.
A grande unidade morfoestrutural na qual o a rodovia BR-319 se insere é
designada de Bacia Sedimentar Solimões–Amazonas; as unidades morfoesculturais
compreendem a diferentes unidades que serão descritas a seguir; as unidades
morfológicas estão relacionadas e representadas pelas diferentes formas de relevo
semelhantes e contidas nas morfoesculturas e caracterizadas pela matriz dos índices de
dissecação do relevo por pediplanos, pediplanos com relevos residuais, superfícies
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tabulares, colinas a arredondadas, alinhamentos estruturais, planícies inundáveis, terraços
aluviais, áreas de acumulação inundáveis e serranias; e, por último, a descrição de cada
uma das formas do relevo encontradas nas unidades morfológicas: inselbergs, agrupamento
de inselbergs, cristas alinhadas, vales estruturais, cuestas, escarpas de borda de planalto,
rebordo erosivos, hog-backs, cristas anelares e cicatrizes de meandros. A caracterização de
cada unidade morfológica considera ainda três tipos de processo para sua formação:
relevos de agradação, relevos de denudação e superfícies aplainamento.
5.1.4.1

–

Descrição

das

Grandes

Unidades

Morfoesculturais

Regionais

(ou

Morfoestruturais no sentido do RADAMBRASIL) com ocorrência na área de Influência
Indireta da rodovia BR-319

Planície ou Depressão Amazônica
A denominação original desta unidade morfoescultural refere-se às áreas inundadas
e/ou inundáveis submetidas ao regime fluvial do rio Amazonas. Trabalho de Melo, Pitthan e
Almeida (1976) registraram áreas de terraços acompanhando a calha do rio Purus e Acre e
passaram a englobar nesta unidade morfoestrutural também estes terraços na Planície
Amazônica. A Planície Amazônica corresponde a terrenos aplainados, áreas de depósitos
fluviais situados ao longo das calhas dos rios Amazonas, Solimões, Purus e Madeira e de
seus principais afluentes. A CPRM (2001) designa esta porção de Depressão Marginal Sul
Amazônica. Objetivando a sua melhor caracterização, a Planície Amazônica também foi
dividida em duas subunidades: a Planície Amazônica no rio Purus e Planície Amazônica no
rio Madeira, pois elas mostram características geomorfológicas que as distinguem. Estas
planícies estão associadas principalmente a terrenos silte-argilosas associados a lagos
colmatados e a terrenos periodicamente inundados e diques marginais arenosos. Os solos
associados a esse domínio são hidromórficos gleizados e podzóicos vermelhos álicos.
A Planície Amazônica do rio Purus está definida por uma faixa que se estende pelas
margens do rio Purus de orientação geral sudoeste nordeste, atingindo largura máxima de
100 km, como na região de Canutama. Nesta faixa podem-se identificar as áreas de
planícies propriamente ditas e de terraços. O canal do rio é sinuoso com curvas em padrão
meândrico e retilineações eventuais. Ele não apresenta ilhas ao longo do seu canal. Melo et
al. (1976) dividiram o curso do rio em três seções, conforme amplitude diferenciada dos
meandros e retilinearizações do curso do rio.
A Planície Amazônica do rio Madeira, como subunidade de relevo também se
estabelece ao longo das margens do rio Madeira, que tem como limite nordeste a foz do rio
Aripuanã e como limite sul nas proximidades de Porto Velho. Esta planície é mais estreita
que a do rio Purus, alcançando cerca de 70km. Desta forma, esta subunidade constitui “ilha”
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dentro do Pediplano ou Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental. Trata-se de rio que
mostra canal com amplas sinuosidades e com retilinearizações a partir de Manicoré. Ao
contrário do Purus, o seu canal contém inúmeras ilhas ao longo de todo seu curso.

Pediplanos da Amazônia Ocidental
O mapeamento de diferentes folhas na Amazônia tem identificado esta ampla
unidade morfoescultural, constituída por extensas áreas conservadas e com relevos
dissecados em interflúvios tabulares. Em função de seu posicionamento geográfico esta
unidade vem recebendo inúmeras adjetivações, desde Barbosa e Pinto (1973) até
Nascimento et al (1976). Este planalto apresenta relevo com altimetria em torno de 100m,
onde a intensa dissecação produz arcos colinosos de pouca extensão, provocados pelo
incipiente aprofundamento da drenagem. Além destas formas de relevo ocorrem superfícies
pediplanizadas e colinas. Litologicamente é representada por sedimentos pleistocênicos da
Formação Solimões e, mais a sul e a leste, também por litologias precambrianas. Os solos
associados são os podzólicos vermelhos amarelos (em grande parte de caráter plíntico), as
lateritas hidromórficas e o latossolo vermelho amarelo e latossolos amarelos.
Esta unidade morfoescultural foi subdividida pelo Projeto RADAMBRASIL em três
(03) subunidades, com base no grau de dissecação e distância interfluvial: a - Norte do Rio
Purus, b – Rio Purus-Madeira, c - Sul do Rio Madeira.
Como a rodovia BR-319 está inclusa integralmente na Subunidade Morfoescultural
do Rio Purus-Madeira será apresentado um maior detalhamento desta. Este interflúvio está,
obviamente, limitado a oeste e a leste pelas calhas dos rios Purus e Madeira,
respectivamente, mas estende-se para sul e para norte até a calha do rio Amazonas. Nesta
subunidade predominam duas formas de relevo: superfície pediplanizada e interflúvios
tabulares e áreas de colinas. Os pediplanos ocupam grande extensão e esta forma de
relevo é encontrada nos divisores de água dos rios Tupãna, Luna, Preto do Igapó-Açú.
Os rios que drenam esta subunidade estão posicionados segundo duas direções
preferenciais: sul-norte e oeste-leste. A drenagem comandada pelos rios Mucuim, Jacaré,
Ipixuna e Jari apresentam padrão dendrítico. Seus cursos são sinuosos com seções retas.
Suas planícies são contínuas, ocorrendo trechos restritos de terraços. Os rios Tupãna, Luna
e Preto do Igapó-Açú comandam a drenagem dirigida para oeste e leste, com padrão
retangular típico, mostrando nítido controle estrutural. As áreas de planície destes rios não
são contínuas. No rio Luna, por exemplo, a planície é contínua ate as imediações do lago
Ticiuã; a partir daí é de ocorrência restrita a pequenos trechos nos rios Ipixuna e Itaparaná.
O rio Preto do Igapó-Açú não apresenta áreas de planície aluvial, pois está encaixado
diretamente nos sedimentos da Formação Solimões.
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A Figura 59 apresenta o Mapa Geomorfológico da área de influência da BR-319,
destacando na sua legenda as subunidades da Bacia Sedimentar Solimões-Amazonas, no
que se refere a Subunidade Morfoescultural do Rio Purus-Madeira, especificando ainda as
unidades morfológicas presentes.
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Figura 59 - Mapa Geomorfológico da área de influência da BR-319.
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5.1.4.2. – Informações sobre a presença ou a propensão à erosão, assoreamento e
inundações sazonais (AID).

Área de Influência Direta (AID) da rodovia BR-319 está compreendida na porção
central do interflúvio Purus-Madeira. Isto decorre do fato de, na fase de projeto desta
rodovia, seu traçado mantém-se, quase na totalidade de sua extensão, no divisor de água
das bacias destes dois importantes rios amazônicos, o que corresponde, em geral, aos
trechos mais altos do relevo.
Ainda assim, existem porções de relevo mais baixo, principalmente na proximidade
de travessia de corpos d’água, que estão sujeitas a assoreamentos e inundações. Os
processos erosivos ocorrem, na maioria das vezes, nos aclives mais acentuados, resultando
no assoreamento dos corpos d’água localizados na parte mais baixa do vale. Entre os
quilômetros 250,0 e 655,7, diversas áreas deste tipo já se configuram como áreas com
passivos ambientais decorrentes do processo construtivo da década de 1970 e da ausência
de manutenção sistemática ao longo dos últimos 30 anos.
De modo geral, as perdas de solo por erosão são avaliadas por estimativas. O
modelo mais usado nesse processo é a chamada equação universal de perdas de solo
(USLE), a qual começou a ser implantada no final da década de 1950 pelo serviço de
conservação do solo dos Estados Unidos. É um modelo empírico baseado em grandes
bases de dados de campo, que estimam a erosão distribuída e concentrada com base em
valores de quatro grandes fatores intervenientes no processo erosivo: erosividade da chuva,
topografia do terreno; uso e manejo do solo; e erodibilidade do solo (Ward & Elliot, 1995).
A susceptibilidade à erosão de uma área é determinada predominantemente pela
configuração do relevo (comprimento das pendentes e grau de declividade) e pela
erodibilidade do solo, a qual é influenciada principalmente por características como
composição granulométrica, infiltração, drenagem e estrutura. Enquanto a cobertura vegetal
representa a proteção natural do solo contra o impacto das gotas de chuva (principal agente
da erosão hídrica) e o escoamento superficial.
Onde ocorrem Latossolos Amarelos de textura argilosa ou muito argilosa, com boa
drenagem, em relevos plano e suave ondulado, predominam as classes de susceptibilidade
à erosão fraca e moderada (Silva e Rodrigues, 2003). Além disso, a proteção da vegetação
natural (floresta equatorial subperenifólia) e a baixa erodibilidade natural dos Latossolos
Amarelos, verifica-se apenas a erosão laminar ligeira nas áreas de maior pendente.
Por outro lado, nas áreas de relevo mais movimentado, como é o caso da área do
projeto, dominadas por Argissolos Amarelos, as classes de susceptibilidade à erosão forte e
muito forte são predominantes, o que se deve tanto às características do relevo, quanto às
características dos solos aí presentes.

104

Sob condições naturais, as perdas de solo por erosão, são pequenas. No entanto, a
exposição do solo aos agentes erosivos, em decorrência da remoção da cobertura vegetal
natural, promove aumento significativo das perdas por erosão e todas as suas
conseqüências, isto é, ravinamento, voçorocamento e assoreamento de cursos d’água.
Essas perdas tornam-se mais intensas nas áreas onde há exposição das camadas
subsuperficiais do solo, devido a realização de corte profundos. Além, de ocorrer nos
Argissolos à redução da condutividade hidráulica nos horizontes subsuperficiais mais
argilosos e menos porosos.
Durante eventos de chuva de alta intensidade horizontes superficiais saturam-se,
aumenta o escoamento superficial, a água escoando sobre o solo adquire maior energia
cinética e promove maior arraste das partículas constituintes do solo.
Em uma análise mais geral da AID, podemos antecipar que as áreas com
aclive/declive acentuado, quando recobertas por Argissolos com gradiente textural mais alto,
apresentam forte propensão a erosão. Diante disso, evidencia-se a necessidade de
cuidados nas áreas de Argissolos, principalmente quando o declive formado termina em um
curso d’água que poderá ser assoreado.
Além disso, descendo na paisagem e aproximando-se das seções inferiores, os
Argissolos passam a apresentar caráter plíntico, com baixa capacidade de drenagem. Os
Argissolos plinticos predominam em áreas onde a drenagem é deficiente, pelo menos em
uma estação do ano, o que favorece o surgimento de um horizonte plintico.
Na tabela 18 estão identificados os locais de ocorrência de alagamento durante a
estação das chuvas, quando os igarapés transbordam lateralmente, e os locais com
processos erosivos em diferentes estágios.
Tabela 18 – Localização e identificação de locais com alagamento periódico, durante a estação de chuvas, e em
apresentando processos erosivos em diferentes estágios.

Km
254,03
254,43
257,08
260,39
260,92
263,29
278,41
278,48
279,23
279,43
281,16
282,30
295,25
296,67
299,13

Latitude Sul
04º 40' 44.14595''
04º 40' 56.01729''
04º 42' 15.33575''
04º 43' 54.16186''
04º 44' 10.00177''
04º 45' 18.40180''
04º 50' 51.76133''
04º 50' 53.20128''
04º 51' 09.76118''
04º 51' 14.08129''
04º 52' 00.52110''
04º 52' 32.20123''
04º 56' 34.84080''
04º 57' 02.56082''
04º 57' 50.93275''

Longitude Oeste
61º 16' 40.99824''
61º 16' 46.11314''
61º 17' 19.88458''
61º 18' 01.85627''
61º 18' 08.76837''
61º 18' 43.74229''
61º 24' 43.65539''
61º 24' 45.39406''
61º 25' 03.27888''
61º 25' 08.10653''
61º 25' 39.68220''
61º 25' 59.01055''
61º 31' 33.79907''
61º 32' 10.76394''
61º 33' 14.43885''

Descrição do Passivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo e Alagamento
Ponte e Alagamento
Jazida em Processo Erosivo
Alagamento e Processo Erosivo
Processo Erosivo
Caixa de Empréstimo em Regeneração
Alagamento e Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Jazida em Processo Erosivo
Processo Erosivo
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301,06
321,38
321,98
328,91
344,31
351,96
352,27
353,99
358,36
360,03
375,49
384,16
389,90
390,10
392,60
396,41
406,48
414,99
429,10
433,93
436,17
436,74
444,82
456,94
457,39
459,19
461,34
465,17
465,88
469,11
470,08
470,35
478,63
480,66
480,97
482,68
483,38
486,77
497,51
497,93
499,34
499,57
501,63
504,39
507,82
511,72
514,26
516,21
517,73
518,12
518,37
521,13

04º 58' 31.48063''
05º 05' 57.51992''
05º 06' 10.61124''
05º 08' 35.72666''
05º 13' 21.03939''
05º 16' 15.32536''
05º 16' 22.18195''
05º 17' 01.40489''
05º 18' 12.15863''
05º 18' 31.26681''
05º 24' 20.44462''
05º 28' 29.67817''
05º 31' 11.61506''
05º 31' 17.07788''
05º 32' 18.54593''
05º 34' 00.11978''
05º 38' 37.59151''
05º 42' 32.09470''
05º 48' 54.22687''
05º 50' 48.66667''
05º 51' 41.83366''
05º 51' 55.42226''
05º 55' 07.79225''
05º 59' 38.07587''
05º 59' 50.73748''
06º 00' 40.77533''
06º 01' 40.53066''
06º 03' 26.77318''
06 º03' 46.26454''
06º 05' 15.63456''
06º 05' 42.11681''
06º 05' 49.10769''
06º 09' 15.91236''
06º 10' 06.31082''
06º 10' 14.20876''
06º 10' 56.74669''
06º 11' 14.08452''
06º 12' 31.56871''
06º 16' 23.42306''
06º 16' 33.25065''
06º 17' 12.06473''
06º 17' 18.29792''
06º 18' 16.21649''
06º 19' 31.96234''
06º 21' 07.08515''
06º 22' 35.11546''
06º 23' 31.27791''
06º 24' 14.26697''
06º 24' 53.15407''
06º 25' 03.23213''
06º 25' 09.84734''
06º 26' 22.53165''

61º 34' 02.34564''
61º 42' 09.44677''
61º 42' 23.76554''
61º 45' 16.12625''
61º 52' 05.91180''
61º 55' 03.59738''
61º 55' 10.58945''
61º 55' 50.81258''
61º 57' 50.94729''
61º 58' 41.68693''
62º 04' 24.05163''
62º 06' 34.05422''
62º 08' 05.03621''
62º 08' 08.77725''
62º 09' 01.80225''
62º 10' 12.56935''
62º 13' 06.74976''
62º 15' 34.11156''
62º 19' 48.31848''
62º 21' 35.82081''
62º 22' 25.46899''
62º 22' 38.20390''
62º 25' 37.15049''
62º 30' 18.00714''
62º 30' 25.56710''
62º 30' 55.98375''
62º 31' 32.37016''
62º 32' 37.91039''
62º 32' 50.05265''
62º 33' 45.78822''
62º 34' 02.57710''
62º 34' 07.89417''
62º 37' 01.13771''
62º 37' 43.56418''
62º 37' 50.12354''
62º 38' 26.10502''
62º 38' 40.65071''
62º 39' 58.86099''
62º 44' 20.31599''
62º 44' 29.91969''
62º 44' 54.69640''
62º 44' 58.51347''
62º 45' 34.22063''
62º 46' 21.02149''
62º 47' 19.32707''
62º 48' 50.43462''
62º 49' 51.18315''
62º 50' 37.76769''
62º 51' 08.48519''
62º 51' 15.96004''
62º 51' 20.63349''
62º 52' 13.71222''

Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
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521,97
522,62
523,02
523,50
524,17
529,35
534,50
541,14
542,21
543,48
547,17
555,67
562,31
585,26
600,04
632,37
633,79
638,34
640,26
651,29

06º 26' 44.54442''
06º 27' 01.52374''
06º 27' 12.31031''
06º 27' 26.77397''
06º 27' 46.87485''
06º 30' 07.54675''
06º 32' 19.03380''
06º 35' 47.57465''
06º 36' 21.76775''
06º 37' 02.29393''
06º 39' 00.57098''
06º 43' 23.56968''
06º 46' 43.23227''
06º 57' 59.52168''
07º 05' 54.43353''
07º 22' 32.93050''
07º 23' 16.43613''
07º 25' 35.06673''
07º 26' 33.92617''
07º 28' 56.16410''

62º 52' 29.86078''
62º 52' 42.13822''
62 º52' 49.44049''
62º 52' 55.84446''
62º 53' 04.04801''
62º 54' 32.35018''
62º 56' 15.00676''
62º 57' 06.83156''
62º 57' 13.30279''
62º 57' 20.93513''
62º 57' 43.49694''
62º 59' 04.91733''
63º 00' 28.10811''
63º 05' 31.28155''
63º 06' 40.61217''
63º 11' 59.28984''
63º 12' 15.53102''
63º 13' 07.11660''
63º 13' 29.00347''
63º 01' 25.85294''

Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Processo Erosivo
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Processo Erosivo
Alagamento
Alagamento
Alagamento
Alagamento

Os terrenos situados nas margens dos rios apresentam a maior propensão para
alagamento, uma vez que toda a bacia de drenagem é integrada e a ocorrência simultânea
dos rios Purus e Madeira com períodos de elevada precipitação resultam na formação de
grandes áreas de floresta alagada. Na figura 60, é possível observar uma lagoa marginal
associada a floresta alagada nas proximidades do rio Igapó Açú, um afluente da margem
esquerda do rio madeira. Na verdade, o significado das palavras “igapó” e “açu” são
bastante reveladores das características desta área, visto que igapó = floresta alagada e açu
= grande.

