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O homem e o rio são os dois mais ativos agentes da geografia humana na Amazônia.
O rio, sempre o rio unido ao homem, em uma associação quase mística até certo ponto
é uma dádiva do rio, e a água é uma espécie de fiador dos destinos humanos.
Veias de sangue da planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e do
rico, determinantes das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, odiados,
louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem eles o vale
se estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos tornaram
possível a conquista da terra e asseguram a presença humana, embelezam a paisagem,
fazem girar a civilização- comandam a vida no anfiteatro Amazônico. (TOCANTINS,
2000, p.65).
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RESUMO

Os rios são as principais vias de circulação de pessoas e mercadorias na Amazônia, todavia,
também apresentam dinâmicas sistêmicas próprias com destaque para três processos principais,
a erosão fluvial/terras caídas, transporte de sedimentos e deposição, que são expressivos nos
rios de água branca da região, atuando principalmente nas áreas de várzea, que são fortemente
ocupadas pelas populações ribeirinhas. O presente estudo teve como objetivo geral, analisar de
que forma o conjunto articulado, entre os processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas e o
modo de vida da população ribeirinha, se conectam e se explicam na geoecologia da paisagem
do Arquipélago do Januário. A metodologia utilizada consistiu da revisão bibliográfica das
principais obras sobre dinâmica fluvial do rio Amazonas, assim como o mapeamento dos
processos dinâmicos atuantes no arquipélago, e a evolução temporal do mesmo. Posteriormente
foram entrevistados os moradores mais antigos, para identificar as alterações na paisagem e
representá-las em forma de croqui, seguido de quadros sínteses dos processos históricos. E foi
produzido um diagnóstico geoecológico das paisagens insulares e hídricas mapeadas. Os
principais resultados levantados, é que o processo dinâmico fluvial do rio Amazonas é o
principal modelador da paisagem das ilhas do arquipélago do Januário, que somadas tem área
de 332,945 km², tendo expandido 2.000km² somente nos últimos 50 anos (1969-2019). A
sazonalidade natural do rio Amazonas, esculpe a paisagem da várzea, criando furos naturais na
sua várzea alta e acelerando o processo de deposição na mesma, por sua vez, o homem também
tem papel atuante nessas “terras anfíbias”, seja construindo furos artificiais e acelerando o
processo de deposição que pode ser descrito como paisagens antropogênicas na várzea. Ora
concentrando suas atividades econômicas de base familiar voltada para a produção de
policulturas de ciclos curtos e a criação bovina e bubalina, exclusivamente na várzea alta do
arquipélago do Januário, mantendo as áreas de várzea baixa e as áreas de deposição recente
preservadas. Diante disso é possível afirmar que os ribeirinhos da área de estudo realizam sua
própria forma de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário, destinando quais áreas
devem ser utilizados e quais devem ser mantidos preservados, fruto de seu etconhecimento
construído a muitas gerações.

Palavras-chave: Dinâmica fluvial. Arquipélago do Januário. Unidades paisagem. Diagnóstico
geoecológico. Zoneamento ambiental ribeirinho.
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ABSTRACT

Rivers are the main routes for the circulation of people and products in the Amazon, however,
they also have their own systemic dynamics, with emphasis on three main processes, river
erosion / fallen lands, sediment transport and deposition, which are expressive in white water
rivers. from the region, acting mainly in the floodplain areas, which are heavily occupied by
riverside populations. The present study iams to analyze the form of the articulated set, between
the processes of the fluvial dynamics of the Amazon River and the way of life of the riverside
population, they connect and are explained throu the landscape geoecology at the Januário
Archipelago. The methodology used consisted of a bibliographic review of the main works on
the Amazon River fluvial dynamics, as well as the mapping of the dynamic processes operating
in the archipelago, and its temporal evolution. Later, older residents were interviewed to
identify changes in the landscape and represent them in the form of a sketch followed by
summary tables of historical processes. And a geoecological diagnosis of the mapped island
and water landscapes was produced. The main results raised, is that the dynamic fluvial process
of the Amazon River is the main shaper of the landscape of the islands of the Januário
archipelago, which together has an area of 332,945 km², having expanded 2,000 km² only in
the last 50 years (1969-2019). The natural seasonality of the Amazon River, sculpt the
floodplain landscape, creating natural holes in its high floodplain and accelerating the
deposition process in it, in turn, man also has an active role in these “amphibious lands”, either
by building artificial holes and accelerating the deposition process that can be described as
anthropogenic landscapes in the floodplain. Now, concentrating its activities, honoring the
family base focused on the production of short-cycle polycultures and the bovine and buffalo
breeding, exclusively in the high floodplain of the Januário archipelago, maintained as areas of
low floodplain and as areas of recent preservation. In view of this, it is possible to affirm that
the riverside inhabitants of the study area carry out their own form of Environmental Zoning of
the Januário Archipelago, assigning which areas should be used and which should be collected
preserved, the result of their knowledge built for many generations.
Keywords: River dynamics. Archipelago of Januário. Landscape units. Geoecological
diagnosis. Riverside environmental zoning.
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1 INTRODUÇÃO

Durante séculos a Amazônia foi descrita pelos seus aspectos fisiográficos naturais.
Banhada por uma extensa bacia hidrográfica, e definida pela literatura e pelos meios de
comunicação, como uma região homogênea, de clima úmido, de cobertura vegetal e florestal
densa (GONÇALVES, 2010). Tais definições sobre a região foram construídas ao longo dos
séculos, primeiramente, com a chegada dos espanhóis, depois de perpetuados relatos e
descrições das paisagens encontradas e posteriormente mais propagadas com a chegada dos
portugueses.
Quando na verdade se fala em Amazônia é mais uma imagem sobre a região, do
que da região (GONÇALVES 2010, p.18). Pois quando um amazônida descreve o que é a
Amazônia, a região adquire uma complexidade de significados, resultado de diferentes
contextos socioecológicos e culturais específicos de cada lugar. “Assim para uns, os de fora,
Amazônia aparece no singular, para outros, que nela moram – ela é plural e multifacetada”
(GONÇALVES 2010, p.18).
Nesse sentido, existem várias Amazônias, dentro do Domínio Morfoclimático
Amazônico, com uma gama de múltiplas e complexas relações com a paisagem. O exemplo: da
Amazônia dos catadores de babaçu no baixo rio Tapajós, a dos criadores de búfalos da ilha do
Marajó na foz do rio Amazonas, a Amazônia dos varzeiros e terra firmeiros, do baixo rio
Amazonas, no município de Óbidos (CANTO, 2008), e a dos coletores de produtos da floresta
no Pará. No estado do Amazonas, a mais famosa delas, é a Amazônia dos ribeirinhos,
geralmente localizados ao longo dos rios de água branca ou barrenta, nas áreas de várzea de
toda a calha dos rios Solimões, Madeira e do rio Amazonas (LOUZADA, 2014, 2018), que
historicamente são áreas ocupadas pelas populações ribeirinhas no estado do Amazonas
(LOUZADA e FROTA FILHO, 2019). Ab’Saber (2007) por sua vez, classificou a Amazônia
como sendo um domínio morfoclimático de terras baixas, subdivididas em duas subunidades
geomorfológicas: terra firme e várzea.
As áreas de várzea são resultado da dinâmica fluvial dos rios de água branca ou
barrenta da Amazônia, em seus processos de erosão, transporte e deposição (PACHÊCO et al.
2012; LOUZADA 2014; LOUZADA et al. 2018). Para Sternberg (1998) a dinâmica fluvial é o
fator determinante na construção da paisagem nas áreas de várzea.
As transformações significativas na paisagem realizadas nas várzeas, são
influenciadas pela sazonalidade dos rios, principalmente, os rios Solimões, Madeira,
Amazonas, que por sua vez proporcionam também a sedimentação de uma camada nova e fértil
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de depósitos aluviais, fortemente utilizado na agricultura (CRAVO et al. 2002, p.352). Ross
(2003), classificou áreas de várzea denominando-as, de planície do rio Amazonas, por sua vez,
Soares (1989) estimou que as áreas de várzea ocupam 64.400km² da bacia hidrográfica.
Justamente devido aos depósitos aluviais, realizados anualmente nas várzeas, as
mesmas são ocupadas pelas populações ribeirinhas, perfeitamente adaptadas à sazonalidade do
rio para reproduzir seu modo de vida (LOUZADA et al, 2018), graças a sua percepção
ambiental baseada em suas experiências individuas e seus conhecimentos ambientais passados
de geração a geração.
A agricultura familiar ribeirinha, é responsável pela manutenção de alimentos
tradicionais da culinária amazônida, que “combinam a produção para o mercado com a
produção voltada para o abastecimento familiar, ou seja, não pautam suas vidas por uma
preocupação exclusivamente econômica - mercantil” (GONÇALVES 2010, p.101). Essa
ausência de interesse em direcionar a produção agrícola na várzea, exclusivamente as demandas
do mercado, faz com que, o Estado veja essa produção agrícola com pouquíssima
representatividade em escala nacional, todavia muito expressiva em escala estadual, pois esse
é o objetivo dessa produção, suprir as necessidades do abastecimento familiar e local, e não o
abastecimento nacional, muito menos a exportação como em outras regiões brasileiras.
As atividades socioeconômicas praticadas nas áreas de várzea vão da agricultura
familiar de policulturas como frutas (melancia, maracujá, banana, melão, mamão papaia,
goiaba), e principalmente, de verduras (cebolinha, coentro, alfavaca, couve, berinjela, pepino,
alface, entre outras), além da macaxeira e da mandioca, que em seguida é utilizada na fabricação
da farinha (LOUZADA, 2014; LOUZADA et al. 2018), pequenas criações de aves (galinhas e
patos), assim como suínos, bovinos e bubalinos. É o que acontece no Arquipélago do Januário,
cuja maior ilha do arquipélago, é a Ilha do Januário é que dá nome ao arquipélago temporário,
e, concentra todas as atividades socioeconômicas citadas.
Devido à capacidade de transformação da paisagem exercida pelo rio Amazonas, e
baseado na obra O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia, de Leandro Tocantins,
o presente trabalho recebeu o nome de “O Rio Comanda a Vida”.
A região amazônica é formada por uma variedade de ambientes complexos, sendo
um dos ambientes mais famosos, é a unidade geomorfológica de várzea, influenciada pela
sazonalidade dos rios de água barrenta. Sobre isso, Tocantins (1964) afirma que os rios são
como veias de sangue da planície, caminho natural dos descobridores, a fonte perene do
progresso asseguram a presença humana, embelezam a paisagem, fazem girar a civilização,
comandam a vida no anfiteatro amazônico (TOCANTINS, 1964, p.64).
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Contudo, apesar de suas dimensões territoriais amplamente divulgadas pela
literatura e pela ciência, a região Amazônica é extremamente vulnerável a toda e qualquer
mudança, seja ela do uso da terra e consequentemente da mudança climática global.
Considerando os estudos já realizados, que apontavam que, em flutuações climáticas do passado
durante o Pleistoceno afetaram, a biota das florestas tropicais que ficaram limitadas a algumas
áreas com alta umidade, como resultado do período mais seco e mais frio, permitiu o surgimento
de grande diversidade endêmica devido à existência desses refúgios florestais (VIADANA,
2002).
Nesse sentido Santos (2014) afirma que a configuração fitogeográfica atual da
Floresta Amazônica tem sua origem nas flutuações climáticas do Quaternário, que graças a
períodos mais úmidos viabilizou novamente a expansão da floresta, ocorrendo o contrário em
períodos mais secos, sendo esse o mesmo posicionamento de Conti e Furlan (2003).
A unidade geomorfológica de terra firme representa a maioria das terras da
Amazônia, e exatamente por causa disso, concentra a maior porcentagem de estudos,
climatológicos, pedológicos, botânicos da região. Todavia o que se propõe aqui, não é estudar
uma área de terra firme, e sim, uma área de várzea na calha central do rio Amazonas, através
de um prisma sistêmico e dinâmico influenciado pela sazonalidade do rio.
Na Amazônia o processo de formação das várzeas está ligado ao Quaternário. Sobre
isso Corrêa (1990), classificou o Quaternário em três fases, tendo a última fase ocorrida entre
11.000 e 6.500 anos, quando o nível do mar estava entre 45 e 25 metros abaixo da cota atual
(CORRÊA, 1990, p. 239). Independente das fases do Quaternário, o mesmo é marcado pelo
período de modelagem do relevo continental, com sedimentação predominante nas margens das
grandes bacias hidrográficas.
Sternberg (2000) descreve as restingas fluviais ou várzea alta, como sendo áreas
mais elevadas das várzeas devido à deposição anual sedimentos aluviais, não ocorrer de maneira
uniforme em toda área. Sobre isso Matos (2014, p.129) afirma que os depósitos de sedimentos
ocorrem onde o fluxo de correnteza é mais lento e geralmente na frente do terreno, formando
áreas mais elevadas.
As áreas de topografia mais elevadas da várzea são chamadas de várzea alta, sendo
justamente nessas áreas onde os ribeirinhos estabelecem suas residências, seus sítios compostos
de árvores frutíferas, e suas dependências, como o paiol e a casa de farinha.
No entanto, nem todas as áreas de várzea estão diretamente conectadas as áreas de
terra firme, mas também, constituem ilhas dentro do próprio canal principal. Sobre a definição
de ilha, a mais propagada é uma descrição escocesa sendo “qualquer lugar cercado por água
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com área suficiente para pastorear uma ovelha durante um ano”, entretanto, a definição de ilha
geológica é muito mais complexa, afirmando que ilha pode ser um continente antigo, bancos
de areias oceânicas, podendo existir em um rio, ou em um lago, e ser tão grande quanto a
Groenlândia ou tão pequeno quanto Inchmurrin, no Loch Lomond. Outras ilhas podem ser
países inteiros como Cuba, Malta e Islândia (FISCHER, 2014).
Atualmente a definição mais usada de ilha, está baseada em sua composição
geológica e a formação original quando localizada em área oceânica, todavia também podem
existir no continente (FISCHER 2014). As ilhas oceânicas podem estar isoladas como a
Austrália e Madagáscar ou agrupadas como arquipélagos, exemplo Filipinas e Indonésia
(FISCHER 2014, p.14).
Sobre ilhas continentais, Alfred Russel Wallace em seu livro Island Life, publicado
no final do século XIX, já afirmava a existência de ilhas continentais e oceânicas, a primeira
tendo origens diversas, geralmente localizadas sobre a plataforma continental, ou nas
proximidades do continente que no passado distante foram conectadas, a exemplo, no Brasil
das cidades de Florianópolis em Santa Catarina e São Luís no Maranhão. Fischer (2014), afirma
que sobre ilhas continentais encontram-se algumas das maiores metrópoles do mundo, como
New York, Cingapura, Montreal e Hong Kong (FISCHER 2014, p. 07).
Dentro da categoria de ilhas continentais encontram-se as ilhas lacustres, ilhas
fluviais, de interferência humana (em fase de submissão).1
Sobre ilhas fluviais, a Amazônia comporta centenas de ilhas e arquipélagos
incluindo os dois maiores do mundo em extensão o Arquipélago de Mariuá com 1.400 ilhas,
localizado no município de Barcelos e o Arquipélago de Anavilhanas situado no município de
Novo Airão com cerca de 400 ilhas, e os dois arquipélagos citados estão inseridos no rio Negro
(AGUIAR, 2018).
Por sua vez, o Arquipélago do Januário, objeto de estudo desse trabalho, faz parte
do município de Itacoatiara que compõe a Região Metropolitana de Manaus, e abriga quatro
comunidades ribeirinhas: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Grande Vitória, São Francisco,
e Nossa Senhora da Conceição (popular ilha do Januário) onde encontram-se aproximadamente
100 famílias, distribuídas em propriedades que variam de 10 a 500 hectares. “Cabe ressaltar
que as moradias não estão aglomeradas em núcleos comunitários ou em vilas comuns em outros
municípios do estado” (LOUZADA et al. 2018, p.181).

