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1- INTRODUÇÃO

A metodologia para a elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade Natural e de Classes
de Vulnerabilidade, baseou-se naquela referendada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República. Trata-se do terceiro exemplo de aplicação prática, os dois anteriores
referindo-se ao Projeto Conjunto Brasil-Venezuela para o Zoneamento Ecológico-Econômico
da Região Fronteiriça entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén e ao Projeto e Zoneamento Ecoló-
gico-Econômico da Região de Tabatinga, respectivamente.

A área escolhida, referente à na fronteira do Estado do Acre, com Peru e Bolívia, assim
o foi em virtude do iminente asfaltamento da rodovia BR-317, ligando Rio Branco a Brasiléia e
Assis Brasil, abrir, do lado brasileiro, um corredor de saída para o Pacífico, prevendo-se que
deverá ocorrer substancial aumento nos índices de ocupação das regiões atingidas.

O atual projeto propiciou, já não sem tempo, vislumbrar-se o intercâmbio das experiên-
cias e dados disponíveis, em cada lado da fronteira. Assim, pôde-se prognosticar, sem otimis-
mo exagerado, que numa segunda fase, quando os levantamentos realizados por todos os paí-
ses envolvidos forem cotejados, dever-se-ão alcançar novos patamares de qualidade, particu-
larmente, quanto à cartografia temática e à análise multidisciplinar integrada.

No que tange ao zoneamento territorial, em território brasileiro, para o qual se está
dirigindo este trabalho, houve importantes experiências, citando-se, além dos recentes projetos
nas fronteiras com a Venezuela e Colômbia, o zoneamento ecológico-econômico do Estado de
Roraima, do Pantanal Matogrossense e o Projeto PMACI, onde se estabeleceram parâmetros
para a divisão territorial em unidades ambientais, utilizando-se o conceito de geossistemas de
TRICART (1977, 1992). O Governo do Estado do Amazonas vem promovendo o Zoneamento
Ecológico-Econômico de uma superfície de 334.000 km2, no vale do rio Madeira e os Gover-
nos de Rondônia e de Mato Grosso realizam o Zoneamento Ecológico Econômico da totalida-
de de seus territórios.

Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, a partir da foto-análise
de imagens coloridas do satélite Landsat-TM, desenvolveram metodologia, que se sobressai
pela simplicidade e universalidade, para a classificação dos terrenos. A aplicação do conceito
de paisagens naturais, aliada à determinação do índice de vulnerabilidade natural à erosão, re-
volucionou a maneira de classificar o território, na medida em que se instituíram os limites
(condições de contornos) das unidades ambientais, a partir das áreas de paisagem natural. Cal-
culou-se, então, o índice de vulnerabilidade natural à erosão, através da média aritmética dos
índices estabelecidos a cada um dos 05 parâmetros biofísicos estudados, ou seja: clima, geolo-
gia, geomorfologia, solo e vegetação. Esta abordagem é, absolutamente, distinta do que se
praticava; porquanto define polígonos ambientais, como figuras resultantes da interseção dos
polígonos delimitadores das unidades biofísicas.



I- Metodologia 12

            OEA

Assim, na metodologia aplicada, as áreas resultantes podem ser identificadas por qual-

quer ser humano, independente do seu grau de instrução ou experiência profissional, exata-

mente o oposto do que ocorria, quando as interseções “lógicas”, obtidas a partir das cartas

temáticas, geravam figuras, cujos limites, no campo, não eram discerníveis para o aparelho

sensorial humano.

2- O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA AMAZÔNIA E O ROTEIRO
PARA A CONSTRUÇÃO DOS MAPAS DE VULNERABILIDADE NATURAL

A proposta do Zoneamento Ecológico-Econômico, como manifesta o próprio nome,

deverá ser capaz de expressar a resultante de dois processos dinâmicos. De um lado, a lógica

dos processos naturais subsidia-se nos princípios ecodinâmicos, diferentemente dos processos

sociais, que respondem à dinâmica econômica e aos objetivos políticos. A metodologia adota-

da no ZEE enfrenta o desafio de integrar as duas lógicas distintas, em termos de interseção de

matrizes ou camadas de conhecimento georreferenciado, traduzindo-se no estabelecimento de

condições de contorno dos objetos, de modo compreensível e identificável, no campo, pelo

senso comum das pessoas. O zoneamento deve ser parte constituinte da estrutura mental do

ser humano (considerando-se toda a sua herança biológica e cultural).

Se isso não se materializar, o resultado será uma divisão territorial representada por

uma  colcha de retalhos de figuras geométricas artificiais, de pouca ou nenhuma utilidade

prática.

O alvo deste projeto é a síntese das características, processos e equilíbrios, existentes

no meio físico-biótico. Crepani et al. (1996), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-

INPE, desenvolveram metodologia de identificação das paisagens naturais do terreno, classifi-

cando-as, a partir da foto-análise de imagens de satélite, em graus de vulnerabilidade natural,

segundo os conceitos ecodinâmicos de Tricart (op.cit.). Essas paisagens, caracterizadas e ava-

liadas, quanto ao grau de vulnerabilidade à erosão dos seus elementos fundamentais: clima,

geologia, solo, vegetação e relevo, levam à construção dos Mapas de Vulnerabilidade

Natural.

A metodologia utilizada na elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Natural, portanto,

segue o roteiro abaixo:

2.1- Levantamento e Aquisição de Material Bibliográfico, Cartográfico e de Imagens de Satélite

Levantamento dos dados bibliográficos da região, adquirindo-se:

- imagens TM/LANDSAT (coloridas, composição 3B, 4G, 5R, escala 1:250.000);

- mapas temáticos (clima, hidrografia, geologia, geomorfologia, solos, vegetação) e ou-

tros disponíveis, nas escalas originais e sua reprodução (via escaner e impressão) para a escala

1:250.000.

- cartas planialtimétricas da área em estudo, escala 1:250.000.
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2.2- Preparação do “Overlay” de Interpretação

Seleção e a compilação cartográfica (mapeamento) do tipo de uso e ocupação existente
na área a ser analisada.

2.3- Elaboração do Mapa Preliminar de Unidades Fotográficas

Elaboração do mapa preliminar de unidades homogêneas, obtidas a partir da análise e
interpretação das imagens TM/LANDSAT, considerando-se os padrões fotográficos identificados
pela variação dos matizes e pelos elementos texturais de relevo e drenagem.

2.4- Associação do Mapa Preliminar com os Dados Auxiliares

Associação dos dados temáticos auxiliares, preexistentes, tais como: climático, geoló-
gico, geomorfológico, pedológico e de cobertura vegetal com o mapa preliminar de unidades
homogêneas, obtido através da análise e interpretação das imagens TM/ LANDSAT. Esta associação
permite caracterizar-se cada unidade homogênea e elaborar-se uma versão preliminar do mapa de
vulnerabilidade natural.

2.5- Etapa de Campo com uma Equipe Multidisciplinar

A partir da leitura, interpretação e preparação dos referidos documentos, no escritório, rea-
liza-se uma etapa de campo, objetivando ratificar-se ou retificar-se as informações preexistentes,
bem como, obter-se dados complementares. – Neste trabalho, realizaram-se perfis de carro, ao lon-
go da principal vias de acesso (BR-317) e estradas vicinais, com a participação de especialistas em
geologia, geomorfologia, solos e vegetação, que atuaram de forma integrada., o que permitiu a
fixação de um ambiente científico, profundamente, sinérgico.

2.6- Avaliação da Vulnerabilidade das Unidades Homogêneas

A partir da análise integrada do clima, rocha, solo, relevo e vegetação, obtém-se a vul-
nerabilidade natural de cada unidade homogênea, considerando-se a relação entre os processos
de morfogênese e pedogênese; a cada tema considerado, atribuem-se graus de fragilidade,
conforme a observação natural o indique. O cálculo da fragilidade natural de uma paisagem é o
resultado da média aritmética simples dos cinco parâmetros, além das informações comple-
mentares sobre o uso da terra.

À vulnerabilidade natural, atribuem-se valores de estabilidade a cada unidade
homogênea, tendo em vista o conceito de análise ecodinâmica, Tricart (1977, 1992).
Em termos genéricos, a classificação das unidades obedece o esquema indicado na
tabela seguinte:

UNIDADE R E L A Ç Ã O  P E D O G Ê N E S E  /  M O R F O G Ê N E S E VALOR

E s t á v e l P r e v a l e c e  a  pedogênese ( 1 )

Intermediár ia E q u i l í b r i o  pedogênese  /  morfogênese ( 2 )

Ins táve l P r e v a l e c e  a  mor fogênese ( 3 )
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Define-se a estabilidade ou vulnerabilidade (resistência ao processo natural de erosão)

das unidades de paisagem natural pela análise integrada do conjunto rocha, solo, relevo, vege-

tação e clima. São elementos considerados, em cada componente físico da paisagem, sob o

ponto de vista da susceptibilidade à erosão:

- tipo de rocha;

- tipo de solo;

- forma de relevo;

- tipo de vegetação e densidade de cobertura;

- tipo de clima (precipitação);

Desta forma, uma unidade homogênea, do ponto de vista da estabilidade e vulnerabili-

dade, caracteriza-se pelos seguintes aspectos:

- Rocha: a resistência da rocha à erosão é oriunda de sua constituição litológica, estru-

tura e história da evolução do ambiente geológico em que se encontra;

- Solo: a resistência do solo ao processo de erosão é conseqüência do tipo de

solo e de suas características físicas, tais como: textura, estrutura, porosidade, perme-

abilidade, profundidade, pedregosidade e fertilidade;

- Relevo: a influência do relevo no processo de erosão é derivada de sua

morfologia, que se subdivide em morfografia (aspectos descritivos do terreno,

como sua forma e aparência) e em morfometria (aspectos quantitativos do relevo,

como altitude, amplitude altimétrica, declividade e intensidade de dissecação pela

drenagem);

- Vegetação: a vegetação, no processo de erosão, é proporcional ao grau de cobertura

oferecida ao terreno, fruto da sua exuberância e massa foliar.

Objetivando-se padronizar e estabelecer somente um roteiro metodológico para a con-

fecção do mapa de unidades de paisagem natural, construíram-se tabelas contendo tipologias

básicas, que ilustram condições naturais, com apoio na metodologia proposta por Crepani et

al. (op. cit.). Previsivelmente, não se atingiram todas as situações possíveis e, portanto, a cada

novo projeto, dever-se-ão fazer acréscimos, ajustes e, inclusive, melhorias, sem, contudo, des-

figurar-se o princípio metodológico.

Referem-se, essas tabelas, às características físicas e aos valores de estabilidade ecodi-

nâmica das unidades de paisagem natural, estabelecendo-se, para cada unidade cartografada,

uma descrição sucinta, com respeito ao clima, geologia, solo, relevo e vegetação, bem como

seus respectivos valores de estabilidade:
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UNID. CLIMA VALOR. GEOL. VALOR. SOLO VAL. RLV. VAL.. VGT. VAL. TOTAL MÉDIA

1
T B h -

Bmh]P
1 , 5 P∈Sr1.1 2 , 5 ER2-Al 2 , 9 Al2-31 2,3 Ar 1,9 11,1 2,22

P∈Sr3.1

2 B h - P 1 , 5 P∈Sr1.1 2 , 5
EUR2-

Al
2 , 7 Al2-23 2,1 Sp(SbgP) 2,3 11,1 2,22

3 B h - P 1 , 5 P∈Sr4.1 2 , 5
EUR2-

Al
2 , 7 Al2-23 2,1 SbgP 2,3 11,1 2,22

4 B h - P 1 , 5 P∈Sr4.1 2 , 5
EUR2-

Al
2 , 7 Al2-23 2,1 SbgP 2,3 11,1 2,22

5
T[Bs-

B h - P]
1 , 7 P∈Sr3.3 1 , 7

EUR2-

Al
2 , 7 Al2-22 1,6 S 2,5 10,2 2,04

6 B h - P 1 , 7 P∈Sr3.1 2 , 6 UI1-Al 2 , 3 Al2-12 1,7 Bd 1,0 9,3 1,86

7 B h - P 1 , 7 P∈Sr3.2 2 , 5 RE2-Al 2 , 9 Al2-12 1,7 SbgP 2,3 11,1 2,22

8
T[Bh-

Bmh]P
1 , 6 P∈Sr1.1 2 , 5 RE1-Al 2 , 9 Al2-12 1,7 SbgP 2,3 11,0 2,20

9
T[Bs-

B h] - P
1 , 7 P∈Sr4.2 2 , 5

RHE1-

Al
3 Al2-12 1,7 S 2,5 11,4 2,28

1 1
T[Bh-

B M H - P ]
1 , 6 P∈Sr3.2 2 , 5 UI1-Al 2 , 3 Al2-12 1,7 Bd 1,0 9,1 1,82

T[Bh-

Bmh] - P

T a b e l a  1 :  E x e m p l o  d e  C a r a c t e r í s t i c a s  F í s i c a s  e  V a l o r e s  d e  E s t a b i l i d a d e  Ecod inâmica

F o n t e :  C a p í t u l o  d e  A n á l i s e  d a  V u l n e r a b i l i d ad e  N a t u r a l  d o  P r o j e t o  Z E E  B r a s i l - V e n e z u e l a .

Consoante a metodologia adotada, aos valores médios e classes de estabilidade, asso-

cia-se uma tabela de cores, cujos matizes indicam o grau de estabilidade das paisagens naturais.

Por exemplo, uma classe vulnerável (média entre 2,7 e 3,0) receberá matiz predominantemente

vermelho; já uma classe estável (média entre 1,0 e 1,3) receberá cor azul; a classe de estabili-

dade mediana receberá a cor amarela. A combinação das três cores básicas permite que se ob-

tenha uma graduação cromática, representando uma razoável gama de valores intermediários.
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 GRAU DE SATURAÇÃO
UNIDADE DE

P A I S A G E M

V A L O R E S

M É D I O S

G R A U  D E

VULNERABILIDADE.
V E R M V E R D E AZUL T O N A L I D E

U 1 3 , 0 2 5 5 0

U 2 2 , 9 2 5 5 5 1

U 3 2 , 8 2 5 5 1 0 2

U 4 2 , 7

V U L N E R Á V E L

2 5 5 1 5 3

U 5 2 , 6 2 5 5 2 0 4

U 6 2 , 5 2 5 5 2 5 5

U 7 2 , 4 2 0 4 2 5 5

U 8 2 , 3

M O D E R A D A M E N T E .

V U L N E R Á V E L

1 5 3 2 5 5

U 9 2 , 2 1 0 2 2 5 5

U 1 0 2 , 1 5 1 2 5 5

U 1 1 2 , 0 2 5 5

0

U 1 2 1 , 9 2 5 5 5 1

U 1 3 1 , 8

M O D E R A D A M E N T E .

E S T Á V E L

V U L N E R Á V E L

2 5 5 1 0 2

U 1 4 1 , 7 2 5 5 1 5 3

U 1 5 1 , 6 2 5 5 2 0 4

U 1 6 1 , 5 2 5 5 2 5 5

U 1 7 1 , 4

E

S

T

A

B

I

L

I

D

A

D

E

M O D E R A D A M E N T E .

E S T Á V E L

2 0 4 2 5 5

U 1 8

V

U

L

N

E

R

A

B

I

L

I

D

A

D

E

1 , 3 1 5 3 2 5 5

U 1 9 1 , 2 1 0 2 2 5 5

U 2 0 1 , 1 5 1 2 5 5

U 2 1 1 , 0

E S T Á V E L

0

0 2 5 5

Obs. As nuanças obtidas nos mapas do projeto, embora próximas, não são iguais àquelas indicadas, devido às limitações dos plotadores a jato de tinta.

3- ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O conjunto de atividades desenvolvidas, juntamente, com o tratamento e análise dos

dados obtidos representam o relatório final, do Projeto, organizado da seguinte maneira:
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3.1- Textos

Desenvolveram-se todos os temas, em língua portuguesa, primordiais à elaboração do

Mapa de Vulnerabilidade Natural e o decorrente Mapa de Classes de Vulnerabilidade. Utili-

zou-se o editor de texto MS-WORD, além do Corel Draw, no caso das ilustrações.

3.2- Mapas

Digitalizaram-se e georreferenciaram-se todos os mapas, utilizando-se o sistema

MAXICAD, da Maxidata. Os dois mapas finais, referentes à vulnerabilidade natural, apresentam-

se na escala 1:250.000 e os demais, Pluviometria, Gelogia, Geomorfologia, Solos e Vegetação,

como figuras, no formato A-3. Exportaram-se os arquivos digitais para o formato universal

DXF, viabilizando-se a sua utilização em outros sistemas.

BBBB IIII BBBB LLLL IIII OOOO GGGG RRRRAAAA FFFF IIII AAAA
BECKER, B.  K.  & EGLER, C.  G.  -  1996 -  Detalhamento da Metodologia  para  Execução do Zonea-

mento Ecológico-Econômico pelos  Estados da Amazônia Legal  -  LAGET/UFRJ/SAE-PR. Rio  de

Janei ro ,  43p.

CREPANI et  Al  (1996)  -  Metodologia  para  a  Obtenção de Unidades  Homogêneas  e  Vulnerabi l idade

Natura l .  Inst i tu to  Nacional  de  Pesquisas  Espacia is  -  São José  dos  Campos,INPE.

RESENDE,  M.  e t  a l .  1995 -  Pedologia:  base  para  a  d is t inção de  ambientes .  Viçosa ,  NEPUT.

ROSS J .L.S.  1991 -  Geomorfologia Ambiente  e  Planejamento .

ROSS J .L.S.  (1994)  :  Anál ise  Empír ica  da  Fragi l idade  dos  Ambientes  Natura is  e  Antropizados,  in

Revis ta  do Depar tamento de Geograf ia  -  FFLCH-USP,  São Paulo,  n  º  8  (63-74) .

TRICART, J .  1977 -  Ecodinâmica,  IBGE-SUPREN, Rio de  Janeiro ,  91 p .  (Recursos  Naturais  e

Meio Ambiente ) .

TRICART, J.  KIEWIETDEJONG C.  -  1992 -  Ecogeography and Rura l  Management .  Essex ,  U K.

Longman Scient i f ic  & Technical .

TRICART, J .  (1982):  Paisagem e Ecologia .  Interfácies  escr i tos  e  documentos .  São José do Rio

Preto.  IBILCE-UNESP nº  76 . ,  55p .

ZONIFICACION ECOLOGICA-ECONOMICA: Ins t rumento para  l a  conservacion y e l  desarrol lo

s o s t e n i b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  A m a z ô n i a .  M e m ó r i a s  d e  l a  R e u n i ó n  R e g i o n a l  r e a l i z a d a  e m

M a naus ,  Bras i l ,  25-29  de  abr i l  de  1994.
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RESUMO

A avaliação da vulnerabilidade natural na zona fronteiriça entre Brasil e as Repúblicas
de Peru e Bolívia realizou-se com base nas informações geológicas, geomorfológicas, pedoló-
gicas, fitoecológicos e climáticas das diferentes unidades homogêneas de paisagem, identifi-
cadas mediante a análise de produtos de sensores remotos e trabalhos de campo.

Analisou-se a relação estabilidade/vulnerabilidade da área, em função da distribuição
espacial das referidas unidades homogêneas – classificadas em 5 categorias: vulnerável, mo-
deradamente vulnerável, moderadamente vulnerável/estável, moderadamente estável e estável
- e da importância particular de cada um dos fatores na determinação de cada classe de vulne-
rabilidade. Desta maneira, usando-se tais informações e atributos, elaborou-se o Mapa de
Vulnerabilidade Natural.

1- INTRODUÇÃO

A partir da caracterização de alguns parâmetros físicos e biológicos da natureza, ou
seja, Cobertura Vegetal, aspectos geológicos, tipo de solo, formas de relevo e clima, avaliou-
se o grau de vulnerabilidade/estabilidade natural da área do projeto.

Objetiva-se, com este trabalho, dispor de informações, análises e conclusões, como
embasamento à Carta de Subsídios a Gestão Territorial e aos estudos sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) e Ordenamento Territorial da região. O Mapa de Vulnerabilida-
de Natural apresenta os resultados obtidos.

Cabe destacar-se que o conceito de vulnerabilidade/estabilidade natural, aqui adotado,
é definido em relação ao tipo de resposta perante a erosão dos solos, avaliados segundo as
suas propriedades físico-naturais. O Grau de Vulnerabilidade ou Índice de Vulnerabilidade
corresponde ao inverso do Grau de Estabilidade.

2- METODOLOGIA

Desenvolveu-se a metodologia para a execução do Mapa de Vulnerabilidade/ Esta-
bilidade Natural aliando-se o Conceito de Ecodinâmica (TRICART, 1977), cujo fundamento é
a relação entre a pedogênese e a morfogênese, a capacidade de integração de estudos, através
das imagens TM-LANDSAT, posteriores trabalhos da Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE/PR-CCZEE 1991), Becker e Egler (1996) e Crepani et al. (1996).

Análise e interpretação de imagens do tipo LANDSAT-TM (escala 1:250.000, na com-
posição colorida, com as bandas 3, 4 e 5, associadas às cores azul, verde e vermelho, res-
pectivamente) possibilitaram a elaboração de um mapa preliminar de Unidades Homogêne-
as de Paisagem. Considerou-se os padrões fotográficos identificados pelas variações de co-
res, textura, forma, padrões de drenagem e relevo, passíveis, contudo, de alterações nos ma-
tizes, dentro de padrões característicos, oriundos de feições decorrentes da intervenção hu-
mana na paisagem.
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Delimitaram-se as unidades homogêneas de paisagem, utilizando-se como âncora a
imagem de satélite, que permitiu o acesso às informações que as diferentes resoluções (espa-
cial, temporal e radiométrica) da imagem puderam oferecer, ao contrário do simples cruza-
mento de informações, a partir de dados de diferentes escalas, épocas e metodologias de tra-
balho, que nem sempre apresentam um resultado consistente com a realidade atual.

No que concerne à geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e dados cli-
matológicos da região, atualizados por meio de trabalhos de campo e interpretação de ima-
gens de sensoriamento remoto, analisaram-se as informações temáticas auxiliares preexisten-
tes, desde o ponto de vista do grau de participação no processo de erosão dos solos (esta-
bilidade da paisagem).

O produto obtido, associado ao mapa preliminar de Unidades Homogêneas de Pai-
sagem, por interpretação das imagens, permitiu a caracterização temática das unidades de
paisagens.

Classificou-se o grau de estabilidade ou vulnerabilidade de cada unidade de paisagem
segundo as relações de morfogênese e pedogênese. Atribuíram-se à vulnerabilidade 21 valo-
res, entre 1,0 a 3,0 (incremento de 0,1), para cada unidade de paisagem. Por fim, elaborou-se a
Carta de Vulnerabilidade Natural à erosão, na escala 1: 250.000.

3- TEMAS ABORDADOS

Uma unidade homogênea de paisagem é uma entidade geográfica que contém atri-
butos ambientais capazes de diferençá-la de suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possui
vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede integrada por outras unidades
territoriais.

Para analisar-se uma unidade de paisagem natural, faz-se necessário o conhecimento
de sua gênese, constituição física, forma, estágio de evolução e tipo de cobertura vegetal. Es-
tas informações são fornecidas pela geologia, geomorfologia, pedologia e fitoecologia, preci-
sando ser integradas para que se tenha um retrato fiel do comportamento de cada unidade,
frente a sua composição. Necessita-se da climatologia para que se conheçam algumas caracte-
rísticas climáticas da região onde se localiza uma unidade de paisagem, a fim de que se es-
tabeleçam medidas preventivas para as decorrências das alterações impostas pela ocupação
humana.

A partir dos Princípios da Ecodinâmica (TRICART, 1977), efetuou-se a análise morfo-
dinâmica das unidades de paisagem natural, como supramencionado, que estabelece uma rela-
ção direta entre os processos de morfogênese/pedogênese: a primeira é diretamente proporci-
onal aos processos erosivos modificadores das formas de relevo e a segunda é diretamente
proporcional aos processos formadores dos solos.

Assim, com respeito à influência dos temas sobre o grau de fragilidade da Unidade de
Paisagem Natural:

A geologia, através da geotectônica e da geologia estrutural, dá informações relativas
à história da evolução do ambiente geológico e com o auxílio da mineralogia e da petrologia
revela o grau de coesão das rochas componentes.
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A geomorfologia mostra as características morfométricas da paisagem - amplitude do
relevo, declividade e grau de dissecação da unidade de paisagem -, que permitem a quantifi-
cação empírica da energia potencial disponível para o “runoff” (transformação de energia po-
tencial em energia cinética, responsável pelo transporte de materiais, que esculpe as formas de
relevo).

A pedologia fornece a maturidade dos solos, indicador básico da posição ocupada pela
unidade dentro da escala gradativa da ecodinâmica. A maturidade dos solos, produto direto do
balanço morfogênese / pedogênese, indica se há dominância dos processos erosivos da mor-
fogênese (solos jovens e pouco desenvolvidos) ou se, em outro extremo, as condições de esta-
bilidade levam à prioridade dos processos de pedogênese (solos maduros, lixiviados e bem
desenvolvidos).