Figura 60 - Floresta alagada nas margens da estrada, nas proximidades do rio Igapó-Açú.
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Com freqüência, processos erosivos ocorrem em conjunto com alagamentos de
áreas marginais a estrada. Este processo ocorre inclusive em cursos d’água de pequeno
porte que podem ter sua vazão fortemente influenciada por chuvas locais. O uso de bueiros
metálicos como estratégia para manutenção da bacia de drenagem resultou na formação de
áreas represadas a montante da interceptação. Estas áreas podem transbordar e afetar a
estrutura da estrada, com sérios danos a estrada (Figura 61).

Figura 61 - Curso d’água com conexão mantida por bueiros, evidenciando que a estrada está sendo afetada
por processos erosivos.

5.1.4.3 – Mapa Planialtimétrico identificando as principais unidades da paisagem da
Área de Influência Direta.

Vide volume 8 Mapas e Cartas Imagem, Mapa 12: Planialtimétrico com Unidades
de Paisagem deste estudo.

5.1.4.4 – Mapa geomorfológico das principais feições observadas.
Vide volume
Geomorfologia.
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5.1.5 – Solos
5.1.5.1 - Os solos na área de Influência Indireta da rodovia BR-319
O material de origem é um fator de suma importância na formação dos solos, ditando
características marcantes em suas propriedades físicas, químicas e morfológicas, ou seja, o
conhecimento da geologia da área é fundamental para o entendimento da presença e
distribuição dos solos neste interflúvio dos rios Purus e Madeira. Os solos estão, portanto,
vinculados as principais unidades geológicas presentes nesta área: as aluviões atuais e
antigas e aos sedimentos da Formação Solimões.
O controle geomorfológico na distribuição dos solos amazônicos também é
marcante. De um modo geral nas geoformas colinosas e relevos residuais aplainados de
baixos platôs estão geralmente associados à Latossolos Vermelho-Amarelos em áreas de
ocorrência de rochas cristalinas ou a Latossolos Amarelos nas áreas de ocorrências de
sedimentos cretáceo-terciários; nos terços médio e inferior das colinas ou residual
aplainados ocorrem os Argissolos, podendo apresentar plintita e petroplintita, Espodossolos
e Neossolos Quartzarênicos; na Planície aluvial dos rios de águas brancas, predominam
Gleissolos e Neossolos Flúvicos; Plintossolos e solos de caráter plíntico são dominantes nas
terras baixas e nos interflúvios dos rios Madeira/Purus/Juruá e Solimões/Japurá (Schaefer et
al., 2000).
De forma semelhante fatores climáticos, condições hídricas e tipo de cobertura
vegetal também influenciam na distribuição dos solos e vice-versa, que somados aos
aspectos geológicos e geomorfológicos dão as características finais dos solos de uma
determinada região.
Na Folha SB. 20 Purus/RADAMBRASIL (1978) foram identificados as seguintes
classes de solos: Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho Amarelo, Latossolos Vermelho
Escuro, Podzólico Vermelho Amarelo, Planossolos, Solos Concrecionários Lateríticos,
Lateritas Hidromórficas, Hidromórfico Cinzento, Solos Hidromórficos Gleyzados, Areias
Quartzosas, Solos Aluviais e Solos Litólicos. Nem todos estes tipos estão presentes na área
de estudo já que a Folha Purus engloba porções mais a sul onde ocorrem rochas de outras
idades e outras gêneses.

5.1.5.2 - Características Gerais das Principais Classes de Solo que ocorrem na área de
Influência Indireta da rodovia BR-319
A distribuição dos solos de ocorrência mais comum nesta área pode ser vista na
Figura 62. A nomenclatura utilizada segue os critérios estabelecidos pelo Sistema Brasileiro
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de Classificação dos Solos da EMBRAPA (1999). Cabe ressaltar que o Projeto
RADAMBRASIL (1978) utilizou nomenclatura diferente e para as ordens de solos que
sofreram alteração na sua nomenclatura é feita uma aproximação da regra atual.
Trabalhos mais recentes da EMBRAPA Solos CPATU/Belém, apresentaram mapas
de solos, aptidão agrícola e de erodibilidade para a região próxima a cidade de Humaitá, na
escala 1:100.000, a maior parte do traçado da rodovia BR-319 em estudo não dispõe de
informações sistemáticas e detalhadas sobre os solos desta região.
Os tipos de solo que ocorrem na região de influência da rodovia BR-319 foram
agrupados, para fins descritivos, em três grandes categorias: Solos de Terra Firme, Solos de
Ambiente Intermediário entre Terra Firme e Várzea e Solos de Várzea. A seguir, são
descritas as principais características das ordens de solos mais comuns e mais
representativas da área de influência da BR319, de acordo com a nomenclatura atualmente
em uso estabelecida pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 1999). As
informações compiladas de levantamentos anteriores a 1999 foram adaptadas, quando
necessário, à nomenclatura atual.
Solos de Terra Firme (Argissolos, Espodossolos e Latossolos)
Argissolos
Compreende solos minerais, que têm como característica diferencial a presença de
um horizonte B textural2 (Bt), imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial,
exceto o hístico (orgânico), sem apresentar, contudo, os requisitos para serem enquadrados
nas classes dos Alissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos (Embrapa, 1999).
São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores
avermelhadas ou amarelados e, mais raramente, brunadas ou acinzentada. A textura varia
de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sendo a
transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara ou abrupta. O horizonte superficial,
denominado de A, é sempre mais arenoso, evidenciando gradiente textural em relação aos
horizontes subsuperficiais. O fenômeno de iluviação de argila é freqüente, e pode ser
constatado pela presença de material coloidal translocado revestindo as unidades
estruturais (cerosidade).
Na região em estudo, esses solos apresentam caráter forte a moderadamente ácido,
com valores de pH em água variando de 3,3 a 4,92, com capacidade de troca de cátions
entre 1,74 a 24,96 comlc.Kg-1 de solo, saturação por bases baixas, com teores mais
elevados nos horizontes superficiais devido à influência dos maiores teores de matéria
orgânica. São predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki variando de 1,0 a
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2,3, em correlação com as argilas de baixa atividade. A saturação de bases (V) varia
respectivamente de 1 a 36%, o que os classifica como distróficos (V < 50%).
Nesta classe estão incluídos os solos que foram nesta região classificados
anteriormente como Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Podzólico
Amarelo.
Sob condições naturais, os Argissolos e Latossolos estão recobertos por uma densa
e rica floresta de terra firme e ocorrem na parte mais elevada da paisagem, normalmente
com os Latossolos ocupando os topos planos (os platôs) e os Argissolos o terço médio e
inferior da encosta.
Apesar de várias características em comum, Argissolos e Latossolos apresentam
algumas diferenças importantes. Normalmente, os Latossolos são mais bem drenados, mais
profundos e mais argilosos dentro de uma mesma toposeqüência, enquanto os Argissolos
ocorrem normalmente em condições de relevo um pouco mais movimentado, isto é, áreas
de maior declividade.
Ao contrário dos Latossolos, que se apresentam quase uniformes, os Argissolos
apresentam maior diversidade de características em função de sua posição na paisagem.
Aqueles que ocorrem nas partes mais elevadas da paisagem e que, assim como os
Latossolos, não sofrem influência direta do lençol freático. São solos bem drenados, com
menor diversidade de componentes minerais, pobres em nutrientes, elevada acidez, além
de elevada saturação por alumínio.
Descendo na paisagem e aproximando-se do nível de base, os Argissolos vão se
tornando mal drenados e passam a apresentar caráter plíntico típico. Os Argissolos plínticos
(Antigos Podzólicos plínticos) ocorrem em áreas com drenagem deficiente durante algum
período do ano, o que condiciona o aparecimento de horizonte plíntico, resultante de
processos de oxi-redução no solo.
O incremento textural típico dos Argissolos, com o horizonte superficial mais
arenoso, é fundamental no processo erosivo, uma vez que a água tende a se infiltrar mais
rapidamente na superfície mais arenosa e mais lentamente na subsuperfície mais argilosa.
Essa diferença na velocidade de infiltração da água do solo resulta no escoamento
subsuperficial da água, que pode levar a perdas significativas de solos por erosão.
Em suma, os Argissolos, especialmente quando apresentam gradiente textural mais
elevado e ocorrem em relevo mais declivoso, são os solos mais sujeitos às perdas por
erosão na terra firme.
Sob condições naturais, de cobertura de mata nativa, praticamente não há perdas
significativas, porém uma vez expostos para a construção de acessos ou faixas, estes solos
podem sofrer perdas significativas por erosão. Portanto, os cuidados nas áreas de
Argissolos, especialmente quando em relevo ondulado a mais declivoso e com elevado
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gradiente textural, devem ser redobrados, notadamente quando ao final do declive
encontrar-se um pequeno curso d’água o qual poderá ser facilmente assoreado.
Espodossolos
Compreende solos minerais com horizonte B espódico subjacente a horizonte eluvial
E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte A, que pode ser de qualquer tipo, ou ainda,
subjacente a horizonte hístico (orgânico) com menos de 40 cm de espessura. Apresentam,
usualmente, seqüência de horizontes A, E, Bh, Bhs ou Bs e C nitidamente diferenciados
(Embrapa, 1999).
Os horizontes apresentam disparidade de cores: o horizonte A possui cor cinzenta
escura ou preta, o E esbranquiçada e o B de coloração amarelada ou escura.
São solos cuja profundidade é bastante variável, havendo constatações de
horizontes E com três ou quatro metros de espessura.
A textura do solum é predominantemente arenosa, sendo menos comum a textura
média e rara a argilosa no horizonte B, com teores de areia variando entre 83 a 96%.
As condições de drenagem são muito variáveis, havendo estreita relação entre
profundidade, grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B e a
drenagem do solo. São solos muito pobres, moderada a fortemente ácidos, normalmente
com saturação por bases muito baixa, sendo peculiares altos teores de alumínio extraível.
São desenvolvidos, principalmente, a partir de materiais areno-quartzosos, sob
condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave
ondulado, abaciamentos e depressões, desenvolvendo típica vegetação denominada
campina.
Nesta classe estão incluídos todos os solos que anteriormente foram classificados
como Podzol, inclusive o Podzol Hidromórfico.
As Areias Quartzosas diferem dos Espodossolos por não apresentarem o horizonte
E, com uma seqüência normalmente constituída pelos horizontes A e C. Solos desta classe
apresentam elevada permeabilidade, com fertilidade natural muito baixa, apresentando
fortes limitações ao uso agrícola intensivo.
As areias que formam o horizonte E dos Espodossolos são intensamente utilizadas
na construção civil.
Latossolos
Os Latossolos são solos minerais que apresentam horizonte B latossólico
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do
solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura
(Embrapa, 1999).
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Em razão da boa drenagem interna, de ocorrer em relevo mais plano, de
apresentarem lençol freático mais profundo, da origem a partir de sedimentos continentais
muito antigos, os Latossolos são os solos mais evoluídos da paisagem e, como
conseqüência das enérgicas transformações no material constitutivo, são praticamente
destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, além
de apresentarem baixa reserva de nutrientes.
Por outro lado, apresentam uma boa estrutura (estrutura granular forte), isto é, uma
boa agregação entre as frações primárias argila, silte e areia; além disso, também
apresentam pequena variação no teor de argila em profundidade e um teor médio a baixo de
matéria orgânica.
Todas essas características conferem aos Latossolos maior resistência à erosão do
que as demais classes de solos e uma boa capacidade de regeneração natural após
eventos impactantes, isto é, maior resiliência. Nesta classe estão incluídos todos os solos
classificados

anteriormente

como

Latossolos,

excetuadas

algumas

modalidades

anteriormente identificadas como Latossolos plínticos.
Esta classe de Latossolo apresenta normalmente baixo teor de ferro e cores bruno
amarelado e amareladas, nos matizes 7,5 YR e 10 YR. A unidade de Latossolo Amarelo
possui normalmente horizonte A moderado, seguido de um horizonte B latossólico espesso,
friável e duro, muito duro quando seco.
São solos fortemente ácidos, com valores de pH em água entre 3,5 a 5,7, com baixa
saturação por bases, distróficos ou álicos, com capacidade de troca de cátions baixa, inferior
a 17 cmolc kg-1 de argila sem correção para o carbono, predominantemente cauliníticos.
Possuem relação silte/argila com média variando entre 0,21 a 0,43 no horizonte A e entre
0,08 e 0,47 no horizonte B. A capacidade de troca catiônica nos horizontes superficiais é
devida aos teores de matéria orgânica, o que demonstra a importância dos compostos
orgânicos nestes solos, onde dominam a caulinita e os óxidos de ferro como colóides
minerais responsáveis pelas adsorções iônicas.
São solos muito porosos, com 40 a 60% de volume de poros, dos quais 67 %
correspondem a microporos. As taxas de infiltração de água são altas que, aliado à baixa
CTC, favorece a lixiviação dos nutrientes, especialmente de bases trocáveis.
Solos de ambiente intermediário entre várzea e terra firme
Plintossolos
Compreendem solos minerais formados sob condições de restrição à percolação da
água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneira geral
imperfeitamente ou mal drenados, que se caracterizam fundamentalmente por apresentar
expressiva plintização, na condição de que não satisfaçam os requisitos estipulados para as
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classes dos Neossolos, Cambissolos, Luvissolos, Alissolos, Argissolos, Latossolos,
Planossolos ou Gleissolos (Embrapa, 1999).
Normalmente, são solos bem diferenciados, podendo o horizonte A ser de qualquer
tipo, observando-se a seqüência de horizontes A, AB, ou A, E (álbico ou não), ou Eg,
seguidos de horizonte Btf, Bwf ou Cf. A textura destes solos é variável, podendo ser arenosa
ou mais fina no horizonte plíntico.
Usualmente, a ocorrência de solos desta classe está relacionada a terrenos de
várzeas, áreas com relevo plano ou suavemente ondulado, e menos freqüentemente
ondulado, em zonas geomórficas de baixada. Ocorrem também em terços inferiores de
encostas ou áreas de surgentes, sob o condicionamento quer de oscilação do lençol
freático, quer de alagamento ou encharcamento periódico por efeito de restrição à
percolação ou escoamento de água.
São típicos de zonas quentes e úmidas, mormente com estação seca bem definida
ou que, pelo menos, apresentem um período com decréscimo acentuado das chuvas.
Ocorrem também na zona equatorial perúmida e mais esporadicamente em zona semiárida.
As áreas mais expressivas destes solos situam-se no Médio Amazonas (interflúvio
dos rios Madeira, Purus, Juruá, Solimões e Negro).
Predominantemente são solos fortemente ácidos, com saturação por base baixa.
Todavia, verifica-se a existência de solos com saturação por base média a alta, como
também solos com propriedades solódica e sódica.
Nesta classe estão incluídos solos que foram anteriormente classificados como
Lateritas Hidromórficas, de modo geral, parte dos Podzólicos plínticos, parte dos Glei
Húmico e Glei Pouco Húmico e alguns dos Latossolos plínticos.

Solos de várzea
Gleissolos
Compreende solos hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam
horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm de profundidade, ou a profundidade entre 50 a 125
cm desde que imediatamente abaixo de horizontes A ou E (gleisados ou não), ou
precedidos por horizonte B incipiente, B textural ou C com presença de mosqueados
abundantes com cores de redução (Embrapa, 1999).
São solos mal ou muito mal drenados em condições naturais, tendo o horizonte A
cores desde cinzentas até pretas, espessura entre 10 e 50 cm e teores médios-altos de
carbono orgânico. O encharcamento do solo durante longo período do ano resulta em
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condições anaeróbicas e conseqüente redução do ferro férrico para o estado ferroso (Fe2+),
no processo denominado de gleização.
O processo de gleização implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas
ou esverdeadas, e na solubilização do ferro, promovendo translocação e reprecipitação dos
seus compostos.
Os Gleissolos normalmente desenvolvem-se a partir de sedimentos recentes nas
proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de
hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais,
lacustres ou marinhos, em áreas abaciadas ou depressões, e eventualmente em áreas
inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea (surgentes). São solos
formados sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea.
Esta classe abrange os solos que foram classificados anteriormente como Glei
Pouco Húmico, Glei Húmico, parte do Hidromórfico Cinzento, Glei Tiomórfico e Solonchak.
Neossolos Flúvicos
Compreende solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com
espessura inferior a 30 cm, apresentando pequena expressão dos processos pedogenéticos
como conseqüência de características do próprio material, de sua resistência ao
intemperismo ou composição química, e do relevo, que podem impedir ou limitar a evolução
desses solos (Embrapa, 1999).
Apresentam seqüência de horizontes A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C,
sem atender, contudo, aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes
dos Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esta classe
admite diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo o horizonte O ou H hístico, com
menos de 30 cm de espessura quando sobrejacente à rocha ou a material mineral. Nesta
classe estão incluídos os solos que foram anteriormente classificados como Litossolos e
Solos Litólicos, Regossolos, Solos Aluviais e Areias Quartzosas (distróficas, marinhas e
hidromórficas).
Pertencem ainda a esta classe solos com horizonte A ou hístico, com menos de 30
cm de espessura, seguidos de camada(s) com 90% ou mais (expresso em volume) de
fragmentos de rocha ou do material de origem, independente de sua resistência ao
intemperismo. Os Neossolos ocorrem principalmente às margens dos rios e lagos, os
eutróficos associados aos rios de água barrenta e os distróficos aos rios de água preta,
onde a quantidade de sedimentos é reduzida e há teores bastante elevados de ácidos
orgânicos em dissolução (Vieira & Santos, 1987).
Em razão do menor grau do intemperismo, os solos de várzea apresentam teores
mais elevados de silte, mas também apresentam baixos teores de areia grossa, indicando a
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incapacidade dos cursos d’água em transportar sedimentos mais grosseiros até a planície
de sedimentação.
A acidez é moderada e os valores de pH são, em geral, superiores a 5,0. Os teores
de nutrientes são mais elevados, enquanto os teores de alumínio tóxico são relativamente
baixos. O cálcio é o cátion predominante e os teores de magnésio e sódio são também
elevados, o que resulta em valores elevados de soma e de saturação por bases.
Aptidão agrícola
Outros solos de Ocorrência restrita na área de Influência Indireta da rodovia BR- 319
Solos concrecionários
Compreende solos de natureza variável, caracterizados por apresentarem alta
concentração de concreções lateríticas (regionalmente chamadas piçarras) na forma de
cascalhos soltos até calhaus médios, ocupando mais de 50% do volume da massa do solo.
Encontra-se predominantemente em relevo plano a suave ondulado e sob cobertura vegetal
de floresta densa (Viera & Santos, 1987).
Sob um horizonte A moderado, normalmente encontram-se um B latossólico (neste
caso são classificados como Latossolos) ou um B textural (neste caso são classificados
como Argissolos).
Estes solos, excetuando-se as altas concentrações de concreções lateríticas,
possuem propriedades físicas e morfológicas semelhantes aos Latossolos, Argissolos e
Cambissolos.
A Distribuição detalhada dos solos na Área de Influência Indireta da rodovia BR-319
A Figura 62 apresenta o mapa de distribuição dos principais tipos de solos na área
de influência indireta da rodovia BR-319, classificados segundo o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos da EMBRAPA (1999). Maiores detalhes sobre o mapeamento das
classes de solos vide Volume 8 Mapas e Cartas Imagem, Mapa 9: Caracterização dos
Solos.
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Figura 62 - Mapa de distribuição dos principais tipos de solos na área de influência indireta da rodovia BR-319.
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Na maior parte do traçado da rodovia BR-319 dominam solos do tipo Argissolos
Vermelho-Amarelo

(73.897km2),

Latossolo

Vermelho-Amarelo

Distrófico

argisólicos

(27.949km2), Gleissolos (17.425km2), Latossolos Amarelos (12.166km2), em faixa continua
nas margens do rio Madeira, pequenas manchas de Plintossolos (8.336km2) inclusas nos
Cambissolos (3.074km2) da região de Humaitá e Lábrea, e por fim, os Neossolos Flúvicos
(2.703km2) e Planossolos (1.080km2), que ocorrem ao longo das margens do rio Madeira e
do Purus e em faixas muito estreitas das demais drenagens da área de influência indireta da
BR319 e em pequenas manchas geralmente associadas aos campos cerrados da região.
De distribuição restrita na área de influência indireta da rodovia BR-319 ocorrem variedades
dos Argilossolos, como os Latossolos Vermelho-Amarelo (15,85km2), localizados em uma
pequena área próxima a Porto Velho e Espodossolos (11,72km2), em manchas não
mapeáveis nas escalas adotadas localizadas ao norte da sede municipal de Borba-AM. A
distribuição percentual dos principais tipos de solos pode ser vista na Figura 63.