1

Artigo produzido em parceria com Frota Filho, encontra-se submetido em revista, e encontra-se em processo de
avaliação.
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Sobre o arquipélago do Januário, o mesmo é composto de cinco ilhas dispostas
longitudinalmente em relação ao rio Amazonas, que somadas tem área de 332.945 km², dessas
ilhas, somente a própria Ilha do Januário que é a maior ilha, que concentra todas as
comunidades.
A relevância da pesquisa poder ser comprovada pela necessidade de se aprofundar
os conhecimentos científicos, sobre a complexa interação sociedade-natureza, no ambiente de
várzea na Amazônia e adaptação da população ribeirinha a esse ambiente tão diverso, quanto
complexo e desafiador, para reproduzir seu modo de vida.
O recorte temporal de 100 anos (1919- 2019), permite com que seja possível
identificar as grandes transformações ocorridas na paisagem do Arquipélago do Januário,
primeiramente através de entrevistas com os moradores mais antigos sobre o processo de
ocupação da área e a introdução de diferentes ciclos econômicos, e posteriormente comparar as
informações com as imagens de satélite disponíveis.
Diante disso, a pesquisa utilizou o conceito de paisagem, definido por Rodriguez,
Cavalcanti e Silva (2010) como sendo um conjunto articulado e inter-relacionado de formações
naturais e antroponaturais, podendo considerá-la como: um sistema que contém e reproduz
recursos; como um meio de vida e da atividade humana; como um laboratório natural e fonte
de percepções estéticas (RODRIGUEZ, CAVALCANTI e SILVA, 2010, p.18).
A problemática que norteou a pesquisa, é fruto das inquietações quanto ao
equilíbrio das unidades de paisagem do arquipélago do Januário e a manutenção das populações
tradicionais residentes ali, são elas: Quais os processos da dinâmica fluvial mais atuante no
arquipélago do Januário (erosão fluvial/ “terras caídas”; transporte; deposição) ? Como se deu
o processo de evolução temporal da Ilha do Januário? Quais as unidades de paisagem que
existem no Arquipélago do Januário? Qual a vegetação de acordo com os gradientes
topográficos? Quais as atividades os tipos de uso e ocupação praticados? Quais as
transformações dessa interação sociedade e natureza?
Assim sendo, a tese defendida aqui, é de que a dinâmica fluvial do rio Amazonas
somado ao processo de ocupação tradicional das áreas de várzea da Amazônia, proporcionou a
reprodução de um modo de vida particular das populações ribeirinhas, plenamente adaptadas a
esse ecossistema para reproduzir um sistema de produção agrícola diversificado de base
familiar. Está pautado em um tempo ecológico próprio, com uma produção agrícola de
policulturas direcionada tanto para o abastecimento familiar, como para a comercialização no
mercado consumidor mais próximo. Todavia, a exploração máxima do ambiente natural da Ilha
do Januário, é um grande influenciador da transformação da paisagem, juntamente com a
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organização socioespacial na ilha. Existem muitos fatores influenciadores dessa transformação
ambiental, que é resultado de uma teia de múltiplas e complexas relações.
A hipótese inicial da pesquisa, é de que apesar do Arquipélago do Januário, e sua
maior ilha, a ilha do Januário, ser um ambiente de várzea e estar sujeita à dinâmica fluvial do
rio Amazonas, a mesma apresenta forte ocupação humana para reproduzir um modo de vida
particular/ gênero de vida, perfeitamente adaptado à sazonalidade das águas em um tempo
ecológico próprio, voltado para a produção agrícola de policulturas, e criação bovina e bubalina
ocupando principalmente as margens da Ilha do Januário, sobre as áreas de várzea alta,
mantendo as áreas de várzea baixa presentes no centro da ilha, com sua vegetação de floresta
de várzea preservada.
Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar de que forma o conjunto articulado,
entre os processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas e o modo de vida da população
ribeirinha, se conectam e se explicam na geoecologia da paisagem do Arquipélago do Januário.
Para alcançar este objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos: registrar os principais processos da dinâmica fluvial, e sua influência na evolução
da paisagem do Arquipélago do Januário e os elementos da geomorfologia fluvial; estabelecer
um mapeamento das unidades da paisagem do Arquipélago do Januário, baseado em seu
gradiente topográfico e a malha hídrica atuante sobre a mesma; realizar uma retrospectiva
histórico-temporal, com os moradores mais antigos, sobre o processo de ocupação da Ilha do
Januário, descrevendo os tipos de uso e ocupação atual do Arquipélago do Januário;
diagnosticar os problemas, limitações e potencialidades das unidades de paisagem do
Arquipélago do Januário e sua relação com as atividades socioeconômicas praticadas
principalmente uso e ocupação. Propor um modelo de Zoneamento Ambiental do Arquipélago
do Januário, demonstrando de que forma os atributos sistêmicos que compõem as unidades de
paisagem da Ilha do Januário, se conectam e atuam no espaço geográfico, formando uma teia
de múltiplas e complexas relações.
A tese encontra-se organizada em nove capítulos: Introdução, Fundamentação
Teórica, Procedimentos Metodológicos, Dinâmica Fluvial do Rio Amazonas: sua influência
no Arquipélago do Januário; Unidades de Paisagens do Arquipélago do Januário; Modo de Vida
Ribeirinho e o uso e ocupação da Terra do Arquipélago Do Januário; Diagnóstico Geoecológico
da Paisagem do Arquipélago do Januário e Proposta de Zoneamento Ambiental no Arquipélago
do Januário.
No decorrer do segundo capítulo será apresentado, a fundamentação teórica da
pesquisa, baseada em quatro eixos temáticos: bacia hidrográfica e a abordagem sistêmica;
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principais processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas: modo de vida ribeirinho: tempo
ecológico e a proposta de zoneamento ambiental do Arquipélago do Januário.
No terceiro capítulo serão demonstrados os procedimentos metodológicos, utilizados
na realização do presente estudo, que foram detalhados em cada objetivo específico no item
fases da pesquisa.
No quarto capítulo serão apresentadas as diferentes abordagens dos autores clássicos
aos contemporâneos, sobre os estudos de dinâmica fluvial desde classificação das águas
Amazônicas, as tipologias de canal fluvial, e os principais processos da dinâmica fluvial
atuantes no rio Amazonas, a traíde (erosão fluvial/terras caídas, transporte e deposição), seguido
da evolução temporal do Arquipélago do Januário, e os elementos da geomorfologia fluvial
presentes na área de estudo.
No quinto capítulo será apresentado o mapeamento das unidades de paisagem
presentes no Arquipélago do Januário, baseado no gradiente topográfico e na malha hídrica
atuante sobre o mesmo, uma vez que, a área de estudo é uma área de várzea, e considerando o
poder de transformação exercida pelo rio Amazonas nessa paisagem, foi imprescindível
considerar a atuação do rio como uma unidade de paisagem hídrica.
No sexto capítulo será apresentado um resgate histórico construído a partir de relatos
dos moradores mais antigos, sobre o processo de ocupação e transformação da paisagem do
Arquipélago do Januário, e os diferentes ciclos econômicos desde 1909 até 2019, e a evolução
dos sistemas produtivos, até as principais atividades econômicas desenvolvidas atualmente, e a
evolução da criação bovina.
No sétimo capítulo será apresentado o resultado do diagnóstico da paisagem insular,
realizado por meio da metodologia do Protocolo de Inventariamento Geográfico-PIG,
levantando os parâmetros e pontuando as condições atuais dos sistemas hídricos dentro das
comunidades, a cobertura vegetal. E, também, o diagnóstico das unidades de paisagem hídricas
atuantes sobre o arquipélago, com ajuda do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios-PAR.
No oitavo e último capítulo será apresentado, o percurso do planejamento ambiental
desde seu surgimento nos Estados Unidos, até sua chegada no Brasil e a implementação de
políticas públicas para a elaboração do Zoneamento da Ambiental da Amazônia Legal,
posteriormente a elaboração do Macrozoneamento Econômico Ecológico do Estado do
Amazonas-MACROZEE, e suas diretrizes para o uso futuro. Posteriormente a isso será exposto
o Zoneamento Ecológico Econômico de Itacoatiara, município ao qual o Arquipélago do
Januário encontra-se inserido, e a proposta de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do
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Januário, já realizada pelos próprios ribeirinhos a partir de seus conhecimentos tradicionais
sobre a região. E quem melhor do que eles para estabelecerem seus usos?
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica está baseada nos seguintes tópicos: primeiramente partiu-

se da conceituação de paisagem na ciência geográfica e sua evolução até a bacia hidrográfica e
a abordagem sistêmica; posteriormente foram apresentados os principais processos da dinâmica
fluvial do rio Amazonas; modo de vida ribeirinho: tempo ecológico e a proposta de zoneamento
ambiental do Arquipélago do Januário.
As primeiras observações, medições científicas acerca da paisagem foram
realizadas por Alexandre Von Humbold, até então considerado “o pioneiro nas concepções
paisagísticas” (MOURA e SIMÕES, 2010, p. 179). Foi escalando o vulcão Chimborazo no
Equador, a 6.268m de altitude que Humboldt começou a visualizar o mundo de outra forma,
“viu como um imenso organismo vivo, onde tudo estava interligado, e acabou por influenciar
a forma como compreendemos o mundo natural” (WULF 2016, p.25).
Humbold observava e descrevia a paisagem em todas suas características e
principalmente em relação à vegetação, “as diferenciações paisagísticas que ele observava
deveriam permitir entender as leis que regem a fisionomia do conjunto da natureza, pela
aplicação de um método explicativo e comparativo” (MOURA e SIMÕES, 2010, p. 179). Outro
autor de fundamental importância foi o alemão Otto Siegfried Passarge, que publicou o
primeiro livro dedicado à paisagem dentro da ciência geográfica, o “Noções básicas de estudos
agrícolas” (1919-1920). Segundo Passos (1998), a ideia de globalidade da paisagem descrita
por Passarge não precisa ter, uma divisão estritamente geomorfológica e climática, mas
precisava de uma divisão geográfica.
No entanto, para Moura e Simões (2010);
[...] Passarge, considerava que os elementos climáticos tendem à destruição das
formas, enquanto os elementos precedentes da vegetação contribuem para a
conservação. As interações entre um conjunto de forças semelhantes conduzem às
formas integradas, que lhes conferem uma série de características. Não se podem
considerar as unidades integradas como a simples soma de seus componentes, pois
eles devem interagir de modo a formar uma estrutura que os converta em algo
diferente. (MOURA e SIMÕES, 2010, P.181-182)