A cobertura vegetal representa a defesa da unidade de paisagem contra os efeitos dos
processos modificadores das formas de relevo. Ela evita o impacto das gotas de chuva, impe-
de a compactação dos solos, aumenta a capacidade de infiltração, suporta a vida silvestre e
retarda o ingresso das águas provenientes das precipitações nas correntes de drenagem.

As informações concernentes à pluviosidade anual e à duração do período chuvoso
permitem a quantificação empírica do grau de risco a que é submetida uma unidade de
paisagem.

4- ELABORAÇÃO DA CARTA DE VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO

Na elaboração da Carta de Vulnerabilidade Natural à Erosão utilizaram-se os seguintes
materiais:

- Imagens TM/LANDSAT (escala 1:250.000, composição colorida RGB 543), data: 1987;

- Cartografias temáticas, em escala 1:250.000 e respectivos relatórios de geologia, ge-
omorfologia, solos, fitoecologia e climatologia da área de estudo;

- Cartas planialtimétricas do IBGE, escala 1:250.000;

- Material bibliográfico;

- Imagens de sensoriamento remoto, RADAR, do Projeto RADAMBRASIL, escala
1:250.000.

Caracterizaram-se as unidades de paisagem natural a partir do estudo dos padrões de
textura, tonalidade, sistemas de drenagem e formas de relevo. No domínio brasileiro, efetuada
a interpretação e compatibilização, em termos de superfície ocupada e similaridade de pa-
drões, delimitaram-se 86 unidades de paisagem natural.

Nas Tabelas 1 e 2 distribuem-se e caracterizam-se as unidades de paisagem, segundo
suas áreas respectivas e em relação ao percentual que ocupam na superfície total.

A partir da análise quantitativa das unidades de paisagem, observa-se que a grande
maioria delas possuem áreas menores que 150 km2, sendo aquelas inferiores a 50 km2 as mais
representativas da região estudada (64 % do total). O somatório das áreas destas pequenas
unidades (>50km2) representa somente 12,25 % da área total. Destaca-se, também, a unidade
69, que ocupa, aproximadamente, 805 km2 (12,67 % da área total).
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S U P E R F Í C I E

( k m 2 )
U N I D A D E S

0  –  4 9
2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 1 0 ; 1 1 ; 1 2 ; 1 3 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 9 ; 2 0 ; 2 2 ; 2 4 ; 2 5 ; 2 7 ; 2 8 ; 3 0 ; 3 2 ; 3 3 ; 3 8 ; 4 0 ; 4 1 ; 4 4 ; 4 5 ; 4 8 ; 4 9 ;

5 0 ; 5 1 ; 5 2 ; 5 3 ; 5 5 ; 5 9 ; 6 0 ; 6 1 ; 6 2 ; 6 3 ; 6 4 ; 6 6 ; 6 7 ; 7 0 ; 7 2 ; 7 3 ; 7 6 ; 7 7 ; 7 8 ; 7 9 ; 8 0 ; 8 1 ; 8 2 ; 8 3 ; 8 6

5 0  –  9 9 2 6 ; 2 9 ; 3 4 ; 3 5 ; 3 6 ; 3 9 ; 4 6 ; 5 6 ; 5 7 ; 6 5 ; 6 8 ; 7 1 ; 8 4 ; 8 5

1 0 0 –  1 4 9 1 ; 1 7 ; 1 8 ; 2 1 ; 3 7 ; 4 2 ; 5 4 ; 5 8

1 5 0 –  1 9 9 4 7 , 7 4

2 0 0 –  2 4 9 7 , 1 4

2 5 0 –  2 9 9

3 0 0 – 3 4 9 7 5

3 5 0 –  3 9 9

4 0 0 –  4 4 9

4 5 0 –  4 9 9 2 3 , 4 3

5 0 0 –  5 4 9

5 5 0 –  5 9 9

6 0 0 –  6 4 9 3 1

6 5 0 –  6 9 9

7 0 0 –  7 4 9

7 5 0 –  7 9 9

8 0 0 –  8 4 9 6 9

Tabela 1: Distribuição das diversas Unidades de Paisagem Natural, segundo suas respectivas áreas (intervalo de 50 km2)

S U P E R F Í C I E

(km 2 )

N Ú M E R O  D E  U N I D A D E S  E

P E R C E N T U A L  ( % )  E Q U I V A L E N T E

Á R E A  ( k m 2 )  E  P E R C E N T U A L  ( % )

C O R R E S P O N D E N T E

0  –  4 9 5 5    -   6 3 , 9 % 7 7 7 , 6 2   ( 1 2 , 2 5 % )

5 0  –  9 9 1 4   -   1 6 , 2 % 1 0 5 4 , 6 8   ( 1 6 , 6 1 % )

1 0 0 –  1 4 9 8   -   9 , 3 % 9 3 2 , 8 1    ( 1 4 , 6 9 % )

1 5 0 –  1 9 9 2   -   2 , 3 % 3 7 3 , 4 3   ( 5 , 8 8 % )

2 0 0 –  2 4 9 2   -   2 , 3 % 4 6 5 , 6 2   ( 7 , 3 3 % )

2 5 0 –  2 9 9

3 0 0 – 3 4 9 1   -   1 , 1 % 3 2 8 , 1 2    ( 5 , 1 7 % )

3 5 0 –  3 9 9

4 0 0 –  4 4 9

4 5 0 –  4 9 9 2   -   2 , 3 % 9 6 8 , 7 5   ( 1 5 , 2 6 % )

5 0 0 –  5 4 9

5 5 0 –  5 9 9

6 0 0 –  6 4 9 1   -   1 , 1 % 6 4 0 , 6 2  ( 1 0 , 0 9 % )

6 5 0 –  6 9 9

7 0 0 –  7 4 9

7 5 0 –  7 9 9

8 0 0 –  8 4 9 1   -   1 , 1 % 8 0 4 , 6 8  ( 1 2 , 6 7 % )

T a b e l a  2 :  D a d o s  e s t a t í s t i c o s  d a s  u n i d a d e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d e  ( i n t e r v a l o  d e  5 0  k m 2 )
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5- ASSOCIAÇÃO DO MAPA PRELIMINAR DAS UNIDADES DE PAISAGEM
NATURAL COM DADOS AUXILIARES PREEXISTENTES

As unidades de paisagem natural caracterizam-se de acordo com os temas: geologia,
geomorfologia, pedologia, clima e Cobertura Vegetal, considerando-se a contribuição destes
à fragilidade da paisagem analisada. Com esta prerrogativa, construíram-se diversas tabe-
las (Tabelas 3; 4; 5; 6 e 7), designando-se Pesos de Vulnerabilidade a cada unidade dos diver-
sos mapas temáticos. São 21 classes de vulnerabilidade à erosão, com situações de predomí-
nio dos processos de pedogênese (em que se atribuem valores próximos a 1,0), passando-se a
estágios intermediários (onde se atribuem valores ao redor de 2,0), e de maior influência dos
processos de morfogênese (que correspondem aos valores próximos de 3,0).

P R E C I P I T A Ç Ã O  ( m m ) P E S O

1 7 5 0 1 , 4 2 8

1 7 2 5 1 , 4 1 2

1 7 0 0 1 , 4 0 0

T a b e l a  3 :  D e s i g n a ç ã o  d o s  d i v e r s o s  p e s o s  d e  v u l n e r a b i l i d a d e  a p l i c a d o s  a o  C L I M A

S Í M B O L O D E S C R I Ç Ã O P E S O

Qha A l u v i õ e s 2 , 9

Qph t A l u v i ã o e s  e m  T e r r a ç o s  F l u v i a i s 2 , 8

Tsa F o r m a ç ã o  S o l i m õ e s  ( a ) 2 , 3

Tsb F o r m a ç ã o  S o l i m õ e s  ( b ) 2 , 5

Tsc F o r m a ç ã o  S o l i m õ e s  ( c ) 2 , 7

T a b e l a  4 :  D e s c r i ç ã o  d a s  d i v e r s a s  u n i d a d e s  e  d e s i g n a ç ã o  d e  P e s o  d e  V u l n e r a b i l i d a d e  a p l i c a d o  à  G E O L O G I A

SÍMBOLO D E S C R I Ç Ã O PESO

K11 Cristas com ordem muito pequena de grandeza e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 2 . 6

K21 Cristas com ordem pequena de grandeza e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 2 . 5

C 1 1 Colinas com ordem muito pequena de grandeza e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 1 . 9

C 1 2 Colinas com ordem muito pequena de grandeza e fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 2 . 1

C 2 1 Colinas com ordem pequena de grandeza e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 1 . 8

C 2 2 Colinas com ordem pequena de grandeza e fraca intensidade de aprofundamento da drenagem 2 . 0

C 3 1 Colinas com ordem mediana de grandeza e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem. 1 . 5

C 3 2 Colinas com ordem mediana de grandeza e fraca intensidade de aprofundamento da drenagem 1 . 6

Apf P l a n í c i e  F l u v i a l 1 . 2

Apt f P l a n í c i e  e  T e r r a ç o  F l u v i a l 1 . 1

E t f1 T e r r a ç o  F l u v i a l 1 . 1

Tabela  5 :  Descr ição das  d iversas  unidades  e  des ignação de  Peso de  Vulnerabi l idade  apl icado à  GEOMORFOLOGIA
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SÍMBOLO D E S C R I Ç Ã O PESO

P A a 1 Podzolissolo Amarelo Álico Tb + Podzolissolo Vermelho – Amarelo Álico Tb 1 , 5 2

Pve1 Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta + Podzolissolo Amarelo Álico Tb 2 , 0

Pve2 Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta + Cambissolo Eutrófico Ta 2 , 3 6

Pve3 Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta + Podzolissolo
Vermelho Amarelo Álico Tb

1 , 8 8

Pve4 Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta + Cambissolo Eutrófico
Ta + Podzolissolo Vermelho Amarelo Álico Tb

2 , 2 4

P v a 1 Podzolissolo Vermelho – Amarelo Álico Plínt ico Tb + Podzolissolo
Amarelo Álico Tb

1 , 7 6

P v a 2 Podzolissolo Vermelho Amarelo Álico Tb + Podzolissolo Vermelho
Amarelo Álico Tb

1 , 4 8

Ce Cambissolo Eutrófico Ta + Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta 2 , 4 4

Gpe Gleissolo Húmico Eutrófico Ta + Neossolo Flúvico Eutrófico Ta 2 , 9 2

Tabela  6 :  Descr ição das  d iversas  unidades  e  des ignação de  Peso de  Vulnerabi l idade  apl icado ao  tema S O L O S

SÍMBOLO D E S C R I Ç Ã O PESO

FOD F l o r e s t a  O m b r ó f i l a  D e n s a 1 , 0

F O A B P C F l o r e s t a  O m b r ó f i l a  A b e r t a  c o m  B a m b u ,  P a l m e i r a s  e  C i p o 1 , 2

FAL F l o r e s t a  A b e r t a  A l u v i a l 1 , 2

AP P a s t a g e n s 2 , 8 5

Tabela 7: Descrição das diversas unidades e designação de Peso de Vulnerabilidade aplicado à COBERTURA VEGETAL

Uma análise da descrição das diversas unidades dos mapas temáticos e seus Pesos de
Vulnerabilidade permite observar-se que:

1o) Exceptuando-se os Pesos de Vulnerabilidade aplicados ao CLIMA e à GEOLOGIA, os
demais temas apresentam uma ampla distribuição de valores, entre as 21 categorias possíveis,
desde próximo a 1,0 (estabilidade) até próximo a 3,0 (instabilidade) (Figura 1). A diferença
entre o valor máximo e mínimo dos Pesos de Vulnerabilidade aplicados ao Clima é de 0,028 e
à Geologia é de 0,6.

2o) Apesar da ampla distribuição dos Pesos de Vulnerabilidade nos temas Solos, Co-
bertura Vegetal e Geomorfologia, é importante considerar-se a relação percentual de unidades
cartográficas, para as quais atribuíram-se valores acima de 2,0 (relativo a unidades com pre-
ponderância nos processos morfogenéticos) sobre o total das demais unidades. Os temas Ge-
ologia e Solos apresentam a maioria ou mesmo a soma das unidades cartográficas com valo-
res de vulnerabilidade acima de 2,0 (maior grau de influência na determinação da vulnerabili-
dade), assim como a temática Clima não apresenta nenhuma unidade com valores de vulnera-
bilidade maiores a 2,0 (Figura 2).



II- Vulnerabilidade Natural 24

            OEA

A designação dos Pesos de Vulnerabilidade dos diferentes temas é de suma importân-
cia no cálculo dos valores de vulnerabilidade das diversas unidades de paisagem, assim como
nas conclusões e considerações finais a serem realizadas.

Clima

Geologia

Geomorfologia

Solos

Cobertura Vegetal

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

    PESO DE VULNERABILIDADE

F i g u r a  1 :  D i s t r i b u i ç ã o  d o s  v a l o r e s  d e  P e s o s  d e  V u l n e r a b i l i d a d e ,  s e g u n d o  o s  d i f e r e n t e s  t e m a s

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

G e o l o g i a

G e o m o r f o l o g i a

C o b e r t u r a  V e g e t a l

S o l o s

C l i m a  

Figura 2: Unidades com Peso de Vulnerabilidade > 2,0 em relação ao total, expresso em %, para os diferentes temas .

O mapa preliminar das unidades de paisagem natural, obtido através da análise e in-
terpretação das imagens TM/LANDSAT, integra-se, individualmente, aos dados temáticos (ma-
pas, tabelas e relatórios) e, posteriormente, cada unidade de paisagem recebe um valor final,
resultante da média dos valores individuais. Esta média aritmética permite a caracterização
das unidades de paisagem numa escala de estabilidade/vulnerabilidade com 21 classes,
onde as mais estáveis apresentam valores mais próximos de 1,0 e as mais vulneráveis
próximos de 3,0.

Enquadraram-se, como desfecho da aplicação da metodologia supra-referida, as 86
unidades de paisagem natural, em 6 classes de vulnerabilidade (das 21 possíveis), com
valores agrupados entre 1,6 e 2,1 (Tabela 8). Designou-se uma cor característica para cada
Classe de Vulnerabilidade, dentro de uma escala de cores com extremos em vermelho para
as mais vulneráveis e azul para as mais estáveis.
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V U L N E R A B I L I D A D E

C L A S S E G R A U U N I D A D E S  H O M O G Ê N E A S  ( n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  e n t r e  p a r ê n t e s e s )

1 , 0

1 , 1

1 , 2
Es t áve l

1 , 3

1 , 4

1 , 5

1 , 6 6 5

M o d e r a d a m e n t e

Es t áve l

1 , 7 4 ;  9 ;  1 1 ;  4 0 ;  4 9  ; 5 0  ; 5 2  ; 5 3  ; 7 2

1 , 8 5 ; 1 0 ; 1 8 ; 2 0 ; 2 1 ; 2 9 ; 3 1 ; 3 2 ; 3 4 ; 3 5 ; 3 8 ; 4 2 ; 4 3 ; 4 7 ; 4 8 ; 5 4 ; 5 5 ; 6 8 ; 6 9 7 0 ; 7 3 ; 7 4 ; 7 5

1 , 9

1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 1 2 ; 1 3 ; 1 4 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 7 ; 1 9 ; 2 3 ; 2 4 ; 2 5 ; 2 6 ; 2 7 ; 2 8 ; 3 0 ; 3 3 3 6 ; 3 7 ; 3 9 ; 4 1 ; 4 4 ; 4

5 ; 4 6 ; 5 9 ; 6 3 ; 7 1 ; 7 7 ; 7 8 ; 7 9 ; 8 0 ; 8 3 ; 8 4 ; 8 5 ; 8 6

2 , 0 2 2 ; 5 6 ; 5 8 ; 6 0 ; 6 1 ; 6 4 ; 6 6 ; 6 7 ; 7 6 ; 8 2

2 , 1 5 1 ; 5 7 ; 6 2 ; 8 1

M o d e r a d a m e n t e

E s t á v e l  /

V u l n e r á v e l

2 , 2

2 , 3

2 , 4

2 , 5

M o d e r a d a m e n t e

V u l n e r á v e l

2 , 6

2 , 7

2 , 8

2 , 9
V u l n e r á v e l

3 , 0

Tabela  8 :  Class i f icação das  d i ferentes  unidades  homogêneas  em cada uma das  21 Classes  de  Vulnerabi l idade .

Visando facilitar a compreensão e análise dos mapas, realizou-se um novo agru-
pamento destas Classes de Vulnerabilidade, dividindo-se em 5 categorias a região do
Projeto: Vulnerável (classes com valores de 3,0 a 2,7), Moderadamente Vulnerável (valo-
res de 2,6 a 2,3), Moderadamente Estável/Vulnerável (valores de 2,2 a 1,8), Moderada-
mente Estável (valores de 1,7 a 1,4) e Estável (valores de 1,3 a 1,0) (Figura 3).

O setor brasileiro, considerado neste Projeto, concernente à área fronteiriça entre
Brasil e as Repúblicas de Peru e Bolívia, apresenta cerca de 88% das unidades de paisa-
gem, compreendidas por regiões que são avaliadas como pertencentes à classe Modera-
damente Estável / Vulnerável, índice intermediário dentro da classificação adotada. Es-
tas ocupam, aproximadamente, 90% do território, em superfície.
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76

10

Moderadamente Estável/Vulnerável
Moderadamente Estável

 Figura 3: Número de Unidades de Paisagem Natural por classe de vulnerabilidade, com base nos dados da tabela 8

 As unidades restantes, classificadas como Moderadamente Estável, represen-
tam 12% da porção brasileira do Projeto e ocupam 10% da área total.

Não se registraram classes extremas de categorias de vulnerabilidade (Estável e Vul-
nerável) e nem a classe “Moderadamente Vulnerável”.

Avaliando-se a importância relativa de cada um dos fatores considerados na
determinação da vulnerabilidade, observa-se que o que mais contribui na designação
do grau de vulnerabilidade física são os temas Geologia e Solos (ocupando, individu-
almente, de 25% a 30%), seguidas, num patamar menor, pelo Clima, Geomorfologia
e Cobertura Vegetal, que ocupam em torno de 15%. (Tabela 9 e Figura 4).

Nas unidades pertencentes à categoria “Moderadamente Estável”, os fatores
que mais influem na estabilidade natural, ante à erosão dos solos, são: o relevo e a
cobertura vegetal. Estas áreas se caracterizam por litologias pertencentes à Formação
Solimões; associações de solos do tipo Podzolissolo Vermelho – Amarelo Álico
Plíntico Tb e Podzolissolo Amarelo Álico Tb  (Pva1), assim como, Podzolissolo
Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta e Podzolissolo Amarelo Álico Tb (Pve1),
além de uma cobertura vegetal composta por Floresta ombrófila aberta de Bambu
(FAB). Predominam planícies e terraços fluvias (Aptf); as colinas têm freqüência medi-
ana, quanto aos interflúvios e muito fraca intensidade de aprofundamento da drenagem (C31),
além de precipitações anuais de cerca de 1700 mm.

Nas unidades pertencentes à categoria “Moderadamente Estável / Vulnerável”,
o tipo de Solo e a Geologia são as características físicas mais marcantes na determi-
nação da vulnerabilidade natural. Elas têm litologias da Formação Solimões (Ts),
associações de solos do tipo Podzolissolo Vermelho – Amarelo Eutrófico Ta e Podzolis-
solo Vermelho Amarelo Álico Tb (Pve3), assim como Gleissolo Húmico Eutrófico Ta e
Neossolo Flúvico Eutrófico Ta (Gpe); sua cobertura vegetal consiste, principalmente,
por Floresta ombrófila aberta com Bambu (FAB), seguida por Floresta aberta aluvial
(FAL). Predominam relevos do tipo colinoso (C12, C22 e C31) e precipitações anuais
próximas a 1700 mm.
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C L A S S E  D E  V U L N E R A B I L I D A D E
CLIMA

%

GEOLOGIA

%

GEOMORFOLOGIA

%

SOLOS

%

COBERTURA

VEGETAL %

Es táve l

M o d e r a d a m e n t e  E s t á v e l 1 6 , 6 9 3 1 , 4 8 1 6 , 0 9 2 2 , 1 4 1 3 , 5 7

Moderadamente Estável / Vulnerável 1 4 , 8 8 2 6 , 9 2 1 8 , 2 4 2 3 , 2 2 1 6 , 7 1

M o d e r a d a m e n t e  V u l n e r á v e l

V u l n e r á v e l

M é d i a 1 5 , 7 8 2 9 , 2 1 7 , 1 6 2 2 , 6 8 1 5 , 1 4

Tabela 9:  Influência percentual  de cada um dos fatores independentes na avaliação da Vulnerabil idade por Classes .
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 Figura 4 - Gráfico de barras sobre a influência (%) de cada um dos fatores na avaliação da vulnerabilidade por Classes.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Classificaram-se as 86 Unidades de Paisagem Natural em 6 classes de vulnerabilidade,
com valores agrupados entre 1,6 e 2,1 (Tabela 10). Posteriores agrupamentos mostraram que
76 unidades (88% do total) pertencem à classe Moderadamente Estável/Vulnerável (entre 1,8
e 2,2), ocorrendo em cerca de 90% do território. Identificaram-se as demais unidades
como Moderadamente Estável (16), representando 12% do total de unidades e 10% da área
total.
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U N I D A D E GEOLOGIA VALOR RELEVO VALOR SOLOS VALOR VEGETAÇÃO VALOR CLIMA VALOR
ΣΣ      DOS

VALORES
MEDIA

1 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

2 Qpht 2,8 Aptf 1,1 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,42 1,9

3 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

4 Qpht 2,8 Aptf 1,1 Ce, PVa1 2,1 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,6 1,7

5 TSc 2,5 C21 1,8 PVe4 2,24 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,14 1,8

6 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

7 TSc 2,5 C12,K11 2,35 PVe3, Ce 2,16 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,61 1,9

8 TSc 2,5 C21,C22 1,9 PVe4 2,24 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,24 1,9

9 TSc 2,5 C21 1,8 PVa2 1,48 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,38 1,7

10 TSc 2,5 C22 2 PVe3 1,88 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,98 1,8

11 Qpht 2,8 Aptf 1,1 PVa1 1,76 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,26 1,7

12 TSc 2,5 K21,C12 2,3 Ce, PVe3 2,16 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,56 1,9

13 TSc 2,5 K21,C12 2,3 Ce, PVe3 2,16 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,56 1,9

14 TSc 2,5 K21,C12 2,3 PVe3 1,88 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,28 1,9

15 TSc 2,5 C12 2,1 Ce 2,44 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,64 1,9

16 TSc 2,5 C12 2,1 Ce 2,44 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,64 1,9

17 TSc 2,5 C12 2,1
PVe4, Ce,

PVe3
2,18 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,38 1,9

18 TSc 2,5 C12,C22 1,9 PVe3, Ce 2,16 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,16 1,8

19 TSc 2,5 C12,Etf 1,6 Gpe, Ce 2,68 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,38 1,9

20 TSc 2,5 C22,Etf 1,55
Gpe,

PVe3
2,4 FOABPC;FAL 1,2 1700 1,4 9,05 1,8

21 TSc 2,5 C22 2
PVe3, Ce,

PVa1
2,02 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,12 1,8

22 TSc 2,5 K11 2,6 Ce 2,44 FOABPC 1,2 1700 1,4 10,14 2

23 TSc 2,5
C21,C22,C

12,K11
2,12

PVe3, Ce,

Pve4
2,18 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,4 1,9

24 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

25 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

26 TSc 2,5 C22,K11 2,3
PVe3,

Pve4
2,06 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,46 1,9

27 TSc 2,5 C12,C22 2,05 PVe4 2,24 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,39 1,9

28 TSc 2,5 C12 2,1
PVe3,

Pve4
2,06 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,26 1,9

29 TSc 2,5 C11 1,8 PVe4 2,24 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,14 1,8

30 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

T A B E L A  1 0 :  C a r a c t e r í s t i c a s  F í s i c a s  e  V a l o r e s  d e  E s t a b i l i d a d e  E c o d i n â m i c a  d a s  U n i d a d es
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UNIDADE GEOLOGIA VALOR RELEVO VALOR SOLOS VALOR VEGETAÇÃO VALOR CLIMA VALOR
SOMA  DOS