Figura 63 – Gráfico com a distribuição percentual dos tipos de solos ocorrentes na área de Influência indireta da
rodovia BR-319.

5.1.5.3 – Descrição e Indicação dos Graus de Aptidão Agrícola dos Solos da área de
Influência Indireta da rodovia BR-319
Informações gerais
A região onde se insere a rodovia BR-319 é caracterizada como uma área de floresta
tropical úmida, localizada na Amazônia, no interflúvio dos rios Purus e Madeira. A área em
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estudo corresponde a um trecho do km 250 (lat/long: -4,70620/-61,29379) até o km 655,7
(lat/long: -7,54850/-63,23695), totalizando 405,7 km de extensão. Como a Faixa de Domínio
é de 60 metros, 30 metros para cada lado da rodovia e 10 metros de seção transversal, a
área total de intervenção do empreendimento ou Área de Influência Direta - AID será de
aproximadamente 2839,9 hectares, no sentido Norte-Sul, e a Área de Influência Indireta –
AII terá a distância de 5 km para cada lado das margens da rodovia, totalizando uma área
de 415.003,08 hectares, no mesmo sentido.
Para o mapeamento e caracterização da cobertura vegetal utilizou-se o software
ArcGis 9.2. Um mapa da área de influência direta (AID) foi elaborado abrangendo as
tipologias vegetacionais existentes de acordo com o projeto RADAM, redigitalizado em 2002
e disponibilizado no site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Comparando as imagens do radar SAR/SIPAM da referida área com o mapa de
vegetação do RADAM, foram selecionadas 9 (nove) feições de vegetações não
identificáveis.
Para atualizar as informações de desmatamento (área antropizada) na área do
referido estudo, utilizou-se também, as taxas anuais de desflorestamento (período 20062007) do PRODES – Programa de Desflorestamento do INPE – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, que monitora o desmatamento na Floresta Amazônica Brasileira por
satélites. Além do Mapa Fitoecológico do IBGE (2002).
Dessa forma para esse estudo, foram consideradas as 17 (dezessete) unidades
amostrais, ao longo da área de influência direta (AID) do empreendimento. Destas 17
unidades, 8 são as tipologias de vegetação do projeto RADAM e as 9 restantes foram as
caracterizadas através de estudo de campo, realizados pela equipe de levantamento
florístico.
No volume 8 - Mapas e Cartas Imagem Mapa 10: Aptidão Agrícola, deste estudo,
pode-se verificar a distribuição dos pontos amostrais e suas parcelas ao longo da rodovia.
Nos intervalos entre as unidades amostrais, foram inventariadas aleatoriamente, 231 áreas
de preservação permanente (rios, igarapés, etc.). É importante frisar que os conflitos de uso
da terra que surgirem entre a aptidão agrícola e as áreas protegidas são decorrentes do
fato, que o sistema proposto por Ramalho Filho & Beek (1995) não inclui a legislação na
determinação das classes de aptidão. Nesse caso, as informações do mapa de aptidão
agrícola devem ser cruzadas com as do mapa de Zoneamento Ecológico.
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Descrição das classes de solos presentes na área de influência direta e indireta do
empreendimento.

Para a descrição dos solos presentes na área de estudo adotou-se a classificação de
acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006).
Os tipos de solo que ocorrem na região de influência da rodovia BR-319 foram
agrupados, para fins descritivos, em três grandes categorias: Solos de Terra Firme, Solos de
Ambiente Intermediário entre Terra Firme e Várzea e Solos de Várzea (vide Volume 8
Mapas e Cartas Imagem). A seguir, são descritas as principais características das ordens de
solos mais comuns e mais representativas da área de influência da rodovia BR-319. As
informações compiladas de levantamentos anteriores a 2006 foram adaptadas, quando
necessário, à nomenclatura atual.
1. SOLOS DE TERRA FIRME (ARGISSOLOS, ESPODOSSOLOS, LATOSSOLOS E
PLANOSSOLO)
•

Argissolos
Compreende solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de
atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte
do horizonte B.
São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores
avermelhadas ou amarelados e, mais raramente, brunadas ou acinzentada. A textura varia
de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sendo que
a transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara ou abrupta. O horizonte
superficial, denominado de A, é sempre mais arenoso, evidenciando um gradiente textural
em relação aos horizontes subsuperficiais. O fenômeno de iluviação de argila é freqüente, e
pode ser constatado pela presença de material coloidal translocado revestindo as unidades
estruturais (cerosidade).
Na região em estudo, esses solos apresentam caráter forte a moderadamente ácido,
com valores de pH em água variando de 3,30 a 4,92, com capacidade de troca de cátions
entre 1,74 a 24,96 comlc.Kg-1 de solo, saturação por bases baixas, com teores mais
elevados nos horizontes superficiais devido à influência dos maiores teores de matéria
orgânica. São predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki variando de 1,0 a
2,3, em correlação com as argilas de baixa atividade. A saturação de bases (V) varia,
respectivamente, de 1 a 36%, o que os classifica como distróficos (V < 50%).
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Nesta classe estão incluídos os solos que foram, nesta região, classificados
anteriormente como Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Podzólico
Amarelo.
Sob condições naturais, os Argissolos e Latossolos estão recobertos por uma densa
e rica floresta de terra firme e ocorrem na porção mais elevada da paisagem, normalmente
com os Latossolos ocupando os topos planos (os platôs) e os Argissolos o terço médio e
inferior da encosta.
Apesar de várias características em comum, Argissolos e Latossolos apresentam
algumas diferenças importantes. Normalmente, os Latossolos são mais bem drenados, mais
profundos e mais argilosos dentro de uma mesma toposeqüência, enquanto os Argissolos
ocorrem normalmente em condições um pouco mais movimentadas de relevo, isto é, áreas
de maior declividade.
Ao contrário dos Latossolos, que se apresentam quase uniformes, os Argissolos
apresentam maior diversidade de características em função de sua posição na paisagem.
Aqueles que ocorrem nas partes mais elevadas da paisagem e que, assim como os
Latossolos, não sofrem influência direta do lençol freático são solos bem drenados, com
menor diversidade de componentes minerais, pobres em nutrientes, elevada acidez, além
de elevada saturação por alumínio.
Descendo na paisagem e aproximando-se do nível de base, os Argissolos vão se
tornando mal drenados e passam a apresentar caráter plíntico típico. Os Argissolos plínticos
(Antigos Podzólicos plínticos) ocorrem em áreas com drenagem deficiente durante algum
período do ano, o que condiciona o aparecimento de horizonte plíntico, resultante de
processos de oxi-redução no solo.
O incremento textural típico dos Argissolos, com o horizonte superficial mais
arenoso, é fundamental no processo erosivo, uma vez que a água tende a se infiltrar mais
rapidamente na superfície mais arenosa e mais lentamente na subsuperfície mais argilosa.
Essa diferença na velocidade de infiltração da água do solo resulta no escoamento
subsuperficial da água, que pode levar a perdas significativas de solos por erosão.
Em suma, os Argissolos, especialmente quando apresentam um gradiente textural
mais elevado e ocorrem em relevo mais declivoso, são os solos mais sujeitos às perdas por
erosão na terra firme. Entretanto, sob condições naturais, de cobertura de mata nativa,
praticamente não há perdas significativas, porém uma vez expostos para a construção de
acessos ou faixas, estes solos podem sofrer perdas significativas por erosão. Portanto, os
cuidados nas áreas de Argissolos, especialmente quando em relevo de ondulado a mais
declivoso e com elevado gradiente textural, devem ser redobrados, notadamente quando ao
final do declive encontrar-se um pequeno curso d’água o qual poderá ser facilmente
assoreado.

121

Aptidão agrícola
A grande variabilidade de atributos de interesse agronômico da classe dos Argissolos, tais
como profundidade, textura, fertilidade, atividade de argilas, pedregosidade, drenagem e
relevo, torna difícil a generalização de sua aptidão.
Apesar das boas qualidades físicas desta classe de solo, a fertilidade natural é baixa,
classificando-os na classe restrita tanto para as culturas anuais e perenes, num sistema de
manejo intensivo (A); e regular e boa para culturas anuais e perenes em sistemas de
manejo menos intensivo (B e C). Os solos desta classe apresentam aptidão regular tanto
para seu aproveitamento em pastagem quanto na silvicultura. Quando ocorrem em relevo
mais acidentado, enquadram-se na classe restrita para os cultivos anuais devido às
limitações quanto à mecanização agrícola.
Os Argissolos situados nas proximidades dos cursos d’água, anteriormente
classificados como Podzólicos Vermelho Amarelos Álicos Plínticos (RADAMBRASIL, 1978),
apresentam freqüentemente características plínticas, e assemelham-se muito aos
Plintossolos quanto a algumas propriedades físicas, químicas e morfológicas. Estão sujeitos
à variação do lençol freático e apresentam restrições de utilização agrícola das terras,
principalmente pela reduzida fertilidade natural e pelo excesso de água durante o período de
chuvas do ano. Enquadram-se na classe inapta para os cultivos anuais nos manejos A e B;
restrita para as culturas perenes nos manejos B e C; e nas classes restrita e regular para
Pastagem e Silvicultura, respectivamente.
•

Espodossolos
Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B espódico,

imediatamente abaixo de horizonte E ou A, dentro de 200cm da superfície do solo, ou de
400 cm de profundidade, se a soma do horizonte A+E ou horizonte hístico + E ultrapassa
200cm de profundidade.
Os horizontes apresentam disparidade de cores: o horizonte A possui cor cinzenta
escura ou preta, o E esbranquiçada e o B de coloração amarelada ou escura. São solos cuja
profundidade é bastante variável, havendo constatações de horizontes E com três ou quatro
metros de espessura.
A textura do solum é predominantemente arenosa, sendo menos comum a textura
média e rara a argilosa no horizonte B, com teores de areia variando entre 83 a 96%. As
condições de drenagem são muito variáveis, havendo estreita relação entre profundidade,
grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B e a drenagem do
solo. São solos muito pobres, moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação
por bases muito baixa, sendo peculiares altos teores de alumínio extraível.
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São desenvolvidos, principalmente, a partir de materiais areno-quartzosos, sob
condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave
ondulado, abaciamentos e depressões, desenvolvendo típica vegetação denominada
campina. Nesta classe estão incluídos todos os solos que anteriormente foram classificados
como Podzol, inclusive o Podzol Hidromórfico.
Os Neossolos Quartzarênicos, classificados anteriormente como Areias Quartzosas
diferem dos Espodossolos por não apresentarem o horizonte E, com uma seqüência
normalmente constituída pelos horizontes A e C. Solos desta classe apresentam elevada
permeabilidade, com fertilidade natural muito baixa, apresentando fortes limitações ao uso
agrícola intensivo.
As areias que formam o horizonte E dos Espodossolos são intensamente utilizadas
na construção civil.
Aptidão agrícola
Os Espodossolos impõem sérias restrições ao uso agrícola devido à textura arenosa,
fertilidade natural extremamente baixa, e muitas vezes drenagem deficiente em razão da
baixa permeabilidade de uma camada cimentada por colóides orgânicos e óxidos de ferro
(ortstein). Apresentam fortes limitações para usos agrícolas, pastoris ou para a silvicultura.
Pelas suas características naturais, de baixa retenção de nutrientes e de água, esses solos
devem permanecer protegidos pela vegetação primitiva.
•

Latossolos
Os Latossolos são solos minerais que apresentam horizonte B latossólico

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do
solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura.
Em razão da boa drenagem interna, de ocorrer em relevo mais plano, de
apresentarem lençol freático mais profundo, de sua origem a partir de sedimentos
continentais muito antigos, os Latossolos são os solos mais evoluídos da paisagem e, como
conseqüência das enérgicas transformações no material constitutivo, são praticamente
destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, além
de apresentarem baixa reserva de nutrientes.
Por outro lado, apresentam uma boa estrutura (granular forte), isto é, uma boa
agregação entre as frações primárias argila, silte e areia. Além disso, esta classe de solos
também apresenta pequena variação no teor de argila em profundidade e um teor de médio
a baixo de matéria orgânica. Todas essas características conferem aos Latossolos maior
resistência à erosão do que as demais classes de solos e uma boa capacidade de
regeneração natural após eventos impactantes, isto é, maior resiliência. Nesta classe estão
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incluídos todos os solos classificados anteriormente como Latossolos, excetuadas algumas
modalidades anteriormente identificadas como Latossolos plínticos.
Esta classe de Latossolo apresenta normalmente baixo teor de ferro e cores bruno
amarelado e amareladas nos matizes 7,5 YR e 10 YR. A unidade de Latossolo Amarelo
possui normalmente horizonte A moderado, seguido de um horizonte B latossólico espesso,
podendo se apresentar friável e duro ou muito duro quando seco.
São solos fortemente ácidos, com valores de pH em água entre 3,5 a 5,7, com baixa
saturação por bases, distróficos ou álicos, com capacidade de troca de cátions baixa, inferior
a 17 cmolc kg-1 de argila sem correção para o carbono, predominantemente cauliníticos.
Possuem relação silte/argila com média variando entre 0,21 a 0,43 no horizonte A e entre
0,08 e 0,47 no horizonte B. A capacidade de troca catiônica nos horizontes superficiais é
devida aos teores de matéria orgânica, o que demonstra a importância dos compostos
orgânicos nestes solos, onde dominam a caulinita e os óxidos de ferro como colóides
minerais responsáveis pelas adsorções iônicas.
São solos muito porosos, com 40 a 60% de volume de poros, dos quais 67%
correspondem a microporos. As taxas de infiltração de água são altas que, aliado à baixa
CTC, favorece a lixiviação dos nutrientes, especialmente de bases trocáveis.
A unidade de mapeamento Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Argissólico,
classificado anteriormente como Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico, compreende solos
intermediários para os Argissolos, ou seja, com horizonte Bt, com estrutura em blocos, fraca
ou moderada e/ou cerosidade pouca e moderada, ambos abaixo do B latossólico e dentro
de 200cm da superfície do solo. Por outro lado, a unidade de mapeamento denominada
Latossolo Amarelo compreende solos constituídos por material mineral, apresentando
horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de
200cm da superfície do solo ou dentro de 300cm, se o horizonte A apresenta mais que
150cm de espessura. São solos com matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA).
Os Latossolos são solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos,
como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são
virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao
intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila
sem correção para carbono, comportando variações desde solos predominantemente
cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até
solos oxídicos de Ki extremamente baixo.
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Aptidão agrícola
Apesar de sua textura argilosa a muito argilosa, apresentam boas qualidades físicas
devido à agregação das partículas de argila, apresentando elevada porosidade e drenagem.
Os Latossolos não apresentam, portanto maiores limitações quanto ao relevo, erosão e
mecanização, porém sua maior limitação é a baixa fertilidade natural, que faz com que os
Latossolos desta região apresentem, no sistema de manejo A, aptidão restrita tanto para os
cultivos anuais quanto perenes, e aptidão regular nos manejos B e C para os cultivos
perenes.
Apresentam uma boa aptidão para silvicultura e uma aptidão de regular a restrita
para pastagens, como resultado da baixa capacidade de suporte destes solos à elevada
pressão de pasteio e sua degradação físico-química provocada pelo pisoteio dos animais.
Estes solos, quando submetidos ao processo tradicional de cultivos da Amazônia,
isto é, derrubada da mata, queima dos resíduos vegetais para limpeza do terreno e cultivo
sem o uso de insumos químicos ou orgânicos, apresentam queda acentuada de produção a
partir do segundo ano de cultivo, o que leva ao abandono da área e incorporação ao
processo produtivo de outra área, que pode ser de mata primária ou capoeira.
A queda na produtividade após o 2º cultivo deve-se, entre outros fatores, à baixa
reserva de nutrientes na fração mineral dos Latossolos, ao elevado índice pluviométrico, à
redução do teor de matéria orgânica do solo em razão da queima, do cultivo e da exposição
do solo à insolação direta, à exportação de nutrientes pelos cultivos e às perdas por erosão
e lixiviação, especialmente após as primeiras chuvas e após a queima.
•

Planossolos
Os Planossolos compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com

horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta
abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente de
acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo, por
vezes, um horizonte pã, responsável pela formação de lençol d’água sobreposto (suspenso),
de existência periódica e presença variável durante o ano.
Aptidão agrícola
Os planossolos impõem algumas restrições ao uso agrícola pelo fato de
apresentarem fertilidade baixa a moderada e baixo teores de matéria orgânica. Além dos
problemas relacionados à fertilidade, essa classe de solo apresenta problemas de drenagem
(excesso de água), susceptibilidade à erosão e impedimento à mecanização.
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2. SOLOS DE AMBIENTE INTERMEDIÁRIO ENTRE VÁRZEA E TERRA FIRME
•