Nessa perspectiva Silva e Oliveira (2015), afirmam que Ritter e Kant lançaram a
visão holística da natureza, onde o todo não deve ser considerado, uma simples adição das
partes.
Para Passos (1998), Friederich Ratzel,seguiu a linha do racionalismo e do
positivismo ambiental, sendo posteriormente duramente criticado, e rotulado como um
“determinista ambiental”, por causa de sua obra “Antropogeografia”, na qual ele descreve a
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humanidade como um pedaço do globo terrestre, no qual o ser humano sofre influência dos
ambientes onde estão inseridos.
Alguns desses efeitos atingem os indivíduos isoladamente, modificando
sua constituição física e mental; eles residem, portanto, nas ciências que se ocupam
do homem individual, ou seja, a fisiologia humana e a psicologia {...}. Os únicos
efeitos que concernem à antropogeografia são aqueles que apresentam uma suficiente
generalização para marcar a vida dos povos, da coletividade e de toda natureza, e,
ainda mais particularmente, aqueles que contribuem para determinar a distribuição
dos homens na superfície terrestre: pois reside aí o fenômeno geográfico por
excelência. (DURKHEIM, 1900, P.79).

Outra importante contribuição ao estudo da paisagem, também veio da Escola
Alemã, através dos estudos do biogeógrafo Carl Troll, que propôs o termo Ecologia da
Paisagem, que tinha como objetivo principal, integrar a dimensão espacial horizontal da
geografia, com a ecologia, envolvendo conhecimentos múltiplos de vários campos da ciência
(MAXIMIANO, 2004, p.87). Nesse sentido Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2010), afirmam que
Troll ao propor a criação da Ecologia da Paisagem, baseou-se nos aspectos espaços-funcionais
das paisagens, que posteriormente tornar-se-ia a Geoecologia das Paisagens.
Para Passos (1998), o final da década de 60 é caracterizado pela evolução do
conceito de paisagem, que sai da tradicional descrição dos complexos naturais, para as
concepções sistêmicas das ciências contemporâneas. Tais concepções conduzem a um novo
horizonte epistemológico influenciando diversas áreas de estudos relacionados ao estudo do
meio ambiente (SILVA e OLIVEIRA, 2015) que deu início a uma nova forma de estudo, a
análise sistêmica.
É na biologia, na segunda metade do século XIX, que começa a ser delimitada a
construção do Pensamento Sistêmico, baseado no organicismo. Nessa concepção as
propriedades essenciais de um organismo pertencem ao todo, de maneira que nenhuma das
partes as possui, pois, tais propriedades surgem das interações entre as partes (GOMES et al.
2014).
Foi na Ecologia baseada no surgimento da escola organicista, que os biólogos
passaram a estudar as comunidades de organismos, focando nas relações de interação, o que
por sua vez influenciou o pensamento ecológico moldando e promovendo a abordagem
sistêmica na ecologia (GOMES et al. 2014).
Silva e Oliveira (2015), descrevem o uso da abordagem sistêmica, nos estudos da
natureza em várias áreas da ciência a partir do século XIX, que tornando ainda mais utilizado
após a segunda guerra mundial (1940-1950), com a divulgação da Teoria Geral dos Sistemas
(TGS) proposta por Ludwig Bertalanfffy, no final da década de 60.
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Para Bertalanffy (2013), a TGS, veio da necessidade de interligação entre os
diversos ramos da ciência, nesse sentido ele afirma que:
A ciência moderna é caracterizada por sua crescente especialização,
determinada pela enorme soma de dados, pela complexidade das técnicas e das
estruturas teóricas de cada campo. Assim a ciência está dividida em inumeráveis
disciplinas que geram continuamente novas subdisciplinas. Em consequência, o
físico, o biologista, o psicólogo e o cientista social, estão por assim dizer,
encapsulados em seus universos privados, sendo difícil conseguir que uma palavra
passe de um casulo para outro. (BERTALANFFY, 2013, p.54).

Os principais propósitos da TGS, são:
Desenvolver princípios unificadores que atravessam “verticalmente” o universo das
ciências individuais, esta teoria aproxima-nos da meta da unidade da ciência. Isto pode
conduzir à integração muito necessária na educação científica. (BERTALANFFY,
2013, p.63)

Diante disso, faz-se necessário definir o que é a Teoria Geral dos Sistemas, nas
palavras próprio autor.
A definição dos sistemas como “conjunto de elementos em interação” é tão
geral e vago, que não se pode extrair grande coisa dele, isto, porém não é verdade. [...]
A função integradora da teoria geral dos sistemas, pode talvez ser resumida da
seguinte maneira. Até aqui a unificação da ciência tem sido vista como a redução de
todas as ciências, os fenômenos em acontecimentos físicos [...] chegamos então a
concepção que por oposição ao reducionismo, podemos denominar perspectivismo.
Não podemos reduzir os níveis biológico, social e do comportamento, ao nível das
leis da física. Podemos, contudo encontrar construções e possivelmente leis nos níveis
individuais. Portanto, o princípio unificador é que, encontramos organização em todos
os níveis (grifo nosso). A concepção mecanicista do mundo, considerando o jogo de
partículas físicas como a realidade última, encontrou sua expressão numa civilização
que glorifica a tecnologia física que levou finalmente às catástrofes do nosso tempo.
Possivelmente o modelo do mundo como uma grande organização, ajude a reforçar o
sentido de reverência pelos seres vivos, que quase perdemos nas últimas sanguinárias
décadas da história humana (BERTALANFFY 2013, p. 76-77).

Baseado nisso, Rodriguez e Silva (2004), afirmam que a paisagem é definida como
um conjunto de inter-relações caracterizando-se pelas seguintes propriedades:
A comunidade territorial: através da homogeneidade na composição dos elementos
que o interagem, e o caráter de suas interações e inter-relações/ O caráter sistêmico e
complexo de sua formação que determina a integridade e sua unidade /O nível
particular do intercâmbio, que determina seu metabolismo e funcionamento / A
homogeneidade relativa da associação espacial das paisagens, que territorialmente
caracterizam-se por um nível inferior, com regularidades de subordinação espacial e
funcional (RODRIGUEZ e SILVA, 2004, P.18).

Essas propriedades da paisagem descritas por Rodriguez e Silva (2004), são
influenciadas pelo conceito de Geossistema de Vitor Sotchava (1977), que o descreveu como
sendo, um sistema geográfico natural homogêneo, associado a um território, ou sistemas
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dinâmicos hierarquicamente estruturados (SOTCHAVA, 1977; RODRIGUEZ, SILVA e
CAVALCANTI, 2010; BERTRAND e BERTRAND, 2007; RODRIGUEZ e SILVA, 2019).
Segundo Rodriguez e Silva (2019) Sotchava estabeleceu três tipos de sistemas
espaciais: o Geossistema (que são sistemas exclusivamente naturais), os sistemas produtivos e
os sistemas da população, para ele não existia um sistema integral, e por isso não aceitava a
existência de sistemas antroponaturais, gerados pela ação conjunta de fatores naturais e
antrópicos.
Para Bertrand e Bertrand (2007, p.50), a ciência do geossistema, foi situada desde
o princípio, fora do domínio das análises fracionárias do meio natural, ela nasceu do esforço de
teorização do espaço natural, com suas estruturas e seus mecanismos, tal como, existem
realmente, e influenciada pelas ações antrópicas.
Para Bertrand e Bertrand (2007), apesar de se basear na aplicação da Teoria Geral
dos Sistemas e da “modelização sistêmica da natureza”, tanto o geossistema quanto o
ecossistema, se diferenciam, pois são duas abordagens muito diferentes da natureza, baseadas
em objetivos distintos. O ecossistema representa uma abordagem biocêntrica e metabólica,
onde os elementos não vivos do meio não entram na análise com os elementos vivos. Já o
conceito de “geossistema é um conceito territorial, uma unidade espacial bem delimitada e
analisada em uma dada escala” (BERTRAND e BERTRAND, 2007, p.51) tornando mais
amplo, que a análise do ecossistema, e inclui elementos “não vivos”, como as rochas e os solos,
e suas interligações.
Sotchava (1977) relata que os geossistemas são fenômenos naturais (hierarquizados
nas estruturas naturais), todavia, quando incluindo a sociedade, e a influência dos fatores
econômicos, surgem as dinâmicas próprias que também devem ser consideradas na análise.
Para Morin (1977) e Christofoletti (1979), a configuração da paisagem depende dos
elementos, relações, atributos, entradas (inputs) e saídas do sistema (output) considerando uma
análise espaço-temporal (AMORIM e OLIVEIRA, 2008, p. 178). Nesse sentido todas as
configurações da paisagem terrestre, apresentam elementos que interagem de alguma forma,
seja através de “output” como rios, vento, radiação solar refletida, seja através de “inputs”
entradas, deosição de sedimentos, radiação solar, precipitação entre outros.
O conceito de Landschaft (paisagem natural) foi considerado sinônimo da noção de
Geossistema, e pela primeira vez, a análise espacial (própria da Geografia Física) articula-se
com a análise funcional (próprio da Ecologia Biológica) (RODRIGUEZ & SILVA 2002, p,96).
Dessa forma consolidou-se a Geoecologia da Paisagem, que “enquadra-se como
uma ciência ambiental, que oferece uma contribuição essencial no conhecimento da base
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natural do meio ambiente, entendido como o meio global” (RODRIGUEZ e SILVA 2010,
p.07). Para os autores a noção de paisagem natural é o conceito básico da Geoecologia, pois é
na paisagem que o espaço físico está distribuído, e nos quais integram as sociedades, no
binômio inseparável Sociedade/Natureza (RODRIGUEZ e SILVA 2010).
Para Monteiro (2000), paisagem é o resultado de uma dinâmica de interação dos
elementos que a compõem, com características delimitáveis, mas ao mesmo tempo “exclusivas”
por meio das relações entre si, formando um sistema complexo de continua evolução natural
ou não.
Os estudos de análise geoecológica, visam fornecer contribuições importantes
oriundas da inter-relação sociedade e natureza, no que tange o planejamento ambiental, para o
uso e ocupação dos espaços geográficos. Nessa perspectiva, para realizar um diagnóstico
geoecológico de determinado espaço, faz-se necessário incorporar ações não só oriundas dos
estudos geográficos, mas também interdisciplinares e multidisciplinares, que forma a apresentar
um diagnóstico da paisagem o mais completo possível (RORIGUEZ, SILVA, CAVALCANTI
2016; RABELO, 2018).
Para Rodriguez, Silva, Cavalcanti (2010, p.83), nem todas as diferenças naturais,
são determinadas pelos fatores zonais e azonais. Em espaços menores, é frequente a existência
de diferenças de complexos de paisagens locais. Nesta escala predomina “a diferenciação
físico-geográfica” ou “geoecológica local” ou “homogeneidade de condições naturais”,
também conhecida como diferenciação topológica ou morfológica da paisagem local,
considerando também os diferentes tipos de uso da terra realizado pela comunidade tradicional
denominada de ribeirinhos da ilha (LOUZADA et al. 2018).
A análise Geoecológica das Paisagens, tem como conceito básico a paisagem
natural, concebida como uma hierarquia natural dos elementos que compõem a paisagem, “não
como se estivessem caoticamente mesclados, mais sim como conexões harmônicas de estrutura
e função na paisagem” (RODRIGUEZ, SILVA E CAVALCANTI, 2010, p.7).
Segundo Rodriguez e Silva (2002), a geoecologia das paisagens tem seus
antecedentes em Karll Troll, sendo considerada como uma disciplina que analisava o
funcionamento da paisagem.
Tratava-se, pois, não de estudar apenas as propriedades dos geossistemas no estado
natural, mas procurar as interações, as pontes de relacionamento com os sistemas
sociais e culturais, em uma dimensão sócio-ecológica, em articular a paisagem natural
e a paisagem cultural. Essa visão de paisagem permite sua consideração como unidade
do meio natural, como um dos sistemas que entram em interação com os sistemas
sociais, para formar o meio ambiente global, ou seja, os sistemas ambientais
(RODRIGUEZ e SILVA, 2002, p.97-98).
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Para Cavalcanti e Rodriguez (1997), o ambiente como conceito tem as seguintes
características: é resultado de uma variedade de fenômenos que ocorrem na natureza, não de
maneira linear, mas complexa e com múltiplas inter-relações; apresenta resposta em diferentes
níveis de organização, e diferentes níveis de complexidade. Para uma consolidação do conceito
de ambiente, segundo Rodriguez apud Amorim (2012);
[...] é preciso detectar diferentes unidades estruturais como organização própria, além
da adoção de uma perspectiva holística sobre o ambiente, o que significa contemplar
o homem e seu meio com o estruturado em círculos concêntricos, cada um
caracterizado por diferentes níveis. É necessário analisar os níveis de organização em
um determinado espaço e tempo, permitindo chegar a diferentes aproximações para
um mesmo problema, considerando a análise deste numa perspectiva holística.
(RODRIGUEZ apud AMORIM 2012, p.85)