VALORES
MEDIA

31 TSc 2,5 C12, C11 1,95
Pve4,

Pve4
2,06 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,11 1,8

32 Qha 2,9 Apf 1,2
Gpe,

PVe3
2,4 FAL 1,2 1700 1,4 9,1 1,8

33 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

34 TSc 2,5 C12 2,1 PVe3 1,88 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,08 1,8

35 TSc 2,5 C12, C11 1,95
PVe3,

PVe4
2,06 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,11 1,8

36 TSc 2,5 C21, K11 2,2
Ce,

PVe4
2,34 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,64 1,9

37 TSc 2,5 C12 2,1
Pve2,

Pve3
2,12 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,32 1,9

38 TSc 2,5 Etf, C12 1,6 Pve4 2,24 FOABPC,FAL 1,2 1700 1,4 8,94 1,8

39 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1725 1,412 9,632 1,9

40 TSc 2,5 C32 1,6 Pva2 1,48 FOABPC,FAL 1,2 1700 1,4 8,18 1,7

41 Qpht 2,8 Aptf 1,1 Gpe 2,92 FAL 1,2 1750 1,428 9,448 1,9

42 TSc 2,5 C22 2 Pve3 1,88 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,98 1,8

43 TSc, TSa 2,4 C22, C21 1,9
Pve3,

Pve4
2,06 FOABPC 1,2 1700 1,4 8,96 1,8

44 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL 1,2 1700 1,4 9,62 1,9

45 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92
FOABPC,FAL,F

OD
1,13 1700 1,4 9,55 1,9

46 TSc,TSb 2,6 C22 2 Pve2 2,36 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,56 1,9

47 TSc,TSb 2,6 C31, C32 1,55 Pve2 2,36 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,11 1,8

48 TSb 2,7 C31 1,5
Pve2,

Pve1
2,18 FOABPC,FOD 1,1 1700 1,4 8,88 1,8

49 TSb 2,7 C31 1,5 Pve1 2 FOD 1 1700 1,4 8,6 1,7

50 TSb 2,7 C31 1,5 Pve1 2 FOABPC,FOD 1,1 1700 1,4 8,7 1,7

51 TSb 2,7
Etf,  C32

C31
1,4

Pve2,

Pve1
2,18 AP 2,85 1700

1,4 10,53
2,1

52 TSb 2,7 Etf 1,1
Pve2,

Pve1
2,18 FOABPC 1,2 1700

1,4 8,58
1,7

53 TSb 2,7 Etf 1,1 Pve2 2,36
FAL,FOABPC,F

OD
1,13 1700

1,4 8,69
1,7

54 TSb 2,7 C32, C31 1,55 Pve2 2,36 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,21 1,8

55 TSb 2,7 C31 1,5 Pve2 2,36 FOABPC,FOD 1,1 1700 1,4 9,06 1,8

56 TSa 2,3
C22,

C31,C21
1,76

Pve1,

Pva2
1,74 AP 2,85 1725

1,412 10,062
2

57 TSb 2,7 C31 1,5

PVa2,

PVe1,

PVe2

1,94 AP 2,85 1725

1,412 10,402

2,1

58 TSa 2,3 C31, C21 1,65
PAa1,

PVa2
1,5 AP 2,85 1750

1,428 9,728
2

59 TSa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,598 1,9

60 TSa 2,3 C31 1,5
PAa1,

PVe1
1,76 AP 2,85 1750

1,428 9,838
2
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UNIDADE GEOLOGIA VALOR RELEVO VALOR SOLOS VALOR VEGETAÇÃO VALOR CLIMA VALOR
SOMA DOS

VALORES
MEDIA

61 TSa 2,3 C31, C22 1,75 PVe1,  PAa1 1,76 AP 2,85 1750 1,428 10,088 2

62 TSa 2,3 C22 2 PVe1 2 AP 2,85 1750 1,428 10,578 2,1

63 TSa 2,3 C22 2 PVe1 2 FAL 1,2 1750 1,428 8,928 1,8

64 TSa 2,3 C21 1,8 PAa1,  PVe1 1,76 AP 2,85 1750 1,428 10,138 2

65 TSa 2,3 C21, C31 1,65 PAa1 1,52 FOD 1 1750 1,428 7,898 1,6

66 TSa 2,3 C21, C31 1,65 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,748 2

67 TSa 2,3 C21 1,8 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,898 2

68 TSa 2,3 C21 1,8 PAa1, GPe1 2,22 FOD,FAL 1,1 1750 1,428 8,848 1,8

69 TSa 2,3
C22, C31,

C21
1,76 PVe1,  PAa2 1,76 FOD,AP 1,92 1750

1,428 9,168 1,8

70 TSa 2,3 C21 1,8 Gpe,  PVe1 2,46 FAL,FOD 1,1 1700 1,4 9,06 1,8

71 Qha 2,9 Apf 1,2 Gpe 2,92 FAL,FOD 1,1 1725 1,412 9,532 1,9

72 Qpht 2,8 Aptf 1,1 PVa1 1,76 FAL 1,2 1750 1,428 8,288 1,7

73 Qpht 2,8 Aptf 1,1 PVa1,  Gpe 2,34 FAL,FOD 1,1 1750 1,428 8,768 1,8

74 TSa 2,3 K11,C21 2,2 Ce,  PVe1 2,22 FOD 1 1725 1,412 9,132 1,8

75 TSa,TSb 2,5 C31 1,5 PVa2,  PVe1 1,74 FOD,AP 1,92 1725 1,412 9,072 1,8

76 TSa 2,3 C21 1,8 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,898 2

77 TSa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,598 1,9

78 TSa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 2,85 1750 1,428 9,598 1,9

79 TSa 2,3 C31 1,5 PVa2 1,48 AP 2,85 1700 1,4 9,53 1,9

80 TSa 2,3 C31 1,5 PVa2 1,48 AP 2,85 1700 1,4 9,53 1,9

81 Qpht, TSa 2,55 C21,Aptf 1,45 PVe1 2 AP 2,85 1750 1,428 10,278 2,1

82 Qpht, TSa 2,55 C21,Aptf 1,45 PVe1, GPe1 2,46 AP,FAL 1,92 1750 1,428 9,808 2

83 TSc 2,5 C12 2,1 PVe4 2,24 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,44 1,9

84 TSc 2,5 C12 2,1 PVe3 1,88 FOABPC 1,2 1700 1,4 9,08 1,8

85 Tsb 2,7 C22 2 PVe1 2 FOD 1 1700 1,4 9,1 1,8

86 TSb 2,7 C22 2 PVe1 2 FOD 1 1700 1,4 9,1 1,8
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Haja vista que o planejamento e a gestão territorial são o principal objeto principal do
ZEE, salienta-se que na região estudada não há unidades pertencentes às classes extremas de
vulnerabilidade, denominadas “Estável” e “Vulnerável”.

Analisando-se a importância relativa de cada um dos fatores considerados na determi-
nação da vulnerabilidade, em toda a região, conclui-se que as características dos Solos e da
Geologia, seguida, num patamar menor, pelas de Geomorfologia, são as que mais contribu-
em no aumento do grau de vulnerabilidade física do meio. Destaca-se que o Clima se
comporta como um fator constante, não representando um parâmetro de muita importância
na determinação da vulnerabilidade.

Nas unidades pertencentes à categoria “Moderadamente Estável”, os fatores que mais
influem na estabilidade natural, ante à erosão dos solos, são a cobertura vegetal e o relevo,
enquanto que, naquelas pertencentes às classes “Moderadamente Estável/Vulnerável”, a geo-
logia e o tipo de solos são as características físicas principais na determinação da vulnerabili-
dade natural.

Do exposto, conclui-se ser eminente a preservação da cobertura vegetal existente, já
que, do contrário, os solos e a Geologia, devido à fácil erosão hídrica, tornar-se-iam sujeitos à
extrema fragilização. Pôde-se observar a contínua remoção da cobertura vegetal natural das
unidades categorizadas com os maiores valores de vulnerabilidade da área (2,0 e 2,1), sendo
substituída por uma cobertura de pastagens.

Procurando-se analisar a influência relativa da cobertura vegetal natural e a
artificial, em algumas regiões da área de estudo, comparam-se os valores de vulnera-
bilidade natural obtidos, considerando-se as unidades que apresentam uma cobertura
vegetal de pastagens (17 unidades) e os valores que se obteriam, presumindo-se que,
ainda, ocorra a cobertura vegetal natural da área, Floresta Ombrófila Densa.

Os valores de vulnerabilidade atual destas 20 unidades, classificam-na dentro
da categoria Moderadamente Estável /Vulnerável, algumas exibindo os maiores valo-
res calculados na área de estudo. O cálculo dos valores de vulnerabilidade prováveis,
considerando-se a existência da cobertura vegetal natural de Floresta Ombrófila Den-
sa, permite observar-se que mais do 95% das unidades podem ser incluídas dentro da
Categoria Moderadamente Estável.

Considerando-se a metodologia empregada neste estudo, pôde-se definir a di-
ferença numérica entre ambos os valores de vulnerabilidade, como a quantificação do
impacto ambiental produzido na região pela mudança da cobertura vegetal (Tabela 11).

Faz-se necessária a execução de outros trabalhos com técnicos dos países vi-
zinhos, visando homogeneizar-se as metodologias, identificar-se as unidades de pai-
sagem; estabelecer-se critérios conjuntos, na designação de Pesos de Vulnerabilidade
e a compatibilizar-se os limites das unidades.

Os resultados obtidos no Mapa de Vulnerabilidade Natural ajustam-se, consi-
deravelmente, às condições predominantes no território brasileiro.
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Unidades Geologia Valor Relevo Valor Solos Valor
Cobert.

Vegetal
Valor Clima Valor

 Vulnerab.

atual

Vulnerab.

original

Impacto

ambiental

51 TSb 2,7
Etf; C32;

C31
1,4

PVe2;

PVe1
2,18 AP 1 1700 1,4 2,1 1,7 0,4

56 Tsa 2,3
C22; C31;

C21
1,76

PVe1;

PVa2
1,74 FOD 1 1725 1,412 2 1,6 0,4

57 TSb 2,7 C31 1,5

PVa2;

PVe1;

PVe2

1,94 AP 1 1725 1,412 2,1 1,7 0,4

58 Tsa 2,3 C31; C21 1,65
PAa1;

PVa2
1,5 AP 1 1750 1,428 2 1,6 0,4

59 Tsa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 1,9 1,6 0,3

60 Tsa 2,3 C31 1,5
PAa1;

PVe1
1,76 AP 1 1750 1,428 2 1,6 0,4

61 Tsa 2,3 C31; C22 1,75
PVe1;

PAa1
1,76 AP 1 1750 1,428 2 1,7 0,3

62 Tsa 2,3 C22 2 PVe1 2 AP 1 1750 1,428 2,1 1,8 0,3

64 Tsa 2,3 C21 1,8
PAa1;

PVe1
1,76 AP 1 1750 1,428 2 1,7 0,3

66 Tsa 2,3 C21; C31 1,65 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 2 1,6 0,4

67 Tsa 2,3 C21 1,8 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 2 1,6 0,4

76 Tsa 2,3 C21 1,8 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 2 1,6 0,4

77 Tsa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 1,9 1,6 0,3

78 Tsa 2,3 C31 1,5 PAa1 1,52 AP 1 1750 1,428 1,9 1,6 0,3

79 Tsa 2,3 C31 1,5 PVa2 1,48 AP 1 1700 1,4 1,9 1,5 0,4

80 Tsa 2,3 C31 1,5 PVa2 1,48 AP 1 1700 1,4 1,9 1,5 0,4

81 Qpht; TSa 2,55 C21; Aptf 1,45 PVe1 2 AP 1 1750 1,428 2,1 1,7 0,4

Tabela 11 : Valores de vulnerabilidade nas unidades que apresentam cobertura vegetal de pastagens e os valores de vulnera-

bilidade inferindo a presença da Cobertura Vegetal original. Calcula-se o “Impacto Ambiental” produzido por esta mudança.
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1- INTRODUÇÃO

Os estudos geológicos preexistentes, confirmados pelas verificações de campo

deste projeto, indicam que a área, em estudo, é constituída, na sua quase totalidade, por

rochas sedimentares de idade atribuída ao Plio-Pleistoceno, recobertas por sedimentos

aluvionares quaternários. Na medida em que as potencialidades minerais desses pacotes

são muito modestas, a região não tem sido, historicamente, alvo de maior atenção, no que

concerne a levantamentos geológicos detalhados e, ainda hoje, o melhor documento car-

tográfico existente é o mapeamento geológico da Folha SC-19 Rio Branco, escala

1:1.000.000, elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL, (SILVA et al., 1976).

Do ponto de vista geotectônico, a área enfocada constitui-se numa cobertura sedi-

mentar não metamorfizada, meso-cenozóica, sobre a borda ocidental do Cráton do Guapo-

ré, constituído por rochas plutônicas variadas e metamorfitos de alto a médio grau, cujas

idades variam do Arqueano ao Proterozóico, referidas, genericamente, como Complexo

Xingu. Conforme menção posterior, a evolução da cobertura sedimentar está, intimamen-

te, relacionada à formação e evolução geológica da Cordilheira dos Andes.

Os estudos geológicos, ora encetados, visaram, principalmente, dar suporte ao

Mapa de Vulnerabilidade Natural. Planejaram-se os trabalhos para a verificação dos pa-

cotes rochosos, quanto ao seus conteúdos litológicos, distribuição espacial e característi-

cas físico-químicas, como composição, porosidade, coesão, permeabilidade, cimentação e

fraturamento, avaliando-os com base no grau de resistência à erosão, independente do ca-

ráter da cobertura vegetal e do solo. Embora coerente com as feições observadas nas ima-

gens coloridas Landsat-TM, constatou-se, com certa surpresa, a existência de uma faixa

de deformação tectônica rígida, recente (neotectônica), responsável por inúmeras falhas

vivas, associadas a fenômenos de deslizamentos, em função da movimentação de blocos

do terreno, ao longo de superfícies, fortemente, inclinadas.

2- METODOLOGIA

A metodologia respaldou-se na construção do Mapa de Vulnerabilidade Natural

dos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, finalidade precípua do projeto contratado. Atu-

alizaram-se as informações, na busca de aprimorar-se o conhecimento das formações ge-

ológicas, conquanto suporte dos solos e das formas de relevo, ou seja, em que medida as

rochas oferecem resistência – ou fragilidade – perante os agentes erosivos da dinâmica

externa. Assim, em ordem seqüencial, realizaram-se:

- pesquisa bibliográfica e análise dos dados e informações;
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- seleção de sensores remotos: imagens de satélite, radar e fotografias aéreas;

- seleção de documentos cartográficos;

- fotointerpretação visual, sobretudo das imagens do satélite Landsat– T, em escala
1:250.000 e 1:100.000

- seleção de objetos fotogeológicos, para observação no campo;

- planejamento da verificação de campo;

- realização de uma etapa de campo com duração de uma semana;

- reinterpretação de dados e levantamentos geofísicos locais e regionais;

- elaboração do mapa geológico, atualizado;

- avaliação do grau de vulnerabilidade dos substratos rochosos, segundo a meto-
dologia do Zoneamento Ecológico-Econômico da Secretaria de Estudos Estratégicos da
Presidência da República (BECKER et al., 1997);

- elaboração da nota explicativa, concernente ao tema geológico.

Durante a etapa de campo, além dos instrumentos clássicos, comuns às lides geoló-
gicas, utilizaram-se equipamentos de geoposicionamento (GPS);

No campo, atuou-se com equipe multidisciplinar, alocada ao projeto, de forma in-
tegrada, realizando-se perfis terrestres, ao longo da rodovia BR-317, que liga Brasiléia a
Assis Brasil; possuindo esta estrada direção aproximada E-W, enquanto que, suas vicinais,
para acesso aos seringais e fazendas, dispõem-se no sentido meridiano.

No escritório, em apoio à interpretação visual, para obter-se realce de feições de
interesse, processaram-se os arquivos digitais referentes às imagens Landsat-T, datadas de
1985 e 1997, escala 1:250.000 e 1:100.000,

Finalmente, como parte da metodologia, preparou-se um mapa geológico, escala
1:600.000, como forma de ilustração e preservação da memória do reconhecimento geo-
lógico efetuado.

3- ESTRATIGRAFIA

3.1 – Formação Solimões

3.1.1- Histórico do Conhecimento Estratigráfico

A área em apreço, em sua quase totalidade, constitui-se por rochas sedimentares da
Formação Solimões, cuja idade, inferida a partir do seu conteúdo fossilífero, rico em ver-
tebrados, atribui-se à interface Plio-Pleistoceno (fig 01).

Trata-se de um pacote rochoso, fracamente consolidado, composto de sedimentos
fluviais, pelíticos, com fácies arenosa subordinada, depositado em extensas planícies alu-
viais. Seqüência sedimentar esta que ocorre em toda a bacia do Alto Amazonas e Acre,
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AAAANNNNEEEEXXXXOOOOSSSS

Aluviões: mal classificadas, com silte, argila e areia, 
inconsolidadas. Depósitos recentes e atuais.

Aluviões indiferenciadas: depósitos de argila, silte e areia fina a 
muito fina, às vezes média a grosseira. Depósitos pouco espessos, 
ocupando terraços fluviais esculpidos sobre a Formação Solimões.

Rochas sedimentares pelíticas, pelítico-arenosas  e arenosas, mal 
classificadas, de cor cinza a cinza esbranquiçada, avermelhada e 
amarelada, quando alteradas. Brechas intraformacionais, arcóseos 
finos e argilitos variegados, laminados. Estratificações cruzadas, 
típicas de ambientes fluviais ( ). Nódulos calcários e 
gipsíferos. Abundantes fósseis de vertebrados, invertebrados e 
plantas .
Tectonismo sin e pós-sedimentação: neotectonismo.
   TQsa - pouco ou nada afetado.
   TQsb - Intermediário.
   TQsc - fortemente afetado.

point bar

F i g u r a  1 :  Q u a d r o  E s t r a t i g r á f i c o
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 prolongando-se, para oeste, em direção aos Andes, nas bacias do Pastaza e Ucayali e re-
cebendo numerosas denominações, tanto no Peru, como no Brasil.

A primeira referência bibliográfica remonta a Chandless (1866, p.2 e 4, apud SILVA

et al., 1976) que explorando o rio Aquiri, atual rio Acre, divulgou a descoberta de uma
grande tartaruga fóssil, num horizonte de argilas endurecidas com veios de material, pro-
vavelmente, carbonático e arenitos calcíferos, com aspecto pseudoconglomerático, aos
quais Hart (apud OLIVEIRA e LEONARDOS, 1943) denominou Camadas Aquiri, do Grupo
Amazoniano (OLIVEIRA e LEONARDOS, 1943, p.522, apud SILVA et al., 1976).

No vizinho país Peruano, Orton (1867) descreveu argilas plásticas e arenosas, cinza
escuras, por vezes fossilíferas, contendo depósitos de linhito, no rio Marañon, denominan-
do-as de Formação Pebas (OLIVEIRA e LEONARDOS, 1943, p. 637, apud SILVA et al.,1976).

No lado brasileiro, Oliveira e Leonardos (1943, p. 523) detectaram e descreveram,
no rio Acre, uma rocha do tipo argilito, endurecido, quebradiço, pardacento, gipsífero,
correlacionando-a ao Maestrichtiano, em discordância angular com folhelhos cenozóicos,
argilosos e arenosos, finos e levemente acastanhados. Por seu turno, Sigewald Jr. (1927, p
487-489, apud SILVA et al., 1976) identificou uma seqüência de red beds terciários, no rio
Marañon, com espessura variando de 1.200 a 2.400m, assentada discordantemente sobre
folhelhos e calcários cretáceos.

Rego (1930, p.23, apud SILVA et al., 1976) descreveu a Série Solimões, como um
pacote de argilas e areias pardas, castanhas ou azuladas, contrastantes com as cores vivas
da “Série” da Barreiras, contendo fauna malacozoária, com gêneros de água doce, salobra
e marinha, além de plantas de água salobra e vestígios de peixes, possivelmente, fluviais.
Atribuiu-o ao ambiente deposicional de natureza estuarina, reportando-o, provisoriamente,
ao Mioceno. Citou como locais de ocorrência os rios Javari, Solimões, Acre e Purus.

Há inúmeras outras referências, reportando a presença de pacotes sedimentares
cretáceos e terciários, na porção ocidental da Bacia Amazônica, em território brasileiro e
peruano, citando-se, em ordem cronológica: Moran e Fyfe (1933) Miranda (1938), Wan-
deley (Apud Oliveira e Leonardos, 1943); Kummel (1948,); Leite (19598); Painter
(1959);Bouman (1959); Simpson (1961); Mason e Caputo (1964) Moura e Wandeley
(1938); Cunha (1963); Caputo, Rodrigues e Vasconcelos (1971); Almeida (1974); Santos
(1975b); Montalvão (1976).

Os trabalhos mais importantes, do ponto de vista estratigráfico, foram aqueles pa-
trocinados pela Petróleo Brasileiro S/A, PETROBRÁS, ressaltando-se Mason e Caputo
(1964), que dividiram a seqüência cenozóica, ocorrente na porção centro-oeste do Estado
do Acre, em duas unidades: Formação Ramon e Pleistoceno (sem denominação). A For-
mação Ramon, correlata à que Bouman (1959) descreveu no igarapé Ramon, no rio Moa e
no flanco oeste da anticlinal homônima, foi dividida em dois membros: Ramon Inferior e
Ramon Superior, sendo critério para diferençá-los o fato do primeiro estar tectonizado, ao
contrário do segundo.
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Almeida (1975b) relata que nas bacias do Alto Amazonas e do Acre ocorre uma

unidade semelhante à Formação Corrientes, descrita por Parra (1974), na região dos rios

Tigre e Corrientes, no Peru, e denominada de Formação Sanozama (Amazonas, ao contrá-

rio), de idade Plio-pleistocênica, a qual teria sido depositada por um hipotético rio, antigo,

que fluía de este para oeste. Neste mesmo trabalho Almeida propôs a elevação da Forma-

ção Solimões à categoria de Grupo, sendo a Formação Sanozama a sua unidade de topo

(SANTOS, 1975a, apud SILVA et al.,1976). Por sua vez, Santos (1975a, apud SILVA et

al.,1976), fazendo um reconhecimento geológico nas estrada do Acre, principalmente de

Rio Branco a Brasiléia, Sena Madureira e Boca do Acre, contestou a divisão estratigráfica

de Almeida (op. cit.), afirmando que a seção terciária, exposta nestes perfis, é indiferenci-

ável, devido ao caráter lenticular e interdigitado dos seus litossomas. O mesmo autor

(SANTOS) reiterou sua afirmação a partir de estudos  realizados no rio Juruá e Cruzeiro do

Sul e sua foz.

3.1.2- Correlação Estratigráfica e Cronoestratigrafia

Caputo, Rodrigues e Vasconcelos (1971, apud SILVA at al.,1976), em trabalho de

integração regional da bacia do Amazonas, englobaram várias formações da região do

Alto Amazonas em uma só unidade litoestratigráfica, que chamaram de Formação Soli-

mões, no sentido empregado por Rego (op. cit).

Trabalhos posteriores da PETROBRÁS , a partir de critérios litoestratigráficos, sepa-

raram a Formação Ramon da Formação Solimões.

O sentido de deposição da Formação Ramon é controverso. Para Bouma (op. cit.),

seria de leste para oeste, portanto, oposto ao da Formação Solimões, cuja quase totalidade

dos sedimentos proveio do sudoeste; para Santos (op cit.) o grande aporte sedimentar se-

ria oriundo do levantamento da cadeia dos Andes (cinturão móvel), tese mais do que plau-

sível para a parte superior do pacote Cenozóico e confirmada, inclusive, pelos trabalhos

de campo, efetuadas no presente projeto.

Segundo Steinmann, (1929), a fase de dobramentos Quechua, responsável pelo

culminância do levantamento da Cordilheira Andina, atingiu toda a seqüência de “Capas

Rojas”das bacias subandinas e, consequentemente, as “red beds” da Formação Ramon.

Audebaud et al (1983, apud SILVA et al.,1976) atribuiram esta fase de deformação ao in-

tervalo de tempo que se situa entre o Mioceno Superior e o Plioceno Inferior, concluindo

que a sedimentação Solimões se iniciou no limiar do Plioceno.

3.1.3- Conteúdo Fossilífero

É extensa a relação de achados fossilíferos na porção ocidental da Bacia Amazôni-

ca, principalmente em jazigos contidos em sedimentos aluvionares quaternários, com ida-

des que variam do Triássico ao Recente, o que confirma a existência de um substrato se-

dimentar, Mesozóico, anterior à cobertura Solimões. Especificamente, na área em avaliação, o
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trabalho mais destacado é o de Cunha (1963, apud SILVA et al., 1976), que reporta a ocor-

rência in loco de vértebras e pedaços de cascos de quelônios.

Coletaram-se os melhores exemplares no barranco da sede do seringal Tabatinga,

no rio Iaco. Em outros locais, contudo, ao longo dos rios Purus, Iaco, Acre, Santa Rosa e

Chandless, encontraram-se fósseis de quelônios, crocodilídeos e invertebrados.

Melo (op. Cit), classificou a maioria dos invertebrados, identificando espécimes do

Mioceno ao Recente, tais como Tellina sp. e Solem sp., respectivamente. Outros espéci-

mes, contudo, têm distribuição mais ampla, do Triássico ao Recente.

O Projeto RADAM (SILVA et al., 1974/75) promoveu uma extensa coleta de fósseis

ao longo de vários rios da Folha SC.19 Rio Branco, tendo amostrado 112 localidades e

concluído que não havia indícios de fósseis relacionados ao Mioceno, mas, tão somente,

ao Plioceno, em duas localidades, na cachoeira do Bandeira, no rio Acre e no rio Piauini.

O mesmo projeto reportou-se, ainda, que, mais distante, dentro do domínio da Formação

Solimões, existem localidades fossilíferas, como as Três Unidos e Pebas, com típicas fau-

nas pliocênica.

3.1.4 – Distribuição Espacial e Espessura

A Formação Solimões aflora na quase totalidade da área em tela, sendo recoberta,

tão somente, por estreitos cordões de sedimentos aluvionares, depositados nos talvegues e

planícies de inundação dos rios atuais.

A leste, no poço Rest-1-AC (Rio Envira), da PETROBRÁS, a Formação Solimões as-

senta-se, discordantemente, sobre uma seqüência cretácea, identificada em subsuperfície,

onde se observaram 100 m de arenitos, provavelmente, relacionados à Formação Divisor.