Plintossolos
Solos constituídos por material mineral, formado sob condições de restrição à

percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneira geral
imperfeitamente ou mal drenados, que se caracterizam fundamentalmente por apresentar
expressiva plintitização com ou sem petroplintita na condição de que não satisfaça os
requisitos estipulados para as classes dos Neossolos, Cambissolos, Luvissolos, Argissolos,
Latossolos, Planossolos, Gleissolos.
Normalmente, são solos bem diferenciados, podendo o horizonte A ser de qualquer
tipo, observando-se a seqüência de horizontes A, AB, ou A, E (álbico ou não), ou Eg,
seguidos de horizonte Btf, Bwf ou Cf. A textura destes solos é variável, podendo ser arenosa
ou mais fina no horizonte plíntico.
Usualmente, a ocorrência de solos desta classe está relacionada a terrenos de
várzeas, áreas com relevo plano ou suavemente ondulado, e menos freqüentemente
ondulado, em zonas geomórficas de baixada. Ocorrem também em terços inferiores de
encostas ou áreas de surgentes, sob o condicionamento de oscilação do lençol freático, de
alagamento ou de encharcamento periódico por efeito de restrição à percolação ou
escoamento de água.
São típicos de zonas quentes e úmidas, mormente com estação seca bem definida
ou que, pelo menos, apresentem um período com decréscimo acentuado das chuvas.
Ocorrem também na zona equatorial perúmida e mais esporadicamente em zona semiárida. As áreas mais expressivas destes solos situam-se no Médio Amazonas (interflúvio
dos rios Madeira, Purus, Juruá, Solimões e Negro).
Predominantemente são solos fortemente ácidos, com saturação por base baixa.
Todavia, verifica-se a existência de solos com saturação por base média a alta, como
também solos com propriedades solódica e sódica.
Nesta classe estão incluídos solos que foram anteriormente classificados como
Lateritas Hidromórficas, de modo geral, parte dos Podzólicos plínticos, parte dos Glei
Húmico e Glei Pouco Húmico e alguns dos Latossolos plínticos.
Aptidão agrícola
São solos que apresentam, além da baixa fertilidade natural, sérias restrições à
mecanização agrícola devido ao excesso de água durante uma significativa parte do ano,
prejudicando seu uso com cultivos perenes. A pedregosidade na superfície também dificulta
o preparo mecanizado das áreas. Encontram-se, na maioria das vezes, na classe restrita
para culturas anuais no manejo C e silvicultura e pastagem, sendo inaptos para as demais
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formas de utilização agrícola das terras, ou necessitando de grandes obras civis para sua
drenagem.
3. SOLOS DE VÁRZEA
•

Gleissolos
São solos hidromórficos (permanentemente ou periodicamente saturados por água),

constituídos por material mineral, que apresentam horizonte glei dentro de 150cm da
superfície do solo, imediatamente abaixo de horizontes A ou E (com ou sem gleização).
São solos mal ou muito mal drenados em condições naturais, tendo o horizonte A
cores desde cinzentas até pretas, espessura entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de
carbono orgânico. O encharcamento do solo durante longo período do ano resulta em
condições anaeróbicas e conseqüente redução do ferro férrico para o estado ferroso (Fe2+),
no processo denominado de gleização. O processo de gleização implica na manifestação de
cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, e na solubilização do ferro, promovendo
translocação e reprecipitação dos seus compostos.
Os Gleissolos normalmente desenvolvem-se a partir de sedimentos recentes nas
proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de
hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais,
lacustres ou marinhos, em áreas abaciadas ou depressões, e eventualmente em áreas
inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea (surgentes). São solos
formados sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea. Esta classe
abrange os solos que foram classificados anteriormente como Glei Pouco Húmico, Glei
Húmico, parte do Hidromórfico Cinzento, Glei Tiomórfico e Solonchak.

Aptidão agrícola
Os Gleissolos são solos com baixa fertilidade natural, que permanecem grande parte
do ano inundados e que apresentam, portanto, sérias limitações à utilização de implementos
agrícolas, evidenciando também sua inaptidão para uso com cultivos perenes e silvicultura.
Acham-se na classe restrita para as culturas anuais nos manejos A e B e regular para
pastagens.
•

Neossolos flúvicos
São solos derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre horizonte

C constituído de camadas estratificadas, sem relação pedogenética entre si, apresentando
distribuição irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, dentro de 150cm
da superfície do solo; e/ou camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo,
dentro de 150cm da superfície do solo.
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Apresentam seqüência de horizontes A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C,
sem atender, contudo, aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes
dos Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esta classe
admite diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo o horizonte O ou H hístico, com
menos de 30 cm de espessura quando sobrejacente à rocha ou a material mineral. Nesta
classe estão incluídos os solos que foram anteriormente classificados como Litossolos e
Solos Litólicos, Regossolos, Solos Aluviais e Areias Quartzosas (distróficas, marinhas e
hidromórficas).
Pertencem ainda a esta classe solos com horizonte A ou hístico, com menos de 30
cm de espessura, seguidos de camada(s) com 90% ou mais (expresso em volume) de
fragmentos de rocha ou do material de origem, independente de sua resistência ao
intemperismo. Os Neossolos ocorrem principalmente às margens dos rios e lagos, os
eutróficos associados aos rios de água barrenta e os distróficos aos rios de água preta,
onde a quantidade de sedimentos é reduzida e há teores bastante elevados de ácidos
orgânicos em dissolução (Vieira & Santos, 1987).
Em razão do menor grau do intemperismo, os solos de várzea apresentam teores
mais elevados de silte, mas também apresentam baixos teores de areia grossa, indicando a
incapacidade dos cursos d’água em transportar sedimentos mais grosseiros até a planície
de sedimentação.
A acidez é moderada e os valores de pH são, em geral, superiores a 5,0. Os teores
de nutrientes são mais elevados, enquanto os teores de alumínio tóxico são relativamente
baixos. O cálcio é o cátion predominante e os teores de magnésio e sódio são também
elevados, o que resulta em valores elevados de soma e de saturação por bases.

Aptidão agrícola
São solos de alta fertilidade natural que desempenham um papel de suma
importância na produção agrícola da região, pois são intensamente utilizados pelos
agricultores ribeirinhos durante o período de baixa das águas dos rios. Entretanto,
apresentam sérias restrições para as culturas perenes e silvicultura, devido principalmente
ao excesso de água durante longos períodos. Numa análise geral, estes solos apresentam
para culturas anuais classe boa no manejo A, restrita no manejo B e inapta no C; classe
regular para pastagem e inapta para as culturas perenes.
Sua potencialidade agrícola também é função de sua posição na paisagem: as
várzeas do Solimões e de seus afluentes apresentam formações mais antigas e estáveis
que permitem a utilização agrícola e pecuária mais intensiva. Por outro lado, nas várzeas
instáveis ocorre o fenômeno conhecido localmente como “terras caídas”, provocado pelo
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solapamento ocasionado pelas águas e pela pouca resistência do solo em relação á força
da correnteza.
Tabela 19 - Legenda de identificação das classes de aptidão agrícola dos solos e respectivas áreas.

GRUPO 1
Símbolo

1A(b)(c)

1Abc

1bC

1(a)bc

Classe de aptidão agrícola
Terras pertencentes a classe de
aptidão BOA para lavouras no
baixo nível de manejo A, e
RESTRITA aptidão para os
níveis médio e alto de manejo, B
e C respectivamente.
Terras pertencentes a classe de
aptidão BOA para lavouras no
baixo nível de manejo A, e
REGULAR aptidão para os
níveis médio e alto de manejo, B
e C respectivamente.
Terras pertencentes a classe de
aptidão REGULAR para
lavouras no médio nível de
manejo B, e BOA aptidão para o
nível alto de manejo C, e
INAPTA para o baixo nível de
manejo A.
Terras pertencentes a classe de
aptidão RESTRITA para
lavouras (culturas de ciclo curto
e perenes) no baixo nível de
manejo A, e REGULAR aptidão
no nível médio e alto de manejo,
B e C respectivamente

Unidade de
mapeamento

Área
2
km

%

C
R

25.46
170.69

1,26
8,45

G

650.81

32,23

L

192.14

9,52

PV

586.43

29,04

Unidade de
mapeamento

Área
2
km

%

E

11.17

0,55

S
F

160.87
221.89

7.97
10.99

GRUPO 2
Símbolo

2(b)

2(b)(c)

Classe de aptidão agrícola
Terras pertencentes a classe
de aptidão RESTRITA para
lavouras, no médio nível de
manejo B, INAPTA nos níveis
de manejo A e C
Terras pertencentes a classe
de aptidão RESTRITA para
lavoura, no médio e alto nível
de manejo B e C,
respectivamente, e INAPTA
para o baixo nível de manejo A.
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GRUPO 4
Símbolo

4P

4(p)

Classe de aptidão agrícola
Terras pertencentes a classe
de aptidão BOA para pastagem
plantada, no médio nível de
manejo B.
Terras pertencentes a classe
de agrícola RESTRITA para
pastagem plantada, no médio
nível de manejo B.

Unidade de
mapeamento
PV
C
L
R

Área
2
km
586.43
25.46
192.14
170.69

%
29,04
1,26
9,52
8,45

G
E
S
F

650.81
11.17
160.87
221.89

32,23
0,55
7,97
10,99

Unidade de
mapeamento

Área
2
km

%

PV
L

586.43
192.14

29,04
9,52

11.17
160.87
221.89

0,55
7,97
10,99

Unidade de
mapeamento

Área
2
km

%

C

25.46

1,26

R
G

170.69
650.81

8,45
32,23

GRUPO 5
Símbolo

5S

5(s)

Classe de aptidão agrícola
Terras pertencentes a classe
de aptidão BOA para
silvicultura, no médio nível de
manejo B
Terras pertencentes a classe
de aptidão RESTRITA para
silvicultura, no médio nível de
manejo B.

E
S
F

GRUPO 6
Símbolo

6N

6(n)

Classe de aptidão agrícola
Terras pertencentes a classe
de aptidão BOA para pastagem
natural, no baixo nível de
manejo A.
Terras pertencentes a classe
de aptidão RESTRITA para
pastagem natural, no baixo
nível de manejo A.

Na Figura a seguir é apresentado o Mapa de Aptidão Agrícola da Região.
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Figura 64 - Mapa de Aptidão Agrícola da Região.
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5.1.5.4 – Descrição e Indicação dos Graus de Erodibilidade dos Solos da Área
Influência Indireta da rodovia BR-319.
O processo de degradação ambiental está associado às condições naturais do
ambiente e em muitos casos, ao uso inadequado dos solos, que acaba por afetar os
ecossistemas locais alterando muitas vezes a paisagem da região.
A perda de horizontes superficiais do solo é irrecuperável e representa declínio e até
mesmo perda da sua capacidade produtiva. Além disso, o material resultante do processo
erosivo é transportado para igarapés e rios, assoreando-os. O assoreamento de corpos de
água afeta o seu potencial de piscosidade, navegabilidade e no caso específico de
hidrelétricas, podem incorrer na diminuição da vida útil dos reservatórios. Outro aspecto
importante está relacionado à capacidade de transporte de resíduos químicos pelas
partículas constituidoras dos solos, afetando a qualidade da água.
Assim sendo, é necessário conhecer a potencialidade e fragilidade dos ambientes de
uma determinada região para planejar o uso do solo dentro de uma visão complexa e
abrangente de preservação dos recursos naturais. Para tanto, é necessário a avaliação dos
riscos de erosão, mostrado por indicadores de erodibilidade, propensão à erosão ou
susceptibilidade à erosão para o uso dos solos.
O processo erosivo está comumente relacionado ao comportamento das águas
superficiais e subterrâneas, pela ação erosiva dos climas tropicais, chuvas, pelo declive do
terreno e morfologia das encostas, a resistência natural dos solos e da presença de
cobertura vegetal. A análise do desempenho de cada um destes parâmetros na
erodibilidade é um assunto complexo devido a relação de interdependência entre eles. No
processo erosivo identificam-se fatores ativos e passivos, sendo os primeiros ligados à
erosividade dos agentes (chuvas) e os segundos (topografia, cobertura vegetal) à
erodibilidade dos materiais.
A

erodibilidade

dos

solos

está

diretamente

relacionada

com

a

sua

permeabilidade/porosidade e capacidade de infiltração de água e estabilidade de seus
constituintes e agregados (resistência a desagregação e taxa de transporte). Quanto mais
impermeável for o solo mais água superficial será retida no fluxo laminar. Estes fatores são
determinados pelas características físicas e químicas dos solos como: composição,
granulometria, arranjo da textura, estrutura, teor de argilas, teor de matéria orgânica, pH,
etc. Desta forma, os solos respondem ao processo erosivo baseado em suas características
que são responsáveis pela susceptibilidade do solo à erosão. Assim, cada classe de solo
apresentará maior ou menor erodibilidade quando, mesmo submetidos a condições
semelhantes de erosividade iguais, podem responder de forma diferente.
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O relevo da região também influencia sobremaneira no processo erosivo,
principalmente por ser a declividade responsável pelo maior ou menor grau de infiltração
das águas das chuvas, já que, quanto mais acentuada for a declividade, maior será a
velocidade das águas superficiais que escorrem, dificultando a sua infiltração e favorecendo
a erosão.
Outro fator determinante deste processo está focado no papel da vegetação que
exerce ação interceptora das gotas de chuva, como também o papel de “segurar” o solo
através de suas raízes. A influência da vegetação no processo erosivo é conseqüência da
suas propriedades de exuberância e massa foliar. Assim solos com cobertura florestal são
menos erodidos que os cobertos por pastagem ou sistematicamente cultivados sem a
adoção de práticas de manejo adequadas.
Dados de erodibilidade dos solos são caros e exigem longos períodos de
observações, medições e experimentos. Aliado a este fato e em função da escala da
disponibilidade dos levantamentos de solos efetuados na área de influência da rodovia BR319, da existência de estudos regionais (EMBRAPA, 2001), foi possível fazer uma avaliação
qualitativa do risco de erosão dos ambientes (mapa de erodibilidade) dos solos identificados
na área em questão, baseada em dados compilados de diferentes fontes, já que para este
tipo de avaliação as classes de relevo, os tipos de solo e suas respectivas características,
assim como o conhecimento geral sobre os índices de pluviometria regional e local,
permitem e atendem perfeitamente à exigência de uma análise da susceptibilidade.
Este

trabalho

foi

realizado

adotando

passos

metodológicos

sucessivos:

primeiramente foi efetuada a avaliação da susceptibilidade dos solos à erosão nos diversos
relevos da área; posteriormente os resultados desta análise foram combinados com os
dados de clima (erosividade das chuvas) afim de que fosse estabelecido o risco de erosão
natural dos solos da área de influência da rodovia BR-319. Isto significa dizer que nas
considerações a avaliação de susceptibilidade dos solos, levou-se em consideração o solo
nu, ou seja, sem considerar a vegetação e o uso da terra. Isto implica numa análise direta
das classes de solo com a ação erosiva das chuvas, sem a interceptação da massa foliar da
vegetação.
Os dados de solos e fases do relevo foram obtidos através dos perfis representativos
das classes de solos mapeados pela EMBRAPA na porção sudeste do Estado do
Amazonas. Foram selecionadas as propriedades pedológicas mais importantes para esta
escala de abordagem a fim de determinar a erodibilidade dos solos: profundidade, presença
de gradiente textura, e camada de impedimento, fatores determinantes da permeabilidade,
capacidade de infiltração, etc. A textura é medida pelo teor de argila nos solos, o maior teor
de argila é inversamente proporcional à erodibilidade. A profundidade do solo, favorável ao
desenvolvimento de sistema radicular, também influencia na erodibilidade dos solos. Quanto
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menos profundos os solos, mais baixa será a tolerância a perda, implicando, então, em alta
susceptibilidade à erosão. Os solos que apresentam gradiente textural são mais
susceptíveis à erosão, pois este parâmetro afeta a infiltração e permeabilidade dos solos.
Em relação às camadas de impedimento (presença de camadas de plintita, horizonte
espódico, concreções, horizontes concrecionários, horizonte coeso, de petroplintita e lençol
freático próximo a superfície), define-se que sua influência só se dá se este horizonte
ocorrer até um (01) metro de profundidade.
A análise do comportamento dos solos nas diferentes classes de relevos seguiu a
metodologia proposta por Ramalho e Beek, 1994 (in EMBRAPA, 2001), adaptada no que se
refere à manutenção da classe de susceptibilidade Nula, pois se partiu da premissa de que
mesmo em solos muito profundos, de boa permeabilidade e com razoável grau de
estabilidade ainda assim haverá certa susceptibilidade a erosão, principalmente se
considerar declividades de até 3%. De acordo com os autores a susceptibilidade é expressa
por quatro (04) grandes classes: Nula (N), Ligeira (L), Ligeira a Moderada (L/M) e Forte (F) e
indicação de todas as transições entre as classes. Na medida do necessário esta
classificação pode ser ampliada e detalhada introduzindo elementos de análise de outros
parâmetros das classes de solo como ao relevo (r), a textura (t), presença de horizonte
plintico (i), e assim por diante.
Aplicada, portanto, esta abordagem metodológica aos dados da área de influência
indireta da rodovia BR-319 foi possível gerar o Mapa de Erodibilidade, mostrado na Figura
65, onde pode ser visualizada a distribuição espacial e geográfica das principais classes das
cinco principais classes de susceptibilidade dos solos à erosão para esta área: Ligeira
(6,44%), Ligeira/Moderada (64,11%), Moderada (19,06%), Moderada/Forte (2,10%) e Forte
(8,30% ). A Figura 66 mostra a distribuição percentual das diferentes classes de
susceptibilidade à erosão dos solos na área de influência indireta da rodovia BR-319.
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Figura 65 – Mapa das classes de Erodibilidade dos solos.
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Figura 66 - Distribuição percentual das diferentes classes de susceptibilidade à erosão dos solos na área de
influência indireta da Rodovia BR-319.