2.1 Bacia Hidrográfica e a Abordagem Sistêmica
A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é toda área abrangida pelo rio principal
e seus afluentes, sua delimitação é feita por fatores: geológico, topográfico, índice
pluviométrico, tipos de solos e cobertura vegetal segundo Christofoletti (1980;1999) Suguio e
Bigarella (1990); Cunha (1995); Cunha e Guerra (2000); Carvalho (2012). Barrella et al. (2000)
complementam afirmando que é um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes,
onde as águas das nascentes e águas pluviais escoam para as terras mais baixas, formando
riachos e posteriormente rios, que deságuam no oceano.
Lima e Zakia (2000) acrescentaram ao conceito de bacia hidrográfica, uma
abordagem sistêmica, as classificando em sistemas abertos, que recebem energia através de
agentes climáticos e perdem energia através do escoamento, podendo ser descrito em termos
variáveis e interdependentes, que oscilam em torno de um padrão mesmo quando, perturbados
por ações antrópicas, tende-se a equilibrar-se novamente. Nessa perceptiva Christofoletti
(1980) argumenta que as condições climáticas, litológicas e biogeográficas, geomorfológicas
vão influenciar a estruturação de determinada rede hidrográfica.
Rodrigues e Adami (2005) acrescentam que tal conceito de sistema aberto abrange
todos os espaços de armazenamento, de circulação e saídas de água e do material dissolvido ou
em suspensão por ela transportada.
Os autores concebem a bacia hidrográfica como sendo um sistema aberto, composto
por subsistemas, sendo as vertentes, os canais fluviais e as planícies de inundação, seus
principais subsistemas (CARVALHO 2012, p.21).
Para Bertalanffy (2014) existem três tipos de sistemas: sistema aberto, sistema
fechado e sistema isolado.
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•

Sistema Aberto: recebe energia e matéria (input), processa essas interações
dentro do sistema, e em seguida troca esses elementos com o ambiente
adjacente (output).

•

Sistema Fechado: não existe troca de matéria só de energia, com o sistema
exterior.

•

Sistema Isolado: não existe troca de energia e nem de matéria.

Segundo Vale (2012, p.96), o conceito de sistema aberto de Bertalanffy (1968),
encontrou também aplicação nas ciências da Terra, como na geomorfologia (CHORLEY, 1962)
e na meteorologia tendo sido traçado detalhadamente nos modernos conceitos meteorológicos
considerando entradas (input) e saídas (output) de um sistema, em uma visão organicista, como
na biologia.
Na meteorologia os estudos de modelagem climática, baseados em cálculos
matemáticos, para representar as diversas e complexas interações entre as diferentes superfícies
e a atmosfera, nas mais diferentes escalas, (macroclima, mesoclima e microclima) estão em alta
devido, à preocupação mundial com as mudanças climáticas (LOUZADA et al. 2019).
Já na geomorfologia, a consolidação do conceito bacia hidrográfica como um
sistema aberto, baseado na Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy (2014), permitiu
compreender as múltiplas e complexas interações existentes, onde os componentes do sistema
(cobertura vegetal e os solos), atrelados aos “inputs” (precipitação) e “outputs”
(evapotranspiração, e escoamento superficial entre bacias), são fatores importantes para
compreender a dinâmica do sistema de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 2002).
Uma bacia de drenagem ou bacia hidrográfica se encaixa perfeitamente no conceito
de sistema aberto, dinâmico e complexo, pois está em contínua interação com o
ambiente externo trocando matéria, energia e informação. É um sistema complexo
que comporta múltiplos níveis de organização; é também um sistema dinâmico porque
está em contínua mudança no tempo. Na bacia hidrográfica, que é por definição um
sistema aberto, a água é o principal agente da sua dinâmica. Por isso, o tempo de
permanência da água na bacia hidrográfica é de fundamental importância. Alterações
significativas nas precipitações e nos elementos componentes da bacia,
principalmente a cobertura vegetal, podem retardar ou acelerar o tempo de
permanência da água no sistema, comprometendo o balanço hídrico da bacia
(CARVALHO 2012, p.21-22)

Desta forma, os sistemas em bacias hidrográficas são compostos de relações e
interdependências de variáveis condicionantes, a exemplo da geologia, geomorfologia,
condições climáticas, hidrológicas, solos, e cobertura vegetal, que realizam troca de energia e
matéria. Desse modo, a bacia hidrográfica é excelente objeto de investigação, uma vez que
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proporciona uma “visão” de todos os elementos atuantes na bacia hidrográfica e o seu
funcionamento articulado, com os demais componentes da unidade de análise.

2.2 Dinâmica Fluvial do Rio Amazonas
O rio Amazonas e seus tributários constituem o maior sistema fluvial do mundo,
drenando aproximadamente 37% de toda a água superficial da América do Sul (CRESSWELL
e HUXLEY, 1964; FISHER, 1978).
Tem sua nascente localizada na montanha Nevado de Mismi que faz parte dos
Andes peruanos, inicialmente tem o nome de Vilcanota, seguido das denominações de Ucayali,
Marañon no Peru, e em território brasileiro recebe o nome de rio Solimões e finalmente ao
encontrar o rio Negro, em frente a cidade de Manaus, obtém a denominação de rio Amazonas
até sua foz no oceano Atlântico (SILVA, 2013).
Por meio de imagens de satélite e levantamentos de campos, Martini et al. (2008)
divulgou no XIII Simpósio da Sociedade de Especialistas Latino Americano em Sensoriamento
Remoto, que o rio Amazonas tem exatos 6.992 quilômetros de extensão, 140km a mais que o
rio Nilo, até então considerado o maior rio do mundo.
É o eixo de uma bacia hidrográfica do tamanho de dois territórios do México, que
despeja no oceano Atlântico 3 milhões de toneladas de sedimentos por dia, como se
corroesse e carregasse em quase um mês um morro como o Pão de Açúcar, a rocha
mais famosa do Rio de Janeiro (MARTINI et al. 2008, p.1)

A bacia hidrográfica do rio Amazonas é tão grande quanto a complexidade de
processos atuantes no rio, talvez por essa razão. Para Schumm (1977) os estudos
geomorfológicos de um rio, podem ser realizados do ponto de vista funcional e histórico,
através do acompanhamento dos processos atuantes: vazão, carga de fundo, carga suspensa,
velocidade etc. Complementando a visão de Schumm (1977), Brierlye Fryirs (2005) afirmam
que os rios:
[...] são sistemas complexos e interativos que são submetidos a uma incessante gama
de perturbações ou eventos de perturbação. Com sua configuração única e padrões
específicos de captação histórica e taxas de fluxos físicos. Estas considerações
garantem que os rios raramente operem como simples, lineares, sistemas de causa e
efeito. Sistemas adjacentes em uma região relativamente homogênea é improvável
que responda para estímulos externos, em um equivalente direto, o que dificulta a
interpretação do registro histórico, para anexar causas subjacentes para respostas
específicas. Em muitos casos, é difícil isolar relações de causa-efeito que diretamente
se realacionam com mudanças na morfologia dos rios a fatores subjacentes
(BRIERLEY E FRYIRS, 2005, p.76) (traduzido pela autora).
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Os autores citados descrevem os rios como sistemas complexos, devido a
quantidade de perturbações que os mesmos rios sofrem, que são de diferentes intensidades e de
inúmeras causas, desde sua localização, morfologia do canal, topografia, tipo de composição
das águas, dos solos, entre outras. No caso do rio Amazonas, todos os fatores citados
influenciam, somados aos estímulos externos, que nesse fato estão ligados a variabilidade
climática em toda a bacia Amazônia. A precipitação na região, por exemplo, sofre influência
do posicionamento da Zona de Convergência Intertropical-ZCIT atuante no oceano Atlântico,
no transporte de umidade para a bacia Amazônica (LIMBERGER e SILVA, 2016).
Entretanto o Oceano Pacífico também tem, seu papel de influência na precipitação
na Amazônia, através da circulação atmosférica de grande escala, compõem o El NiñoOscilação Sul (ENOS) o El Niño e La Niña que atuam sobre a região (LOUZADA et al. 2019).
O sistema fluvial de um rio é composto por um conjunto de canais que formam uma
bacia de drenagem, os padrões de drenagem são influenciados pelas atividades morfogenéticas
e a disposição das camadas rochosas, e pela evolução geomorfológica do lugar ao qual a bacia
de drenagem está inserida (CHRISTOFOLETTI, 1974).
Christofoletti (1974), propôs o uso da equação:

Dd = Lt
A
Dd= densidade de drenagem
Lt= comprimento total dos canais
A= área da bacia (km²),

Para quantificar a área de drenagem de uma bacia. Assim como, demonstrou os
padrões de drenagem por ele mapeados.
Para Thomas e Goudie (2000), os padrões de drenagem estão em três categorias: a)
quanto ao substrato geológico; b) quanto à estrutura regional; c) quanto à história
geomorfológica da bacia.
Para Carvalho (2012, p.20), a bacia de drenagem, a delimitação e geometria da rede
de drenagem, resultam da inter-relação dos fatores topográficos, índice pluviométrico,
cobertura vegetal, tipo de solo, litologia e estrutura geológica.
A partir de 1980, surgiu uma preocupação sobre os diversos usos dos recursos
hídricos no mundo, o que por sua vez, acabou por influenciar um significativo aumento no
número de trabalhos acadêmicos publicados, assim como novos estudos sobre a dinâmica
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fluvial voltados principalmente para o monitoramento dos processos erosivos, visando a
compreensão dos mecanismos que atuam na erosão da margem do rio (THORNE, 1981;
CUNHA 1996; LAWLER 1993, 2008; CARVALHO 2012; PINTO 2016)
Nesse sentido, Christofoletti (1974) destaca que o sistema fluvial de um rio, é
composto por um conjunto de canais que formam uma bacia de drenagem. Os padrões de
drenagem, são influenciados pelas atividades morfogenéticas e pela disposição das camadas
rochosas, e também, pela evolução geomorfológica do lugar ao qual a bacia de drenagem está
inserida.
Bigarella, Suguio e Becker (1979) sinalizam a importância do conhecimento das
características fluviais como um todo, não apenas no que se refere aos recursos hídricos, mas
também, nos pontos de vista sedimentológico, geomorfológico e de planejamento regional.
As características do fluxo e da carga de sedimentos, junto ao substrato geológico e à
vegetação, exercem ação controladora sobre as formas dos canais (BIGARELLA, SUGUIO &
BECKER, 1979).
Para Bigarella e Suguio (1990) assim como para Christofoletti (1991), os processos
dinâmicos de um rio, estão atrelados à tríade fluvial: a) erosão; b) transporte de cargas detríticas;
e c) deposição/sedimentação.
Sobre isso Pacheco et al. (2012) ressalta;
[...] que essa dinamicidade das águas fluviais não contribui apenas para o modelado
do relevo das planícies aluviais, pois, ao desencadear o processo da tríade fluvial,
influencia na vida do homem de maneira que o atrai para a edificação do seu sistema
de produção. [...] Nessa dinâmica vai deixando bancos dendríticos que chegam a
formar ilhas fluviais que constituem o ecossistema de várzea, onde, o homem passa a
interagir com seu modo de vida. (PACHECO et al; 2012, p.543)

Para Ritter et al. (2002) os processos da dinâmica fluvial: erosão, transporte e
sedimentação, são considerados os agentes geomorfológicos mais atuantes, embora os autores
reconheçam que existam outros processos superficiais atuantes na bacia.
A magnitude total de um rio, é medida pela quantidade de material que ele é capaz
de erodir, transportar e depositar (SUGUIO e BIGARELLA, 1990). Nesse sentido, Cunha
(1995) considera que a ação desses processos, depende da carga existente na bacia hidrográfica,
bem como o fluxo de energia nela depositada.
Para Fortes (2014), a planície do rio Amazonas é um mosaico de feições
morfológicas de dimensões espaciais ora menores, ora maiores tais como ilhas, bancos
arenosos, furos, paranás e lagos, que pela dinâmica fluvial estão continuamente se modificando
(FORTES 2014, p.7).
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As áreas de várzea estão sujeitas a transformações contínuas na paisagem,
proporcionada pelos rios de águas brancas, e por consequência influenciam a vida das
populações ribeirinhas que residem nessas áreas, através de um tempo ecológico próprio.