No restante da folha SC.19, contudo, a Formação Solimões jaz em discordância sobre o

embasamento cristalino (SILVA et al., 1976, p. 43).

Excetuando as informações contidas no poço da PETROBRÁS, Rest-1-AC (Rio Envi-

ra), onde se descreveram 600 m de sedimentos, atribuídos à Formação Solimões, não

existem outros dados fidedignos sobre o paleoembasamento desta unidade; contudo, à luz

dos dados disponíveis, chega-se à conclusão de que a mesma se espessa de oeste para

leste, acompanhando a declividade da paleotopografia e a sua isópaca máxima, na área

enfocada, situa-se ao redor dos citados 600 m.

3.1.5– Litótipos, Estruturas e Ambiente de Sedimentação

As principais exposições estudadas localizam-se em cortes de estrada, ao longo da

rodovia BR-317, no trecho Brasiléia-Assis Brasil, em algumas barrancas de rios ou em

seus próprios leitos, quando encachoeirados.

Pela natureza dos afloramentos, representando pequenas seções isoladas, embora

seja possível a obtenção de dados confiáveis, no que concerne ao entendimento do ambiente
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deposicional, é impossível montar-se um corte estratigráfico, demonstrando a evolução

vertical da seqüência sedimentar.

Os litótipos que mais ocorrem são os argilitos, siltitos argilosos e arenitos finos,

siltoargilosos. A cor original, observada nos cortes mais profundos, é cinza, que passa

para tons amarelados e avermelhados, por oxidação intempérica.

Regionalmente (SILVA et al., 1976), mencionaram-se a presença de concreções car-

bonáticas, de coloração clara, do laranja ao marrom, distribuídas dentro dos corpos argilo-

sos, bem como de finos leitos carbonáticos, realçando os planos de estratificação. Outros-

sim, descrevem-se vênulas de gipsita, com espessura centimétrica, preenchendo fraturas ir-

regulares e descontínuas ou como cristais caoticamente distribuídos, fazendo-se menção

ilustrativa às ocorrências no Seringal Amapá, na margem esquerda do rio Iaco, fora da

área estudada, portanto.

Nos perfis que se realizaram, não foi possível perceber-se a presença de minerais

“evaporíticos”, possivelmente, devido ao elevado grau de meteorização neles verificado.

Os contatos entre os níveis argilosos e siltosos, ou siltoarenosos podem ser transicionais,

mas, geralmente, são abruptos, permitindo, inclusive, o realce das macroestruturas sedi-

mentares, uma constante em todas as exposições visitadas.

No corte da BR-317, localizado nas coordenadas 10º 54’ 11,8’’ sul; 69 º 02’ 20,4’’

W, puderam-se estudar diversas estruturas sedimentares da Formações Solimões, ressal-

tando-se as estratificações cruzadas acanaladas, de grande porte, a súbita variação granu-

lométrica, entre os diversos estratos siltosos e argilosos, com alguma areia fina (fotos 01;

02 e 03), bem como, a ocorrência de fragmentos angulosos de siltitos e argilitos (fotos 04

e 05) que, conquanto apresentem feições de litificação pré-deposicional, em relação à ma-

triz na qual estão imersos, ao que tudo indica, são oriundos da própria Formação Soli-

mões. Deste modo, conclui-se que a deposição dos sedimentos Solimões não se fez sobre

um assoalho estável, mas, pelo contrário, sob a ocorrência de fenômenos tectônicos (fotos

06; 07; 08; 09 e 10), que propiciaram a deposição de brechas intraformacionais, pouco

mais adiante, na mesma rodovia, coordenadas 10º 48’29,6” ; 69º 22’31”. Observaram-se,

ainda, camadas arqueadas, segundo padrão irregular, fenômeno melhor atribuível a tecto-

nismo sin-diagenético.

Considerando-se a ocorrência de minerais “evaporíticos”, como calcita e gipsita,

reportados na literatura da região, pôde-se inferir que as oscilações verticais, da paleoto-

pografia Solimões, devem ter formado meandros fluviais abandonados, criando lagos iso-

lados e, desta forma, propiciado concentração de sais, pela evaporação decorrente, onde

não ocorre influxo de novas águas.

No Mapa Geológico da Bolívia, escala 1:1.000.000 (1996), ao longo da fronteira
com o Brasil, entre Brasiléia e Assis Brasil, são assinalados depósitos miocênicos, consti-
tuídos por conglomerado, arenito, argilito, gesso, marga, com tufos e lavas intercalados,
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levando a crer que a faixa de transição entre as zonas com predominância de sedimentos
vulcânicos e flúvio-lacustres passa, aproximadamente, ao longo da fronteira dos dois paí-
ses. Evidencia-se a natureza andina das áreas-fontes dos sedimentos Solimões, expli-
cando-se a sua natureza mineralógica, a par das fortes oscilações granulométricas desta
formação.

Por decorrência, é impossível imaginar-se que a evolução de todo o Cenozóico da
porção oriental do Cráton do Guaporé não se encontre, intimamente, relacionada à forma-
ção da portentosa Cadeia Andina, da qual dista menos de 300 km, em linha reta. Sabendo-
se que a Placa Sul-americana continua migrando para oeste, sobre a Placa Nazca, do Oce-
ano Pacífico, originando intensos fenômenos tectônicos, é de esperar-se que, na região sob
análise, haja reflexos desses movimentos crustais, o que se sabe, comprovadamente, ser
verdade.

4- TECTÔNICA E DEFORMAÇÃO.

4.1– Ambiente Tectônico Local

Conquanto a ocorrência da Formação Solimões seja atribuída a toda a área, obser-
vando-se as feições morfológicas do terreno, demonstradas pelas imagens do Landsat-TM,
de oeste para leste, distinguem-se três padrões fotogeológicos principais (fig.02):

1o) na porção oriental, a superfície de aplainamento é regular, com topos planos;
constitui-se por drenagens espaçadas, fracamente entalhadas, em vales suaves, com en-
costas convexas, segundo um padrão dendrítico (fig. 03);

2o) na porção ocidental, o relevo é dominado por cristas, separadas por densa dre-
nagem, com padrão em treliça direcional (HOWARD, 1967), encaixada em vales com en-
costas convexo-planas (fig. 04);

3o) zona de transição, entre os dois padrões (fig.05), que demandou uma justificati-
va para a variedade de feições geomorfológicas, em uma única formação geológica, obti-
da, somente, durante os trabalhos de campo.

Uma análise mais detida dos fotolineamentos, na porção ocidental, permitiu que se
interpretasse, ainda que claramente, um complexo padrão de fraturamento, com predomi-
nância de feixes para N30W e N60E e, de forma secundária, N-S e E-W, condicionando
os cursos da maioria das cristas, quebras topográficas e cursos das drenagens. Observou-
se que os mais nítidos, inclusive, passam  por trechos encachoeirados, nas drenagens. A
partir desta constatação, as observações de campo foram direcionadas para os sítios, onde
se verificaram fenômenos de quebra na topografia e deslizamento de blocos de terreno,
com os seguintes resultados:

- na rodovia BR-317, a 05km de Assis Brasil, coordenadas: 10º 54’ 24,2” e 69”
31’ 56”, olhando-se para norte, pode-se perceber uma quebra de topografia (bem visível
na imagem de satélite), a qual se associam recentes deslizamentos de solo (fotos 11; 12 e
13). Este lineamento se expressa, no terreno, como uma corredeira, ao intersectar o iga-
rapé
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F i g .  0 3 :  I m a g e m  L a n d s a t - T M  d a  p o r ç ã o  o c i d e n t a l  d a  á r e a  d o  p r o j e t o ,  o b s e r v a n d o - s e  a  t í p i c a  d r e n a g e m  d e n d r i t i c a ,

d e s e n v o l v i d a  s o b r e  a  F o r m a ç ã o  S o l i m õ e s .
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F i g .  0 4 :  I m a g e m  L a n d s a t - T M ,  n a  z o n a  d e  t r a n s i ç ã o  d a  d r e n a g e m   c o m  p a d r ã o  d e n d r í t i c o

( T Q s a ) ,  p a r a  o  p a d r ã o  e m  t r e l i ç a  ( T Q s b ) .
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     F ig .  5 :  Porção ocidenta l  da  área ,  observando-se  padrão de  drenagem em tre l iça ,  desenvolvido em topograf ia

b a s t a n t e  e s c u l p i d a  ( F o r m a ç ã o  S o l i m õ e s - (T Q s c ) ) .
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Mamuri, que limita a RESEX Chico Mendes (foto 14), além de uma série de degraus, nas
cristas topográficas, imediatamente, vizinhas (fotos 18 e 19);

- no terreno, observaram-se feições negativas que lembram dolinas karsticas, res-
salvando-se, todavia, o formato geométrico, aproximadamente, romboidal, que se pode
explicar como oriundo da interseção de intrincado jogo de falhas, proveniente do campo
tensional que atua na região (fig.06), analogamente ao que propõe Scandolara (no prelo),
para explicar as geoformas e traçado dos rios e drenagens secundárias, nas planícies aluvi-
ais, no vizinho Estado de Rondônia.

O entendimento do elipsóide de forças modernas atuantes é mais fácil ao verificar-
se o quadro tectônico regional, em escala continental, rememorando-se o que se disse no
início deste texto, que a região enfocada dista menos de 300 km do núcleo da Cadeia An-
dina, ocupando uma posição análoga à da “margem continental”, indicada, esquematica-
mente, na figura 07.

Em face das evidências apresentadas, passou-se a questionar os moradores da regi-
ão quanto à ocorrência de fenômenos sísmicos, obtendo-se os testemunhos relatados na
página seguinte (Quadro 1).

4.2-Ambiente Tectônico Regional

Não obstante a constatação da presença de deformações neotectônicas se tenha
fundamentado na fotointerpretação e nas verificações de campo, ela deve ser complemen-
tada, pela análise geral dos megamovimentos crustais, para que se possa entender o papel
da região estudada, na compartimentação geotectônica regional, possibilitando, inclu-
sive, o estabelecimento de critérios cartográgicos para o mapeamento das zonas de
deformação.

A região abrangida pelo projeto situa-se, tectonicamente, na porção ocidental do
Cráton do Guaporé, entre o alinhamento do Arcos de Iquitos, a leste e a Antefossa Andi-
na, que margeia a cadeia homônima, pelo seu lado ocidental. Trata-se de um alto estrutu-
ral do embasamento, anomalias Bouguer positivas, campo gravimétrico com valores pró-
ximos a zero ou levemente positivos (fig.08). A sedimentação das bacias paleozóicas e
mesozóicas do alto Amazonas, coerentemente, ali não ocorreu; por outro lado, esta eleva-
ção crustal, situada no prolongamento do Arco Contaya, oriundo do Peru, no rumo NW-
SE, condicionou a deposição da Formação Rio Azul, do Cretáceo Superior. É necessário
considerar-se que a evolução da Orogênese Andina ocorreu a partir do choque entre a
Placa Continental, Sul-americana, siálica, com movimento destral e a Placa de Nazca,
oceânica e basáltica, que, por subducção, penetra sob o bordo ocidental do Continente
Sul-americano, em seu movimento dextrógiro (fig.07). A favor desta interpretação, a área,
em tela, situa-se, geograficamente, na borda da plataforma continental, adjacente à
cordilheira, onde se desenvolvem esforços transdistencionais, que conduzem à forma-
ção de estruras falhadas em “grabens” e “rifts”`e bacias do tipo “pull-appart” con-
forme esquematizado.
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REG

.No
INFORMAÇÃO LOCAL E DATA DA OCORRÊNCIA INFORMANTE

01

“Ia chegando na casa de um amigo e senti o chão

tremer, o pé de algodão-roxo balançava de um

lado pro outro, pensei que ia cair”.

-  B r a s i l é i a .

- final de 1996.

Presidente da AMOREB,

morador da área urbana de

Brasiléia.

02
“Terremoto grande em 94; há pouco tempo

(1997) a casa tremeu...”.

-  Colocação Pão de Açúcar ,  Ramal  da

Cajazei ra , km 36  - 1994 e 1997.
Morador.

03

“Em setembro de 95 e setembro de 97, no co-

meço das chuvas, houve tremores, com as camas

e panelas balançando, só faltava cair, com dura-

ção de uns 02 minutos”.

- Km 75 da BR-317 com o Ramal Etelvi .

Coordenadas: 10º 47’02”S e 69º 22’22”W.

- Setembro/1995 e Setembro de 1997

Presidente da Associa-

ção N. Sr.a de Fátima,

residente no local.

04
“Há três anos, houve tremor grande -  panelas

batendo umas nas outras...”.

- Rodovia BR-317, a 83 km de Brasiléia para

Assis Brasil. Projeto de Assentamento Santa

Quitéria. Coordenadas: 10º 48’34,7”S e 69º

22’22,4”W. -1995/1996.

Residente no local.

05

“Há 04 anos panelas batidas, copos batendo

uns nos outros. Há dois anos a rede balançava

sozinha”.

- Ramal Santa Luzia, a 02 km do Km 85 da

BR-317. Coordenadas: 10º 47’16,4”S e 69º

21’57,8” W. - 1994 e 1996.

Moradora do Assenta-

mento Santa Quitéria.

06

“Há cinco anos, observamos copos batendo um no

outro e fuga de animais, no ano seguinte, também

foi assim, e em dezembro de 96, chegou a balançar

as paredes da casa”.

- BR-317, km 94. Coord.: 10° 51’ 48,1”S e

69° 28’ 54” W- 1993/1994 2 dez/ 1996.

Presidente da

AGRONORTE.

07

“Tremeu a Terra no início do ano passado e deste

ano, achei que o gado tava vindo em direção a casa,

mas ele tava quieto, tremia tudo. Em Assis Brasil, as

pessoas comentaram a queda de panelas, as casas

balançando”.

- Colônia Água Morta, Ramal São Francisco,

localizado na vicinal de acesso ao Rio Iaco,

ao lado do quartel, em Assis Brasil.  -

jan/1997 e jan/1998.

Morador

08
“Gado espantou, caíram panelas, casa tremeu,

em 1996 foi mais forte que o mais recente”.

- BR-317, a 09 Km de Assis Brasil.

- Início de 1997 e em setembro/97.

Residente na Colônia

Nova Vida.

Q u a d r o  0 1 :  R e g i s t r o  d e  t r e m o r e s  d e  t e r r a ,  n o  e i x o  d a  B R - 3 1 7 ,  s e n t i d o  B r a s i l é i a  /  A s s i s  B r a s i l

4.3– Potencialidade Mineral

As informações preexistentes são precárias, contudo, tendo em vista a
ambiência geológica regional e local, pode-se prognosticar a ocorrência de mi-
neralizações referentes a: argilas, calcário, gipsita, linhito e minerais radioati-
vos (relacionados a paleocanais).
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5– QUATERNÁRIO

5.1- Estratigrafia

Dividiram-se em duas unidades os sedimentos representantes das unidades estrati-
gráficas relacionadas à evolução dos rios atuais: Aluviões Indiferenciados e Aluviões da
Planície de Inundação, analogamente ao que foi proposto pelo Projeto RADAMBRASIL

(SILVA et al.,1976). No entretanto, acrescentou-se qualidade na cartografia geológica
deste documento, haja vista ter-se utilizado um sensor mais poderoso, o Landsat-TM, que
o aeroimageamento por radar, efetuado há quase trinta anos.

5.1.1- Aluviões Indiferenciados (Qai)

Correspondem a depósitos aluviais mais antigos, em terraços altos, periodica ou
permanentemente, alagados, que se encontram ligados, com ou sem ruptura de declive, à
patamares erosivos, ainda, mais altos. São clásticos, de espessura pequena, mal classifica-
dos (argila, silte, areia e fragmentos rochosos), com predomínio da fração fina. Ocorrem
estruturas de deposição primária, estratificações cruzadas e plano-paralelas.

5.1.2- Aluviões das Planícies Fluviais de Inundação (Qa)

Unidade constituída por aluviões atuais, depósitos de areias finas a muito finas,
silte e argila, que ocorrem nas margens e no canal das drenagens. Possuem espessura pe-
quena, da ordem de 5m ou, excepcionalmente, maior. Englobam restos das formações ve-
getais que margeiam os seus cursos, assim como, fragmentos das rochas da Formação So-
limões. Localmente, podem formar praias (“point bars”) constituídas por clásticos areno-
sos mais grosseiros, incluindo concentrações de minerais pesados, opacos, como a ilme-
nita e magnetita.

5.2– Evolução dos Depósitos Holocênicos

Um aspecto que salta à vista é o elevado controle estrutural da drenagem, presente
em quase toda a área do projeto, notadamente na sua porção ocidental, cujo aspecto já se
mencionou e atribui-se à atuação de fenômenos tectônicos recentes, geradores de falhas e
fraturas no substrato rochoso. Disto resulta que o modelado fluvial, a deposição e a loca-
lização dos correspondentes depósitos sedimentares encontra-se intimamente ligada aos
esforços infra-estruturais, atuantes na região, analogamente ao que ocorre em outras par-
tes da Amazônia, a exemplo da bacia do rio Madeira (SCANDOLARA, no prelo).

5.3- Potencialidade mineral

Não são conhecidas ocorrências de minerais resistatos, associados aos depósitos
cenozóicos da região estudada. A potencialidade mineral fica por conta de depósitos de
areia e argila para a construção civil e olaria, assim como, eventuais depósitos de turfa,
para uso na agricultura.
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6- CONCLUSÕES

Conjugando-se as informações fossilíferas com o posicionamento cronológico do
paroxismo da fase de dobramentos andinos (Quechua), deduz-se que a sedimentação
Solimões se iniciou na passagem do Mioceno para o Plioceno, em ambiente flúvio-
lacustre.

A interpretação que se dá para as estruturas sedimentares e os litótipos associados
à Formação Solimões, é que ela se depositou sob condições tectônicas que produziram
falhas vivas, responsáveis por mudanças bruscas nos níveis de base de erosão, sin-
sedimentação.

As informações estratigráficas existentes, analisadas no contexto da paleografia e
da tectônica regional indicam uma espessura máxima, ao redor de 600m para a Formação
Solimões, na área trabalhada.

Da observação megascópica das imagens de satélite, bem como das feições tectôni-
cas, no campo, apoiadas por testemunhos dos habitantes locais, infere-se que o sítio estu-
dado passa por um intenso processo de rejuvenescimento geomorfológico, em decorrência
de uma vívida atividade tectônica atual, reflexa dos movimentos ocorrentes na Cordilheira
dos Andes, geologicamente próxima, espaço-temporalmente (fig.07).

Tal instabilidade tectônica, com reflexos na topografia, traduz-se, também, por
maior grau de fraturamento das rochas, enfraquecendo-as e, adicionalmente, no aumento
da capacidade de penetração das águas pluviais, implicando em maior possibilidade de al-
teração intempérica em ação que diminui a resistência do substrato rochoso.

Assim é que, do ponto de vista da fragilidade natural, indicaram-se três “blocos”
geológicos:

1o ) Bloco A, oriental, mais resistente à erosão (índice de vulnerabilidade=1,3), em
função da menor taxa de deformação (maior estabilidade tectônica);

2º) Bloco B, intermediário, transicional entre os Blocos A e B (índice de vulnerabi-
lidade=1,5 e

3o ) Bloco C, oriental, menos resistente (índice de vulnerabilidade=1,7), em função
de compreender uma faixa de tectônica frágil, ainda em atuação.

A importância da compreensão desses fenômenos geológicos modernos encontra
amplo campo de aplicação no uso e ocupação do solo, haja vista que as faixas de maior
deformação se constituem em áreas de recarga preferencial para os aqüíferos subterrâneos
e acumulação de água, bem como, apresentam maior potencial para o de desenvolvimento
de solos profundos.

Finalmente, quanto ao potencial mineral, aparentemente modesto, há carência de
investigações sistemáticas, principalmente, considerando-se que as melhores expectativas
dizem respeito a materiais de uso na construção civil e agricultura.
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Foto 13: Assentamento familiar no km da rodovia BR-317,
onde foi aplicado questionário de socioeconomia.

FF oo tt oo   11 11 ::   FF oo rr mm aa çç ãã oo   SS oo ll ii mm õõ ee ss ::   cc ii cc aa tt rr ii zz ee ss   dd ee   dd ee ss ll ii zz aa mm ee nn tt oo   dd ee

cc aa mm aa dd aa ss ,,   ee mm   ââ nn gg uu ll oo   ii nn cc ll ii nn aa dd oo   (( cc aa ii mm ee nn tt oo   pp aa rr aa   WW ,,   ii nn dd ii cc aa dd oo ))   aa oo

ll oo nn gg oo   dd ee   ll ii nn ee aa mm ee nn tt oo ss   EE -- WW ..   LL ii nn ee aa mm ee nn tt oo   ee   cc aa ii mm ee nn tt oo   ii nn dd ii cc aa dd oo ss   ee mm

aa zz uu ll   ee   vv ee rr mm ee ll hh oo ,,   rr ee ss pp ee cc tt ii vv aa mm ee nn tt ee ..   VV ii ss aa dd aa   pp aa rr aa   nn oo rr tt ee   dd aa   BB RR -- 33 11 77 ,,

kk mm   33 66 33 ,,   aa   00 55   kk mm   dd ee   AA ss ss ii ss   BB rr aa ss ii ll ..   CC oo oo rr dd ee nn aa dd aa ss ::   11 00 ºº   55 44 ’’ 22 44 ,, 22 ”” ;;

66 99 ”” 33 11 ’’ 55 66 ”” ..

FF oo tt oo   11 22 ::   II dd ee mm   aa nn tt ee rr ii oo rr ,,   ee mm   dd ee tt aa ll hh ee   oo bb tt ii dd oo   cc oo mm   ll ee nn tt ee   dd ee

aa pp rr oo xx ii mm aa çç ãã oo ..



III- Geologia 58

            OEA

FF oo tt oo   11 33 ::   II dd ee mm   aa nn tt ee rr ii oo rr ,,   cc oo mm   dd ee tt aa ll hh aa mm ee nn tt oo   aa ii nn dd aa   mm aa ii oo rr ,,   pp oo dd ee nn dd oo --

ss ee   oo bb ss ee rr vv aa rr   oo   ee ss pp ee ll hh oo   dd oo   pp ll aa nn oo   dd ee   dd ee ss ll ii zz aa mm ee nn tt oo   (( ii nn dd ii cc aa dd oo )) ,,

ii nn tt ee rr pp rr ee tt aa dd oo   cc oo mm oo   uu mm aa   ff aa ll hh aa   rr ee cc ee nn tt ee   (( nn ee oo tt ee cc tt ôô nn ii cc aa )) ..

FF oo tt oo   11 44 ::   CC oo rr rr ee dd ee ii rr aa   dd ee ss ee nn vv oo ll vv ii dd aa   ee mm   zz oo nn aa   dd ee   ff aa ll hh aa ,,

(( dd ii rr ee çç ãã oo   ee   cc aa ii mm ee nn tt oo ss   ii nn dd ii cc aa dd oo ss ))   ss oo bb rr ee   aa   ff oo rr mm aa çç ãã oo

SS oo ll ii mm õõ ee ss ..   AA rr ee nn ii tt oo ss   ss ii ll tt ii tt oo ss oo ss ,,   aa rr gg ii ll oo ss oo ss ,,   cc oo rr   cc ii nn zz aa   mm éé dd ii oo ,,

ff rr aa tt uu rr aa dd oo ss ..   EE ss tt ee   pp oo nn tt oo   ss ii tt uu aa -- ss ee   ee mm   aa ll ii nn hh aa mm ee nn tt oo

ee ss tt rr uu tt uu rr aa ll   qq uu ee   pp aa ss ss aa   pp ee ll oo   pp oo nn tt oo   ii ll uu ss tt rr aa dd oo   nn aa ss   00 33   ff oo tt oo ss

aa nn tt ee rr ii oo rr ee ss ..     LL oo cc aa ll ii zz aa çç ãã oo ::   ee nn tt rr aa dd aa   dd aa   RR ee ss ee rr vv aa   CC hh ii cc oo

MM ee nn dd ee ss ..   CC oo oo rr dd ee nn aa dd aa ss ::   11 00 ºº   55 11 ’’ 33 11 ,, 22   ““   ;;   66 99 ºº   33 11 ’’ 55 66 ,, 99 ”” ..



III- Geologia 59

            OEA

FF oo tt oo   11 55 ::   FF oo rr mm aa çç ãã oo   SS oo ll ii mm õõ ee ss ,,   dd ee tt aa ll hh ee   dd aa   rr oo cc hh aa   aa ff ll oo rr aa nn tt ee   nn aa

cc aa cc hh oo ee ii rr aa   dd aa   ff oo tt oo   11 44 ,,   oo bb ss ee rr vv aa nn dd oo -- ss ee   ii nn tt ee nn ss oo   ff rr aa tt uu rr aa mm ee nn tt oo   ,,

NN 88 00 WW ,,   dd ee ss ee nn vv oo ll vv ii dd oo   nn aa   rr oo cc hh aa ..