De um modo geral, observa-se que a classe dos Latossolos é pouco susceptível ao
processo erosivo. Isto se explica pelas características físicas destes solos, pois são
fortemente drenados e muito profundos. No caso dos Latossolos Amarelos, porém o
aspecto coeso confere maior susceptibilidade à erosão, pois eles mostram menores taxas
de infiltração, favorecendo o fluxo laminar superficial. Os Gleissolos, por estarem situados
em regiões de várzea, também foram avaliados como de pouca susceptibilidade a erosão,
porém é importante ressaltar a vulnerabilidade destes solos em relação a outros riscos de
erosão, como aqueles associados a processos de inundação, erosão de margens de rios,
etc. Os Argilossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos são menos susceptíveis à erosão,
devido a sua textura, porém se este fator for aliada ao fator de relevo, leva a ocorrência de
classes de susceptibilidade Moderada e Moderada a Forte, tanto em relevos planos quanto
em suavemente ondulados. Isto permite concluir a importância do relevo na indicação das
classes de erodibilidade. O ambiente mais susceptível apresenta área de 8,30% e está
relacionado aos relevos declivosos, mais acidentados topograficamente, ou que a barreira
dos horizontes representam severa restrição a drenagem interna dos solos.
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5.1.6 – Recursos Hídricos

5.1.6.1 - Hidrologia e Hidrogeologia
5.1.6.1.1- Caracterização e mapeamento do sistema hidrográfico da área de influência,
com detalhamento da área de influência direta e nas travessias dos corpos d’água.
Os Ambientes Aquáticos da Amazônia e da Rodovia BR-319
Sioli (1984) e Junk e Furch (1985) construíram a classificação mais aceita dos rios
amazônicos, usando como principais critérios: a origem e processo evolutivo da bacia; e, a
coloração e a composição química das águas (Tabela 20). Não existem fronteiras claras
entre estes tipos de ambientes aquáticos e os parâmetros limnológicos apresentam
gradientes entre um tipo e o outro.
Os rios de águas brancas são originários dos Andes e da região pré-Andina (Figura
67). Suas águas são túrbidas e ricas em material dissolvido. O pH é próximo ao neutro e a
condutividade elétrica no rio Amazonas, nas proximidades de Manaus, oscila em torno de 60
µS.cm-1. A transparência no canal dos rios é de aproximadamente 40 cm. São águas férteis,
com elevada capacidade de trocas iônicas. Exemplos deste tipo de água são os rios
Amazonas, Madeira, Juruá e Purus.
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Figura 67 - Mapa de localização da Bacia do Amazonas-Solimões entre o Escudo das Guianas e do
Brasil Central. Modificado de Cordani et al. (1984).

Os grandes rios de águas claras, como Xingu, Tapajós e Tocantins, drenam os
antigos escudos Guianense, quando apresentam suas nascentes ao Norte da Bacia, e
Brasileiro, quando nascem na porção Sul. Estes rios exibem águas muito transparentes,
com baixa carga de material orgânico e inorgânico em suspensão. Apresentam alta
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variabilidade quanto à composição química de suas águas, mas assumem uma posição
intermediária entre os rios de águas brancas e os rios de águas pretas.
Geralmente, os rios de águas pretas como, Negro, Uatumã e Nhamundá, drenam
solos podzólicos, são originários dos escudos das Guianas e do Brasil Central, onde o
relevo é mais suave. Os processos erosivos são pouco intensos, resultando em uma baixa
carga de sedimentos. São cursos d’água pobres em sólidos e minerais em suspensão. As
águas são transparentes, mas ricas em compostos orgânicos e apresentam forte acidez. O
rio Negro, nas proximidades de Manaus, apresenta condutividade elétrica entre 10 e
15µS.cm-1, pH próximo a 4,5 e transparência de 1,5 a 2m.
É importante salientar que a classificação dos tipos de rios amazônicos apenas pela
coloração pode ser, algumas vezes, enganosa, pois em muitas várzeas, durante o período
de águas baixas, quando os furos1 são barrados e os lagos ficam isolados dos rios, ocorre
um forte processo de decantação, os sedimentos assentam, fazendo estas águas
apresentarem a cor típica dos rios de águas pretas. Por outro lado, alguns rios de águas
pretas verdadeiras, como o Japurá, são influenciados pelo Amazonas em suas extensões
mais baixas e, freqüentemente, suas águas tornam-se brancas.
Tabela 20 - Comparação das principais características físicas e químicas dos três principais tipos de rios e suas
áreas de inundação na Amazônia.

PARÂMETROS
Cor

Águas brancas
Ocre

Transparência no disco de 1,0-0,5n
Secchi
Geomorfolofia/Origem (2) Encosta de
surperfície terrestre
montanhas, região
Andina ou préAndina.
Sedimentos (g/litro) (3)
0,08-0,40
Conteúdo húmico
14,1
(miligramas/litro) (4)
pH da água (2)
6,2-7,2
Nutrientes inorgânicos
Rico
(5,6)
Cobertura vegetal da área Várzea e campos de
de inundação (2,7)
várzea
Exemplos de rios (2,1,6)
Amazonas, Madeira,
Purus e Solimões

TIPOS DE ÁGUA
Águas pretas
Marrom-oliva ou
marron-café
1,3-2,9m

Águas claras
Verde ou verdeoliva
1,1-4,3m

Revelo plano da
Relevo plano dos
superfície da Terra Escudos Brasileiro e
(Archean lowlands) das Guianas
26,6

0,02-0,1
2,3

3,8-4,9
Pobre

4,5-7,8
Variável

Caatigas e igapós

Igapós e campos de
cerrado
Araguais, Jarí,
Tapajós, Xingu

Negro, Jutaí

Fontes: 1) Sioli, 1975; 2) Sioli, 1984; 3) Irion, 1984a; 4) Schmidt, 1972; 5)Junk, 1984; 6) Furch, 1984; 7) Prance,
1979.

Na área da rodovia BR-319 inexistem rios de águas claras e pretas típicos, uma vez
que esta rodovia passa no interflúvio de dois clássicos rios de águas brancas, Madeira e

1

Furos são canais de ligação entre os lagos e os rios na Amazônia.
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Purus, com nascentes no sopé da região andina. Entretanto, os trechos superiores dos
afluentes, situados nos trechos médio e inferior destes dois grandes rios, podem assumir
características de águas negras e claras durante a estação do ano correspondente às águas
baixas. Nesta época, estes rios são pouco influenciados pelos rios principais da bacia. Eles
apresentam suas nascentes no interior da planície amazônica, cortam os terrenos já
bastante erodidos da planície e apresentam águas com pouco material em suspensão.
Ao contrário, na estação cheia, a influência dos rios maiores, com características de
águas brancas, e das fortes chuvas, aumentam a turbidez da água e mudam as
características físicas e químicas destes corpos d’água.
Entre os rios da rodovia BR-319, com características similares às descritas acima,
merecem destaque pelo porte e extensão: Igapó-Açú, Jacaretinga, Novo, Goiabal, Jutaí,
Veloso, Piquiá, Puruzinho, Acará, Santo Antônio, Fortaleza e Realidade (Figura 68).

139

Figura 68 – Interflúvio Purus-Madeira e os principais rios que cortam a rodovia BR-319 entre o km 250 e
km 655,7.

- Rio Igapó-Açú, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira. Apesar de ser afluente
de um típico rio de águas brancas, com nascentes nos contrafortes andinos, o rio Igapó-Açú
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caracteriza-se como um rio da planície amazônica. Localiza-se nas coordenadas
geográficas Latitude S04.71093, Longitude W060.80800 (Figura 69).

A)

B)
Figura 69 – A) Imagem do Rio Igapó-Açú na rodovia BR-319.B) Visão aérea do rio Igapó-Açú.

- Rio Jacaretinga, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira e está localizado nas
coordenadas Latitude S04.90393, Longitude W061.46672 (Figura 70).
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A)

B)
Figura 70 – Imagens A e B Rio Jacaretinga na rodovia BR-319.

- Rio Novo, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira, localizado nas coordenadas
geográficas Latitude S05.31745, Longitude W062.00038 (Figura 71).
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A)

B)
Figura 71 – Imagens A e B Rio Novo na rodovia BR-319.

- Rio Goiabal, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira, localizado nas
coordenadas geográficas Latitude S 05 3118, Longitude W 65.08107.
- Rio Jutaí, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira e está localizado nas
coordenadas geográficas Latitude S05.45780, Longitude W062.10115 (Figura 72).
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A)

B)
Figura 72 – A) Imagem do Rio Jutaí na rodovia BR-319. B) Visão aérea do Rio Jutaí.

- Rio Veloso, é um afluente da margem direita do rio Purus e está localizado nas
coordenadas geográficas Latitude S05.82901, Longitude W062.34327.
- Rio Piquiá, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira e está localizado nas
coordenadas geográficas Latitude S06.37055, Latitude W062.80787 (Figura 73).

144

Figura 73 – Imagem do Rio Piquiá na rodovia BR-319.

- Rio Puruzinho, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira, está localizado
nas coordenadas geográficas Latitude S06.68939, Longitude W062.97017 (Figura 74).

Figura 74 – Imagem do Rio Puruzinho na rodovia BR-319.

- Rio Acará, é um afluente da margem esquerda do rio Madeira e está localizado nas
coordenadas Latitude S06.42985, Longitude W062.86342 (Figura 75).
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Figura 75 – Imagem do Rio Acará na rodovia BR-319.

- Rio Santo Antônio, é um afluente da margem direita do rio Purus, está localizado
nas coordenadas geográficas Latitude S06.85957, Longitude W063.05814.
- Rio Fortaleza, é um afluente do da margem direita do rio Purus, está localizado nas
coordenadas Latitude S 07 05059, Longitude W 63.06370.
- Rio Realidade, é um afluente da margem direita do rio Purus, está localizado nas
coordenadas geográficas Latitude S07.09052, Longitude W063.10647 (Figura 76).

Figura 76 – Imagem do Rio Realidade na rodovia BR-319.
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Os rios de primeira e segunda ordem que cortam a rodovia BR-319 são
regionalmente denominados de igarapés (Figura 77) e apresentam características
morfológicas, hidrológicas e limnológicas bastante similares. São, em geral, estreitos, com
largura entre 1,0 e 3,0 metros, e rasos, com profundidade inferior a 0,5 metros. Do ponto de
vista hidrológico, apresentam uma dinâmica bastante influenciada pelas chuvas locais
podem ter sua vazão aumentada diversas vezes após poucos dias de chuvas intensas.

Figura 77 – Imagem de um típico igarapé da região Amazônica.

Os igarapés são rios de baixa ordem e bem caracterizados por possuírem leito bem
delimitado, correnteza relativamente alta, água com temperatura baixa e pouco variável ao
longo do ano (Lowe-McConnell, 1999). Em geral, apresentam baixa concentração de
material orgânico e inorgânico e forte dependência de material alóctone oriundo da floresta
ripária. Os igarapés da floresta são componentes importantes da rede de drenagem de
muitos lagos. Sua composição química média pode ser observada na Tabela 21.
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Tabela 21 - Composição química das águas dos igarapés da floresta da Amazônia Central (médias).

pH

4,8
4,5
4,9
4,6
ND
4,1
4,6
5,0
5,2

CE

AT

Nitrato

Amônia

TN

FRS

TP

µS/cm

µeq/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

7,6
8,5
7,4
7,3
ND
8,0
ND
10,7
9,6

ND
9,0
<50,0
<30,0
ND
ND
ND
5,2
9,1

0,4
0,4
0,9
0,3
0,4
ND
11,6
8,8
11,3

ND
ND
ND
ND
3,0
3,6
0,70
1,0
0,7

16,0
21,2
ND
21,7
39,8
ND
18,3
27,4
29,7

ND
ND
ND
ND
ND
0,06
0,03
0,04
0,10

0,23
0,15
0,27
0,18
0,27
ND
0,16
0,22
0,35

Ref.

1
2
3
4
5
5
5
6
6

CE = condutividade elétrica; AT = alcalinidade total; ND = não determinado. Ref.: 1 - Fittkau (1977), 2 - Schmidt
(1972), 3 -Ribeiro et al. (1978), 4- Franken e Leopoldo (1984), 5 - Lesack (1988) e 6 - Alves (1993).

Existe um grande número de igarapés que são cortados pela rodovia e que serão
apresentados no diagrama unifilar desta seção, com sua respectiva localização, no trecho
em estudo.
Os mapas do sistema hidrográfico encontram-se apresentado na figura a seguir, e
também no Volume 8 Mapas e Cartas Imagens, Mapa 13: Área hidrográfica de
influência.

Figura 78 – Caracterização do sistema hidrográfico.
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- Corpos hídricos localizados no trecho dos Km 245 e 405,4 da rodovia BR-319, sentido Manaus – Porto Velho.
Hábitat
rios
torre
Igarapés
Ponte
bueiros

Quantidade
02
01
04
01
21

Rio Igapó-açu

Trecho 01

Rio Jacaretinga

Igarapé do Bandeira

≈ Km 245
1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Quilômetros 01 a 50 (de 245 a 655,7)

Rios

igarapés

Bueiros

Pontes

Torre Embratel

Figura 79 - Corpos hídricos identificados nos km 01 a km 50 da rodovia BR-319.

149

A

B

B

Figura 80 - Imagem de alguns corpos d’água do Trecho 01: A = rio Igapó Açu, B = rio Jacaretinga e C = Igarapé ≈ Km 41.
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Continuação.

Trecho 02
Hábitat
rios
torre
Igarapés
Ponte
bueiros

Quantidade
-01
05
-18

Ig. Tinguinha

≈ Km 350
51

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Quilômetros 50 a 100 (de 245 a 655,7)

Rios

igarapés

Bueiros

Pontes

Torre Embratel

Figura 81 - Corpos hídricos identificados nos km 50 ao km 100 da rodovia BR-319.
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A

B

C

Figura 82 – Imagens dos corpos d’água do Trecho 02: A = Igarapé ≈ Km 62; B = Bueiro ≈ Km 70 e C = Igarapé ≈ Km 92.
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Hábitat
rios
torre
Igarapés
Ponte
bueiros

Quant.
03
01
01
-19

Trecho 03
Rio Jutaí

Rio Capana

Rio Novo

≈ Km 395
101

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Quilômetros 101 a 150 (de 245 a 655,7)

Rios

igarapés

Bueiros

Pontes

Torre Embratel

Figura 83 - Corpos hídricos identificados nos km 101 ao km 150 da rodovia BR-319.
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A

B

C

Figura 84 – Imagens de alguns corpos d’água do Trecho 03: A = Rio Novo; B = Igarapé ≈ Km 108 e C = Rio Jutaí.
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Figura 85 - Corpos hídricos identificados nos km 151 ao km 200 da rodovia BR-319.
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Figura 86 - Imagens de alguns corpos d’água do Trecho 04: A = Bueiro ≈ Km 168; B = Bueiro ≈ Km 170 e C = Igarapé ≈ Km 175.
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Figura 87 - Corpos hídricos identificados nos km 201 ao km 250 da rodovia BR-319.
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Figura 88 - Imagens de alguns corpos d’água do Trecho 05: A = Bueiro ≈ Km 213; B = Igarapé ≈ Km 232 e C = Bueiro ≈ Km 247.
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Figura 89 - Corpos hídricos identificados nos km 251 ao km 300 da rodovia BR-319.
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Figura 90 - Imagens de alguns corpos d’água do Trecho 06: A = Rio Piquiá; B = Rio Puruzinho e C = Rio Cutia.

160

Hábitat
rios
torre
Igarapés
Ponte
bueiros

Quant.
08
01
01
-05

Trecho 07
Rio Queixada
Rio Água azul

Rio Realidade

Rio Goiano

Rio Balateiro

Rio Nazaré

Rio Fortaleza

Rio Sto. Antonio

Ig. das Pacas

301

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

Quilômetros 301 a 350 (de 245 a 655,7)

Rios

igarapés

Bueiros

Pontes

Torre Embratel

Figura 91 - Corpos hídricos identificados nos km 301 ao km 350 da rodovia BR-319.
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Figura 92 - Imagens de alguns corpos d’água do Trecho 07: A = Rio Sto. Antonio; B = Rio Realidade e C = Rio Fortaleza.

162

Hábitat
Rios
Torre
Igarapés
Ponte
Bueiros

Quant.
-01
01
---

Ig. Mutum

351

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

Quilômetros 351 a 400 (de 245 a 655,7)

Rios

igarapés

Bueiros

Pontes

Torre Embratel

Figura 93 - Corpos hídricos identificados nos km 351 ao km 400 da rodovia BR-319.
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Figura 94 – Imagem do Igarapé Mutum.
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5.1.6.1.2 - Caracterização do regime hidrológico das bacias hidrográficas da Área de
Influência Indireta.
Características regionais dos recursos hídricos

O trecho da rodovia BR-319 em estudo no presente documento corresponde a uma
região de interflúvio entre duas bacias hidrográficas: Bacia do rio Purus e Bacia do rio
Madeira. Esses dois rios são dois importantes tributários do rio Solimões/Amazonas da
porção meridional da grande Bacia Amazônica (vide volume 8 Mapas e Cartas Imagem
deste estudo).
Segundo a nova base físico-territorial adotada pelo Plano Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e que segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNRH nº. 30, de
11 de dezembro de 2002, aquelas bacias são agora denominadas Sub-Regiões
Hidrográficas (Figura 95). Existem como tal, dentro do recorte geográfico de nível 1 da
Divisão Hidrográfica Nacional, estabelecida pela Resolução CNRH nº. 32, de 15 de outubro
de 2003, que define 12 regiões hidrográficas para o País, dentre elas a Região Hidrográfica
Amazônica (MMA/PNRH, 2007).
As áreas das duas regiões hidrográficas juntas representam aproximadamente 25%
da área de toda a Região Hidrográfica Amazônica (tabela 22). Esta porção da Amazônia tem
intensificado a demanda quanto ao uso dos recursos hídricos, muito em função da expansão
econômica que vem experimentando nos últimos anos. A população residente naquelas
áreas, por sua vez também tem crescido bastante e atualmente representa 32% do total da
população calculada para a mesma região hidrográfica (tabela 22). Assim, percebe-se que a
área por onde passa o trecho em estudo da rodovia BR-319 apresenta significativa
importância no contexto regional tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista
populacional.
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Figura 95 - Região Hidrográfica Amazônica e suas Sub-Regiões, com destaque para as do Purus e do Madeira,
no interior do triângulo. Fonte: MMA/PNRH (2007).
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Tabela 22 - Área e população residente nas Sub-Regiões Hidrográficas em destaque no estudo em comparação
com o total da RH Amazônica. Fonte: Caderno de Recursos Hídricos da RH Amazônica (MMA/PNRH, 2007).

Sub-RH (Nível 1)

Área (km2)

População (Hab)

MADEIRA

601.025

2.238.499

PURUS

376.112

442.270

TOTAL

3.844.877

8.174.285

Em relação à disponibilidade hídrica dessas duas Sub-RHs no contexto regional, o
Caderno de Recursos Hídricos da RH Amazônica atribui 3% para a Sub-RH Madeira e 11%
para a Sub-RH Purus em face de uma disponibilidade total de quase 7 milhões de m3, por
habitante, por ano.
Tabela 23 - Valores médios anuais de disponibilidade hídrica superficial por habitante, de acordo com a
classificação da UNESCO. Fonte: MMA (2007).