2.3 Modo de Vida Ribeirinho: Tempo Ecológico

A população ribeirinha integra o grupo de populações tradicionais, que são
conhecidas por fazerem uso de estratégias culturais, para reproduzir seu modo de vida através
do uso e ocupação da terra de forma integrada à natureza produzindo o mínimo de impacto
possível. Para Louzada (2014; 2018), essas populações tradicionais são aquelas etnicamente
diferentes das sociedades dominantes dos países onde vivem, haja vista a forte relação
diferenciada com o sistema natural à sua volta.
Para Vianna (2008, p.209), as populações tradicionais formam um conjunto de
pessoas residentes em um lugar, detentoras de uma relação direta com a natureza, por meio do
uso dos recursos naturais, de atividades extrativistas e/ou agricultura com tecnologia de baixo
impacto no sistema ambiental. Destacam-se nessa categoria: pescadores artesanais, pequenos
agricultores, caiçaras, caipiras, camponeses, extrativistas, pantaneiros e ribeirinhos. Essas
populações tradicionais, devido ao contato direto com a natureza, são portadoras de
características positivas para a sua conservação. Por exemplo: a adaptação as sazonalidades
ambientais; o etnoconhecimento de manejo sustentável dos sistemas naturais e a condição de
produtores de biodiversidade.
No estado do Pará − i) as populações ligadas à economia de extração de produtos
naturais recebem os nomes de extratores ou extrativistas; ii) os habitantes da Ilha do Marajó
são denominados de marajoaras ou marajás; iii) em Óbidos, há os varzeiros e os terrafirmeiros
(CANTO, 2008);
No estado do Amazonas – i) Pacheco et al. (2012: 2014) e Sternberg (1998)
intitulam de varzeanos os moradores das várzeas do município de Careiro da Várzea; ii)
Pacheco (2013) e Brandão (2016) denominam as famílias tradicionais da Gleba Vila Amazônia
como assentados e/ou parceleiros da Agricultura Familiar; iii) nesse sentido Fraxe et al. (2007)
descreve os moradores das várzeas, como ribeirinhos no Amazonas, vivem apropriando dos
elementos da natureza, baseado em um tempo ecológico próprio e um modo de vida único.
Os ribeirinhos recebem esse nome, porque além de se localizarem muitas vezes
distantes de centros urbanos, estão assentados nas áreas de várzea ao longo dos rios de água
branca. Apesar das diferentes nomenclaturas, todas convergem para abordar a relação entre
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homem e natureza, o espaço no ambiente de várzea e as transformações na paisagem
decorrentes dessa interação.
Sorre (1967) estudou a relação entre seres humanos e o ambiente, através da sua
organização espacial e das técnicas empregadas. Para Braga (2007, p.67) o espaço seria o
resultado da coabitação do homem e da natureza, cercado por intencionalidade. Nesse sentido,
Santos (1988, p. 88) afirma que a reorganização do espaço e as diversas formas de
relacionamento com o meio exigem uma relação de aprendizagem e vivência.
O espaço geográfico é um produto histórico e deve ser entendido como um conjunto
indissociável de sistemas de objetos e de ações, que mostra as práticas sociais dos diferentes
grupos que nele interagem, produzem, sonham, lutam, desejam, vivem e (re)constroem (REGO
2007, p. 43),). Todas as ações humanas sobre o espaço geográfico refletem na paisagem. Desse
modo, Santos (2006, p. 66) afirma que a paisagem exprime as heranças que representam as
sucessivas relações entre o homem e a natureza.
Diante disso, é perceptível que existem dois tempos: o tempo cronológico, que
geralmente afeta as pessoas que vivem nas cidades que são regidas por horários préestabelecidos, para realizarem todas as atividades (PINTO, 2006), e o tempo ecológico, que
rege a existência das “populações tradicionais que associam ritmos naturais aos seus ritmos
sociais, o que lhes permite viver em um tempo ecológico” (HUGUENIN, 2005, p.27).
Huguenin (2005) continua ao afirmar que diferentes grupos humanos de populações
tradicionais, associam ciclos naturais aos ciclos sociais da vida. “É o universo natural, seu
relógio e calendário. A artificialidade das horas, dos minutos e dos segundos derrete-se na
interação circular da cultura local, com os solstícios anuais” (HUGUENIN, 2005, p.29).
Nesse sentido Fraxe et al. (2007) afirma que os ribeirinhos se apropriam dos
elementos da natureza, baseados em um tempo ecológico próprio e na reciprocidade com a
natureza para construir seu modo de vida e trabalho.
Complementando isso, Louzada et al. (2018), afirmam que os cultivos agrícolas de
ciclo curto são a opção unânime dos ribeirinhos do Arquipélago do Januário para a produção
agrícola, uma vez que o tempo exigido entre o plantio e a colheita é o mais bem adequado para
a produção no período que a várzea passará enxuta. Onde o rio dita o ritmo da vida
(TOCANTIS, 1964). Nesse ambiente, o rio Amazonas exerce o papel de relógio e calendário.
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2.4 Zoneamento Ambiental
O zoneamento ambiental também chamado de Zoneamento Ecológico-EconômicoZEE, é uma ferramenta de planejamento territorial, que visa distribuição da atividade
econômica e o uso racional dos elementos naturais, garantindo a manutenção da biodiversidade
e a redução dos impactos ambientais causados por diferentes formas de exploração.
A Política Nacional do Meio Ambiente, lei 6.938 de 1981 que instituiu o ZEE do
Brasil, somente foi regulamentada pelo Decreto Federal nº4.297 de 2002 que estabelece
critérios para a elaboração do ZEE, e em seu art. 3º afirma que:
Art. 3º O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que,
direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas (BRASIL, 2002, p.1).

Segundo Paulino (2010) até o momento muito pouco do ZEE, de fato foi colocado
em prática, notadamente em razão da falta de prioridade por parte do Poder Público, na
elaboração e implementação dessa ferramenta de organização territorial, que leva em conta a
importância ecológica e a fragilidade dos ecossistemas que é considerado um princípio efetivo
do desenvolvimento sustentável.
No ZEE determinado território deverá ser dividido em zonas, de acordo com os
princípios da utilidade e da simplicidade, de modo a facilitar a implementação de limites e
restrições por parte do Poder Público. A definição de cada zona deverá conter o diagnóstico dos
recursos naturais disponíveis; informações do Sistema de Informações Geográficas- SIG;
cenários tendencionais e alternativos; Diretrizes Gerias e Específicas de exploração (BRASIL,
2002).
No estado do Amazonas, o Macrozoneamento Econômico Ecológico do Estado do
Amazonas-MACROZEE, encontra-se concluído desde 2008 (AMAZONAS, 2008), nele são
apresentados três categorias de uso do território, são elas: usos consolidados/a consolidar, usos
controlados, e usos especiais, que são divididos em subunidades denominadas Zonas
Ecológicas Econômicas, que são áreas com forte ocupação produtiva, ou áreas de usos
múltiplos, áreas com potencial para criação de unidades de conservação, terras indígenas e
ecossistemas frágeis.
As diferentes leituras da paisagem seja através do trabalho técnico de produção do
MACROZEE, ou através da leitura da paisagem feita por diferentes profissionais das mais
distintas áreas do conhecimento, viabilizam interpretar a paisagem. Sobre isso Amorim e

44

Oliveira (2008) argumentam que o funcionamento da paisagem constitui um processo de
constante interação, com o intercâmbio de substâncias e energias que ocorre entre a própria
paisagem, quanto com o exterior. Diante disso, a análise sistêmica baseada no conceito de
paisagem sistêmica, que combina a natureza, a economia, a sociedade e a cultura, tem inúmeras
variáveis que buscam representar a relação da sociedade com a natureza, (RODRIGUEZ,1994).
Análise sistêmica, associada à análise integrada da geoecologia da paisagem
viabiliza uma abordagem metodológica, capaz de fornecer informações essenciais sobre o
ambiente de estudo, que podem vir a ser utilizados para o estabelecimento de estratégias de
planejamento e de gestão ambiental, tanto por parte dos governantes, como, e principalmente
por parte dos próprios moradores residentes nas localidades estudadas.
Após o diagnóstico geoecológico da paisagem do Arquipélago do Januário, foi
possível tomar conhecimento sobre as condições socioambientais atuais da região, e perceber
que os próprios ribeirinhos já realizam sua própria forma de zoneamento ambiental, levando
em conta a dinamicidade da várzea e a sazonalidade desse ambiente. No zoneamento agregam
algumas sugestões para a construção de um possível plano de gestão ambiental integrado e
participativo, que visa, o envolvimento das comunidades na tomada de decisões sobre as formas
de uso da região, e à proteção da sua biodiversidade local, com isso, tende a integrar o
desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, o que alcançaria o desenvolvimento
sustentável palpável e menos teórico.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Os procedimentos metodológicos da pesquisa, inicialmente serão representados
em fluxograma (FIGURA 1).
Figura 1: Fluxograma dos procedimentos metodológicos da pesquisa.
1º etapa

Levantamento bibliográfico

Produção bases cartográficas

Fundamentação Teórica

Arquipélago do Januário

2º etapa

Pesquisa de campo

Processos da
Dinâmica Fluvial

Tríade do rio
Amazonas

Entrevistas não
3º etapa

estruturadas com os
moradores mais antigos

Aplicação do Protocolo de
Inventariamento Geográfico- PIG.

Registros Fotográficos

Unidades de paisagem
da Ilha do Januário.

Construção de croquis do
Percurso dos Sistemas
Produtivos das Unidades
Familiares

Atividades Socioeconômica atuais
desenvolvidas no Januário

Diagnóstico Geoecológico da Paisagem
Insular e Hídrica do Januário

4 º etapa

Proposta de Zoneamento Ambiental do
Arquipélago do Januário
Org. Camila Louzada (2019).

Os procedimentos metodológicos da pesquisa, foram divididos em quatro etapas:
na primeira etapa realizou-se o levantamento bibliográfico e o levantamento de bases
cartográficas; na fase dois foram realizados registros de campo com fotografias e anotações das
características das paisagens; na etapa três foram realizadas as entrevistas não estruturadas com
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os moradores mais antigos, assim como a construção dos croquis, na última etapa foi proposto
uma alternativa de zoneamento ambiental do Arquipélago do Januário.