FF oo tt oo   11 66 ::   FF oo rr mm aa çç ãã oo   SS oo ll ii mm õõ ee ss ,,   dd ee tt aa ll hh ee   dd aa   rr oo cc hh aa   aa ff ll oo rr aa nn tt ee   nn aa

cc aa cc hh oo ee ii rr aa   dd aa   ee nn tt rr aa dd aa   dd aa   RR EE SS EE XX   CC hh ii cc oo   MM ee nn dd ee ss ..   CC oo oo rr dd ee nn aa dd aa ss ::



III- Geologia 60

            OEA

FF oo tt oo   11 88 ::   CC rr ii ss tt aa   aa ll ii nn hh aa dd aa ,,   NN 77 00 WW ,,   aa pp rr ee ss ee nn tt aa nn dd oo   dd ee gg rr aa uu ss   oo rr ii uu nn dd oo ss

dd ee   pp ee qq uu ee nn oo ss   rr ee jj ee ii tt oo ,,   ee nn tt rr ee   bb ll oo cc oo ss   dd ee   ff aa ll hh aa ss   qq uu aa tt ee rr nn áá rr ii aa ss

(( nn ee oo tt ee cc tt ôô nn ii cc aa )) ..   VV ii ss tt aa   pp aa rr aa   NN ,,   aa   pp aa rr tt ii rr   dd aa   pp ll aa cc aa   mm oo ss tt rr aa dd aa   nn aa   ff oo tt oo

aa nn tt ee rr ii oo rr ..

FF oo tt oo   11 77 ::   EE nn tt rr aa dd aa   pp aa rr aa   RR EE SS EE XX   CC hh ii cc oo   MM ee nn dd ee ss   ..

CC oo oo rr dd ee nn aa dd aa ss   11 00 oo   55 11 ’’ 33 11 ,, 22 ’’ ’’ ;;   66 99 oo   33 11 ’’   55 66 ,, 99 ’’ ’’ .. .. AA   pp ll aa cc aa   ss ii tt uu aa -- ss ee   ss oo bb rr ee   oo

bb aa rr rr aa nn cc oo ,,   aa oo   ll aa dd oo   dd aa   cc oo rr rr ee dd ee ii rr aa   ii ll uu ss tt rr aa dd aa   nn aa   ff oo tt oo   11 44 ..



III- Geologia 61

            OEA

FF oo tt oo   11 99 ::   II dd ee mm   aa nn tt ee rr ii oo rr ,,   cc oo mm   ll ee nn tt ee   dd ee   aa pp rr oo xx ii mm aa çç ãã oo ..



            OEA

VVVV----     PPPPeeeeddddoooollllooooggggiiiiaaaa

1- INTRODUÇÃO

Os estudos de solos integram o diagnóstico ambiental para execução do zoneamento
Ecológico- Econômico, na zona de fronteira Brasil- Peru região.

Para o desenvolvimento dos trabalhos de campo, efetuaram-se deslocamentos por via
terrestre, ao longo das principais rodovias, estradas vicinais, ramais, e setores dos projetos de
colonização existentes na área. Durante o levantamento e mapeamento das unidades pedoge-
néticas, procurou-se registrar também os diversos processos erosivos atuantes, bem como os
estágios de alterações da cobertura vegetal e o uso do solo.

Na caracterização dos solos, identificaram-se classes com argila de atividade alta e
baixa, com horizonte A fraco e moderado, textura média e argilosa, sob vegetação de floresta
densa e aberta, em relevo que varia de suave ondulado a forte ondulado. Como complemento
da pesquisa bibliográfica, puderam ser diferenciados, através da caracterização analítica, solos
de alta fertilidade natural, eutróficos, e ácidos, de baixa fertilidade, como os álicos.

Como unidades pedogenéticas, identificaram-se: Podzolissolo Amarelo, Podzolissolo
Vermelho- Amarelo, Cambissolo, Gleissolo, e Neossolo Flúvico. Correlacionaram-se estes
solos, a nível de grandes grupos, com os Kandiudults, Tropudalfs, Tropudults, Paleudults,
Hapludults, Eutropepts, Tropaquepts, Fluvaquents e Tropofluvents, da classificação
americana.

Constatou-se que o principal uso, na área, foi de pastagem extensiva, com quicuio e
braquiária, embora apareçam, também, lavouras, como subsistência, pomares domésticos,
regeneração de seringais e pequenas fruticultura.

Através deste primeiro estudo, depreendeu-se que os solos com argilas expansivas
dominam a maior parte da área e estão influenciando, de forma marcante, os mais graves pro-
cessos de degradação constatados, como deslizamentos de terras, voçorocas, escorregamento
lateral de horizontes superficiais, etc.

2- METODOLOGIA

A metodologia pedológica adotada encontra-se em harmonia com os conceitos do
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (4a aproximação), em fase de consolidação, Rio
de Janeiro, 1997, e que se amolda aos critérios de “Soil Taxonomy - U.S.A., Soil Survey
Staff, 1992.”

Para avaliação da aptidão agrícola das terras, a metodologia está de acordo com o sis-
tema desenvolvido por Bennema J., Beek, K.J. et Camargo, M.N (1965), e atualizado por
Ramalho Filho, A. et al (1994), cuja referência é um solo ideal que apresenta potencialidade
máxima para o desenvolvimento normal das culturas. Além das características inerentes às
terras, consideram-se outros fatores ecológicos como: temperatura, umidade, pluviosidade e
vegetação.
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Na caracterização da erodibilidade dos solos, utilizou-se a metodologia do documento
LARGET , detalhada e aplicada pelo INPE e CPRM, que interage os valores de estabilida-
de/instabilidade das unidades pedogenéticas com os demais temas do diagnóstico ambiental.

3- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

3.1- Caráter Álico e Eutrófico

Designações que caracterizam as seguintes situações de fertilidade:

- Álico- indicativo da saturação por alumínio igual ou superior a 50%;

- Distrófico- significa saturação por bases e saturação por alumínio inferior a 50%

- Eutrófico- utilizado para identificar solos com saturação por bases (cálcio + magné-
sio + sódio + potássio) / (S + hidrogênio trocável + alumínio trocável) x 100 = V %, igual ou
superior a 50 %.

3.2- Classes Texturais

- Muito  argilosa: quando o conteúdo de argila é maior que 60%;

- Argilosa: argila de 35% a 60% (argila, argila arenosa e franco-argilosa com mais de
35% de argila);

- Média: com menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, excluídas as classes
texturais areia e areia franca;

- Siltosa: compreende parte de classes texturais que tenham silte maior que 50%, areia
menor que 15% e argila menor que 35%;

- Arenosa: classes texturais concernentes à areia e areia franca.

3.3- Atividade das Argilas

- Atividade alta (Ta): designa valor igual ou superior a 24 meq. /100g de argila da ca-
pacidade de troca de cátions (após correção para carbono);

- Atividade baixa (Tb) - refere-se a valor inferior a 24 meq./100g de argila da CTC
(após correção para carbono).

3.4- Classes de relevo

- Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, com declives entre 0 e 3 %;

- Suave ondulado: topografia pouco movimentada, constituída por conjuntos de coli-
nas e/ou outeiros (altitudes entre 50 e 100m), com declives suaves de 3 a 8%;

- Ondulado: topografia pouco movimentada, constituída por conjuntos de colinas e/ou
outeiros (altitudes entre 50 e 100m), com predominância de declives de 8 a 20%;

- Forte ondulado: superfície de topografia movimentada (elevações de 100 a 200 m de
altitude), com declives entre 20 e 45 %;
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- Montanhoso: topografia vigorosa, com formas acidentadas, apresentando desnivela-
mentos relativamente grandes, da ordem de 45 a  75 %;

- Escarpado - regiões com predomínio de formas abruptas. Compreende formas como
frentes de cuestas, falésias, vertentes, itaimbés, vales encaixados, etc., com declives maiores
que 75%.

3.5- Horizontes Diagnósticos Superficiais (EPIPEDONS)

3.5.1- Horizonte A Chernozêmico ou Melanozêmico

Trata-se de um horizonte mineral superficial similar ao “mollic epipedon”, conforme
Soil Taxonomy (Estados Unidos, 1992).

Apresenta-se, relativamente, espesso, escuro, com alta saturação por bases, predo-
minantemente saturado com cátions bivalentes, cujos primeiros 18 cm, mesmo quando
revolvidos, mostram as seguintes características:

- Estrutura, suficientemente, desenvolvida para que o horizonte não seja, simultanea-
mente, maciço e duro ou muito duro quando seco; incluem-se, no significado de maciça,
prismas maiores que 30 cm desde que não tenham estrutura secundária;

- Ao apresentar 40% ou menos de calcário finamente dividido, a cor do solo, quando
úmido, com amostra partida e amassada, corresponderá à de croma inferior a 3,5 e valores
iguais ou mais escuros que 3,5 que úmido e 5,5 quando seco (em solos com regime hipertér-
mico ou isohipertérmico, permite-se que o croma varie até 4, sem, contudo, atingir este valor);
a cor, seca ou úmida, normalmente, representa uma unidade mais escura em valor ou duas
unidades a menos em croma, se comparada à cor do horizonte C; quando presente apenas o
horizonte IIC ou R, dever-se-á confrontar com estes o horizonte imediatamente suprajacente.
Se o teor de calcário finamente dividido for superior a 40%, dever-se-ão variar os limites de
valor quando seco, já o valor quando úmido deverá atingir no máximo 5. Aplica-se esta varia-
ção nos limites de valor porque o calcário finamente dividido age com pigmento branco;

- Saturação por bases (V %) igual ou superior a 50 % com predominância do íon
Ca++;

- Conteúdo de carbono orgânico de 2,5% ou mais, nos 18 cm superficiais, caso sejam
variáveis os requisitos para cor, devido à presença de calcário finamente dividido. Ao contrá-
rio, deverá conter pelo menos 0,6 % de carbono orgânico (1% de matéria orgânica) em qual-
quer parte do horizonte, conforme a espessura distinguida no item 5, limite mais alto do con-
teúdo de carbono, para caracterizar horizonte A turfoso;

- A espessura, mesmo sob revolvimento e mistura, tem que ser, pelo menos, de 18
cm e maior que 1/3 da espessura do solum, se este tiver menos que 75 cm; ou mais de 25 cm,
se o solum tiver mais de 75 cm. Se ao horizonte seguir-se um contato lítico, horizonte petro-
cálcio ou duripan, far-se-á necessária uma espessura mínima de 10 cm;

- O teor de P2O5, solúvel em ácido cítrico, deverá ser inferior a 250 ppm.
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3.5.2- Horizonte A Proeminente

Assemelha-se ao segmento menos rico em matéria orgânica e menos espesso de “um-
bric epipedon” - Soil Taxonomy (Estados Unidos, 1992).

É um horizonte mineral superficial, ligeiramente rico em matéria orgânica, um tanto
espesso, possuindo tonalidade não muito escura, baixa saturação por bases, satisfazendo às
condições de cor, carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura requeridas pelo hori-
zonte A chernozêmico, dele diferindo, essencialmente, por apresentar saturação por bases
inferior a 50% e diferindo do horizonte A húmico por não satisfazer aos requisitos, quanto ao
teor de carbono em relação à profundidade e teor de argila.

Seu teor mínimo de carbono orgânico equipara-se ao necessário para o horizonte A
chenozêmico e o limite máximo é, imediatamente, inferior ao mínimo requerido para hori-
zonte A húmico.

3.5.3- Horizonte A Moderado ou Mediano

Corresponde ao segmento mais desenvolvido de “ochric epipedon”, conforme Soil
Taxonomy (Estados Unidos, 1992).

Compreende um horizonte superficial mineral, com teores de carbono orgânico variá-
veis, espessura e/ou cor não satisfazendo às requeridas para caracterizar um horizonte A cher-
nozêmico ou proeminente, não alcançando, também, os requisitos necessários para caracteri-
zar horizonte A antrópico, A turfoso e A fraco.

3.5.4- Horizonte A fraco

Corresponde ao segmento menos desenvolvido de “ochric epipedon”, conforme Soil
Taxonomy (Estados Unidos, 1992).

Trata-se de um horizonte mineral superficial com teores de carbono orgânico inferio-
res a 0,58 % (média ponderada), cores muito claras, na maior parte do horizonte, com valores
4 e 6, se úmido e seco, respectivamente, não apresentando, normalmente, desenvolvimento de
estrutura ou com estrutura desenvolvida fracamente.

Inerente a solos da zona semi-árida, não sendo, entretanto, privativo de solos des-
sa região.

3.5.5- Horizonte A Antrópico

Similar ao “anthropic epipedon”, conforme Soil Taxonomy (Estados Unidos, 1992).

Compreende horizonte formado ou modificado pelo uso contínuo do solo pelo homem,
como lugar de residência ou como lugar de cultivo, por períodos relativamente prolongados,
com adições de material orgânico em mistura ou não com material mineral.

Quanto à espessura, cor, estrutura e conteúdo de carbono orgânico, assemelha-se ao
horizonte A chernozêmico ou A proeminente, com saturação por bases variando de baixa a
alta e com tendência do teor de P2O5 ser, sensivelmente, mais alto que na parte inferior do
solo, havendo casos em que os teores são muito elevados.
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3.5.6- Horizonte Hístico

Definido pela constituição orgânica, resultante de acumulações de resíduos vegetais
depositados superficialmente, ainda que, no presente, possa encontrar-se recoberto por hori-
zontes ou depósitos minerais e mesmo camadas orgânicas mais recentes.

O horizonte hístico apresenta coloração escura e constitui-se de camadas superficiais
espessas em solos orgânicos ou de espessura maior ou igual a 20 cm, quando sobrejacente a
material mineral. Mesmo após o revolvimento da parte superficial do solo (ex.: por aração), os
teores de matéria orgânica mantêm-se elevados., após mesclagem com materiais minerais.

Este horizonte compreende materiais depositados nos solos sob condições de excesso
de água (horizonte H), por longos períodos ou todo o ano, embora tenham sido artificialmente
drenados e materiais, nos quais não se observam influências recentes de ambiente de satura-
ção por água (turfeiras e horizonte O), condicionado por má drenagem do perfil. O horizonte
hístico deverá atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

1o) camada superficial de material de constituição orgânica que tenha:

a) espessura maior ou igual a 20 cm e conteúdo de carbono orgânico (espessura em
peso) em relação ao teor de argila de:

- 12% ou mais de carbono orgânico, se a fração mineral contiver 60% ou mais de
argila ou

- 8% ou mais de carbono(C) orgânico, se a fração mineral não contiver argila ou

- conteúdos intermediários de carbono (C) orgânico, proporcionais às variações no
teor de argila, entre 0 e 60%, de acordo com a relação: % C orgânico igual ou maior que 8
+ (0,067 x % argila) ou

b) espessura maior que 40 cm e menor que 60 cm, quando 75% ou mais do horizonte
(expresso em volume) for constituído de fibras de esfagno, excluída a camada superficial de
material vegetal vivo ou quando a densidade do solo, úmido, for menor que 0,1 g/cm3 ou

c) espessura de l0 cm ou mais quando assentado em um contato litóide.

2o) camada superficial de material de constituição mineral, com espessura mínima de
25 cm, que, após revolvimento, tenha conteúdo de carbono orgânico (expresso em peso) em
relação ao teor de argila de:

a) 10,6% ou mais de carbono(C) orgânico, se a fração mineral contiver 60% ou mais
de argila ou

b) 5,3% ou mais de carbono(C) orgânico, se a fração mineral não contiver argila ou

c) conteúdos intermediários de carbono(C) orgânico proporcionais a variações no teor
de argila entre 0 e 60%, de acordo com a relação: % C orgânico maior ou igual a 5,3 + (0,088
x % argila).

3.5.7- Horizonte A Húmico

É um horizonte mineral superficial que, além de possuir todas as características do ho-
rizonte A proeminente, apresenta maior desenvolvimento expresso por maior espessura e/ou
teor de carbono orgânico, dentro dos limites especificados a seguir:



V- Pedologia 78

            OEA

1o) Teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o horizonte
hístico e-

2o) Teor de carbono orgânico proporcional a espessura do horizonte e profundidade do
solo, como a seguir:

a) 0,60  + (0,012 x argila %) ate 100 cm de profundidade, sendo o solum de 100 cm ou
mais profundo (solos muito profundos  e profundos);

b) 0,87 + (0,0175 x argila %) até 60 cm de profundidade, sendo o solum de 60 cm ou
mais profundo (solos muito profundos, profundos e pouco profundos);

c) 1,20 + (0,024 x argila %) até 40 cm de profundidade, sendo o solum de 40 cm a 200
cm de profundidade de (solos profundos, pouco profundos e rasos);

d) 2,00 + (0,040 x argila %)  até  20 cm do profundidade, sendo o solum de 20 a 200
cm da profundidade (solos profundos, poucos profundos e rasos);

e) 2,20 + (0,044 x argila %) até profundidade menor que 20 cm, não havendo hori-
zonte Ap e sendo o solum de 50 cm ou menos profundo (solos rasos);

f) 1,75 + (0,035 x argila %) até profundidade menor que 20 cm na existência do hori-
zonte Ap e sendo o solun de 50 cm ou menos profundo (solos rasos).

3.6 -Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais (ENDOPEDONS)

3.6.1- Horizonte B Textural

É um horizonte mineral enriquecido pela acumulação de argila decorrente de processo
de iluviação e/ou formação in situ, infiltrando juntamente com silte e/ou herança de material
de origem. O conteúdo de argila do horizonte B  textural  é  maior  do  que  o do horizonte
superior e pode ou não ser maior que o C.

Alguns perfis de Podzólico-Vermelho-Amarelo que ocorrem na região mapeada, têm
filmes de argila iluvial denominados “cerosidade” evidente e característica de B textural, re-
vestindo elementos de estrutura em todas as suas faces.

Os conceitos estabelecidos para este horizonte, são derivados do “argillic horizon” da
classificação norte-americana de 1975, adaptados para as condições dos solos brasileiros.

A transição do horizonte A para o B textural é abrupta, clara ou gradual, porém, o in-
cremento do teor de argila aumenta com nitidez suficiente para que a parte limítrofe não ul-
trapasse 30 cm. O incremento de argila total deve ser suficiente para que a relação textural
B/A satisfaça aos seguintes requisitos:

- Nos solos com mais de 40% de argila no horizonte A, a relação deverá ser maior
que 1,5.

- Quando o teor de argila, em superfície, estiver entre 15 e 40%, a relação deverá
ser maior que 1,7; quando aqueles teores forem menores que 15%, a relação textural
deverá ser maior que 1,8.
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3.6.2- Horizonte Plíntico

É um horizonte mineral B e/ou C, caracterizado pela presença de plintita em quantida-
de igual ou superior a 15% e espessura de, pelo menos, 15 cm. A coloração é, normalmente,
variegada sobre matiz acinzentada.

O horizonte plíntico forma-se sob condições de drenagem imperfeita, com segregação
de ferro de origens diversas e, em virtude da flutuação sazonal do lençol freático, tem colora-
ções avermelhadas e/ou amareladas. Longos ciclos intercalados de umidecimento e resseca-
mento, ocasionam desidratação irreversível do material plíntico, transformando-se em hori-
zontes endurecidos contínuos, bancadas de concreções ou horizontes concrecionários com
diferentes proporções, em volume, destes materiais.

Este horizonte é característico dos Plintossolos. Nesta classe se incluem os solos anti-
gamente denominados como Lateritas Hidromórficas.

3.6.3- Horizonte Glei

É um horizonte mineral, com espessura de 15cm ou mais, podendo conter até 15% de
mosqueados de plintita.

Apresenta evidências de drenagem deficiente em longos ou, pelo menos em algum pe-
ríodo do ano e consequentemente redução de ferro. As cores são acinzentadas, com matizes
neutras, oliváceos ou amarelados.

O conceito deriva de horizonte G (Soil Survey Manual, 1951) parcialmente das defini-
ções de horizontes com propriedades hidromórficas da FAO (1974) e “cambic horizon, Soil
Taxonomy”, 1975)

3.6.4- Horizonte B Incipiente ou Câmbico

Conceito oriundo de “cambic horizon” da classificação norte americana de 1975, com
modificações e adaptações à classificação brasileira de solos.

O termo deriva do latim, cambiare, referindo-se a um horizonte de transição, em evo-
lução ou que não possui as características diagnosticas suficientes para ser classificado como
latossólico, B textural, espódico ou nátrico.

É um horizonte mineral que sofreu alteração física e química em grau pouco avançado,
suficiente para desenvolvimento de cor e estrutura, e com as seguintes características:

- Textura das classes areia franca ou mais argilosa;

- Decréscimo regular no conteúdo de carbono orgânico da superfície em relação
aos horizontes mais profundos;

- Capacidade de troca de cátions maior 13 mE/100g de argila;

- Relação silte/argila igual ou maior que 0,7 quando a textura for média, e igual
ou maior que 0,6 quando argilosa;

- Espessura menor que 50 cm;

- Relação molecular  ki > 2,2.
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3.6.5- Horizonte kandico

É um horizonte subsuperficial que tem uma espessura de 30 cm ou mais ou tem 15
cm ou mais, se dentro dos primeiros 50 cm do solo, se encontra um contato lítico, litóide
(“paralithic contact”), ou petroférrico (petroplintita) (“kandic horizon, Soil Taxonomy,
U.S.A.” 1992).

No ponto onde a percentagem de argila aumenta com a profundidade, numa distância
vertical igual ou inferior a 15 cm, ocorre uma das seguintes situações:

a) em termo absolutos, 4% ou mais alto que na superfície do horizonte se este houver
menos de 20% de argila total ou

b)em termos relativos, 20% ou mais, se o horizonte tiver entre 20 e 40% de argila ou

c) em termos absolutos, 8% ou mais, se o horizonte possuir mais de 40% de argila total.

3.6.6- Horizonte E Álbico

É similar ao “albic E horizon”, segundo FAO (1974) e a “albic horizon”, Soil Taxo-
nomy (Estados Unidos 1975).

Consiste em um horizonte mineral, comumente subsuperficial, no qual a remoção ou
segregação de material coloidal C orgânico progrediu, a tal ponto, que a cor do horizonte é
mais determinada pela cor das partículas primárias de areia e, até mesmo, da argila, do que
por revestimentos nessas partícula.

O horizonte álbico, usualmente, precede um horizonte B espódico, B textural, B nátri-
co, horizonte plíntico, horizonte glei, fragipan ou uma camada impermeável que restrinja a
percolação da água. Raramente, pode ser o horizonte superficial, que por truncamento do solo.

4- DESCRIÇÃO DAS CLASSES DE SOLOS.

4.1- Podzolissolo Amarelo Álico (Kandiudults)

Classe identificada no interflúvio dos rios Acre e Xapuri, desenvolvidos sobre uma
cobertura de arenitos amarelados, possivelmente edafo-estratigráfica. São solos minerais, não
hidromórficos, bem intemperizados, bem e moderadamente drenados, argila de atividade bai-
xa, com horizonte B textural, formado pela acumulação de argila silicatada devido ao proces-
so de iluviação e com seqüência de horizontes A, Bt e C, podendo ou não possuir horizonte E.
Apresentam baixa fertilidade natural, altos percentuais de saturação com alumínio e, conse-
quentemente, elevados níveis de acidez.

O horizonte A tem 35 cm de espessura; bruno-escuro (10YR4/3) e bruno (10 YR5/3)
são os tons dominantes; textura, predominantemente, franco-argilo-arenosa; estrutura fraca,
pequena, em bloco subangular; consistência úmida friável ou firme e, quando molhado, ligei-
ramente plástico e pegajoso.

O horizonte B tem espessura ao redor de 110 cm; as cores mais comuns são bruno-
amarelado (10YR5/6) e amarelo (10YR7/8); a textura, normalmente, é argilo-arenosa ou ar-
gilosa; a estrutura é fraca ou moderada, pequena e média, em bloco subangular; a consistência
úmida é firme e, quando molhado, é ligeiramente plástico e fracamente pegajoso ou plástico e
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pegajoso. O horizonte B textural destes solos apresenta características correspondentes ao
“Kandic horizon” (“Ultisols - Udults - Kandiudults, U.S.A.” 1992), com nítida diferenciação
textural entre o A e o B.

Aparecem, na área, em caráter dominante e subdominante, associados ao Podzolissolo
Vermelho-Amarelo. Em ambas as situações, distribuem-se em superfícies dissecadas em coli-
nas, em relevos suave ondulado e ondulado, compondo as unidades de mapeamento, PAa,
PVe1, e PVa1. A vegetação preponderante corresponde à floresta densa.

4.2- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico( Tropudalfs )

Compreende solos minerais, não hidromórficos, argila de atividade alta, com horizonte
B textural, resultante da acumulação de argila, devido ao processo de iluviação, constatatado
pela diferença nos teores de argila, entre os horizontes A e B e pela seqüência de horizontes
A, Bt e C.

O horizonte A possui espessura variada, muitas vezes ausente, pela ação da erosão la-
minar, comum na área; cores bruno-amareladas (10YR5/4) e bruno (7,5YR5/4); textura fran-
co-argilo-arenosa; estrutura fraca e moderada, pequena e média, granular; de consistência
úmida firme e, se molhado, ligeiramente plástico e pegajoso.

O horizonte B tem espessura média de 120 cm; com coloração vermelho-amarelada
(5YR5/6) ou bruno-forte (7,5YR) 5/6 ou 5/8; textura dominante da classe argila; estrutura
moderada, média e em bloco subangular; consistência úmida firme e, quando molhado, é
plástico e levemente pegajoso.