Disponibilidade
-3

-1

-1

Percentual relativo

(m .hab .ano )

(% do total)

MADEIRA

206.336

3%

PURUS

736.808

11%

6.995.058

100%

Sub-RH

RH AMAZÔNICA

Fazendo-se o cálculo das ofertas de água tomando por base dados de
correspondentes à vazão mínima com freqüência de 95% (Q95%), o quadro geral da razão
demanda/oferta de água na RH Amazônica é bastante positivo e sempre menor que 1%, o
que inclui as duas Sub-RHs em destaque.
Seguindo a classificação da UNESCO (2003), citada em MMA/PNRH (2007), a razão
demanda/oferta sempre menor que 5% corresponde a um nível tido como excelente,
considerando-se aqui apenas o ponto de vista quantitativo. Assim, a RH Purus é
responsável por 5,4% da oferta total de água superficial da NRH Amazônica enquanto a
Sub-RH Madeira é responsável por 8,5%. Já em relação à demanda têm-se 4,4 e 21,7%,
respectivamente. A Sub-RH Madeira tem, portanto a segunda maior demanda relativa no
conjunto da RH Amazônica.
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-1

Tabela 24 - Quantitativo de oferta e demanda por água na RH Amazônica em m³.s , para efeito de cálculo da
relação demanda/oferta. Fonte: MMA/PNRH (2007).

-

% relativo ao total
da oferta

Demanda
-1
(m³.s )

% relativo ao total
da demanda

414

1,2%

0,2

0,4%

FOZ AMAZONAS

1.858

5,2%

4,7

9,3%

MADEIRA

3.005

8,5%

10,9

21,7%

NEGRO

13.990

39,4%

9,2

18,3%

PARU

562

1,6%

1,3

2,6%

PURUS

1.902

5,4%

2,2

4,4%

SOLIMÕES

6.102

17,2%

1,5

3,0%

TAPAJÓS

5.124

14,4%

14,8

29,4%

TROMBETAS

1.577

4,4%

2,6

5,2%

XINGU

930

2,6%

2,9

5,8%

Total geral

35.463

100%

50,3

100%

Sub-Região Hidrográfica

Oferta (m³.s
1
)

AMAPÁ LITORAL

Ainda segundo o Caderno de Recursos Hídricos da RH Amazônica (MMA, 2007),
com relação ao uso da água nas Sub-RHs Purus e Madeira tem-se uma predominância do
consumo de água para dessedentação animal (~50%) e consumo humano(~45%).
Num contexto de maior detalhamento para a área de influência do empreendimento
em pauta neste estudo, a área geográfica de abrangência do ponto de vista das águas
superficiais é relativamente menor que aquela das Sub-RHs (Figura 95). No total esta área,
que pode ser denominada como de influência hidrográfica indireta, representa pouco mais
de 350 mil km2, ou seja, cerca de um terço das áreas das Sub-RHs Madeira e Purus
somadas. Abrange porções dos Estados do Amazonas e de Rondônia.
Para a delimitação da área da Figura 96, em SIG, foram utilizadas as áreas de
contribuição hidrológica controladas por um conjunto de estações hidrométricas da Agência
Nacional de Águas (ANA) sobre a rede de drenagem do IBGE melhorada e adensada pela
equipe do Projeto HIBAM com dados de imagem de radar JERS2.
Para o estudo de detalhe da área de influência indireta sob as linhas, pontos e
polígonos associados aos dados foram acrescentados uma imagem da missão
SRTM/NASA3 de forma a poder melhorar a visualização da região de planície por onde
correm os cursos d’água na área em questão (Figura 96).

2

JERS - Japanese Earth Resources Satellite, equipamento lançado pela em 1992 pela NASDA (National Space
Development Agency of Japan).
3
Shuttle Radar Topography Mission / National Aeronautics and Space Administration (USA)
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Figura 96 - Área hidrográfica de influência indireta do ponto de vista da hidrografia, seguindo a divisão
hidrográfica nacional para o estudo em pauta. Dados: IBGE (2007) e MMA/PNRH (2007).

Características pluviométricas gerais da área do estudo
Os objetivos deste sub-tema do EIA/RIMA da rodovia BR-319 se direcionam
basicamente à hidrologia superficial. No entanto, para um bom entendimento deste
funcionamento e dos regimes hidrológicos superficiais se faz necessário analisar ainda que
de maneira expedita a pluviometria da área em questão.
A partir de dados de pluviosidade média da FAO/UNESCO de caráter regional e com
o uso de SIG seguindo o recorte da área determinada na Figura 96 se pode montar um
quadro da pluviometria.
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Os dados foram espacializados e acumulados em escala mensal e posteriormente
agrupados por semestre. Esses dados foram então novamente espacializados sobre a área
da Figura 96, possibilitando a montagem da Figura 97.
A análise da Figura 97 permite destacar, de pronto, um período mais chuvoso, com
taxas pluviométricas médias variando de 200 a 500 mm mês-1, iniciando-se em toda a área
no mês de dezembro e terminando em abril/maio. Ainda seguindo a mesma análise,
identifica-se uma estação menos chuvosa de abril/maio até novembro com taxas
pluviométricas médias variando de valores acima de 50 até 200 mm mês-1.
Espacialmente, percebe-se uma zona de transição entre esses períodos chuvosos e
menos chuvoso, bem marcada nos meses de maio e novembro na altura dos municípios de
Manicoré (Sub-RH Madeira) e Tapauá (Sub-RH Purus).
O trecho da rodovia BR-319 em estudo situa-se na porção bem central da área em
destaque na Figura 97. Assim, percebe-se que o mesmo é sensível à zona de variação
pluviométrica acima relatada, especialmente nos meses de abril, maio, junho e novembro.
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Figura 97 - Intensidade média de chuva nos meses do primeiro e segundo semestre do ano civil na
área de influência indireta sob o traçado da rodovia BR-319 objeto do presente estudo. Fonte: Base
de dados FAO/UNESCO para América do Sul e Caribe.
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Características hidrográficas e hidrológicas da área do estudo

Para efeito de análise da hidrografia e da hidrologia superficial a Figura 96 foi
dividida em duas. Primeiramente, tomou-se uma sub-área a leste do interflúvio indicado na
Figura 96, representativa da região correspondente à área de influência indireta do
empreendimento sobre os recursos hídricos na Sub-RH Madeira.
Outra sub-área, desta vez a oeste da região do mesmo interflúvio, representativa da
porção de influência indireta do empreendimento sobre os recursos hídricos na Sub-RH
Purus.
Para as análises hidrológicas foram utilizados dados da ANA que possui dentro da
sua rede de abrangência nacional estações de monitoramento hidrométrico nas áreas acima
mencionadas (tabelas 25 e 26). Nestas áreas 10 localidades foram selecionadas. Como
critério de seleção tomou-se principalmente o período de disponibilidade e a tipologia de
dados disponíveis (cota e vazão). Com a finalidade de unificar a análise foi escolhido o
período de coleta de dados entre os anos de 1980 a 2000, por ser aquele em que todas as
estações apresentam séries de dados mais completas ao menos de cota ou nível do rio.
Tabela 25 - Estações ANA na Sub-RH Madeira com dados utilizados neste estudo.

Longitude Latitude

Rio

Dados
disponíveis

Rio Madeira

HeQ

Código ANA

Nome da Estação

15400000

Porto Velho

- 63,9225

- 8,7230

15550000

Santa Isabel

- 63,7016

- 8,7903 Rio Candeias

H

15630000

Humaitá

- 63,0193

- 7,4676

H

15670000

Nova Esperança

- 61,7821

- 6,3613 Rio Marmelos

H

15700000

Manicoré

- 61,2917

- 5,7893

Rio Madeira

H

15860000

Fazenda Vista Alegre

- 60,0063

- 4,8902

Rio Madeira

HeQ

15900000

Borba

- 59,5502

- 4,3392

Rio Madeira

H

Rio Madeira

Uma vez organizados os dados, calculados os parâmetros desejados e montados os
respectivos gráficos, tanto para as cotas médias mensais, quanto para as vazões médias
mensais, se tornou possível realizar uma análise do comportamento geral dos cursos d’água
segundo as séries de dados registradas nas estações na área de influência indireta do
empreendimento. Essa análise permite uma caracterização hidrológica do trecho, tendo
como base o funcionamento hidrológico das estações da ANA já citadas.
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Tabela 26 - Estações ANA na Sub-RH Purus com dados utilizados neste estudo.

Código ANA Nome da Estação

Longitude

Latitude

Rio

Dados
disponíveis

13885000

Cristo

- 64,2351

- 7,2499

Rio Mucuim

HeQ

13900000

Castanhal Patu

- 64,3465

- 5,6680

Rio Purus

Desativada

13962000

Aruma-jusante

- 62,1403

- 4,7258

Rio Purus

HeQ

Da rede hidrográfica
Ambas as áreas (Sub-RH Madeira e Sub-RH Purus) apresentam uma densa rede
hidrográfica de característica predominantemente dendrítica ou arborescente (Figura 96).
Em relação à tipologia da rede de drenagem, Christofoletti (1980) indica que drenagem
dendrítica, também denominada arborescente, é aquela em que, como nas árvores, os
ramos ou tributários se distribuem em todas as direções sobre a superfície do terreno, e se
unem formando ângulos agudos de graduações variadas, mas sem chegar nunca a ângulos
retos.
Segundo o mesmo autor, a presença de confluências em ângulos retos, no padrão
dendrítico, constitui anomalia sobre rocha de resistência uniforme, ou em estruturas
sedimentares horizontais. Já padrão de rede de drenagem em treliça, que ocorre em
algumas pequenas porções da área, principalmente nas proximidades do km 260 é
composto por rios principais conseqüentes, ocorrendo paralelamente, recebendo afluentes
subseqüentes que fluem em direção transversal aos primeiros. Em geral, as confluências
realizam-se predominantemente em ângulos retos.
No trecho em estudo as drenagens principais são os rios que dão nome às Sub-RHs.
A área total de influência indireta é longilínea e apresenta-se com um comprimento
aproximado de 1.000 km e uma largura média de 230 km, na porção da Sub-RH Madeira e
na porção da Sub-RH Purus, um comprimento aproximado de 600 km e uma largura média
de 200 km. Esta última apresenta ainda uma extensão a SW na margem esquerda do rio
Purus, em função da área de influência/controle da estação hidrométrica de Castanhal Patu,
aqui utilizada para definir as áreas hidrográficas no interior da área de influência indireta do
estudo em pauta, já que a mesma se encontra desativada.
Os cursos d’água em ambas as Sub-RHs apresentam características bastante
meandrantes. Este fato revela características de baixa energia, principalmente em face de
estrutural e regionalmente se tratar de drenagens que se já desenvolvem dentro da planície
aluvial amazônica. Trata-se, portanto de uma típica rede de drenagem de planície, numa
região onde a altitude média não supera os 150 metros acima do nível do mar (MMA/PNRH,
2007 com dados do IBGE- site web).
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Do funcionamento hidrológico das estações nas Sub-RHs
•

Estação de Porto Velho no Rio Madeira
O caso da Estação de Porto Velho, situada no rio Madeira indica um sistema onde as

cotas médias mensais são máximas entre os meses de março e abril e mínimas entre os
meses de agosto a outubro. A diferença entre as médias mensais extremas é de 1.074 cm
no contexto da série histórica estudada.
Com relação às vazões, estas seguem de forma bastante semelhante o
comportamento da curva de cotas. O módulo inter-anual para o período analisado situou-se
em 20.000 m3*s-1. As maiores vazões ocorrem no primeiro semestre do ano civil, mais
especificamente entre os meses de março e abril, e as menores entre os meses de agosto e
novembro. Essa característica das vazões define um regime fluviométrico denominado de
Tropical Austral, segundo Filizola et al. (2002).

Estação : 15400000 = PORTO VELHO
(Vazões Médias Mensais de 1980 a 2000)

1.600

40.000

1.400

35.000

-1

Vazão média mensal (m³.s )

Cotas Médias Mensais (cm)

Estação : 15400000 = PORTO VELHO
(Cotas Médias Mensais de 1980 a 2000)
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Figura 98 - Cotagrama e Hidrograma da Estação de Porto Velho no rio Madeira. Fonte de dados ANA.
Processamento realizado no software Hydraccess.

•

Estação de Santa Isabel no rio Candeias
No caso da estação de Santa Isabel no rio Candeias, afluente do rio Madeira pela

margem direita, só existem dados de nível da água. A diferença entre as médias mensais
extremas é de 795 cm no contexto da série histórica estudada. No entanto, há indícios de
um regime geral semelhante ao do rio Madeira em Porto Velho, caso as vazões sigam o
comportamento das cotas. Assim sendo, tomando-se a curva de cotas se pode afirmar que
as máximas ocorrem de março a abril, com uma leve tendência a ocorrerem mais em março,
e as mínimas entre setembro e outubro (leve tendência a ocorrerem mais em outubro),
sendo ainda possível uma antecipação para agosto e/ou um atraso para novembro, em
relação ao período de mínimas.

175

Figura 99 - Cotagrama da Estação de Santa Isabel no rio Candeias. Fonte de dados ANA. Processamento
realizado no software Hydraccess.

•

Estação de Humaitá no Rio Madeira
A estação de Humaitá no rio Madeira apresenta um comportamento aparentemente

semelhante ao de Porto Velho, o que parece óbvio em vista de distar poucas centenas de
quilômetros daquele posto (~200 km). Ou seja, tem seu período de máxima no primeiro
semestre do ano civil e o período de mínima no segundo semestre, apresentando
características de regime Tropical Austral, porém com uma leve tendência para que as
cheias aconteçam mais em abril e as secas em setembro. A sutil diferença entre os períodos
máximos de cheia entre Porto Velho e Humaitá é fruto do tempo de deslocamento do fluxo
na calha do rio Madeira, o que se intensifica a medida que avança rumo à foz e também de
possíveis tributários com um regime ligeiramente diferenciado aportando significativa
quantidade de água no mês de abril, refletindo-se na citada diferença.
A diferença entre as médias mensais extremas é de 1.074 cm no contexto da série
histórica estudada, maior do que a de Porto Velho, muito provavelmente em função dos
aportes de outros rios de importante fluxo líquido relativo. Não há dados de vazão
disponíveis para esta estação.

Figura 100 - Cotagrama da Estação de Humaitá no rio Madeira. Fonte de dados ANA. Processamento realizado
no software Hydraccess.
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•

Estação de Nova Esperança no rio Marmelos
O caso da Estação de Nova Esperança no rio Marmelos a diferença entre a máxima

das médias mensais e a mínima das médias mensais é de 1.286 cm, visto no contexto da
série histórica estudada, denotando expressiva variação. De março a abril têm-se o período
de registro dos maiores níveis d’água e de setembro a outubro os meses onde se registram
os menores níveis. Não existem dados de vazão disponíveis.

Figura 101 - Cotagrama da Estação de Nova Esperança no rio Marmelos. Fonte de dados ANA. Processamento
realizado no software Hydraccess.

•

Estação de Manicoré no rio Madeira
A situação da estação de Manicoré no rio Madeira apresenta muita semelhança em

relação à de Humaitá. A diferença entre as médias mensais extremas é de 1.237 cm no
contexto da série histórica estudada. As cotas máximas ocorrem em geral entre março e
maio, preferencialmente em abril. As cotas mínimas ocorrem entre setembro e outubro,
preferencialmente em setembro. Dados de vazão não estão disponíveis e não possibilitam
uma análise mais acurada em relação à quantidade de água transportada pelo rio Madeira
que passa por esta seção.

Figura 102 - Cotagrama da Estação de Manicoré no rio Madeira. Fonte de dados ANA. Processamento realizado
no software Hydraccess.
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•

Estação de Fazenda Vista Alegre no rio Madeira
Para o caso de Fazenda Vista Alegre (município de Novo Aripuanã) no rio Madeira a

diferença entre os extremos das médias mensais é de 1.076 cm no contexto da série
histórica estudada. Esse valor é praticamente o mesmo encontrado em Porto Velho. No
entanto, o pico de cheia característico nesta estação já ocorre em abril, podendo variar de
março a maio. A seca já pode ocorrer com quase a mesma intensidade tanto em setembro
como em outubro.
Ainda em relação ao período das cotas máximas, que encontra-se de março a abril,
percebe-se uma tendência a que o mês de maio venha a ser mais significativo que o mês de
março, ao inverso do observado em Manicoré. Além do tempo de transporte do fluxo e do
regime de outros tributários, esse fato talvez já esteja indicando alguma influência do regime
de chuvas como retratado anteriormente. Aqui também à semelhança de outras estações,
por falta dados disponíveis não se pode realizar um estudo mais apurado da série de
vazões.

Figura 103 - Cotagrama da Estação de Fazenda Vista Alegre no rio Madeira. Fonte de dados ANA.
Processamento realizado no software Hydraccess.

•

Estação de Borba no Rio Madeira
A estação de Borba, também no rio Madeira, se encontra mais próxima ainda da foz

no rio Amazonas. Assim, a variação de cota nesta estação reflete, de algum modo a
influência do efeito de remanso, conseqüência do barramento hidráulico do fluxo do rio
Madeira pelo do rio Amazonas. Portanto, a diferença entre as médias mensais extremas é
de 947 cm, a menor dentre as estações ao longo do rio Madeira.
Assim, para a média das variações de cota ao longo de um ano obteve-se um valor
de 364 cm. Em torno deste valor a oscilação é pequena na primeiro semestre do ano e daí
até meados de setembro. A partir de então até o final de outubro a oscilação é máxima,
coincidindo com o período de mínimas, o que diferentemente das demais estações já reflete
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efeitos do regime do rio Amazonas e não mais o regime do rio Madeira. O período de cotas
máximas está bastante bem representado por ambos os meses de abril e maio. Já o período
de mínimas mais intensas deslocou-se para o mês de outubro.

Figura 104 - Cotagrama da Estação de Borba no rio Madeira. Fonte de dados ANA. Processamento realizado no
software Hydraccess.