3.1 Fases da Pesquisa

A presente pesquisa foi desenvolvida à luz da análise sistêmica, considerando que
os elementos que compõem a paisagem (Geologia, Geomorfologia, Hidrografia, Vegetação e o
Clima) e as transformações humanas quando analisadas isoladamente, não viabilizam a
compreensão das interrelações atuantes na paisagem. Diante disso, priorizou-se a análise
sistêmica e espaço-temporal em um período de cem anos (1919-2019) do Arquipélago do
Januário, município de Itacoatiara, Amazonas.
Teve como objetivo principal, analisar de que forma o conjunto articulado, entre os
processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas e o modo de vida da população ribeirinha, se
conectam e se explicam na geoecologia da paisagem do Arquipélago do Januário.
A metodologia está alicerçada na fundamentação teórica, levantamento
cartográfico, entrevistas não estruturadas (APÊNDICE A), levamento de informações junto aos
órgãos: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas-IDAM, Agência
de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas-ADARF e Secretaria de Estado de
Saúde do Amazonas-SUSAM, e aplicação do Protocolo de Inventariamento Geográfico-PIG
(APÊNDICE B) e do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios- PAR (APÊNDICE D).
Os registros de campo com a câmera Canon T7 (semiprofissional) e com um
Veículo Aéreo Não Tripulado-VANT, modelo DJI Phantom 3 Standard, também foram
construídos duas réguas de medição do rio Amazonas à 1º de cor branca com 2,5m, e a 2º de
cor verde com 3m de altura, as duas sendo instaladas no dia 01 de dezembro de 2017, sendo a
1º régua instalada as margens do rios Amazonas na lamina de água, e a 2º régua em linha reta
atrás a 10m de distância.
As atividades desenvolvidas na pesquisa contemplaram os seguintes objetivos
específicos: I) Registrar os principais processos da dinâmica fluvial e sua influência na evolução
da paisagem do Arquipélago do Januário e os elementos da geomorfologia fluvial; II)
Estabelecer um mapeamento das unidades da paisagem do Arquipélago do Januário, baseado
em seu gradiente topográfico e a malha hídrica atuante sobre a mesma; III) Realizar uma
retrospectiva histórico-temporal, com os moradores mais antigos, sobre o processo de ocupação
da Ilha do Januário, descrevendo os tipos de uso e ocupação atual do Arquipélago do Januário;
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IV) Diagnosticar os problemas, limitações e potencialidades das unidades de paisagem do
Arquipélago do Januário e sua relação com as atividades socioeconômicas praticadas
principalmente uso e ocupação; V) Propor um modelo de Zoneamento Ambiental do
Arquipélago do Januário, demonstrando de que forma os atributos sistêmicos que compõem as
unidades de paisagem da Ilha do Januário, se conectam e atuam no espaço geográfico,
formando uma teia de múltiplas e complexas relações.
A seguir serão apresentados os objetivos específicos, seguidos dos procedimentos
metodológicos executados em cada item:
➢ Registrar os principais processos da dinâmica fluvial, e sua influência na evolução da
paisagem do Arquipélago do Januário;
Esse trabalho partiu da descrição dos principais processos da dinâmica fluvial
(CHRISTOFOLETTI 1974, 1981,1999; SUGUIO e BIGARELLA, 1990; CUNHA, 1995),
realizado pelo rio Amazonas que são erosão fluvial, transporte e deposição (STERNBERG,
1950, 2000; SIOLI, 1951, 1985; CARVALHO, 2006, 2012; PINTO, 2016; STEVAUX e
LATRUBESSE 2009, 2017; LOUZADA et al. 2018).
O rio Amazonas, apresenta pouca variação de declividade, da nascente até sua foz,
por causa disso desenvolveu uma ampla planície de inundação (várzea), moldada pela
sazonalidade de suas águas. Durante as enchentes anuais, as várzeas recebem uma grande
quantidade de depósitos aluviais, o que tornam essas áreas extremamente férteis em seu período
seco (LOUZADA et al. 2018).
O Arquipélago do Januário por ser uma área de várzea, está sujeito aos processos
da dinâmica fluvial, com maior intensidade à erosão fluvial, transporte e a sedimentação, que
por sua vez são extremamente ativos. Nessa perspectiva é possível afirmar que as áreas de
várzea, apresentam uma dinamicidade própria, influenciados pela sazonalidade do rio, que por
sua vez, influenciam as transformações da paisagem.
Então, foi produzido um mapa de evolução histórica do Arquipélago do Januário,
utilizando imagens de satélite dos anos de 1969, 1972, 1985, 1996, 2000, 2010, 2019 dos meses
de setembro e outubro, considerando que é o período de vazante do rio, e existe menor cobertura
de nuvens na área de estudo.
As imagens são do Landsat 8, 7, 5 e 2, que foram vetorizadas e sobrepostas, para
demonstrar a evolução do arquipélago. Posteriormente foi feito uma comparação entre a
imagem mais antiga da área de estudo de 1969 e a imagem de 2019, calculando através de
polígonos o tamanho da área.
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➢ Estabelecer um mapeamento das unidades da paisagem do Arquipélago do Januário, baseado
em seu gradiente topográfico e a malha hídrica atuante sobre a mesma;
Para realizar o mapeamento das unidades de paisagem do Arquipélago do Januário,
foi utilizado um Modelo Digital de Elevação (MDE) com imagem do (Advanced Land
Observing Satellite) ALOS 2011, juntamente com imagem SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) 2000, imagem Landsat do mês de setembro de 2019, do período da vazante do rio
Amazonas. Posteriormente foi produzido três perfis topográficos, com validação em campo,
utilizando GPS (Global Positioning System) com margem de erro médio de 15 m. Os mapas
geomorfológicos e perfis de elevação foram elaborados utilizando o software do ArcGis
(Sistema de Informações Geográficas), utilizando fonte de dados do IBGE 2015.
Com as visitas a campo foi possível mapear o tipo de vegetação presente em cada
gradiente topográfico, e a malha hídrica atuante sobre o Arquipélago do Januário. Para
reproduzir as paisagens sobre os perfis topográficos, foram utilizados o CorelDraw e o Paint
3D.
➢ Realizar uma retrospectiva histórico-temporal, com os moradores mais antigos, sobre o
processo de ocupação da Ilha do Januário, descrevendo os tipos de uso e ocupação e
transformação do Arquipélago do Januário
A presente pesquisa tem um recorte temporal de 100 anos (1919-2019), dividido
em duas etapas, a primeira etapa: De 1919-1968, foi baseada em entrevistas não estruturadas
com os moradores mais antigos (Projeto Aprovado no Comitê de Ética da UFC, parecer nº
3.816.964- Apêndice C).
Os entrevistados responderam um questionário não estruturado com cinco
perguntas, que versavam sobre suas origens, ano que migrou para a Ilha do Januário, como era
a paisagem do lugar, e como se deu a evolução dos sistemas produtivos e as transformações na
paisagem ocasionadas pela ocupação humana e pela dinamicidade do rio Amazonas.
Foi baseada na metodologia de Brandão (2013) para representar a evolução
histórica dos sistemas produtivos nas unidades familiares, utilizado no Projeto de Assentamento
Vila Amazônia, município de Parintins. A presente pesquisa produziu Croquis de seis unidades
familiares do Arquipélago do Januário, a partir de informações fornecidas pelos moradores mais
antigos, e posteriormente aos croquis é apresentado um quadro com o Percurso Histórico do
Sistema Produtivo da Unidade Familiar, que contém síntese das informações, como:
a) Situação inicial da propriedade, no ano que o morador mudou para lá?
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b) Tipos de atividades socioeconômicas desenvolvidas, durante os anos?
c) Qual influência do sistema hídrico na propriedade, e como fica o sistema
produtivo?
d) Qual o tipo de atividade da dinâmica fluvial encontra-se presente na propriedade
atualmente, quais as dificuldades e benefícios?
e) Qual a atividade econômica desenvolvida na propriedade atualmente?
f) Informações complementares sobre a propriedade?

A segunda etapa da pesquisa é de 1969-2019, versou somente pelo processo de
evolução temporal do Arquipélago do Januário, a partir da dinâmica fluvial, através da
produção do mapa de evolução da paisagem em um período de 50 anos (1969-2019).
➢ Diagnosticar os problemas, limitações e potencialidades das unidades de paisagem do
Arquipélago do Januário e sua relação com as atividades socioeconômicas praticadas,
principalmente uso e ocupação;

A Geoecologia das Paisagens dispõe de uma sequência de fases metodológicas,
capazes de direcionar o desenvolvimento de tarefas, capazes de atingir um planejamento
ambiental. Segundo Rodriguez e Silva (2013), as etapas são:
1) Organização e Inventário: nesta fase, definem-se objetivos e inicia-se o
levantamento bibliográfico da temática, bem como da área de estudo, e as bases
cartográficas.

Elabora-se

um

inventário

das

condições

naturais,

socioeconômicas e culturais, posteriormente organizam-se essas informações
em mapas de unidades ambientais ou unidades de paisagem.
2) Fase de Análise: visa identificar as propriedades sistêmicas em determinados
aspectos das paisagens naturais, e como se dá seu funcionamento e sua dinâmica
ao longo do ano. E depois como essas paisagens são utilizadas pelas populações
do seu entorno e como são essas práticas socioeconômicas.
3) Fase de Diagnóstico: é voltada para produzir informações sobre as condições
atuais de cada unidade de paisagem e a melhor formar de aproveitamento desses
ambientes. O diagnóstico geoecológico visa apontar os problemas, limitações e
potencialidades de cada unidade de paisagem, visando os benefícios sociais que
diferentes práticas socioeconômicas poderão vir a ter.
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4) Fase Propositiva: tem como objetivo propor alternativas de ordenamento
territorial, podendo ser elas: gestão ambiental, zoneamento ambiental ou
funcional, entre outras propostas.
Para alcançar o diagnóstico sobre as condições atuais da área de estudo, a
pesquisadora responsável, fazendo uso do Protocolo de Inventariamento Geográfico-PIG
(FELIX, BRANDÃO E PACHÊCO, 2014; SEIXAS, 2018), adaptou os formulários, e
preencheu sua própria versão do PIG, estabelecendo parâmetros e pontuações para os sistemas
hídricos dentro das comunidades, tipos de uso e ocupação atual da terra e cobertura vegetal nas
quatro comunidades do Arquipélago do Januário, totalizando 80 formulários que foram
preenchidos pela pesquisadora responsável.
Os dados estão dispostos em forma de quadros, estipulando as pontuações, de 0 a
90, referindo-se ao nível de conservação ou degradação de cada parâmetro da avaliado.
Para a realização do diagnóstico geoecológico das paisagens hídricas que
influenciam a paisagem do Arquipélago do Januário, foi utilizado os Protocolos de Avaliação
Rápida de Rios (PAR) para a avaliação das paisagem hídricas, que tem como objetivo de avaliar
qualitativamente e envolve análise visual in loco, dos sistemas hídricos superficiais de modo a
viabilizar informações das atuais condições dos corpos hídricos (BIZZO et al. 2014)
Segundo Rodrigues et al. (2008) o monitoramento dos corpos hídricos por meio do
PAR, gera dados atuais sobre a qualidade dos ecossistemas fluviais, que também pode indicar
possíveis interferências antrópicas sobre essas áreas, causando desequilíbrio ambiental.
A presente pesquisa utilizou como base o protocolo de avaliação rápida da
diversidade de habitats, produzido por Callisto et al. (2002) e utilizado para avaliar as
características da água, sedimentos, tipos de margens, erosão, assoreamento, largura do canal,
velocidade da água e seu estado de conservação, todavia, o mesmo foi adaptado para ser
aplicado na área de estudo (APÊNDICE D).
A partir do diagnóstico foi possível tomar conhecimentos dos aspectos naturais e
socioeconômicos presentes na área de estudo, E a partir disso propor formas de uso desses
espaços através do reconhecimento das potencialidades de cada unidade de paisagem do
arquipélago. Uma vez que as áreas de várzea tradicionalmente são ocupadas por populações de
ribeirinhos. Faz-se necessário buscar formas de produzir renda para as populações locais, com
o menor impactos possíveil, sem deixar de garantir o uso fruto da região pelas populações
tradicionais do lugar.
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O diagnóstico geoecológico da paisagem do Arquipélago do Januário,
proporcionou novos conhecimentos entre os processos de interrelações entre a natureza e a
sociedade, e os atributos sistêmicos que interagem naquela paisagem (RODRIGUEZ, SILVA e
CAVALCANTI, 2017) , ao mesmo tempo que proporciona dados para subsidiar futuras etapas
de planejamento e gestão ambiental, muito necessária para futuros trabalhos tanto acadêmicos,
como técnicos, mais principalmente para conhecimento da própria comunidade.
➢ Propor um modelo de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário, demonstrando
de que forma os atributos sistêmicos que compõem as unidades de paisagem da Ilha do
Januário, se conectam e atuam no espaço geográfico, formando uma teia de múltiplas e
complexas relações.