Neste trabalho de levantamento, caracterizaram-se e espacializaram-se estes solos nas
unidades de mapeamento PVe1, PVe2,PVe3, PVe4 e Ce, em relevos suave-ondulados até
forte-ondulados. Ocupam a maior parte da área e apresentam as maiores ocorrências de pro-
cessos erosivos, devido à instabilidade e friabilidade dos seus componentes e às características
do material parental.

4.3- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico( Paleudults, Tropudults )

São solos minerais, não hidromórficos, bem desenvolvidos, muito intemperizados,
profundos, bem drenados, argila de atividade baixa, com horizonte B textural, resultante da
acumulação de argila silicatada, tendo em vista o processo de iluviação, observado pela dife-
rença nos teores de argila, entre os horizontes A e B e apresentando seqüência de horizontes
A, Bt e C.

Horizonte A: possui espessura média de 20 cm; cores bruno-amareladas (10YR5/4) e
bruno (7,5YR5/4); textura franco-argilo-arenosa; estrutura fraca e moderada, granulação fina
a média; consistência úmida firme e, se molhado, comporta-se ligeiramente plástico e leve-
mente pegajoso.

Horizonte B: espessura média de 140 cm; coloração vermelho-amarelada (5YR5/6) ou
bruno-forte (7,5YR) 5/6 ou 5/8; textura dominante da classe argila; estrutura moderada, média
e em bloco subangular; consistência úmida firme e, quando molhado, é plástico e pegajoso.

Estes solos são encontrados, principalmente, em relevo que varia de suave ondulado a
ondulado, sob vegetação de floresta densa e aberta. Aparecem, dominantemente, no interflúvio
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dos rios Acre e Xapuri e como subdominantes em toda a área, associados a Podzolissolo
Amarelo, Podzolissolo Vermelho- Amarelo, e Cambissolo, em paisagens de colinas e cristas,
com diversos tipos de intensidade de aprofundamento das drenagens e ordem de grandeza das
formas de dissecação. Mostram-se espacializados nas unidades de mapeamento PAa, PVe3,
PVe4, PVa1, e PVa2, apresentando como variação o caráter plíntico.

4.4- Cambissolo Eutrófico(Eutropepts)

Esta classe compreende solos minerais, com grau de desenvolvimento insuficiente
para alterar, totalmente, os minerais primários, mesmo aqueles de fácil intemperização. Os
processos de formação já modificaram o material originário, podendo formar-se estruturas,
quando a textura for favorável, sem acumulação de óxidos de ferro e argila, em quantidade
suficiente para classificá-los como de B textural.

Portanto, são solos que sofreram alteração mineralógica, física e química, em grau não
muito avançado, porém o necessário para o desenvolvimento de cor ou estrutura, nos quais,
em mais da metade do volume do perfil, não deve existir estrutura da rocha original com 4%
ou mais de minerais primários, menos resistentes ao intemperismo, 6% ou mais de muscovita,
determinados na fração areia, porém referidos à fração terra firme.

Possuem relação silte/argila igual ou superior a 0,7, quando a textura for média e,
igual ou maior que 0,6, se for argilosa, com seqüência de horizontes A, Bi e C, além de outras
características.

O horizonte A possui espessura variada, conseqüência dos diversos processos erosivos
de arraste dos horizontes superficiais; sua cor mais freqüente é bruno (7,5YR5/4); a textura
dominante é da classe franco- argilo siltoso e franco- siltoso; estrutura fraca, média e granular;
consistência úmida e firme e, quando molhado, é plástico e pegajoso. O horizonte Bi tem es-
pessura média de 40 cm; cor mais freqüente bruno-forte (7,5YR5/8); textura da classe argila,
argila siltosa, e franco- siltosa; estrutura fraca, média em bloco subangular; consistência úmi-
da firme e, quando molhado, é plástico e pegajoso.

São de fertilidade alta, eutróficos, com predomínio de argilas expansivas, herdados do
material parental. Ocorrem em relevo ondulado até forte-ondulado, sob floresta aberta e den-
sa, compondo as unidades de mapeamento, PVe2, PVe4, e Ce. Sua maior distribuição está na
parte norte da área, nas microbacias que drenam para a margem direita do rio Iaco, principal-
mente, nas áreas dissecadas em cristas.

4.5- Gleissolo Húmico Eutrófico ( Tropaquepts)

Solos minerais, hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bg e Cg, mal drena-
dos, pouco profundos, originados pela deposição recente de materiais finos, com menos de
5% de matéria orgânica e horizonte glei, subsuperficial ou eventualmente superficial, espessu-
ra de no mínimo 15 cm, podendo ter menos de 15% de mosqueado de plintita. A não ser que o
solo seja artificialmente drenado, o horizonte é saturado com água, por influência do lençol
freático ou algum impedimento; durante parte do ano ou o ano todo, apresenta evidências de
processos de redução e oxidação.

A espessura média do horizonte A é de 25 cm; a tonalidade dominante bruno-
acinzentada (2,5Y5/2); textura franco-argilosa ou franco-argila-arenosa; estrutura moderada,
média e em bloco subangular; consistência úmida firme ou muito firme, e quando molhado,
varia de ligeiramente plástico a plástico e de levemente pegajoso a pegajoso.
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O horizonte Bg tem espessura de 60 cm; cor cinza-clara (N7/), com mosqueados co-
muns, médios e distintos, bruno-amarelada (10YR5/8) e vermelho-amarelada (5YR5/8), prin-
cipalmente; a textura mais freqüente é da classe argila e argila siltosa; estrutura maciça; con-
sistência úmida firme ou muito firme e, se molhado, é plástico e pegajoso.

São solos com argila de atividade alta, eutróficos, de textura média e argilosa, encon-
trados em relevo plano, estando espacializados nas unidades de mapeamento GPe1, e GPe2.
Distribuem-se, em sua maior extensão, ao longo das planícies e terraços dos rios Acre, Iaco,
Xapuri e de seus tributários, associados a Neossolos  Flúvicos, e Neossolo Quartzarênico Hi-
dromórfico.

4.6- Neossolo Flúvico Eutrófico (Tropofluvents)

Solos pouco desenvolvidos, minerais, normalmente não hidromórficos, pouco profun-
dos ou profundos, moderadamente drenados, formados pela deposição de sedimentos trans-
portados pelos cursos d’água, tendo como horizonte diagnóstico apenas o A, seguido de uma
sucessão de camadas estratificadas, de diferentes tipos de materiais, sem nenhuma relação
pedogenética.

Em decorrência da grande variação no tamanho, densidade e composição mineralógi-
ca, física e química dos componentes, estes solos possuem propriedades que variam a curta
distância, vertical e/ou horizontal, tornando difícil a determinação de um perfil modal.

Os Neossolos Flúvicos, por apresentarem camadas estratificadas, possuem distribuição
muito irregular de carbono, portanto, com teor de matéria orgânica bastante variável de um
estrato para outro. Têm fertilidade alta e grande participação de argilas expansivas. Esta classe
correspondia, anteriormente, aos denominados Solos Aluviais.

Ocorrem sob vegetação de floresta aberta aluvial, associados, em caráter subdomi-
nante, aos Gelissolos e Neossolo Quartzarênico Hidromórfico, compondo as unidades de ma-
peamento GPe1, e GPe2, nas planícies de inundação dos rios Iaco, Acre, e Xapuri.

4.7- Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Distrófico(Tropaquents, Fluvaquents)

Solos hidromórficos, pouco evoluídos, minerais, arenoquartzosos, pouco profundos ou
profundos, com drenagem moderada ou imperfeita, contendo percentagem de argila menor
que 15%, até 200 cm de profundidade, sendo que mais de 95% da fração areia é representada
por quartzo, possuindo seqüência de horizontes A e C.

O horizonte A mostra espessura variada e muitas vezes é ausente; as cores dominantes
são bruno-amarelada (10 YR 5/4) e bruno-amarelado-clara (10 YR 6/4); textura da classe
areia; estrutura em grãos simples; de consistência úmida solto e, quando molhado, não plásti-
co e não pegajoso.

O horizonte C tem espessura média de 150 cm; cor bruno muito clara e acinzentada
(10 YR 7/4 e 8/4); com mosqueados comuns, pequenos e distintos, amarela (10 YR 7/8) e
amarelo-brunada (10 YR 6/8); textura da classe areia; estrutura em grãos simples; a consistên-
cia úmida é solto e, se molhado, é não plástico e não pegajoso.

Estes solos distribuem-se em relevo plano, associados, em caráter subdominante, a
Gleissolos Húmicos e Neossolos Flúvicos, compondo a unidade de mapeamento GPe2, em
áreas de floresta aberta aluvial. Ocorrem ao longo da planície de inundação do rio Acre.
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5- LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DO MAPA DE SOLOS

5.1- Tipos de Solos

5.1.1- Podzolissolo Amarelo Álico (Kandiudults)

PAa- PODZOLISSOLO AMARELO ÁLICO Tb A fraco textura média/ argilosa +
PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa e arenosa/
média floresta densa relevo suave ondulado e ondulado.

5.1.2- Podzolissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (Tropudalfs).

PVe1- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO EUTRÓFICO Ta A moderado textura mé-
dia/ argilosa + PODZOLISSOLO AMARELO ÁLICO Tb abrúptico  A fraco textura média/ argilosa
floresta densa  relevo ondulado;

PVe2- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO EUTRÓFICO Ta A fraco textura média/ ar-
gilosa + CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta A fraco textura argilosa floresta densa relevo ondulado;

PVe3- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO EUTRÓFICO Ta A moderado textura mé-
dia/ argilosa + PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/
argilosa floresta aberta relevo ondulado a forte-ondulado;

PVe4- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO EUTRÓFICO Ta A moderado textura mé-
dia/ argilosa + CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta A fraco textura argilosa + PODZOLISSOLO

VERMELHO- AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/ argilosa floresta aberta relevo
ondulado.

5.1.3- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico(Tropudults, Paleudults)

PVa1- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO ÁLICO PLÍNTICO Tb A moderado textura
média/ argilosa + PODZOLISSOLO AMARELO ÁLICO Tb abrúptico A fraco textura média/ ar-
gilosa e arenosa/ média floresta densa relevo plano e suave-ondulado;

PVa2- PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/ ar-
gilosa + PODZOLISSOLO VERMELHO- AMARELO ÁLICO Tb abrúptico A fraco textura média/ ar-
gilosa e arenosa/ média floresta densa relevo suave-ondulado e ondulado.

5.1.4- Cambissolo Eutrófico (Eutropepts)

Ce- CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta A moderado textura argilosa + PODZOLISSOLO

VERMELHO- AMARELO EUTRÓFICO Ta A moderado textura média/ argilosa floresta aberta rele-
vo ondulado e forte-ondulado.

5.1.5- Gleissolo Húmico Eutrófico ( Tropaquepts)

GPe1- GLEISSOLO HÚMICO EUTRÓFICO Ta A húmico textura argilosa + NEOSSOLO

FLÚVICO EUTRÓFICO Ta A moderado textura arenosa média e argilosa floresta aberta aluvial
relevo plano;

GPe2- GLEISSOLO HÚMICO EUTRÓFICO Ta A húmico textura argilosa + NEOSSOLO

FLÚVICO EUTRÓFICO Ta A moderado textura arenosa média e argilosa + NEOSSOLO

QUARTZARÊNICO HIDROMÓRFICO DISTRÓFICO  A fraco floresta aberta aluvial relevo plano.
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5.2- SÍMBOLOS

a- Álico

e- Eutrófico

Ta- Argila de atividade alta

Tb- Argila de atividade baixa

5.3- NOTAS:

1a) Figuram, em primeiro lugar, nas associações, os solos mais importantes, com res-
peito ao ponto de vista de sua extensão ou da utilização agrícola, na hipótese de distribuição
equivalente. Convencionaram-se os símbolos e as cores das associações em função do com-
ponente que figura em primeiro lugar.

2a) Quando, por definição, a classe de solo compreender o caráter eutrófico ou distró-
fico e, ainda, apenas argila de atividade baixa (Tb) ou alta (Ta), omite-se o mesmo na legenda;
idem para classe de textura.

3a) Fez-se a correlação dos solos com a Classificação Americana (“SOIL TAXONOMY -
1992”) para as classes dominantes das unidades de mapeamento; encontram-se a nível de
grande grupo.

4a) As unidades fitoecológicas, constantes na legenda, referem-se à cobertura vegetal
primitiva, estando, estas áreas, estudadas e detalhadas, com altos percentuais de alteração, na
forma de pastagens, lavouras e diversos estágios de degradação e regeneração.

6- CONSIDERAÇÕES SOBRE A ERODIBILIDADE DOS SOLOS

Para a avaliação da erodibilidade dos solos, consideraram-se os fatores relacionados as
suas características intrínsecas; aqueles relacionados aos processos de pedogênese e morfogê-
nese, e as situações dos demais componentes do diagnóstico ambiental.

6.1- Metodologia

A resistência do meio físico-biótico é avaliada pela determinação de sua vulnerabili-
dade ou susceptibilidade, diante dos processos atuantes na natureza. Adotaram-se, para avali-
ação dos graus de erosão dos solos, os conceitos metodológicos contidos no documento
LAGET/UFRJ (SAE- M.M.A.)- 1997, com os detalhamentos e aprimoramentos estabelecidos pelo
INPE e CPRM. Inicialmente, no item caracterização dos ambientes, apresentaram-se os valores
de erodibilidade individual das unidades de mapeamento de solos e, posteriormente, no tema
vulnerabilidade natural, os valores resultantes da interação com os demais temas do diagnósti-
co ambiental.

6.2- Caracterização dos Graus de Erosão das Unidades Pedogenéticas

Na caracterização das unidades, as situações são as mais críticas para a faixa do grau,
no que tange a sua estabilidade/instabilidade (vulnerabilidade). Elas podem ocorrer, conco-
mitantemente, com as mais adversas combinações naturais de situações das classes de poten-
cial dos temas. Assim sendo, as configurações dos graus de erodibilidade dos solos são:
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- VULNERÁVEL (ou INSTÁVEL): solos fortemente suscetíveis à erosão, que ocorrem em
uma das situações seguintes:

1a) paisagens com declives superiores a 45%, nas quais dever-se-á estabelecer uma
cobertura vegetal, que evite o seu arrasamento. Compreendem superfícies com predomínio de
formas acidentadas, como morros, montanhas, maciços montanhosos, escarpamentos de apa-
ratos, itaimbés, frentes de cuestas, falésias, flancos de serras, vertentes de declives muito for-
tes de vales encaixados, escarpa de relevo monoclinal, barra de relevo dobrado, pontão, in-
selbergue, cristas assimétricas ou outras formas de topografia similar;

2a) solos rasos com fragmentos de rochas ou plínticos, petroplínticos, cimentados, hi-
dromórficos e/ou arenosos;

3a) terras não recomendadas para o uso agrícola e outras formas de antropismo, para
que não sejam, totalmente, erodidas, em poucos anos;

4a) substrato rochoso composto por colúvios, pedimentos, rochas calcárias ou aluviões;

5a) cobertura vegetal de cultivos anuais, perenes ou savanas graminosas.

- MODERADAMENTE VULNERÁVEL: Solos que apresentam grande suscetibilidade à ero-
são. Estão presentes em uma das seguintes situações:

1a) declives das paisagens entre 25 e 45%, onde, na maioria das formas de relevo, a
prevenção à erosão é difícil e dispendiosa, podendo ser antieconômica. As formas de relevo
são muito movimentadas, formadas por morros, testemunhos, cristas, ou lomas, de elevação
entre 100 a 200 metros de altitude;

2a) solos sob uma das seguintes formas: aluviões, regolitos, rasos, moderadamente pro-
fundos, câmbicos, planossólicos, solódicos e/ou cimentados;

3a) litótipos: arenitos, conglomerados, arcóseas, siltitos ou argilitos;

4a) cobertura vegetal diversificada, em relação às pastagens, savanas graminosas (cam-
pos naturais) e alguns parques. As terras desta unidade, se utilizadas, deverão apresentar uma
série de restrições, quanto ao seu manejo.

- MEDIANAMENTE ESTÁVEL/VULNERÁVEL: solos de paisagens que apresentam modera-
da suscetibilidade à erosão. As situações presentes podem ser as seguintes:

1a) Formas de relevo com declives entre 8 a 25%, representadas por colinas ou con-
juntos de colinas, lomérios baixos, com altitudes entre 50 a 100 metros;

2a) solos podzolizados, com ou sem argila de atividade alta, com ou sem cascalho cál-
cicos e não cálcicos, profundos ou moderadamente profundos;

3a) substrato rochoso composto por basalto, diabásio, xistos, ardósias, filitos, mármo-
res, migmatitos, granulitos, quartzitos ou gnaisses;

4a) cobertura vegetal sob a forma de savana parque até savana arbórea.

5a) paisagens, se utilizadas sem adoção de princípios conservacionistas, com forma-
ção, nas terras, de sulcos e voçorocas.
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- MODERADAMENTE ESTÁVEL: solos de paisagens com pouca suscetibilidade à erosão.
Apresentam-se uma das seguintes situações:

1a) declives entre 3 e 8%, colinas de topo aplainado ou interflúvios tabulares de altitu-
de entre 30 e 60 metros;

2a) solos podzolizados, bem estruturados e/ou profundos;

3a) litótipos dos tipos: fonólito, andesito, sienito, diorito, traquito e ignimbrito;

4a) cobertura vegetal como Savana Florestada até Floresta de Palmeiras. Práticas con-
servacionistas simples poderão prevenir estas paisagens contra o efeito da erosão.

- ESTÁVEL - solos de paisagens não suscetíveis à erosão. As situações predominantes
para esta sustentabilidade são as seguintes:

1a) declives entre O e 3%, com formas de relevo esbatidas de planícies, interfluviais,
terraços e planaltos;

2a) estabilidade abrangendo várias classes de solos com pedogênese bem evoluída, re-
presentada, principalmente, por Latossolos e Podzolissolos, profundos e bem intemperizados;
erosão ligeira, se o uso do solo for por período superior a 15 anos, mas que pode ser controla-
da com práticas simples de manejo;

3a) substrato rochoso abrangente, desenvolvido a partir de rochas terciárias (Ex. Barrei-
ras, Formação Solimões, Formação Içá, etc.), bem como, de rochas cristalinas, a exemplo das
rochas do Complexo Guianense e do Grupo Tunuí;

4a) cobertura vegetal na forma de Floresta Densa e Floresta Aberta. A utilização de
manejos adequados impedirá o aparecimento de processos erosivos.

6.3- Identificação  da Erodibilidade dos Solos

Pode-se avaliar a erodibilidade dos solos, que compõem as unidades de paisagens es-
pacializadas, através da correlação das unidades de paisagens numeradas com as unidades de
mapeamento de solos, representadas pelos símbolos: PA, PV, Ce e GP, contidas na tabela de
Características Físicas e Valores de Estabilidade Ecodinãmica (capítulo de Vulnerabilidade
Natural).

6.4- Alterações e Degradações Pedogenéticas Verificadas na Área

Os principais processos de degradação dos ambientes, constatados e caracterizados na
área de fronteira Brasil- Peru, relacionam-se aos atributos físico-químicos dos seus solos. Por
decorrência, os solos com argilas expansivas têm alto grau de vulnerabilidade, constatando-se,
assim, processos erosivos de deslizamentos de terras, voçorocas em diversos estágios e pre-
sença constante de processos de arraste de horizontes superficiais.

7- AMBIENTES CARACTERIZADOS

Georreferenciaram-se e caracterizaram-se os ambientes espacializados, quanto à res-
pectiva unidade pedogenética, tipo de relevo, unidade fitoecológica, uso atual e unidade de
mapeamento que compõem.
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Os valores de erodibilidade dos solos representam a média aritmética dos valores indi-
viduais, atribuídos na tabela para cada classe de solos e revelam a expectativa de erosão dos
solos que compõem as unidades de mapeamento, excluindo-se os demais componentes do
diagnóstico ambiental, contidos na tabela de características físicas e valores de estabilidade
ecodinâmica.

7.1- Ambiente P1

Localização- Estrada vicinal para comunidade Boa Esperança. Folha SC.19.-ZA. La-
titude 10°58'02'' Sul e Longitude 68°46'13''WGR. Município de Brasiléia. Estado do Acre.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica-  Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52

7.2- Ambiente P2

Localização- Estrada vicinal para a comunidade Alegria do Carmo. Folha SC.19-ZA.
Latitude 10°53'46'' Sul e Longitude 68°45'34'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb A fraco textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem e lavoura de mandioca.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52

7.3- Ambiente P3

Localização- Rodovia BR- 317, Brasiléia- Assis Brasil, Km-06. Folha SC.19-.ZA. La-
titude 10°57'42'' Sul e Longitude 68°48'49'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb A fraco textura média/ argilosa.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso atual- Lavoura de mandioca e áreas alteradas com capoeira de primeiro ciclo.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.
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7.4- Ambiente P4

Localização- Rodovia BR- 317, Km- 25. Folha SC.19-ZA. Latitude 10°56'43'' Sul e
Longitude 68°57'23'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb A fraco textura média/ argilosa.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.

7.5- Ambiente P5

Localização- Rodovia BR- 317, Km- 35. Folha SC.19-YB. Latitude 10°55'41'' Sul e
Longitude 69°02'06'' WGr. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa, com remanescente de Bambu.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.6- Ambiente P6

Localização- Rodovia BR- 317, Km- 45. Folha SC.19-YB. Latitude 10°54'12'' Sul e
Longitude 69°02'21'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta A moderado
textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVe1.

Erodibilidade dos Solos- 2,00

7.7- Ambiente P7

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, para a Fazenda Crispim. Folha SC.19-YB.
Latitude 10°52'54'' Sul e Longitude 69°05'01'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Àlico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.
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Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa, com remanescentes de Bambu.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.8- Ambiente P8

Localização- Estrada vicinal da Br- 317, em direção ao rio Acre.   Folha SC.19- YB.
Latitude 10°54'46'' Sul e Longitude 69°06'25'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb abrúptico A fraco
textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVa2

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

Processos Erosivos- Presença de voçorocas em estágio muito avançado.

7.9- Ambiente P9

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, para a margem esquerda do rio Acre. Folha
SC.19-YB. Latitude 10°55'03'' Sul e Longitude 69°08'12'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb abrúptico A fraco
textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem e áreas alteradas com presença de queimadas.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.10- Ambiente P10

Localização- Margem esquerda do rio Acre. Folha SC.19-YB. Latitude 10°58'15'' Sul
e Longitude 69°06'47'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Contato da Formação Solimões com o Quaternário. Ocorrência
de Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta A fraco textura média/ argilosa. Na planície
de inundação ocorre Neossolo Flúvico textura arenosa.

Relevo-  Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.
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Uso Atual- Pastagem e lavoura de goiaba.

Unidade de Mapeamento- PVe2.

Erodibilidade dos Solos- 2,00

Processos Erosivos- Deslizamento de terra, em decorrência do relevo colinoso e das
argilas expansivas.

7.11- Ambiente P11

Localização- Rodovia BR- 317, a 32 Km de Assis Brasil. Folha SC.19-YB. Latitude
10°48'37'' Sul e Longitude 69°20'15'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa, com bambu.

Uso Atual- Sem uso. Vegetação primitiva.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.12- Ambiente P12

Localização- Rodovia BR- 317, a 25 Km de Assis Brasil. Folha SC.19-YB. Latitude
10°48'15'' Sul e longitude 69°24'10'' WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Cambissolo Eutrófico Ta  A fraco textura argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVe2.

Erodibilidade dos Solos- 2,36.

7.13- Ambiente P13

Localização- Rodovia BR- 317, a 15 Km de Assis Brasil. Folha SC.19-YB. Latitude
10°51'24'' Sul e Longitude 69°28'29'' WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta a fraco textura
média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Sem uso. Vegetação primitiva.

Unidade de Mapeamento- PVe2.

Erodibilidade dos Solos- 2,36.
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7.14- Ambiente P14

Localização- Ramal norte da Br- 317. Folha Sc.19-YB. Latitude 10°49'15'' Sul e Lon-
gitude 69º04'52'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa. Substrato arenito laterizado.

Relevo- Ondulado, com vales abertos.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.15- Ambiente P15

Localização- Estrada vicinal para o projeto de colonização Quixada (INCRA). Folha
SC.19-ZA. Latitude 10°49'35'' Sul e Longitude 68°53'12'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa. Substrato arenito laterizado.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem e lavoura de banana.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.

7.16- Ambiente P16

Localização- Estrada vicinal para localidade de Chapéu Preto. Folha SC.19-ZA. Lati-
tude 10°47'33'' Sul e Longitude 68°53'23'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Lavoura de subsistência e pastagem.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.

7.17- Ambiente P17

Localização- Rodovia BR- 317, a 29 Km de Assis Brasil. Folha SC.19-YB. Latitude
10°48'27'' Sul e Longitude 69°22'31'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta A moderado
textura média/ argilosa.
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Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVe1.

Erodibilidade dos Solos- 2,00

7.18- Ambiente P18

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, para o rio Iaco. Folha SC.19-YB. Latitude
10°51'34'' Sul e Longitude 69°34'31'' WGR. Localidade de Água Boa, Reserva Chico Men-
des; próximo ao rio São Pedro. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb  A moderado tex-
tura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Aberta.