•

Estação de Cristo no rio Mucuim
Pequeno afluente da margem esquerda do rio Purus o rio Mucuim possui apenas

uma estação, a de Cristo. Esta estação possui dados de 1980 até 1989 e sua operação foi
retomada de 1999 para 2000, após quase uma década de interrupção. Foi incluída neste
estudo para que pudesse dar uma idéia do regime dos afluentes do rio Purus à esquerda da
área do empreendimento.
Esta estação apresenta dados de cotas e de vazão. Seus dados indicam um período
de máximas fluviométricas de fevereiro a abril e o período de mínimas de setembro a
outubro. A variação de cota entre os extremos das média mensais é de 513 cm. No caso
das vazões o período é semelhante para as máximas, mas pode ser ampliado em relação
às mínimas (de julho a novembro). A vazão média inter-anual é da ordem de 250 m3.s-1 e o
regime geral é semelhante ao do rio Madeira em Porto Velho e pode também ser descrito
como Tropical Austral.
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Figura 105 - Cotagrama e Hidrograma da Estação de Cristo no rio Mucuim. Fonte de dados ANA.
Processamento realizado no software Hydraccess.
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•

Estação de Arumã-Jusante no rio Purus
A estação de Arumã-Jusante, encontra-se dentro da zona de remanso decorrente do

barramento hidráulico do rio Solimões sobre o rio Purus. Assim, o comportamento do rio
Purus registrado nesta estação apresenta grande influência do regime do Solimões. O nível
máximo do rio Purus em Arumã-Jusante é alcançado entre maio e junho, muito parecido
com o regime do rio Solimões em Manacapuru, por exemplo. As cotas mínimas em ArumãJusante geralmente ocorrem entre setembro e outubro. A diferença entre os extremos das
médias mensais é de 1.008 cm.
As variações das cotas ao nível diário ao longo da série histórica se dão em torno da
média de 451 cm. Oscilam muito pouco durante a subida e o pico de cheia. As oscilações se
tornam fortes no período de descida e seca. Já em relação às vazões percebe-se que o pico
de cheia ocorre geralmente entre maio e junho e a seca máxima geralmente entre outubro e
novembro.
Em relação às vazões se percebe no hidrograma um formato diferenciado daquele
do cotagrama. As vazões máximas, ocorrentes de maio a junho, são significativamente mais
pronunciadas do que as ocorrentes tanto em abril quanto em julho. Já em relação às vazões
mínimas se tem uma coincidência de períodos entre hidrograma e cotagrama. A vazão
média inter-anual em Arumã-Jusante está em torno dos 10.000m3.s-1.
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Figura 106 - Cotagrama e Hidrograma da Estação de Arumã-Jusante no rio Purus. Fonte de dados ANA.
Processamento realizado no software Hydraccess.

Síntese da análise da hidrografia e da hidrologia

Do que foi levantado para este estudo e acima descrito se percebe que as Sub-RHs
têm características hidrográficas muito semelhantes. Ambas apresentam drenagem com
padrão dendrítico ou arborecente, bem drenadas e os cursos d’água possuem baixa energia
relativa em função da forte ocorrência de meandramentos.
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No aspecto hidrológico se percebe que, principalmente na porção mais alta das
bacias estudadas o regime é do tipo Tropical Austral (Molinier et al., 1995; Filizola et al.,
2002) mantendo-se como tal ao longo de todo o curso dos dois rios principais. Ou seja, os
picos de cheia concentram-se entre março e abril do ano civil (em sua grande maioria). Esse
regime segue com poucas variações até as proximidades das estações localizadas na zona
de remanso gerado pelo curso principal (rio Solimões/Amazonas). Nesta zona,
especialmente no rio Purus, o regime começa a se aproximar do tipo Equatorial,
característico daquele do curso principal (Molinier et al., 1995; Filizola et al., 2002), cujo pico
de cheias se dá mais próximo ao meio do ano civil (maio/junho).
As cotas e vazões mínimas se concentram entre os meses de setembro a novembro,
preferencialmente em outubro. Oscilações nas cotas (repiquetes) são mais notadas nos
períodos de descida e logo no início do período de subida das águas. O curso do rio
Madeira aparenta mostrar-se sensível a uma zona de diferenciação sazonal de ocorrência
de chuvas passível de ser identificada através da especialização dos dados pluviométricos.

Principais sistemas aqüíferos e áreas de captação de água subterrânea
A disponibilidade de dados relativos à hidrogeologia é uma carência reconhecida
nacionalmente. Assim também o é em relação à região amazônica. O que se tem
atualmente disponível de forma pública e oficial são informações de caráter regional e uma
tentativa de sistematização de sistemas e sub-sistemas.
Segundo MMA/PNRH (2007), na RH Amazônica, a água subterrânea é utilizada
quase que exclusivamente para o abastecimento humano. Embora não dispondo de
informações precisas, pode-se dizer, com certa segurança, que o volume de água destinado
a outros usos (irrigação, pecuária, indústria, etc.) é inferior a 10% do total. O uso industrial é
concentrado nas maiores cidades, Manaus, em especial (Leal, 1999 apud MMA/PNRH,
2007).
Respondem pelo maior uso da água subterrânea na RH Amazônica, as Sub-RH:
Madeira, Negro, Tapajós e Trombetas. Nesse contexto, pesquisa realizada no ano de 1995,
em 352 localidades, da região norte do Brasil, com sistema de distribuição de água, mostrou
que 169 utilizam água subterrânea, correspondente em volume a 40% dos cerca de
1,2.106m³ disponibilizados por dia (Leal, 1999 apud MMA/PNRH, 2007).
Em alguns estados, a contribuição subterrânea, quanto ao consumo, ainda é
relativamente pequena, se levadas em consideração as grandes possibilidades regionais.
Segundo aqueles resultados, acima mencionados, no estado do Acre, 18,7% das
localidades utilizam água subterrânea e em Rondônia, 25%, porém não chegando a
comprometer percentuais significativos do volume total disponível na bacia.
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O uso da água subterrânea na RH Amazônica tem sido conduzido de forma
indiscriminada, como uma busca de alternativas à precária distribuição de água potável em
muitos municípios da região. Isso tem se dado de forma expressiva nas zonas urbanas
principalmente onde essa exploração é realizada através da perfuração de poços: tubulares
ou escavados (conhecidos como “poços amazonas”). Existe na região um número muito
grande de poços rasos, ditos de "fundo de quintal", que, pela deficiência da construção e
falta de conservação, constituem na verdade os veios por onde se dá a poluição dos
aqüíferos.
Uma amostra de onde estes usos são mais intensos, ao longo da área de influência
da rodovia BR-319, em escala regional, pode ser visualizada através da espacialização das
áreas com grandes concentrações de poços perfurados e catalogados pelo Serviço
Geológico do Brasil (Figura 107). Percebe-se uma, explotação e uso do recurso
concentrado, em zonas com maior densidade de zonas urbanas e também ao longo de
alguns eixos de ligação como é o caso da própria rodovia BR-319.
Em relação às áreas de maior captação, na região de interesse para este estudo,
dados do SIAGAS (www.cprm.gov.br) compilados na Figura 107, indicam quatro principais
regiões de captação: a primeira delas situada na porção norte/nordeste da área de
influência, a segunda e a terceira, respectivamente, na porção central, sendo uma entre as
cidades de Tapauá e Manicoré, incluindo a área de influência direta da rodovia BR-319 e
outra menor próxima à fronteira lesta da área. A quarta região está localizada na porção sul
da área de influência indireta.
A AII da rodovia BR-319 permite distinguir, portanto, porções de terreno que
merecem citação por se intersectarem tanto com áreas de maior densidade de explotação
como com sistemas aqüíferos de importância regional (Figura 107): Sistema aqüífero Alter
do Chão (pequena parte na porção nordeste da área) e o Sistema aqüífero Solimões
(fronteira com o sudoeste da área).
O sistema aqüífero Alter do Chão é do tipo livre e faz parte da Bacia Sedimentar do
Amazonas. Ocorre na região centro-norte do Pará e leste do Amazonas, ocupando área de
312.574 km². A qualidade da água do aqüífero é boa, apresentando pH em torno de 4,8 e
sólidos totais dissolvidos inferiores a 100 mg.l-1. Porém, as concentrações de ferro alcançam
algumas vezes 15 mg.l-1 (FGV, 1998). O problema mais freqüente está associado à
presença de ferro na água com a formação de manchas em instalações sanitárias e roupas,
incrustação em tubulações e filtros em poços e mudança no gosto da água.
O sistema aqüífero Solimões é representado pelos sedimentos localizados no topo
da seqüência sedimentar da Bacia do Amazonas. A sua área de recarga é de 457.664 km²,
correspondente ao estado do Acre e a parte do oeste do estado do Amazonas (Sub-RH
Solimões e Sub-RH Purus). A qualidade química das águas é boa. Entretanto, em termos
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microbiológicos há limitações nas áreas urbanas, devido à elevada vulnerabilidade natural
(aqüífero freático com nível da água raso, próximo à superfície) e elevado potencial de
contaminação devido a poços mal construídos, ausência/inadequação de proteção sanitária
e carência de saneamento básico (ANA, 2005a).

Figura 107 - Principais sistemas aqüíferos e áreas de captação associadas na área de influência indireta e direta da
BR-319. Fonte de dados: SIAGAS/CPRM, MMA/PNRH (2007).

5.1.6.1.3 - Avaliação da interferência da rodovia existente, bem como das intervenções
previstas, nos corpos d’água ou em regiões úmidas e/ou alagadiças

A AID da rodovia BR-319 foi representada em SIG através de um recurso desse tipo
de sistema conhecido como “buffer”. No caso utilizou-se uma zona envoltória (buffer) do
trecho da BR-319 de 10 km para cada lado de forma a compensar a falta de coleta de dados
e minimizando assim os erros para a determinação de pontos sensíveis, objetivo principal
desta análise de detalhe (Figura 108).
A principal metodologia de análise utilizada no estudo da zona de influência direta da
rodovia BR-319 deu-se pelo cruzamento do trecho de aproximadamente 400 km da rodovia
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com os principais cursos d’água da rede digital de drenagem utilizada. O resultado desse
cruzamento indicou os pontos sensíveis em termos de impacto ambiental, já que são esses
os locais onde pontes ou sistemas de tubulação serão instalados e/ou reformados. Com
base na análise da hidrografia e da hidrologia acima realizada se pode então inferir
eventuais áreas com potencial de criticidade no interior da AID. Utilizando-se da faixa de
interflúvio se pode separar os pontos de criticidade de acordo com as Sub-RHs ou vertente
da bacia hidrográficas a que dizem respeito:
•

Na vertente da Bacia do Rio Purus
Dois trechos importantes foram detectados (Figura 108). O primeiro, partindo do sul

da área fica próximo ao km 656 até o km 566, aproximadamente. Neste trecho 6 pontos
principais de travessia sobre pequenos cursos d’água da Bacia do Rio Purus podem ser
identificados como sensíveis e devem merecer atenção pelo fato de serem as cabeceiras de
uma drenagem, à margem esquerda da estrada (no sentido sul-norte) cuja foz é bastante
próxima à cidade de Tapuá no rio Purus, a aproximadamente 300 km para jusante.
O segundo trecho dista aproximadamente 160 km ao norte do km 656 da rodovia
BR-319. Um ponto sensível foi identificado, apesar de vários trechos de drenagem estarem
dentro da zona de “buffer”. A drenagem a que diz respeito esse ponto sensível corre à
margem esquerda da rodovia no rumo do rio Purus, sendo a sua foz situada pouco a
montante da estação de Arumã-Jusante.
•

Na vertente da Bacia do Rio Madeira
Três trechos importantes foram detectados (Figura 108). O primeiro, partindo do

norte da área, vai do km 260 até o km 420, aproximadamente. Neste trecho 14 pontos
principais de travessia sobre pequenos cursos d’água da bacia do rio Madeira podem ser
identificados como sensíveis. Correspondem a porções de cursos d’água nas cabeceiras de
afluentes do rio Madeira, já que nesse trecho a estrada corta um interflúvio de drenagens
menores na Sub-RH Madeira. Isso faz com que tanto cursos d’água situados à margem
esquerda quanto à margem direita da estrada podem ser sensibilizados pelos trabalhos da
rodovia e/ou por sua operação. Essas drenagens correspondem ao sub-sistema rio Preto do
Igarapé-Açú, rio Luna, Tupãna que por fim irão desaguar no rio Juma e esse por sua vez
deságua no rio Madeira, já bem próximo de sua foz. Das cabeceiras até a foz no Madeira
têm-se aproximadamente 300 km ao longo de rios tortuosos.
O segundo trecho inicia por volta do km 450 (sentido norte–sul). Neste trecho têm-se
drenagens relativamente pequenas se comparada aos cursos d’água do primeiro trecho. A
proximidade em relação ao curso principal é maior (entre 60 e 80 km). Ao todo 9 pontos
sensíveis foram identificados.
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O terceiro e último trecho dista praticamente 600 km do ponto inicial (sentido norte–
sul) e cerca de 50 km do ponto extremo sul do trecho em estudo. Dois pontos sensíveis
foram identificados em drenagem cuja foz se dá no rio Madeira (após 25-30km de percurso
fluvial) nas proximidades de Humaitá (15 km a jusante).

Figura 108 - Trechos de potencial sensibilidade fluvial quanto ao uso da rodovia BR-319.

185

Os trechos acima identificados e marcados no mapa da Figura 108 dão conta de
uma sensibilidade maior em relação à bacia do Rio Madeira, por sua natural proximidade e
por incluir trechos com topografia mais desfavorável (trechos dentro da planície de
inundação, vide Figura 108) e mais especificamente à região nas proximidades da cidade de
Humaitá banhada pelo curso principal da Bacia. Outro trecho também importante quanto à
vulnerabilidade é aquele onde a rodovia cruza áreas com uma alta demanda relativa por
água subterrânea, onde acidentes podem comprometer o atual uso feito pelos moradores da
região garantido por lei como prioritário (consumo humano).
Assim, recomenda-se que estas zonas sejam avaliadas em maior detalhe e,
eventualmente, tomadas como prioritária nos trabalhos de proteção ambiental dos cursos
d’água. No entanto, ressalta-se a necessidade de controle em todos os demais trechos.
A principal preocupação quanto riscos ambientais repercutindo nos recursos hídricos
está relacionada a acidentes com veículos envolvendo produtos químicos (combustíveis,
insumos agrícolas e/ou industriais, etc.) tanto durante o período de trabalhos de
reconstrução e asfaltamento da Rodovia, quanto durante sua fase operacional. Esse
comentário está baseado no reconhecimento pela Associação Brasileira da Indústria
Química (ABIQUIM, 2005) quanto a ser o setor de transporte de seus insumos, dentro de
seu processo produtivo, aquele onde o setor tem o maior índice de acidentes (tabela 27).
Cabe, portanto a recomendação de um programa de monitoramento a respeito do tema,
tanto no período de construção, quanto no de operação.
Tabela 27 - Tabela de evolução dos problemas relacionados à gestão de produtos químicos especialmente
quanto ao transporte. Fonte ABIQUIM, (2005).

% de
aumento
2001 - 2004

2001

2002

2003 2004

Acidentes no transporte sem vazamento
ou perda da carga

107

145

119

194

81,3

Acidentes no transporte com vazamento
da carga

129

137

145

200

46,7

Acidentes no transporte com morte,
ferimentos sérios ou relevante impacto
ambiental

21

18

21

26

18,8

Total de acidentes no transporte

257

300

285

420

55,6
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5.1.6.2 - Qualidade da Água

5.1.6.2.1 - Qualidades física, química e biológica das águas dos principais cursos
d’água da Área de Influência Direta.
A amostragem para avaliação da qualidade da água de rios e igarapés interceptados
no trecho foi realizada em julho/08, o que representa uma amostragem realizada no período
de estiagem, onde os corpos hídricos presentes no interflúvio dos rios Purus e Madeira
estão em fase de águas baixas devido a pouca frequência de chuvas, nesse período. A
profundidade observada nos corpos d’água amostrados, em geral, variou de 0,5 m a 10 m.
O rio Igapó-Açu de maior representatividade no trecho do EIA, apresentou profundidade de
15 m a 20 m, à montante e à jusante, respectivamente.
Os 13 corpos d’água avaliados nesse estudo caracterizam-se como de águas pretas,
apresentando, em geral, pH ácido e baixa condutividade elétrica, baixa turbidez e
concentração de sólidos totais dissolvidos. No entanto, pode-se observar uma diferença nos
níveis dos parâmetros entre os corpos d’água pertencentes às diferentes bacias de
drenagem. Os maiores níveis dos parâmetros foram os dos corpos d’água presentes na
bacia de drenagem do rio Purus, a exemplo dos rios Puruzinho, Santo Antônio e Realidade.
Essas diferenças são comuns na Região Amazônica e demonstram a complexidade da
região.
A Tabela 28 mostra todos os resultados dos indicadores determinados nas amostras
de água, para avaliação de qualidade da água na área de estudo, segundo critérios
determinados pela Resolução CONAMA 357/05.
Turbidez, sólidos totais dissolvidos e cor
A concentração de sólidos totais dissolvidos variou de 2,0 mg L-1 a 26,6 mg L-1 e os
valores de turbidez estiveram entre 1,0 UNT e 28,0 UNT nos pontos coletados. Os valores
encontrados estão bem abaixo dos limites de referência de acordo com os valores
estabelecidos pela Resolução do CONAMA 357/05 para a Classe II, onde o valor máximo
permitido de turbidez é 100 UNT, para sólidos totais dissolvidos o valor padrão segundo a
Resolução é de 500 mg L-1. Os valores de turbidez e sólidos em suspensão podem variar
conforme a sazonalidade e intensos períodos de chuva. A determinação da cor na maioria
das amostras de água apresentou valores abaixo do limite de detecção do método (<0,01)
Os rios Purus e Madeira são caracterizados como rios de água branca com
condutividade elétrica mais elevada (> que 30

S cm-1), pH próximo de 7 e maiores

concentrações de sólidos e íons dissolvidos se comparados aos de água preta, no entanto,
apresenta seus corpos hídricos de drenagem com características diferenciadas (Cunha e

187

Pascoaloto, 2006). Leite (2004) que estudou a bacia do rio Ji-Paraná (Rondônia), também
característico de água branca, observou que rios que drenam essa bacia também
apresentam baixa concentração de sólidos em suspensão, como por exemplo, os rios Preto
(7,7 mg L-1), Comemoração (7,4 mg L-1) e Pimenta Bueno (19,3 mg L-1).
A Tabela 28, apresenta resultados deste estudo, mostra valores baixos de pH,
condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e de turbidez, caracterizando os corpos
hídricos estudados de águas pretas. Pode-se observar uma elevação nos valores de sólidos
totais dissolvidos e turbidez em alguns pontos de coleta localizados em corpos hídricos
presentes na Região Hidrográfica do Purus, como no rio Puruzinho (RH11), no rio Santo
Antônio (RH12) e no rio Realidade (RH13), além de ser observada a cor aparente do corpo
hídrico como de água branca, ou seja, apresentando a cor amarelada proveniente da maior
concentração de argilomineral, provavelmente devido ao baixo nível das águas e
ressuspensão pela corrente. No entanto, no período de águas altas é provável que fique
mais predominante a cor preta para esses pontos que se diferenciaram, pois a maioria dos
dados reflete essa classificação.
A turbidez expressa propriedades de transmissão da luz através da água ou
transparência da água. Quanto maior a turbidez, menor será a penetração de luz. Uma água
“barrenta” como naturalmente a do rio Solimões possui alta turbidez (Seyler & Boaventura,
2003), e uma água clara ou “limpa” possui baixa turbidez (Oliveira, 1998; Horbe et al. 2005).
Portanto esse parâmetro está relacionado com a quantidade de material sólido presente na
água, o qual pode ser originado pelo carreamento de resíduos para o corpo hídrico
(Takiyama, 2007). Impactos como processos erosivos desencadeando assoreamento de
corpos d’água podem ocorrer durante a construção da rodovia BR-319, caso não ocorra
medidas rigorosas de contenção para esses tipos de impacto.