Para propor um Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário, foi necessário
entender como procede à dinâmica da natureza, na planície de inundação do rio Amazonas, e
que componentes se conectam e atuam nesse espaço geográfico tão dinâmico quanto complexo,
para isso foi fundamental levar em consideração o uso tradicional das áreas de várzea pelos
ribeirinhos reproduzindo seu modo de vida, fazendo da natureza seu relógio e calendário, em
um tempo ecológico próprio.
Tendo como base o diagnóstico geoecológico do Arquipélago do Januário, com as
atuais condições socioambientais, foi possível tomar conhecimento dos tipos de uso e ocupação
de cada unidade de paisagem, e perceber que a própria população ribeirinha já realiza a sua
forma de zoneamento ambiental, destinando algumas áreas para produção agrícola, e criação
bovina, bubalina e suína, e também destinando certas áreas para preservação/conservação.
Diante disso, foi representado espacialmente essa forma de zoneamento ambiental,
e proposto outras alternativas de exploração que poderiam vir a influenciar na rentabilidade da
população local, visando um incremento na renda familiar.
É importante destacar que o zoneamento ambiental é uma forma de planejamento,
voltado para a tomada de decisões baseado em um diagnóstico (SANTOS, 2004), que tem como
objetivo identificar, reconhecer e recomendar a melhor forma de uso de determinados
ambientes.
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O planejamento ambiental antes de tudo, visa um melhor aproveitamento do espaço
físico e dos elementos naturais2, visando priorizar o abastecimento de alguns setores da
sociedade (SANTOS, 2004).

3.2 Universo da Pesquisa

O Arquipélago do Januário é uma unidade geomorfológica de várzea, e encontrase localizada no médio curso do rio Amazonas, e faz parte do município de Itacoatiara
(FIGURA 2).
O acesso ao arquipélago do Januário, pode ser feito por meio do transporte
rodoviário percorrendo a rodovia AM 010 (Manaus- Itacoatiara) até o km 172, e posteriormente
acessando a Estrado do Engenho por mais 45 km, até a comunidade do Engenho as margem do
Paraná da Eva, totalizando 217 km de transporte rodoviário, e posteriormente fazer uso de uma
embarcação de pequeno porte para se descolocar até as comunidades do Arquipélago.
A outra opção é o transporte fluvial através de barcos regionais e lancha/ajato,
saindo do porto da Manaus Moderna, com tempo estimado em 6 e 3 horas respectivamente.

O presente estudo se restringe ao direito de não utilizar os termos “recursos naturais”, para se referir aos elementos
naturais, uma vez que antes de seu valor econômico, os mesmos pertencem ao meio ao qual encontra-se inseridos.
2

Figura 2: Mapa de Localização do Arquipélago do Januário (AM)

Fonte: Dados do IBGE 2015, Mosaico GEOCOVER 2000.
Elaborado: Camila Louzada (2020)

53

54

3.2.1 Componentes naturais do Arquipélago do Januário
Durante muito tempo os trabalhos geológicos existentes sobre calha central do rio
Amazonas, onde está localizado o Arquipélago do Januário mostravam que a formação
geológica da era cretácea, atribuída unicamente à Formação Alter do Chão (CAPUTO, 1984).
Somente a partir do século XXI que estudos estratigráficos e de fácies sedimentares
identificaram depósitos pós cretáceos (ROZO, 2004; ROZO et al. 2005; NOGUEIRA et al.,
2006; SOARES, 2007; SOARES et al., 2010; ABINADER et al., 2007), sobrepostos
discordantemente à referida unidade, que afloram nas barrancas dos rios e rodovias da região
entre Manaus/Itacoatiara, rodovia AM010, e Manaus/Manacapuru as margens da AM070, na
Amazônia Central (SOARES et al, 2017).
O trecho entre Manaus e o município de Itacoatiara, encontra-se sobreposto por
rochas siliciclásticas das formações Alter do Chão (Cretáceo) e da Formação Novo Remanso
(Neógeno período anterior ao Quaternário) segundo Soares et al. (2016).
Foi Rozo et al. (2004) quem identificou e catalogou a nova formação geológico
após a descoberta de coberturas pós-cretáceas sobrepostas discordantemente, as rochas da
Formação Alter do Chão, na área que compreende a Ilha do Careiro localizado, à margem direita
do rio Amazonas até a confluência com o rio Madeira, e também na margem esquerda de
Manaus até Itacoatiara onde a Formação Novo Remanso, aflora nas barrancas dos rios e à
margem do rio Amazonas.
Para Dino et al. (2012),
A formação Novo Remanso é subdividida em unidades superior e inferior, e delineada
por superfícies descontínuas nas duas partes. A formação consiste principalmente de
arenitos e pequenos arenitos e conglomerados, refletindo o canal fluvial, barra de
pontos e fáceis de várzea de um paleossistema sinuoso fluvial (DINO et al. 2012,
p.61).

A formação Novo Remanso é composta por arenitos ferruginosos, com
granulometria variante entre média e grossa, apresentando estruturação sobreposta, e contendo
argilitos, visíveis na planície de inundação, e nos canais abandonados, em um paleossistema
fluvial meandrante (ROZO 2004; ROZO et al. 2005; DINO et al. 2012; SOARES et al. 2016;
PINTO, 2016).
Soares et al. (2016) afirma que a Formação Novo Remanso foi recoberta por
depósitos fluviais, distribuídos predominantemente ao longo das calhas dos rios durante o
período Quaternário, nas planícies aluviais e áreas lacustres (SOARES et al., 2001; ROSSETTI
et al., 2005; SOARES, 2007; SOARES et al., 2010; SORES et al. 2016).
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O Arquipélago do Januário encontra-se assentado sobre a Formação Novo
Remanso, que foi recoberto por depósitos sedimentares durante o Quaternário, e depósitos
anuais recorrentes desde então (FIGURA 3).

56

Figura 3: Mapa Geológico da área de estudo e do entorno.

Fonte: IBGE (2015), Landsat 8 OLI (2015).
Elaborado: Camila Louzada (2020)
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Gonçalves Junior (2013), classificou os terraços fluviais do quaternário em três
níveis distintos como representantes do testemunho dos processos geológicos recentes e da
dinâmica fluvial, são eles o Terraço Fluvial Superior(TS), Terraço Intermediário (TI) e Terraço
Inferior (TInf).
O terraço fluvial superior é a unidade quaternária mais antiga da planície aluvial,
geralmente se localiza afastada do canal principal atualmente, e corresponde à planície de
inundação inativa dos rios, apresenta lagos retilíneos represados. O terraço intermediário,
encontra-se paralelo ao curso atual do sistema fluvial Solimões/Amazonas, e tem uma largura
média de 10km incluindo a sua planície aluvial atual (GONÇALVES JUNIOR, 2013; PINTO,
2016).
O terraço inferior – Tinf corresponde à maior parte da planície de inundação ativa
do sistema fluvial dos rios Solimões e Amazonas, e é representado geomorfologicamente pelas
áreas de várzea (GONÇALVES JUNIOR, 2013; PINTO, 2016), essas formações podem ter o
formato de “peixe” como a Ilha do Careiro da Várzea, ou pode ter seu formato alongado como
o Arquipélago do Januário, caracterização por apresentar um relevo com suaves ondulações,
anualmente sobrepostos por sedimentos aluviais durante as cheias, característico das áreas de
várzea.
Sobre os solos de várzea no Arquipélago do Januário, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA (2003) descreve como tendo solos aluviais, com
predominância de neossolo flúvico e gleissolo háplico. Fajardo (2009, p.732) complementa
afirmando que além dos neossolos flúvicos que são maioria nas áreas de várzea, também
encontram-se organossolos, e vertissolos, e uma grande concentração de matéria orgânica
decomposta ou em fase de decomposição, sobre o relevo das áreas de várzea são áreas
suavemente onduladas, preenchidas por lagos em suas depressões.
Assentados sobre esses solos encontra-se a Floresta Equatorial de Várzea, que
contém uma grande diversidade botânica, devido às diferentes formas de dispersão das
sementes, que pode ocorrer através da anemocoria (dispersão pelo vento), a hidrocoria
(dispersão pela água), ou autocoria quando a planta não necessita de ajuda para dispersar suas
sementes, e simplesmente seus frutos estouram e liberam as sementes, como é o caso da
punharana (Duckeodendron cestoides) e da mungubeira (Pseudobombax munguba) da zoocoria
(dispersão por animais), principalmente realizada por morcegos e pássaros.
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Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2012), a floresta
equatorial de várzea é uma Floresta Ombrófila Aluvial, que apresenta matas de várzea com
diversas espécies de árvores, entre elas, a samaumeira ou sumaúma (Ceiba Pentandra) e
também de pau roxo de várzea ou roxinho (Peltogyne lecointei Duckei) (Figura 4).
Figura 4: Pau roxo de várzea (Peltogyne lecointei Duckei)

Autor: Camila Louzada (2020)

A coloração roxa da madeira a torna alvo de exploração desenfreada, para a venda
no mercado moveleiro, e a confecção de objetos de decoração principalmente, o que a tornou
cada dia mais difícil, localizar uma árvore de pau roxo de várzea (Peltogyne lecointei Duckei)
em pé, em suas áreas originárias devido à sua grande exploração.
Além do pau roxo de várzea (Peltogyne lecointei Duckei), a várzea conta com outras
espécies vegetais, de menor valor econômico considerada “madeira branca”, mais utilizada para
a construção civil, são elas a árvore de ingá cipó (Inga edulis) e a árvore de mungubeira
(Bombax Munguba) (FIGURA 5) que raramente chegam a ser exploradas em grande escala.
Figura 5: Árvore de mungubeira (Bombax Munguba)

Fonte: Rosalia Louzada (2020)

O componentes naturais presentes no Arquipélago do Januário e nas adjacências
podem ser visualizados no quadro síntese a seguir (QUADRO 1).
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Quadro 1: Síntese das componentes naturais presentes no trecho estudado.
Geologia
Geomorfologia
Pedologia
Vegetação
Unidade
Formação Alter do Geomorfológica de terra Predominância Floresta de Terra
Norte
Chão/Novo
firme caracterizado com
de Latossolo
Firme densa/ ou
Remanso
baixos platôs e com
amarelo.
parcialmente
altimetria média de
aberta.
84m.
Formação
Novo Unidade
Floresta de Várzea
Remanso
sobre Geomorfológica de
Predominância densa, presença de
Sul
posta por depósitos várzea, caracterizado
de deposito
Chavascal,
(Arquipélago do Quaternário e por relevo suavemente
aluvial e
vegetação
do Januário) depósitos aluviões ondulado, com pouca
Neossolo
pioneira em área
recentes.
variação altimétrica não
Flúvico.
de
deposição
superior 35m
recente até 30
anos.
Organizado: Camila Louzada (2019).
Direção

Diante da apresentação dos componentes naturais do entorno e da área de estudo, é
possível visualizar a diversidade de paisagens presentes no arquipélago do Januário na
(FIGURA 6), através de um mosaico de imagens, disposta sobre uma composição de bandas de
satélite do Landsat 8, com data de tomada das imagens em 14 de outubro de 2018.
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Figura 6: Mosaico de imagens com os tipos de vegetação encontrado no Arquipélago do Januário. 1) e 7)vegetação de embaúba (Cecropia pachystachya); 2) Floresta de
Várzea; 3) Samaúma (Ceiba pentandra); 4) Mata pasto (Senna Obtusifolia); 5) Mata pasto e ouraneiro (Salix marthan Leyb); 6) Aninga açú (Montrichardia linifera); 8) Ouraneiro
(Salix marthan Leyb).

Org. Camila Louzada (2019)
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Diante da apresentação dos componentes naturais presentes na área de estudo e seu
entorno,

será necessário conhecer o processo histórico de ocupação do município de

Itacoatiara- Amazonas.

3.3 Retrospectiva histórico- espacial do município de Itacoatiara-Amazonas.

O município de Itacoatiara faz parte da Região Metropolitana de Manaus- RMM.
Segundo o IBGE (2010), a nomenclatura Itacoatiara vem da língua Tupi-Guarani, que significa
“pedra pintada”. Seu nome está diretamente vinculado, às rochas presentes no leito do rio
Amazonas, que somente ficam visíveis em época de grande vazante do rio, e apresentam
inscrições hieroglífas, também chamadas de petrogrífos pelos arqueólogos. Sobre isso,
Cabalzar (2013, p.12), faz uma descrição detalhada da importância dos petrógrifos
sulamericanos dentro da perspectiva indígena sobre o seu território, no sentido de demarcação
de territórios e na representação de situações cotidianas.
A fundação de Itacoatiara está vinculada, ao processo de catequização realizado
pelos jesuítas no rio Amazonas, coordenado pelo padre Antônio Vieira e a missão Aroaquis por
volta de 1655 em uma das ilhas, que hoje faz parte do município (IBGE, 2010). A cronologia
de eventos históricos de Itacoatiara- Amazonas pode ser observada no (QUADRO 2).
Quadro 2: Cronologia de eventos históricos de Itacoatiara- Amazonas.
Data/Período
1655
1759

1835 - 1840

1833

1858
1874

1892

Acontecimentos
Início do aldeamento Jesuíta,
catequização dos índios.

para

Elevação a categoria de Vila e Distrito com a
denominação de Serpa.