Uso Atual- Pastagem e lavoura de banana, mamão, e mandioca.

Unidade de Mapeamento- PVe3.

Erodibilidade dos Solos- 1,88.

7.19- Ambiente P19

Localização- Estrada vicinal para o rio Iaco. Folha SC.19-YB. Latitude 10º46'05'' Sul
e Longitude 69°36'10''WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado textu-
ra média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem e áreas alteradas desmatadas e queimadas.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.20- Ambiente P20

Localização- Estrada vicinal para o rio Iaco. Folha SC.19-YB. Latitude 10°43'01'' Sul
e Longitude 69°46'03'' WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta A moderado
textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Aberta.

Uso Atual- Lavoura de subsistência.
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Unidade de Mapeamento- PVe4.

Erodibilidade dos Solos- 2,24.

7.21- Ambiente P21

Localização- Estrada vicinal para o rio Iaco. Folha SC.19-YB. Latitude 10°39'12'' Sul
e Longitude 69°51'36'' WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Cambissolo Eutrófico Ta A moderado textura argilosa.

Relevo- Ondulado e suave ondulado

Unidade Fitoecológica- Floresta Aberta.

Uso Atual- Sem uso. Vegetação primitiva.

Unidade de Mapeamento- Ce.

Erodibilidade dos Solos- 2,44.

7.22- Ambiente P22

Localização- Estrada vicinal para igarapé São Pedro. Folha SC.19- YB. Latitude
10°53'40'' Sul e Longitude 69°38'56'' WGR. Município de Assis Brasil.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb abrúptico A fraco
textura arenosa/ média.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Área alterada com capoeira.

Unidade de Mapeamento- PVa2.

Erodibilidade dos Solos- 1,48.

7.23- Ambiente P23

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, para o projeto de colonização Sta. Quitéria.
Folha SC.19-YB. Latitude 10°46'15'' Sul e Longitude 69°02'46'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb abrúptico A fraco textura mé-
dia/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVe1.

Erodibilidade dos Solos- 2,00.

7.24- Ambiente P24

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, próximo à localidade de Forquilha. Folha
Sc.19-ZA. Latitude 10°44'37'' Sul e Longitude 68°59'15'' WGR. Município de Brasiléia.
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Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Eutrófico Ta A moderado
textura média/ argilosa.

Relevo- Ondulado e suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PVe1.

Erodibilidade dos Solos- 2,00.

7.25- Ambiente P25

Localização- Estrada vicinal da BR- 317, para a localidade de Onça Negra. Folha
SC.19- ZA. Latitude 10°56'15'' Sul e Longitude 68°47'49'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb A fraco textura média/ argilosa.

Relevo- suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Lavoura de seringa e banana.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.

7.26- Ambiente P26

Localização- Estrada vicinal da BR- 317.  Localidade Onça Negra. Folha SC.19-ZA.
Latitude 10°56'04'' Sul e Longitude 68°47' 01'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Vermelho- Amarelo Álico Tb A moderado  tex-
tura média/ argilosa.

Relevo-  Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Lavoura de laranja e coco.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.

7.27- Ambiente P27

Localização- Estrada vicinal da BR- 317. Localidade de Porongaba(IBAMA). Folha
SC.19- ZA. Latitude 10°48'16'' Sul  e Longitude 68°46'18'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb abrúptico A fraco textura mé-
dia/ argilosa.

Relevo- Ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem e lavoura de subsistência.
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Unidade de Mapeamento- PVe1.

Erodibilidade dos Solos- 2,00

7.28- Ambiente P28

Localização- Rodovia BR- 317, Km- 10. Folha  SC.19- ZA. Latitude 10°56'25'' Sul e
Longitude 68°49'32'' WGR. Município de Brasiléia.

Unidade Pedogenética- Podzolissolo Amarelo Álico Tb A fraco textura média/ argilosa.

Relevo- Suave ondulado.

Unidade Fitoecológica- Floresta Densa.

Uso Atual- Pastagem.

Unidade de Mapeamento- PAa.

Erodibilidade dos Solos- 1,52.
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VI- VegetaçãoVI- Vegetação

1- INTRODUÇÃO

Este estudo sobre a vegetação dirige-se à elaboração do Mapa Temático dos Ambien-
tes Fitoecológicos, para subsidiar a produção do Mapa de Classes de Vulnerabilidade Natural
do Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da região composta pelos Municípios de
Assis Brasil e Brasiléia, situados na zona de fronteira do Brasil com Peru e Bolívia. Sua exe-
cução foi de responsabilidade técnica da Divisão de Pesquisas Básicas do Departamento de
Recursos Naturais da SUDAM, em apoio ao estudo desenvolvido pela CPRM-Residência de
Porto Velho. Como resultado, identificaram-se e delimitaram-se os seguintes ambientes fitoe-
cológicos:

-  Floresta Ombrófila Densa (FOD)

-  Floresta Ombrófila Aberta de Bambu, Palmeira e Cipó (FOABPC)

-  Floresta Ombrófila Aberta de Palmeira e Cipó (FOAPC)

-  Floresta Aluvial (FA)

Elaborou-se o Mapa Temático dos Ambientes Fitoecológicos, na escala 1:250.000,
com a utilização das modernas técnicas de Geoprocessamento e Trabalho de Campo / GPS.

2- METODOLOGIA

2.1- Materiais

- Imagens do Satélite LANDSAT TM5, órbita/ponto, bandas 4 e 5 em papel fotográfico,
preto e branco, escala 1:250.000, ano de 1985;

- Imagens do Satélite LANDSAT TM5, órbita/ponto, em papel fotográfico colorido, ban-
das R5, G4 e B3, escala 1:100.000, ano de 1997;

- Imagens de Radar do Projeto RADAMBRASIL, em papel fotográfico, na escala
1:250.000, ano 1971/72

- Imagens digitais do satélite LANDSAT TM5, órbita/ponto, bandas R5, G4, B3, corres-
pondendo ao ano de 1997.

- Cartas Planialtimétricas do Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito – DSG,
escala 1:100.000.

2.2- Métodos

O processo técnico utilizado para o mapeamento dos ambientes fitoecológicos consis-
tiu, originalmente, na sistematização dos dados e informações sobre a área de interesse, atra-
vés de levantamento bibliográfico, onde se selecionaram as cartas planialtimétricas e analisa-
ram-se os mapas temáticos (vegetação) em diferentes escalas, relacionando-os com o referido
trabalho.

Realizou-se a informatização das cartas planialtimétricas (drenagem, estradas, cidades,



VI- Vegetação 101

            OEA

etc.) que compõem a área de estudo, por meio dos softwares ArcInfo/View.

Procedeu-se a correção geométrica das imagens, que consiste no ajuste das imagens
digitais às bases cartográficas digitais, ajustando-as às propriedades de escala e de projeção
das referidas bases.

Mediante o reconhecimento de pontos de controle nas imagens digitais, ajustados, via
mouse, nas bases cartográficas digitais, registraram-se as imagens, distribuindo-se, adequa-
damente, 15 pontos de controle, através do interpolador bilinear. Para este procedimento, uti-
lizou-se o GCPWORKS do EASI/PACE.

Para o processamento das imagens digitais, aplicou-se a técnica de realce de imagens,
capaz de ampliar a intensidade original dos níveis de cinza para toda a escala possível, au-
mentando, sensivelmente, o contraste da imagem, cuja vantagem consiste em não alterar o
padrão de resposta do histograma original, apenas expandindo suas extremidades. Interpreta-
ram-se as imagens digitais diretamente no monitor, com a identificação dos diversos ambien-
tes fitoecológicos que compõem a referida área de estudo.

Delimitaram-se os ambientes fitoecológicos, via mouse no monitor, gerando o mapa
temático automaticamente. Processaram-se as imagens digitais por meio do software  EISI/PCI,
tendo-se procedido a confirmação dos ambientes fitoecológicos, por meio de observações de
campo.

Assim sendo, finalmente, realizou-se a interpretação digital e visual, elaborando-se,
automaticamente, o mapa temático definitivo.

Para o mapeamento das unidades fitoecológicas da região fronteiriça Brasil-Peru, a
CPRM utilizou, parcialmente, as orientações metodológicas, no que tange à identificação flo-
rística de correlação, com base no Sistema Fitogeográfico Brasileiro – Classificação Fisionô-
mico-Ecológica da Vegetação, utilizada pelo Projeto RADAMBRASIL para a Folha SC.19-
Rio Branco (1976), estando em harmonia com as legendas internacionais e com o Manual
Técnico da Vegetação Brasileira, adotado e editorado pelo IBGE.

3- DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES FITOECOLÓGICOS

Visualizaram-se, através da análise digital, os ambientes fitoecológicos:

- Floresta Ombrófila Densa (FOD)

- Floresta Ombrófila Aberta de Bambu, Palmeira e Cipó (FOABPC)

- Floresta Ombrófila Aberta de  Palmeira e Cipó (FOAPC)

- Floresta Aluvial (FA)

3.1- Floresta Ombrófila Densa (FOD)

Distingue-se pela presença de um dossel fechado, com grande quantidade de árvores
emergentes, cujas alturas variam de 30 a 50 metros e sub-bosque ralo. Estima-se que o volu-
me de espécies comerciais é de 51m3/ha, predominando as espécies de madeiras leves a in-
termediárias. Constata-se, também, que o volume das espécies protegidas – seringueira e cas-
tanheira – e de uso exclusivo do extrativismo está em torno de 114m3/ha.

Encontraram-se, como espécies florestais: quaruba (Vochysia maxima), ucuuba (Vi-
rola surinamensis), breu (Protium sp), cuiarana (Terminalia amazonica), amarelão (Apuleia
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molaris), pau-mulato (Calcophyllum spruceanum), sumaúma-barriguda (Ceiba pentandra),
matamatá (Eschweilera sp), envira (Xylopia spp) , cumaru-de-cheiro (Coumarouna odorata),
pau-jacaré (Laetia procera) castanheira (Bertholletia excelsa), cedro (Cedrela odorata), ce-
rejeira (Amburana cearensis), andiroba (Carapa guianensis), seringueira (Hevea spp), etc.

Nas imagens de satélite, este ambiente se caracterizou com padrão de tom verde-
escuro e textura rugosa, sem contornos retilíneos definidos.

3.2- Floresta Ombrófila Aberta de Bambu, Palmeira e Cipó (FOABPC)

Contém poucas árvores de grande porte, além de palmeiras, refletindo em um dossel
mais aberto. O sub-bosque deste ambiente é denso e dominado pelo bambu, em diferentes
estágios fisiológicos (bambu vivo e bambu morto) do gênero Bambusa (subgêneros Guadua e

Merostachys), por cipós e arbustos. Registra-se um volume de espécies comerciais da ordem
de 27 m3/ha.

Como espécies florestais, observaram-se: Abiorana-seca (Pouteria laurifolia), andiro-

barana (Guarea kunthii), assacu (Hura creptans), munguba (Bombax munguba), sumaúma-
barriguda (Ceiba pentandra), sumaúma (Ceiba sp), acariquara (Minquartia punctata), mamo-
rana (Bombax aquatirum) ucuuba (Virola surinamensis), seringueira (Hevea brasiliensis)
castanheira (Bertholletia excelsa), cedro (Cedrela odorata), mogno (Swietenia macro-

phylla), etc. Distinguiram-se, ainda, as palmeiras: açaí (Euterpe spp), mumbaca (Astrocaryum

mumbaca), bacabi (Oenocarpus multicaulis), paxiúba-barriguda (Iriartea exorrhiza), pa-

lha-preta (Astrocaryum murumuru) e os cipós: escada-de-jabuti, cipó-fogo, cipó-cruz,
cipó-titica, etc.

Nas imagens de satélite, este ambiente se caracterizou com padrão de cor entre verde-
escura e verde-clara, mosqueado e com textura variando de rugosa a média. Porém, o bambu
morto apresentou-se com a coloração verde-amarelada e textura variando de medianamente
rugosa a lisa. É importante salientar-se que, na região do estudo, identificou-se e delimitou-se,

em um único ambiente, os diferentes estágios fisiológicos do bambu (estágio inicial, adulto e
morto).

3.3- Floresta Ombrófila Aberta de  Palmeira e Cipó (FOAPC)

É uma unidade de significativa distribuição regional, que merece menção, embora não
se tenha registrado sua ocorrência na área do projeto. Caracteriza-se pela presença menos
constante de árvores de grande porte e por uma razoável quantidade de palmeiras, proporcio-

nando um dossel aberto. O sub-bosque é denso, com cipós, arbustos e palmeiras de baixo
porte. Estima-se um volume de 50 m3/ha de madeiras comercializáveis.

Verificaram-se como espécies florestais: bálsamo (Hyroxilo sp), maçaranduba (Mani-

lkara sp), samaúma-barriguda (Ceiba penthandra), assacu (Hura creptans), breu-vermelho
(Protium apiculatum), andiroba (Carapa guianensis), amarelão (Aspidosperma sp), gauriuba
(Clarisia  racemosa), pau-mulato (Calcophyllum spruceanum), pau-darco-amarelo (Tabebuia
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serratifolia), jutaí (Hymenaea courbaril) e fava-de-espinho (Acacia huilana). Evidenciaram-se
as palmeiras: paxiuba, paxiuba-barriguda (Iriartea exorrhiza), inajá (Maximiliana regia), açaí
(Euterpe spp), etc. e os cipós: escada-de-jabuti, cipó-fogo, cipó-cruz, cipó-titica, etc.

Este ambiente se caracterizou nas imagens de satélite com padrão de tonalidade verde-
clara mosqueada e textura variando de rugosa a média.

3.4- Floresta Aluvial (FA)

Ambiente de influência aluvial, com densidade baixa de árvores de grande porte e in-
cidência significativa de palmeiras, proporcionando, desta forma, um dossel bem aberto no
estrato superior. O sub-bosque é denso, com arbustos e palmeiras de pequeno porte e, rara-

mente, de bambu.

Espécies florestais encontradas: castanheira (Bertholettia excelsa), ucuuba ( virola

melinoii), guariúba (Clarisia racemosa), ingá-xixi (Inga alba), quaruba-cedro (Vochysia

inundata), caxinguba (Ficus insipida). Identificaram-se as palmeiras: açaí ( Euterpe spp), pa-
tauá (Oenocarpus bataua), urucuri (Attalea excelsa), paxiúba, jaci (Attalea wallisii), buriti
(Mauritia flexuosa) etc.

Nas imagens de satélite, este ambiente se destacou por um padrão de verde-médio e
textura variando de média a lisa.

4- VERIFICAÇÕES DE CAMPO

Realizou-se a etapa de campo para a confirmação dos ambientes fitocológicos, obser-
vados durante a interpretação automática das imagens. Selecionaram-se pontos, conforme a
seguir, correspondentes aos diversificados tipos de vegetação, em uma cópia em papel colori-

do das imagens registradas, checando-os, com a utilização de GPS, no decurso dos trabalhos
de campo, etapa esta que correspondeu a 5 dias:

- Ponto de Coordenadas geográficas 10o 29’ 12’’ S e 69o 41’ 34,07’’ WGr: Floresta
Ombrófila Aberta com Bambu, Palmeira e Cipó;

- Ponto de Coordenadas geográficas  10o 29’e 11,9’’S e 69o 41’ 31,8’’ WGr : Flo-
resta Ombrófila Aberta com abundantes palmeiras;

- Ponto de Coordenadas geográficas 10o 53’ 40’’ S e 69o 38’ 56’’ WGr: Floresta
Ombrófila Densa;

- Ponto de Coordenadas geográficas 10o 48’ 27’’ S e 69o 22’ 31’’ WGr: Floresta
Ombrófila Densa;

- Ponto de Coordenadas geográficas 10o 49’ 15’’ S e 69o 04’ 52’’ WGr: Floresta
Ombrófila Densa;

Ponto de Coordenadas geográficas 10o 52’ 54’’ S e 69o 05’ 01’’ WGr: Floresta
Ombrófila Aberta com remanescentes de Bambu.
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1- INTRODUÇÃO

Tendo em vista os objetivos deste relatório, apoiar a elaboração do mapa de
vulnerabilidade natural da região de Assis Brasil-Brasiléia, dentro da climatologia, tratar-se-á,
apenas, da pluviometria, que é o único parâmetro requerido pela metodologia adotada, no
cálculo da vulnerabilidade natural (CREPANI et al, 1996 e BECKER &EGLER,  1996).

As chuvas nas áreas tropicais, principalmente as equatoriais, apresentam uma grande
variação espaço-temporal, devido aos tipos de circulações atmosféricas, regional e local,
associadas pelo balanço de radiação, sempre positivo e pela grande massa de vapor d' água.

Considera-se a Região Amazônica, localizada nessa situação, uma das maiores
produtoras de vapor d' água, influindo na distribuição das chuvas. Naturalmente, o Estado do
Acre, fazendo parte dessa região, tem o seu ciclo pluviométrico inserido neste contexto. Com
a presente análise, busca-se abranger a distribuição das chuvas, em nível um pouco maior que
o regional, normalmente abordado, devido à escassez de qualidade dos dados climatológicos,
nesta porção do território nacional.

2- METODOLOGIA

2.1- Materiais e Métodos

A escassez de dados pluviométricos aproveitáveis dificultou a análise e o
processamento das informações. Assim, localizaram-se apenas três estações pluviométricas,
recorrendo-se ao apoio de uma quarta estação fora da área de estudo. Três dessas estações
pertencem à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL,
sendo operadas pelo Serviço Geológico do Brasil –CPRM e uma quarta, pertencente ao
INMET.

N O M E  D A  E S T A Ç Ã O L A T I T U D E L O N G I T U D E

ASSIS  BRASIL 1 0 o5 6 ’ 0 0 ’ ’ S 6 9 o3 4 ’ 3 4 ’ ’ W

BRASILÉIA (* ) 1 1 o0 1 ’ 2 4 ’ ’ S 6 8 o4 4 ’ 4 4 ’ ’ W

F A Z E N D A  P E T R Ó P O L I S 1 0 o3 1 ’ 0 0 ’ ’ S 6 9 o5 0 ’ 5 0 ’ ’ W

XAPURI 1 0 o3 9 ’ 0 0 ’ ’ S 6 8 o3 1 ’ 3 1 ’ ’ W

(*) Estação do INMET, as demais, do DNAEE.

Objetivando-se o conhecimento das disposições espaciais, plotaram-se as estações em
um mapa com escala de 1:250.000.

Ao cobrir-se todo o período de operações das quatro estações consideradas,
detectou-se que as diversas estações pluviométricas possuíam séries incompletas de dados e
somente a Estação Pluviométrica de Assis Brasil apresenta um período continuamente
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completo de nove (9) anos, de 1981 a 1989. Desta forma, esta estação serviu de referência
para as compatibilizações necessárias à utilização dos dados das demais estações.

Os dados pluviométricos. consistidos através de correlação linear simples, geraram os
dados finais, utilizados após a depuração e homogeneização das séries históricas.

Sobre esta base, estatisticamente significativa, calcularam-se os valores médios
multianuais, mensais e anuais. Tendo em vista a finalidade do presente estudo, voltado para a
avaliação da vulnerabilidade natural, apresentar-se-ão, neste relatório, apenas os valores
anuais, através de isolinhas.

3- RESULTADOS

Ao analisarem-se as correlações das séries de dados pluviométricos, entre as Estações
de Assis Brasil-Fazenda Petrópolis e Assis Brasil-Xapuri, obteve-se o fator de correlação de
0,65 e 0,72, valores considerados bons para correlações de dados de chuvas. A Estação de
Brasiléia foi melhor correlacionada com a Estação de Xapuri, obtendo um valor de 0,71.

De acordo com os valores médios multianuais mensais e anuais (Tabela 2), verificou-
se que os maiores índices pluviométricos ocorrem a partir do período de novembro a abril,
coincidindo com o estudo realizado pela SUDAM (1984), com uma concentração de 79,2% na
Estação de Assis Brasil; 70% na Fazenda Petrópolis; 73% na Estação de Brasiléia e 77% na de
Xapuri, correspondendo ao período chuvoso, sendo que os maiores valores ocorreu nos meses
de janeiro, fevereiro e março, período do verão austral, quando se tem a atuação da Zona da
Convergência Intertropical (ZCIT) e da massa Equatorial Continental (mEc) e do aquecimento
local, que provocam chuvas muito fortes, com trovões e relâmpagos.

E S T A Ç Ã O

M Ê S

ASSIS
FAZENDA

P E T R Ó P O L I S
XAPURI B R A S I L É I A

J a n e i r o 2 5 6 , 4 2 3 2 , 1 2 8 3 , 1 2 4 7 , 9

F e v e r e i r o 2 5 1 , 3 2 6 3 , 5 2 5 6 , 6 2 3 3 , 3

M a r ç o 1 6 9 , 1 2 1 1 , 6 2 4 8 , 0 2 1 5 , 2

A b r i l 2 0 4 , 1 1 6 4 , 2 2 2 7 , 6 1 8 8 , 1

M a i o 8 3 , 6 1 0 2 , 3 7 4 , 5 8 0 , 0

Junho 1 3 , 5 5 3 , 2 3 0 , 7 3 3 , 3

Ju lho 2 5 , 3 4 0 , 1 2 9 , 9 3 0 , 6

Agos to 2 5 , 2 4 2 , 5 4 3 , 1 6 5 , 6

Se tembro 6 9 , 8 9 1 , 6 1 0 1 , 3 1 1 4 , 7

Outubro 1 4 0 , 2 1 8 1 , 4 1 3 9 , 1 1 4 3 , 8

Novembro 2 5 4 , 2 1 8 9 , 6 2 0 4 , 4 2 3 1 , 8

Dezembro 2 2 6 , 4 1 3 6 , 5 1 8 5 , 2 1 8 1 , 3

T o t a l  d o  a n o 1 . 7 1 9 , 1 1 . 7 0 8 , 6 1 . 8 2 3 , 5 1 . 7 6 5 , 6

TABELA 2- Valores Médios Pluviométricos e Totais Anuais para os Municípios de Assis Brasil e Brasiléia (Acre), de  1981 a 1989.
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Nos meses de junho a agosto ocorrem os menores índices pluviométricos, variando de
13,5 mm a 65,6 mm, com uma concentração de chuvas de 8,6 % na Estação de Assis Brasil;
9,8 % na Estação de Xapuri; 11,9 % em Brasiléia e 13,9 % na Estação da Fazenda Petrópolis.
Há menos chuvas, coincidindo, mais para o norte da área, com o afastamento da massa
Equatorial continental, que está bem enfraquecida e, também, com a da Zona de Convergência
Intertropical, que, neste período, encontra-se a uma latitude de 12o  N.

As chuvas são fracas, ocasionadas pelo aquecimento local e pelo anticiclone polar que
penetra na Região Norte, com vento do quadrante sul, provocando chuvas frontais,
acompanhadas de sensível queda de temperatura no Acre (NIMER, 1989).

Os valores totais anuais (Tabela 2) variam de 1.708,6 mm a 1.823,5 mm. Com base
nestes valores, tornou-se possível traçar-se a isolinha de 1.750 mm - cuja deficiência de
informações pode ter influenciado em alguma imprecisão no seu traçado -, apresentando-se,
assim, a distribuição espacial das chuvas. (Mapa 01).

4- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A falta de informações adequadas para este tipo de trabalho pode ter influenciado no
traçado da isolinha, embora os resultados obtidos sejam coerentes com outros realizados na
região norte, envolvendo o Estado do Acre. Igualmente, a falta de séries históricas longas não
permite que se avalie o impacto de fenômenos climáticos de grandeza mundial, como o “El
Niño”, sobre as chuvas que caem na região em apreço.

O período chuvoso vai de novembro a abril e os meses de junho a agosto
correspondem aos meses nos quais ocorrem os menores índices pluviométricos.

Sugere-se que sejam instalados mais pluviógrafos e pluviômetros na área de estudo,
de preferência distante das margens dos rios, haja vista ter-se chegado à conclusão, através de
outros estudos, que nas margens dos rios chove menos do que nas áreas mais distantes dos
mesmos.

BBBB IIII BBBB LLLL IIII OOOO GGGG RRRRAAAA FFFF IIII AAAA
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A análise multitemática dos cinco temas que caracterizam o meio físico: geologia,

solos, geomorfologia, vegetação e climatologia, sintetizada nos mapas de Vulnerabilidade

Natural - e o decorrente Mapa de Classes de Vulnerabilidade - permitiu que se elaborasse um

conjunto de assertivas e indicações, que resumem o estágio de conhecimento e compreensão

dos fenômenos ambientais, referentes ao grau de fragilidade ou capacidade de sustentação do

meio físico, na região fronteiriça do Brasil com o Peru e Bolívia, abrangida pelos municípios

de Brasiléia e Assis Brasil - AC.

Do ponto de vista da vulnerabilidade natural ou da antagônica sustentabilidade, que se

reportam aos processos erosivos, a área do projeto é constituída, principalmente, por paisa-

gens naturais, situadas na faixa intermediária (“Classe Moderadamente Estável/Vulnerável”).