Temperatura da água, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio
(DBO)
A temperatura da água nos pontos de coleta variou entre 24,0 °C a 26,8 °C, os quais
são valores característicos de ambiente natural. Em ambiente que recebe emissões de
efluentes ou apresenta concentração de resíduos dispersos na coluna d’água, podem
contribuir com a ocorrência de temperaturas mais elevadas, devido ao aumento de sólidos
em suspensão no ambiente.
A temperatura da água é um dos principais fatores responsáveis pela solubilidade do
oxigênio dissolvido (OD) na água. Ecossistemas que têm temperaturas mais elevadas
apresentam baixas concentrações de OD. As concentrações de oxigênio dissolvido nos
pontos de coletas variaram de 4,10 mg L-1 a 6,62 mg L-1. De acordo com a Resolução do
CONAMA 357/05, que estabelece uma concentração mínima de oxigênio dissolvido de 5 mg
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L-1, todas as amostras apresentaram níveis abaixo do padrão de referência. No entanto,
deve-se ter cuidado quanto ao diagnóstico de qualidade da água para corpos hídricos na
Amazônia, pois alguns parâmetros aparecem fora dos limites estabelecidos, porém, são
valores encontrados em ambientes de influência de água preta, assim como em lagos
(Oliveira et al. 1998; Aprile et al. 2005a; Aprile et al, 2005b; Darwich et al, 2005a; Darwich et
al, 2005b).
Esses valores de OD refletem na DBO, que apresentou valores entre 5,51 mg L-1 e
8,66 mg L-1, nos pontos de coleta, onde todos os valores de DBO foram encontrados, fora
dos padrões da Resolução do CONAMA 357/05, que estabelece um limite de DBO igual a 5
mg L-1.
A DBO é caracterizada como um dos principais parâmetros para conhecer a
qualidade da água. É definida como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a
matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas, ou seja, avalia a quantidade de
oxigênio dissolvido que será consumido pelos organismos aeróbicos ao degradar a matéria
orgânica (Carmouze, 1994).
Os valores de OD e DBO obtidos no estudo podem refletir o período de águas
baixas, quando ocorre menor aeração pela produção de baixa descarga de água, e a
ocorrência de maior concentração de matéria orgânica na coluna d’água. Não há presença
humana significativa na área de influência direta que justifique um diagnóstico desfavorável
referente à qualidade da água dos corpos hídricos estudados. As condições naturais das
águas estudadas podem ser confirmadas pelo diagnóstico da ictiofauna, onde observou a
presença de espécies, comumente encontradas nos igarapés e rios amazônicos e
características de ambiente que apresenta boa qualidade da água.

pH, condutividade elétrica e Íons dissolvidos
O pH e a condutividade elétrica são parâmetros que estão relacionados entre si e
também com a geologia da área de drenagem do rio. Rios que drenam áreas com solos
mais antigos e intemperizados, como o rio Negro apresentam águas mais ácidas e com
condutividade elétrica mais baixa, comparados a rios que drenam áreas com solos mais
recentes e mais férteis como o rio Amazonas (Seyler & Boaventura, 2003; Cunha &
Pascoaloto, 2006).
A Tabela 28 a seguir apresenta os parâmetros indicadores de qualidade da água
determinados nas amostras de água coletadas em corpos d’água no trecho do EIA e
comparados com os limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05
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Tabela 28 - Apresentação dos parâmetros indicadores de qualidade da água determinados nas amostras de água coletadas em corpos d’água no trecho do EIA e comparados
com os limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05.
Ponto
RH1
RH2
RH3
RH4
RH5
RH6
RH7
RH8
RH9
RH10
RH11
RH12
RH13
RH14

Montante - Rio Igapoaçu
Jusante - Rio Igapoaçu
Jusante - Igarapé JacaréTinga
Jusante - Igarapé Dunga
Jusante - Igarapé Tinguinha
Jusante - Rio Novo
Jusante - Rio Jutaí
Jusante - Rio Veloso
Jusante - Rio Piquiá
Jusante - Rio Acará
Jusante - Rio Puruzinho
Jusante - Rio Santo Antônio
Jusante - Rio Realidade
Jusante - Igarapé Tucumã
Limites CONAMA 357/05
classe II
Limites de detecção
dos métodos

pH

Condut.
elétrica
-1
µS cm

Oxigênio
Temp. da
dissolvido DBO (5 dias)
água
-1
-1
mg L
mg L
˚C

5,05
5,16
5,77
4,25
4,28
4,31
5,49
4,94
5,81
5,95
6,24
6,35
6,61
6,39

9,20
9,20
8,80
11,4
7,51
9,13
13,9
7,60
10,0
10,0
15,4
29,7
38,7
22,1

4,30
4,22
4,51
5,56
4,10
5,26
6,54
6,35
6,62
6,17
4,45
5,48
6,31
4,74

6,0
a 9,0

-

≥5,00

0,01

0,01

0,01

5,51
6,78
5,64
5,43
7,54
7,65
5,77
6,02
6,02
6,90
7,02
8,53
8,66
8,66
máx. 5,0

0,10

sódio potássio
-1
-1
mg L
mg L

CÁTIONS
ÂNIONS
Fósforo
magnésio cálcio amônio nitrito nitrato cloreto sulfato fosfato
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
mg L
mg L
mg L
mg L mg L
mg L
mg L
mg L
mg L

26,4
26,4
25,9
23,8
28,5
26,0
26,4
25,1
24,0
24,2
23,9
24,1
24,0
23,5

1,78
1,86
1,33
1,40
1,45
1,76
2,40
1,54
0,85
1,37
1,96
3,07
3,59
1,85

0,55
0,41
0,27
0,25
0,25
0,31
0,65
0,48
1,03
0,82
1,37
1,79
1,98
1,55

0,03
0,07
0,09
0,09
0,15
0,15
0,10
0,15
0,26
0,30
0,48
1,17
1,59
0,55

0,05
0,15
0,17
0,15
0,15
0,16
0,15
0,09
0,16
0,23
0,42
1,02
1,57
0,42

0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,03

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
0,00

0,26
n.a
0,26
0,22
0,22
0,24
0,30
0,24
0,29
0,27
0,35
0,34
0,33
0,21

0,60
0,79
0,54
0,51
0,57
0,61
1,76
0,64
0,25
0,74
1,01
0,85
0,62
0,55

-

-

-

-

-

3,7 (em
pH < 7,5)

1

10

250

0,1

0,01

0,04
0,03
0,10
0,08
0,08
0,12
0,15
0,08
0,10
0,09
0,11
0,12
0,23
0,10
250

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
0,01
n.a
0,02
n.a
0,05

Sólidos
Totais
-1
mg L

Turbidez
(UNT)

(mg Pt L-1)

Óleos e
graxas
-1
mg L

Temp.
do ar
˚C

Cor

Profundidade Transparência da
água
m
m

0,02
0,22
0,08
0,09
0,08
0,12
0,02
0,15
0,15
0,05
0,13
0,14
0,09
0,36

3,41
4,09
9,29
2,00
10,0
4,00
12,3
6,94
6,94
15,3
25,3
22,9
26,6
13,8

15,0
11,0
7,0
1,0
5,0
2,0
7,0
14,0
14,0
2,0
7,0
17,0
28,0
8,0

1,00
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
7,00
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

6,67
17,9
7,79
0,37
1,53
0,43
5,94
1,84
1,84
4,57
6,12
6,18
14,1
3,37

23,0
24,4
25,3
25,4
34,9
39,9
29,1
33,0
27,9
27,8
24,8
22,4
21,7
21,7

15,0
20,0
0,50
0,80
10,0
1,00
0,40
1,30
1,00
0,60
0,30
0,40
0,80

1,30
1,40
total
total
total
1,40
0,40
total
0,80
0,7
total
total
total
0,70

0,1

500

100

-

virtualm.
ausente

-

-

-

0,01

0,0001

-

0,01

0,0001

0,1

0,10

0,10

-1

n.d.: não determinado; * O padrão para a condição de lançamento de efluentes na Resolução CONAMA 357/05 é igual a 70 mg L contando com a soma de óleos minerais e
gorduras vegetais e animias; total: transparência da água com visualização total (com penetração de lumnosidade) até o fundo do corpo hídrico.
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Os valores de pH e condutividade elétrica encontrados nos pontos amostrados estão
na Tabela 28. O pH nos corpos d’água variou de 4,25 a 6,39, e a condutividade elétrica ficou
entre 7,51 µS cm-1 e 38,7 µS cm-1.
A Resolução do CONAMA 357/05 estabelece que cursos d’água de Classe II devem
apresentar pH entre 6,00 e 9,00, ou seja, de acordo com a resolução os rios em estudo
estão fora do padrão estabelecido. No entanto, deve-se considerar que os rio amazônicos
apresentam um comportamento singular comparado aos demais rios brasileiros,
principalmente com relação ao pH de suas águas. Os processos de decomposição da
matéria orgânica nos solos amazônicos geram substâncias ácidas fazendo com que seus
cursos d’água apresentam um pH também ácido. Em regiões onde o solo é mais pobre, ou
seja, solo distrófico, Lages, et. al. (2005) encontrou valores de pH entre 4,70 e 5,60 no rio
Negro, enquanto que os rios da mesma bacia hidrográfica, os quais drenam solos mais
férteis, ou eutróficos, como o rio Purus e o rio Madeira, apresentaram valores de pH iguais a
6,90 e 6,70, respectivamente (Seyler & Boaventura, 2003; Santos e Ribeiro, 1988).
A variação de pH em ambientes aquáticos pode resultar de ácidos fortes ou fracos
de origem natural ou antrópica. Um dos mais importantes ácidos presentes no ambiente
aquático é o ácido carbônico. Este ácido é proveniente da dissolução de rochas
carbonáceas (calcários), da dissolução do CO2 da atmosfera e gerado pela respiração dos
organismos (Baird, 1995). A solubilidade de muitos minerais aumenta se os valores de pH
forem abaixo de 7,00, dependo da concentração de elementos traço no ambiente aquático
pode ser atingido um nível de contaminação no ambiente, ou seja, os elementos passam a
ser biodisponivéis no ambiente aquático (Manahan, 1999). Essa questão é importante, para
um controle referente a contaminação com metais traço, devido a áreas de bota fora ou
lixiviação de resíduos expostos durante as obras de construção da estrada.
Com relação à condutividade elétrica, esta é determinada pela concentração iônica
no meio aquático. Portanto, águas pretas apresentam baixos valores de condutividade
elétrica. Lages, et el. (2005) encontraram no rio Negro valores de condutividade elétrica que
variaram de 7,00 µS cm-1 a 17,0 µS cm-1. Cunha e Pacoaloto (2006) comentam que em
rios de água brancas como o rio Amazonas a condutividade elétrica pode fica em torno de
80 µS cm-1, enquanto que os lagos de várzea, quando isolados desse rio apresentam
valores muito menores, principalmente os que recebem água de igarapés de terra firme, tais
quais drenam solos distróficos. Os autores observaram valores de 34,3 µS cm-1 no rio
Purus e 56,8 µS cm-1 no rio Madeiro. Registro de condutividade elétrica elevada em
igarapés da zona urbana de Manaus indica, por exemplo, o impacto por despejo de esgotos
domésticos e industrial e assoreamento de corpo hídrico. Cleto Filho (2003) apresentou
valores de 77 µS cm-1 a 240 µS cm-1 no igarapé do Mindú, nas proximidades do Parque do
Mindú, área já bastante impactada desse igarapé.
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Os valores de condutividade elétrica observados neste estudo (Tabela 28)
demonstram que a área de estudo apresenta baixas concentrações de íons dissolvidos, e,
conseqüentemente, demonstra que a área apresenta baixos níveis de nutrientes.
Quanto às concentrações dos principais íons dissolvidos, os cátions se destacaram.
O sódio (Na+) foi o mais predominante em todos os pontos, depois o potássio (K+). Dentre
os ânions apenas o cloreto (Cl-) se destacou, principalmente nos corpos hídricos da bacia
de drenagem do rio Madeira (Figura 109, da Tabela 28). As espécies de nitrogênio como o
amônio e o nitrato apresentaram baixas concentrações.
As diversas formas de nitrogênio em corpo hídrico podem ser de origem natural
(proteínas, clorofila e outros compostos biológicos), como também de origem das atividades
humanas e animais (despejos domésticos e industriais, excrementos de animais e
fertilizantes). Nos esgotos domésticos frescos, predominam o nitrogênio em forma a amônia
(NH3) e orgânico. Quando o pH do meio aquoso é menor que 8,0 o nitrogênio predomina na
forma livre como íon amônio (NH4+). A transformação de nitrogênio amoniacal na presença
de oxigênio dissolvido, para a forma de nitrito (NO2-), e posteriormente, para a forma de
nitrato (NO32-) é o processo de nitrificação. Uma conseqüência desse processo é a
proliferação de algas, que tem o nitrogênio como um dos principais nutrientes para o seu
crescimento, promovendo, assim, a eutrofização do corpo hídrico (Cunha e Pascoaloto,
2006). Para a área de estudo o processo de nitrificação apresenta-se desfavorável, pois
apresentou valore baixos variando de 0,21 a 0,35 mg L-1, sem variações significativas entre
os pontos de coleta. Os valores encontrados estiveram abaixo dos limites de referência
determinados no CONAMA 357/05. Não foi identificada a presença de nitrito nas amostras
coletadas, apresentando valores abaixo do limite de detecção do método (<0.01 mg L-1).
As concentrações de todos os cátions e ânions apresentadas (Tabela 28) foram bem
abaixo dos padrões de referência da Resolução CONAMA 357/05, que apresenta valore: 3,7
mg L-1 em pH ≤7,5 para amônio; 1,0 mg L-1 para nitrito; 10,0 mg L-1 para nitrato; 0,05 mg
L-1 para fosfato e 250 mg L-1 para sulfato e cloreto. Sendo estes íons comumente ausentes
ou encontrados a níveis muito baixos em rios de água preta (Santos, et al., 1984). A
avaliação desses nutrientes é importante, como, por exemplo, o cloreto, que ao haver o
aumento no teor desse íon na água pode ser indicação de uma possível poluição por
esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejos industriais. Também o
fosfato, que pode contribuir, da mesma forma que o nitrogênio, para a proliferação de algas
e acelerar indesejavelmente, em determinadas condições, o processo de eutrofização. O
fosfato não foi observado nas amostras coletadas, apresentando, em geral, valores abaixo
do limite de detecção do método (<0,01 mg L-1).
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Figura 109 - Distribuição de íons dissolvidos entre os pontos de coleta.

Óleos e graxas
Foi realizada a investigação da quantidade de óleos e graxas nas amostras
coletadas, apesar dos locais se enquadrarem na condição padrão estabelecida pela
Resolução CONAMA com apresentação de óleos e graxas virtualmente ausentes. Foi obtida
variação de 0,37 mg L-1 a 17,9 mg L-1. O padrão para a condição de lançamento de
efluentes na Resolução CONAMA 357/05 é igual a 70 mg L-1, contando com a soma de
óleos minerais e gorduras vegetais e animas.
A investigação da quantidade de óleos e graxas no ambiente foi determinada devido
à importância de se ter um valor de referência antes da ocorrência das obras e
movimentação de veículos na Rodovia BR-319.
Coliformes termotolerantes
Os valores obtidos de coliforme termotolerantes são determinados pela avaliação de
“Números Mais Prováveis” por 100 mL de água. A metodologia aplicada para determinação
de coliformes fecais necessita que a determinação inicie, após a coleta da amostra de água,
em um tempo de até 24 a 30 h. A logística de acesso aos pontos de coleta não permitia que
as amostras chegassem ao laboratório em tempo hábil para a ocorrência da análise. Foi
feito um esforço para que esta determinação fosse cumprida no rio Igapó-Açu, por ser o
corpo hídrico de maior representatividade no trecho do EIA e ser o único com presença de
comunidade nas suas margens. Além de ser o ponto de mais fácil acesso do trecho do EIA.
Nas amostras coletadas a concentração de coliformes termotolerantes (fecais) foi de 23
NMP por 100 mL em ambos os pontos amostrados, à montante (RH1) e à jusante (RH2) no
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Igapó-Açu em relação à faixa de interceptação da estrada. De acordo com a Resolução do
CONAMA 357/05, as concentrações de coliformes fecais estão abaixo do limite aceitável
para a Classe 2 (1000 NMP por 100 mL).
Indicadores microbiológicos são importantes na determinação dos níveis de
contaminação da água e são, usualmente, utilizados como indicadores de poluição fecal
representado pela contagem de bactérias do grupo coliformes (Lutterback et al., 2001 apud
Furtado, 2005; Bettega et al, 2006). Coliformes fecais são indicadores da qualidade da água
dos rios e de outros ecossistemas aquáticos que recebem esgotos. Embora não sejam
bactérias patogênicas, indicam a potencialidade da água para a transmissão de doenças.
Essa variável é usada pelos órgãos governamentais para classificar os corpos hídricos
quanto ao uso e níveis sanitários como, por exemplo, a balneabilidade, que é a medida das
condições sanitárias das águas destinadas à recreação de contato primário, potabilidade e
água para consumo humano que não ofereça riscos à saúde.
Em considerações gerais, os corpos hídricos no trecho do EIA, apresentam boa
qualidade da águas, com as características específicas de ambiente de água preta na
Região Amazônica.
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Anexos I – Laudos laboratoriais de qualidade da água nos pontos amostrais
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