O exame crítico do processo metodológico, condutor deste enquadramento, induz aos seguin-

tes aspectos relevantes:

- o substrato rochoso da região é frágil, constituído por rochas sedimentares fraca-

mente litificadas, argilitos, siltitos argilosos e arenitos mal classificados, além de depósi-

tos de areia, silte e argila, que remontam, cronologicamente, ao Terciário e Quaternário,

respectivamente;

- a presença de uma faixa de tectonismo ativo, reflexo da vizinha Cadeia Orogênica

Andina, insere-se como um fator de incremento à vulnerabilidade natural, na medida em que

torna mais frágil o substrato rochoso e modifica as formas do terreno; por outro lado, cria

perspectivas favoráveis ao desenvolvimento de solos mais profundos e à acumulação de água

subterrânea;

- a densa e pouca degradada cobertura vegetal é o principal fator de sustentabilidade

natural, em face da erosão hídrica, a julgarem-se pelos elevados índices pluviométricos da

área, da ordem de 1.700mm a 1.800 mm. Ademais, a estabilidade das margens dos rios de-

pende, quase plenamente, de sua vegetação marginal;

- do ponto de vista da vulnerabilidade natural, a área enfocada apresenta condições

médias de vulnerabilidade/sustentabilidade, com 90% da superfície enquadrada na classe

“Moderadamente Estável/Vulnerável” e o restante  como “Moderadamente Estável”.
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- quanto à avaliação dos recursos naturais, não se dispõe de levantamentos adequados,

visando ao desenvolvimento sustentado, com base nas potencialidades naturais da região.

Neste sentido, é essencial que não somente se melhorem as condições de transporte

para escoamento da produção local, como se criem alternativas econômicas, calcadas no

potencial físico-biótico e socioeconômico, capazes de propiciar um desenvolvimento auto-

sustentável. Os solos, de um modo geral, possuem baixa fertilidade natural, devido à natureza

do material parental, subjacente, exceto quanto às várzeas dos rios de maior porte, que são,

parcialmente, aproveitadas por fazendeiros e ribeirinhos, para culturas cíclicas.

Tendo em vista o quadro geológico verificado, não se vislumbram grandes perspecti-

vas econômicas, explotam-se, apenas, areias e argilas para a construção civil. A turfa é outro

bem mineral freqüente nas várzeas das drenagens e, conquanto não se vislumbre potencial

para seu aproveitamento como fonte de energia, eventualmente, poderão ocorrer reservas,

com características que as habilitem a servir como corretivos de solos, para culturas especiais.

Objetivando-se atingir o estágio do Zoneamento Ecológico-Econômico e o Ordena-

mento Territorial, da região enfocada, e a almejada integração com os países vizinhos - que é

o alvo mais nobre e final dos esforços, que as instituições patrocinadoras e executoras do

projeto vêm envidando - é necessário que se continue investindo nos demais módulos previs-

tos pela metodologia do ZEE, nominadamente:

1o) Socioeconomia e os respectivos Mapas de Potencialidade Social e de Uso e

Ocupação e

2o) Integração Multitemática e os respectivos Mapas de Aptidão Agrícola e Indicações

para a Gestão Territorial.

Embora não se tenha efetuado a análise do meio social, pela evidência dos fatos ficou

patente a carência de oportunidades de desenvolvimento para os habitantes da região enfoca-

da, que, por falta de oportunidade melhor, lançam-se sobre os mais básicos recursos naturais à

sustentabilidade da região - como a madeira e os poucos solos férteis -, na desesperada tenta-

tiva de sobreviver às precárias condições reinantes. Neste sentido, recomenda-se que os estu-

dos futuros focalizem os aspectos da produtividade e manejo dos solos, dos recursos minerais

(apesar do pequeno leque de potencialidades) e da possível ampliação da exploração dos re-

cursos florestais, em complementação à extração do látex. Deverão ser alvo de pesquisa o

turismo e a indústria artesanal, a partir de insumos naturais da região, como o látex, a madei-

ra, além de essências vegetais e animais.
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ddee   CChhee ffee   dd iizz  qquuee   nnooss   rree ss ee rrvvaarráá   uumm  lluugg aarr  oonnddee   ppooss ss aammooss   vv iivvee rr  ss aatt ii ss ff ee ii ttooss ..   EE llee   ss ee rráá   nnooss ss oo   ppaaii   ee   nnóó ss   ss ee rree mmooss   ss ee uuss   ff ii llhhooss ..   PP oorrttaannttoo ,,   nnóó ss

vvaammooss   cc oonnss iiddee rraarr  ss uuaa   ooffee rrttaa   ddee   cc oommpprraarr  nnooss ss aa   tt ee rrrraa ..   MM aass   ii ss ss oo   nnããoo   ss ee rráá   ffáá cc ii ll ..   EE ss ttaa   tt ee rrrraa   éé   ss aagg rraaddaa  ppaarraa   nnóó ss ..

EEssssaa  áágguuaa  bbrriillhhaannttee   qquuee  eessccoorrrree   nnooss  rriiaacchhooss  nnããoo  éé   aappeennaass  áágguuaa,,   mmaass  oo  ssaanngguuee  ddee  nnoossssooss  aanntteeppaassssaaddooss..   SSee  llhheess  vveennddeerrmmooss  aa  tteerrrraa,,

vvooccêêss  ddeevveemm  lleemmbbrraarr--ssee   ddee  qquuee  ee llaa  éé   ssaaggrraaddaa  ee   ddeevveemm  eennssiinnaarr  aass  ssuuaass  ccrriiaannççaass  qquuee  ee llaa  éé   ssaaggrraaddaa  ee   qquuee  ccaaddaa  rreefflleexxoo  nnaass  áágguuaass  llíímmppiiddaass  ddooss

llaaggooss  ffaallaa  ddee  aaccoonntteecciimmeennttooss  ee   lleemmbbrraannççaass  ddaa  vviiddaa  ddoo  mmeeuu  ppoovvoo..   OO  mmuurrmmúúrriioo  ddaass  áágguuaass  éé   aa  vvoozz  ddee  mmeeuuss  aanncceessttrraaiiss ..

OO ss   rr ii oo ss   ss ãã oo   nnoo ss ss oo ss   ii rrmmãã oo ss ,,   ss aa cc ii aa mm  nnoo ss ss aa   ss ee dd ee ..   OO ss   rr ii oo ss   cc aa rrrree gg aa mm  nnoo ss ss aa ss   cc aa nnoo aa ss   ee   aa ll ii mmee nntt aa mm  nnoo ss ss aa ss   cc rrii aa nnçç aa ss ..   SS ee   ll hhee ss

vv ee nndd ee rrmmoo ss   nnoo ss ss aa   tt ee rrrraa ,,   vv ee cc êê ss   dd ee vv ee mm  ll ee mmbb rraa rr  ee   ee nnss ii nnaa rr  aa   ss ee uuss   ff ii ll hhoo ss   qq uuee   oo ss   rr ii oo ss   ss ãã oo   nnoo ss ss oo ss   ii rrmmãã oo ss   ee   ss ee uuss   tt aa mmbb éé mm..   EE ,,   pp oo rrtt aa nntt oo ,,

vv oo cc êê ss   dd ee vv ee mm  dd aa rr  aa oo ss   rr ii oo ss   aa   bb oo nndd aa dd ee   qq uuee   dd ee dd ii cc aa rrii aa mm  aa   qq uuaa ll qq uuee rr  ii rrmmãã oo ..

SSaabbeemmooss  qquuee  oo  hhoommeemm  bbrraannccoo  nnããoo  ccoommpprreeeennddee  nnoossssooss  ccoossttuummeess..  UUmmaa  ppoorrççããoo  ddaa  tteerrrraa,,  ppaarraa  eellee,,  tteemm  oo  mmeessmmoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  qquuee  qquuaallqquueerr  oouuttrraa,,

ppooiiss  éé  uumm  ffoorraasstteeiirroo  qquuee  vveemm  àà  nnooiittee  ee  eexxttrraaii  ddaa  tteerrrraa  aaqquuiilloo  ddee  qquuee  nneecceessssiittaa..  AA  tteerrrraa  nnããoo  éé  ssuuaa  iirrmmãã,,  mmaass  ssuuaa  iinniimmiiggaa  ee  qquuaannddoo  eellaa  aa  ccoonnqquuiissttaa,,  pprroossssee--

gguuee  sseeuu  ccaammiinnhhoo..  DDeeiixxaa  ppaarraa  ttrrááss  ooss  ttúúmmuullooss  ddee  sseeuuss  aanntteeppaassssaaddooss  ee  nnããoo  ssee  iinnccoommooddaa..  RRaappttaa  ddaa  tteerrrraa  aaqquuiilloo  qquuee  sseerriiaa  ddee  sseeuuss  ffiillhhooss  ee  nnããoo  ssee  iimmppoorrttaa..  AA

sseeppuullttuurraa  ddee  sseeuu  ppaaii  ee  ooss  ddiirreeiittooss  ddee  sseeuuss  ffiillhhooss  ssããoo  eessqquueecciiddooss..  TTrraattaa  ssuuaa  mmããee,,  aa  tteerrrraa  ee  sseeuu  iirrmmããoo  oo  ccééuu,,  ccoommoo  ccooiissaass  qquuee  ppoossssaamm  sseerr  ccoommpprraaddaass,,  ssaaqquueeaaddaass,,

vveennddiiddaass  ccoommoo  ccaarrnneeiirrooss  oouu  eennffeeiitteess  ccoolloorriiddooss..  SSeeuu  aappeettiittee  ddeevvoorraarráá  aa  tteerrrraa,,  ddeeiixxaannddoo  ssoommeennttee  uumm  ddeesseerrttoo..

EE uu  nnãã oo   ss ee ii ,,   nnoo ss ss oo ss   cc oo ss tt uummee ss   ss ãã oo   dd ii ff ee rree nntt ee ss   dd oo ss   ss ee uuss ..   AA   vv ii ss ãã oo   dd ee   ss uuaa ss   cc ii dd aa dd ee ss   ff ee rree   aa oo ss   oo ll hhoo ss   dd oo   hhoo mmee mm  vv ee rrmmee ll hhoo ..

TT aa ll vv ee zz   ss ee jj aa   pp oo rrqq uuee   oo   hhoo mmee mm  vv ee rrmmee ll hhoo   éé   uumm  ss ee ll vv aa gg ee mm  ee   nnãã oo   cc oo mmpp rree ee nndd aa ..

NNããoo  hháá   uumm  lluugg aarr  qquuiiee ttoo   nnaass   cc iiddaaddee ss   ddoo   hhoommee mm  bbrraanncc oo ..   NNee nnhhuumm  lluugg aarr  oonnddee   ss ee   ppooss ss aa     oouuvviirr  oo   ddee ss aabbrroocc hhaarr  ddee   ffoo llhhaass   nnaa   pprrii --

mmaavvee rraa   oouu  oo   bbaattee rr  ddaass   aass aass   ddee   uumm  iinnss ee ttoo ..   MM aass   ttaa llvvee zz  ss ee jjaa   ppoorrqquuee   ee uu  ss oouu  uumm  ss ee llvvaagg ee mm  ee   nnããoo   cc oommpprree ee nnddoo..   OO   rruuíí ddoo   ppaarree cc ee   ss oommee nnttee

iinnss uull ttaarr  ooss   oouuvviiddooss ..   EE   oo   qquuee   rree ss ttaa   ddaa   vv iiddaa   ss ee   uumm  hhoommee mm  nnããoo   ppooddee   oouuvviirr    oo   cc hhoorroo   ss oo ll ii ttáá rriioo   ddee   uummaa  aavvee   oouu  oo   ddee bbaattee   ddooss   ss aappooss   aaoo   rree ddoorr

ddee   uummaa  llaagg ooaa ,,   àà  nnooii tt ee ??   EE uu  ss oouu  uumm  hhoommee mm  vvee rrmmee llhhoo   ee   nnããoo   cc oommpprree ee nnddoo..   OO   íí nnddiioo   pprree ffee rree   oo   ss uuaavvee   mmuurrmmúúrriioo   ddoo   vvee nnttoo   ee nncc rree ss ppaannddoo  aa   ffaacc ee

ddoo  llaagg oo   ee   oo   pprróó pprriioo   vvee nnttoo ,,   ll iimmppoo  ppoorr  uummaa  cc hhuuvvaa  dd iiuurrnnaa  oouu  ppee rrffuummaaddoo  ppee llooss   pp iinnhhee iirrooss ..

OO   aarr  éé   pprree cc iiooss oo   ppaarraa   oo   hhoommee mm  vvee rrmmee llhhoo ,,   ppooii ss   ttooddaass   aass   cc ooii ss aass   cc oommppaarrtt ii llhhaamm  oo   mmee ss mmoo  ss oopprroo   --   oo   aanniimmaall ,,   aa   áá rrvvoorree ,,   oo   hhoommee mm,,

ttooddooss   cc oommppaarrtt ii llhhaamm  oo   mmee ss mmoo  ss oopprroo ..   PP aarree cc ee   qquuee   oo   hhoommee mm  bbrraanncc oo   nnããoo   ss ee nnttee   oo   aarr  qquuee   rree ss pp iirraa ..   CCoommoo  uumm  hhoommee mm  aagg oonniizzaannttee   hháá   vváá rriiooss

dd iiaass ,,   éé   iinnss ee nnss íí vvee ll   aaoo   mmaauu  cc hhee iirroo ..   MM aass   ss ee   vvee nnddee rrmmooss   nnooss ss aa   tt ee rrrraa   aaoo   hhoommee mm  bbrraanncc oo ,,   ee llee   ddee vvee   llee mmbbrraarr  qquuee   oo   aarr  éé   pprree cc iiooss oo   ppaarraa   nnóó ss ,,   qquuee

oo   aarr  cc oommppaarrtt ii llhhaa   ss ee uu  ee ss pp íí rrii ttoo   cc oomm  ttooddaa  aa   vv iiddaa   qquuee   mmaannttéé mm..   OO   vvee nnttoo   qquuee   ddee uu  aa   nnooss ss oo   aavvôô   ss ee uu  pprriimmee iirroo   iinnss pp iirraarr  ttaammbbéé mm  rree cc ee bbee   ss ee uu

úúll tt iimmoo  ss uuss pp iirroo ..   SSee   llhhee ss   vvee nnddee rrmmooss   nnooss ss aa   tt ee rrrraa ,,   vvoocc êê ss   ddee vvee mm  mmaannttêê -- llaa   iinnttaacc ttaa   ee   ss aagg rraaddaa,,   cc oommoo  uumm  lluugg aarr  oonnddee   aattéé   mmee ss mmoo  oo   hhoommee mm

bbrraanncc oo   ppooss ss aa   iirr  ss aabboorree aarr  oo   vvee nnttoo   aaçç uucc aarraaddoo  ppee llaa   ff lloorree ss   ddooss   pprraaddooss ..

PP oo rrtt aa nntt oo ,,   vv aa mmoo ss   mmee dd ii tt aa rr  ss oo bb rree   ss uuaa   oo ff ee rrtt aa   dd ee   cc oo mmpp aa rr  nnoo ss ss aa   tt ee rrrraa ..   SS ee   dd ee cc ii dd ii rrmmoo ss   aa cc ee ii tt aa rr,,   ii mmpp oo rree ii   uummaa   cc oo nndd ii çç ãã oo ::   oo

hhoo mmee mm  bb rraa nncc oo   dd ee vv ee   tt rraa tt aa rr  oo ss   aa nn ii mmaa ii ss   dd ee ss tt aa   tt ee rrrraa   cc oo mmoo   ss ee uuss   ii rrmmãã oo ss ..

SSoouu  uumm  ss ee llvvaagg ee mm  ee   nnããoo   cc oommpprree ee nnddoo    qquuaallqquuee rr  oouuttrraa   ffoorrmmaa  ddee   aagg iirr..   VVii   uumm  mmii llhhaarr  ddee   bbúúffaa llooss   aappooddrree cc ee nnddoo  nnaa   pp llaanníí cc iiee ,,   aabbaann--

ddoonnaaddooss   ppee lloo   hhoommee mm  bbrraanncc oo   qquuee   ooss   aa llvvee jjoouu  ddee   uumm  tt rree mm  aaoo   ppaass ss aarr..   EE uu  ss oouu  uumm  ss ee llvvaagg ee mm  ee   nnããoo   cc oommpprree ee nnddoo  cc oommoo  éé   qquuee   oo   ffuummee gg aannttee

cc aavvaalloo   ddee   ff ee rrrroo   ppooddee   ss ee   mmaaiiss   iimmppoorrttaannttee   qquuee   oo   bbúúffaa lloo ,,   qquuee   ss aacc rrii ff iicc aammooss   ss oommee nnttee   ppaarraa   ppee rrmmaannee cc ee rr  vv iivvooss ..

OO   qq uuee   éé   oo   hhoo mmee mm  ss ee mm  oo ss   aa nn ii mmaa ii ss ??   SS ee   tt oo dd oo ss   oo ss   aa nn ii mmaa ii ss   ss ee   ff oo ss ss ee mm,,   oo   hhoo mmee mm  mmoo rrrree rrii aa   dd ee   uummaa   gg rraa nndd ee   ss oo ll ii dd ãã oo   dd ee   ee ss pp íí rr ii --

tt oo ..   PP oo ii ss   oo   qq uuee   oo cc oo rrrree   cc oo mmoo   oo ss   aa nn ii mmaa ii ss ,,   bb rree vv ee   aa cc oo nntt ee cc ee   cc oo mm  oo   hhoo mmee mm..   HH áá   uummaa   ll ii gg aa çç ãã oo   ee mm  tt uudd oo ..

VVooccêêss  ddeevveemm  eennssiinnaarr  ààss  ssuuaass  ccrriiaannççaass  qquuee  oo  ssoolloo  aa  sseeuuss  ppééss  éé  aa  cciinnzzaa  ddee  nnoossssooss  aavvóóss..  PPaarraa  qquuee  rreessppeeiitteemm  aa  tteerrrraa,,  ddiiggaamm  aa  sseeuuss  ffiillhhooss  qquuee  eellaa

ffooii  eennrriiqquueecciiddaa  ccoomm  aass  vviiddaass  ddee  nnoossssoo  vviiddaa  ddee  nnoossssoo  ppoovvoo..  EEnnssiinneemm  aass  ssuuaass  ccrriiaannççaass  oo  qquuee  eennssiinnaammooss  aass  nnoossssaass  qquuee  aa  tteerrrraa  éé  nnoossssaa  mmããee..  TT uuddoo  oo   qquuee

aacc oonnttee cc ee rr  àà  tt ee rrrraa ,,   aacc oonnttee cc ee rráá   aaooss   ff ii llhhooss   ddaa   tt ee rrrraa ..   SSee   ooss   hhoommee mm  cc ooss ppee mm  nnoo   ss oo lloo ,,   ee ss ttããoo   cc uuss pp iinnddoo  ee mm  ss ii   mmee ss mmooss ..

II ss tt oo   ss aa bb ee mmoo ss ::   aa   tt ee rrrraa   nnãã oo   pp ee rrtt ee nncc ee   aa oo   hhoo mmee mm;;   oo   hhoo mmee mm  pp ee rrtt ee nncc ee   àà  tt ee rrrraa ..   II ss tt oo   ss aa bb ee mmoo ss ::   tt oo dd aa ss   aa ss   cc oo ss aa ss   ee ss tt ãã oo   ll ii gg aa dd aa ss

cc oo mmoo   oo   ss aa nngg uuee   qq uuee   uunnee   uummaa   ff aa mmíí ll ii aa ..   HH áá   uummaa   ll ii gg aa çç ãã oo   ee mm  tt uudd oo ..

OO   qq uuee   oo cc oo rrrree rr   cc oo mm  aa   tt ee rrrraa   rree cc aa ii rráá   ss oo bb rree   oo ss   ff ii ll hhoo ss   dd aa   tt ee rrrraa ..   OO   hhoo mmee mm  nnãã oo   tt rraa mmoo uu   oo   tt ee cc ii dd oo   dd aa   vv ii dd aa ;;   ee ll ee   éé   ss ii mmpp ll ee ss mmee nn--

tt ee   uumm  dd ee   ss ee uuss   ff ii oo ss ..   TT uudd oo   oo   qq uuee   ff ii zzee rr   aa oo   tt ee cc ii dd oo ,,   ff aa rráá   aa   ss ii   mmee ss mmoo ..

MM ee ss mmoo   oo   hhoo mmee mm  bb rraa nncc oo ,,   cc uujj oo   DD ee uuss   cc aa mmii nnhhaa   ee   ff aa ll aa   cc oo mm  ee ll ee   dd ee   aa mmii gg oo   pp aa rraa   aa mmii gg oo ,,   nnãã oo   pp oo dd ee   ee ss tt aa rr  ii ss ee nntt oo   dd oo   dd ee ss tt ii nnoo

cc oo mmuumm..   ÉÉ   pp oo ss ss íí vv ee ll   qq uuee   ss ee jj aa mmoo ss   ii rrmmãã oo ss ,,   aa pp ee ss aa rr  dd ee   tt uudd oo ..   VV ee rree mmoo ss ..   DD ee   uummaa   cc oo ii ss aa   ee ss tt aa mmoo ss   cc ee rrtt oo ss   --   ee   oo   hhoo mmee mm  bb rraa nncc oo   pp oo dd ee rráá   vv ii rr

aa   dd ee ss cc oo bb rrii rr   uumm  dd ii aa ::   DD ee uuss   éé   oo   mmee ss mmoo   DD ee uuss ..   VV oo cc êê ss   pp oo dd ee mm  pp ee nnss aa rr  qq uuee   OO   pp oo ss ss uuee mm,,   cc oo mmoo   dd ee ss ee jj aa mm  pp oo ss ss uu ii rr   nnoo ss ss aa   tt ee rrrraa ;;   mmaa ss   nnãã oo   éé

pp oo ss ss íí vv ee ll ..   ee ll ee   éé   oo   DD ee uuss   dd oo   hhoo mmee mm  ee   SS uuaa   cc oo mmpp aa ii xx ãã oo   éé   ii gg uuaa ll   pp aa rraa   oo   hhoo mmee mm  vv ee rrmmee ll hhoo   ee   pp aa rraa   oo   hhoo mmee mm  bb rraa nncc oo ..   AA   tt ee rrrraa   ll hhee   éé   pp rree --

cc ii oo ss aa   ee   ff ee rrii -- ll aa   éé   dd ee ss pp rree zzaa rr  ss ee uu   cc rrii aa dd oo rr..   OO ss   bb rraa nncc oo ss   tt aa mmbb éé mm  pp aa ss ss aa rrãã oo ;;   tt aa ll vv ee zz   mmaa ii ss   cc ee dd oo   qq uuee   tt oo dd aa ss   aa ss   oo uutt rraa ss   tt rr ii bb oo ss ..   CC oo nntt aa mmii --

nnee mm  ss uuaa ss   cc aa mmaa ss   ee   uummaa   nnoo ii tt ee   ss ee rrãã oo   ss uuff oo cc aa dd oo ss   pp ee ll oo ss   pp rróó pp rrii oo ss   dd ee jj ee tt oo ss ..

MM aa ss   qq uuaa nndd oo   dd ee   ss uuaa   dd ee ss aa pp aa rrii çç ãã oo ,,   vv oo cc êê ss   bb rrii ll hhaa rrãã oo   ii nntt ee nnss aa mmee nntt ee ,,   ii ll uummii nnaa dd oo ss   pp ee ll aa   ff oo rrçç aa   dd oo   DD ee uuss   qq uuee   oo ss   tt rroo uuxx ee   aa   ee ss tt aa

tt ee rrrraa   ee   pp oo rr  aa ll gg uummaa   rraa zzãã oo   ee ss pp ee cc ii aa ll   ll hhee ss   dd ee uu   oo   dd oo mmíí nn ii oo   ss oo bb ee   aa   tt ee rrrraa   ee   ss oo bb rree   oo   hhoo mmee mm  vv ee rrmmee ll hhoo ..   EE ss tt ee   dd ee ss tt ii nnoo   éé   uumm  mmii ss tt éé rrii oo   pp aa rraa

nnóó ss ,,   pp oo ii ss   nnãã oo   cc oo mmpp rree ee nndd ee mmoo ss   qq uuee   tt oo dd oo ss   oo ss   bb úú ff aa ll oo ss   ss ee jj aa mm  ee xx tt ee rrmmii nnaa dd oo ss ,,   oo ss   cc aa vv aa ll oo ss   bb rraa vv ii oo ss   ss ee jj aa mm  tt oo dd oo ss   dd oo mmaa dd oo ss ,,   oo ss   rree cc aa nntt oo ss

ss ee cc rree tt oo ss   dd aa   ff ll oo rree ss tt aa   dd ee nnss aa   ii mmpp rree gg nnaa dd aa ss   dd oo   cc hhee ii rroo   dd ee   mmuuii tt oo ss   hhoo mmee nnss   ee   aa   vv ii ss ãã oo   dd oo ss   mmoo rrrroo ss   oo bb ss tt rruu íí dd aa   pp oo rr  ff ii oo ss   qq uuee   ff aa ll aa mm..   OO nndd ee

ee ss tt áá   oo   aa rrvv oo rree dd oo ??   DD ee ss aa pp aa rree cc ee uu ..   ÉÉ   oo   ff ii nnaa ll   dd aa   vv ii dd aa   ee   oo   ii nn íí cc ii oo   dd aa   ss oo bb rree vv ii vv êê nncc ii aa .. ””
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