A Revolta da Cabanagem, organizada por
índios, mestiços, negros e pobres, contra o
controle da Coroa Portuguesa, na então
Província do Grão-Pará.

O nome de Vila de Serpa- é retirado passando
a se chamar- Serpa, a freguesia, ou colégio
eleitoral.

É novamente denominada de Vila, com o
nome de Nossa Senhora do Rosário de Serpa.
É elevada à categoria de cidade, com o nome
de Itacoatiara.
É criado o munícipio de Itacoatiara (ex- Vila
Serpa).

Observações
Caça aos índios, para serem
levados às missões jesuítas.
Vila administrada por nativos,
que exerciam forte opinião
contrária, às políticas do
Marquês de Pombal.
O Império português reagiu
utilizando todo o poderio militar,
e sufocando a revolta até 1840.
Estimasse que o massacre tenha
matado entre 30% e 40% da
população, até então calculada
em 100 mil habitantes no Grão –
Pará.
Em represália do império
português,
pela
intensa
participação dos moradores da
Vila de Serpa, na Revolta da
Cabanagem.
Com
uma
população
significativamente reduzida.
Lei provincial nº 283, de 25 de
Abril de 1874.
Lei provincial nº 04 de Abril de
1892.
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Criação dos distritos , anexados ao município
de Itacoatiara, sendo eles: Amatari, Apipica,
1902
Costa do Ariri, Iuauassu, Ilha do Soriano,
Iranduba, Paraná de Serpa, Quirimiri, São
Pantaleão, Tabocal e Paraná de Serpa
O municipio é constituido de 12 distritos:
Itacoatiara, Amatari, Apipica, Costa do Ariri,
1933
Iuauassu, Ilha do Soriano, Iranduba, Paraná
de Serpa, Quirimiri, São Pantaleão, Tabocal
e Paraná de Serpa.
Foram criados os distritos de Amatari,
1938
Ambrósio Aires e Muritinga e anexados ao
município de Itacoatiara.
Os então distritos de Ambrósio Aires e
Murutinga,
são desmembrados de
1955
Itacoatiara, para a criação dos municípios de
Autazes e Nova Olinda do Norte.
O município de Itacoatiara é constituído por
1960
2 distritos: Itacoatiara e Amatari.
Fonte: IBGE (2010, 2012).
Org. Camila Louzada (2019).

Lei Municipal nº 50 de 19 de
Outubro de 1902.

Divisão Administrativa 1933.

Lei estadual nº 176, de 01-121938

Lei estadual nº 96, de 19-121955
Divisão territorial
administrativa que permanece.

Atualmente o município de Itacoatiara encontra-se dividido em dois distritos: de
Itacoatiara sede e distrito de Amatari onde está localizado o Arquipélago do Januário.
A economia municipal está baseada na indústria madeireira, seguida pela pecuária
extensiva, pesca, e produção agrícola (IBGE, 2010). A sede municipal está situada à margem
esquerda do rio Amazonas, nas proximidades da foz do rio Madeira (FIGURA 7).
Figura 7: Foto aérea da cidade de Itacoatiara, também conhecida como “Velha Serpa”.

Fonte: Portal do Holanda (2018).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 DINÂMICA FLUVIAL DO RIO AMAZONAS: SUA INFLUÊNCIA NO
ARQUIPÉLAGO DO JANUÁRIO
“Do ventre da terra nasceu cristalina
A fonte de vida que banha a menina
Que mata a sede molha os campos
Que corre nas veias quebrando os barrancos
O homem a polui agredindo a alma de seus ribeirinhos
Correm lágrimas na Amazônia
Clamando por preservação
Vem navegar as águas doces do mais belo rio-mar
E garantir ao mundo inteiro que devemos preservar”
(Estrofe da música “Águas” – Boi Garantido, 2002)

As condições climáticas

da região Amazônica, como a elevada precipitação,

condicionam um comportamento sazonal dos rios, em dois períodos principais: período de
enchente e período de vazante, que ocorrem em épocas distintas do ano, em cada rio de sua bacia
hidrográfica. Este contexto, de sazonalidade dos rios, imprime uma dinâmica fluvial diferenciada,
capaz de realizar alterações na paisagem, que podem variar de pequenas deposições em forma de
ondas de areia, até a formação de ilhas quilométricas na sua bacia de inundação, completamente
vegetadas, que mesmo assim podem vir a desaparecer completamente através do processo de
erosão fluvial denominado de “terras caídas”.
Os processos da dinâmica fluvial, são variantes em cada rio, porque dependem de uma
gama de fatores como a estrutura geológica, a padronagem no canal principal e seus tributários,
e também dos tipos de águas presentes na bacia hidrográfica.
4.2 Classificação das águas Amazônidas

Para Aguiar (1995), a mais clássica divisão das águas amazônica foi estabelecida por
Sioli (1951), que classificou os rios da Amazônia em três grupos: rios de água preta, ou marrom
avermelhado; rios de águas claras transparentes, ou de cor verde; rios de água turva, também
chamadas de barrenta, ou “água branca”.
Os rios de águas pretas, ou marrom avermelhado, têm essa tonalidade devido à alta
concentração de matéria orgânica diluída na água, e pH entre 3,5 e 4,0, devido à elevada
quantidade de ácidos húmico e fúlvico, o que permite uma visibilidade variante entre 1,5 até 2,5m
de profundidade, pois apresenta uma quantidade mínima de substância, em suspensão (SIOLI,
1951; ALBUQUERQUE, 2012)
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Um fenômeno notável é que certos trechos dos rios de águas pretas, apresentam largos
vales, que moldam o terreno esculpindo a paisagem, a exemplo do rio Negro (FIGURA 8).
Figura 8: Foto do Rio Negro no município de São Gabriel da Cachoeira-AM.

Fonte: Camila Louzada (2015)

De acordo com Sioli (1951), os rios de águas pretas no norte da américa do sul, no
maciço das Guianas, e apresentam um talvegue sólido, geralmente esculpido sobre rochas,
apresentam baixa atividade erosiva em suas margens em comparação aos rios de água branca.
Os rios de águas claras, transparentes, cor verde oliva ou verde esmeralda, a exemplo
do rio Tapajós e Xingu, que têm suas nascentes e afluentes no maciço do Brasil Central, que é
constituído de granitos e gnaisses arqueanos; esses cursos de água transportam pouco material em
suspensão, devem sua origem a processos de desgaste da superfície terrestre e a formação de
estepes (SIOLI, 1951). A maioria dos rios de águas claras têm seu leito firmemente definido e
limitado por rochas. Através de uma paisagem levemente ondulada, até de morros, descendo dos
planaltos das cabeceiras até a baixa planície amazônica (SIOLI, 1951, p.18). A visibilidade desses
rios é superior a 4 metros, e tem seu pH de 4,0 a 7,0.
Pachêco (2013) por sua vez complementa, afirmando que todos os sistemas hídricos
do Plano de Assentamento Vila Amazônia localizado no município de Parintins-AM,
caracterizam-se como rios de águas claras e de cor verde oliva (FIGURA 9).
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Figura 9: Transparente- cor verde oliva. Médio curso da Micro Bacia hidrográfica do Tracajá,
município de Parintins-AM

Fonte: Jesuéte Pacheco (2013)

Os rios de águas turvas, também conhecidos como “água barrenta”, ou “água branca”,
ao contrário dos anteriores, carrega grande quantidade de material em suspensão, e desenvolve
uma dinâmica extraordinária ao longo do seu leito, modificando as margens constantemente
erodindo-as, transportando e sedimentando simultaneamente em lugares diferentes (SIOLI, 1951,
p.11).
A bacia do rio Amazonas foi colmatada pelos sedimentos do “Lago Amazônico” do
terciário (MIRANDA, 2007; AGUIAR, 2018), todavia posteriormente foi preenchido pelos
sedimentos aluviais recentes do Quaternário, que margeiam o enorme leito do rio Amazonas e
seus tributários de águas brancas, muitas vezes partindo essas áreas, em numerosos braços do
grande rio, e entremeado por grandes e pequenas ilhas, oriundas dessa deposição aluvial (SIOLI,
1951) (FIGURA 10).
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Figura 10: Rio Amazonas, nas proximidades do Arquipélago do Januário.

Fonte: Camila Louzada (2018)

A deposição mais forte do material suspenso da água branca ocorre, via de regra, perto
da margem do rio. Em síntese a água "branca", rica de partículas em suspensão, sai do leito do rio
e entra na várzea. A vegetação que cobre a terra logo freia a correnteza e provoca, desta forma, a
deposição próximo às margens, de maneira que a água que se espalha vagarosamente para dentro
da várzea, retém pouco material em suspensão (SIOLI, 1951). Sobre isso Junk (1989) afirmou que
ao inundar as áreas de várzea, o rio perde velocidade, principalmente ao entrar em contato com os
lagos, diques fluviais e a vegetação, o rio reduz a velocidade, proporcionando a deposição dos
sedimentos em suspensão, e proporcionando uma camada nova de nutrientes aos solos das várzeas.
Segundo Filizola (1999), os rios de água branca, que têm suas nascentes originárias
na Cordilheira dos Andes, principalmente os rios Solimões e Madeira, apresentam um importante
papel no processo de transporte de sedimentos em suspensão na bacia Amazônica brasileira.
Durante o período de cheia do rio Amazonas, ocorre em seus afluentes uma
diferenciação de nível. Os afluentes da margem direita têm seus níveis máximos anuais, entre os
meses de janeiro e abril, e, os rios da margem esquerda entre abril e julho. Essa alternância dos
níveis dos rios contribui para manter o nível do canal principal do rio Amazonas (SOARES, 1977;
ALBUQUERQUE, 2012), influenciando diretamente o nível de inundação das áreas de várzea,
incluindo o Arquipélago do Januário.

67

4.3 Tipologia de canal fluvial
Os primeiros estudos sobre a tipologia de canal fluvial ou padronagem da rede de
drenagem de bacias hidrográficas, foram realizados por Alfred Horton em 1945 (DEMATTÊ,
DEMÉTRIO, 1995), que propôs os princípios básicos em quatro leis para análise dos canais, são
elas: lei de número de canais, lei de comprimento de canais, lei de declividade e a lei de área da
bacia hidrográfica.
Alimentada principalmente pela precipitação, a rede de drenagem corresponde a
um importante agente modelador do relevo, uma vez que os corpos de água, desde pequenos cursos
como igarapés, até grande curso como o rio Amazonas, são responsáveis pelas modificações na
paisagem erodindo, transportando e depositando.
No que diz respeito à literatura, a forma, o padrão dos canais fluviais e suas feições,
estão dispostas sobre o arcabouço estrutural e á litologia da bacia hidrográfica
(CHRISTOFOLETTI, 1981). Outros estudiosos da geomorfologia fluvial, também concordam
que os canais fluviais estão dispostos de acordo com a inclinação das camadas geológicas
(CHRISTOFOLETTI, 1980; SUGUIU, BIGARELLA, 1990).
Baseado nisso, a padronagem da rede de drenagem constitui um conjunto de canais
de escoamento interligado, que depende principalmente do relevo da cobertura vegetal, do tipo de
solo e da litologia e estrutura das rochas da bacia hidrográfica sendo que a disposição dos rios,
controlada em grande parte pela estrutura geológica, é definida pelo padrão de drenagem
(ANDRADE et al. 2008; OLIVEIRA et al. 2010). Tais indicadores revelam o formato da bacia,
tipo de relevo, padrão de drenagem e a ordem dos canais, possibilidade de ocorrência de enchentes
e erosões, recomendação de uso da área (CARDOSO et al., 2006; GOBBI et al., 2008; LIMA,
2013).
Os sistemas hidrográficos como rios, igarapés, panarás e lagos, são receptores da rede
de drenagem, e por sua vez funcionam como unidades de análise, caso ocorra algum impacto em
qualquer seção fluvial, haverá comprometimento em todo o funcionamento fisiológico e
respectiva relação com os serviços ecossistêmicos dessas unidades hídricas (PACHÊCO, 2013).
Sobre a padronagem dos canais fluviais proposta originalmente por Leopold e
Wolman (1957) e divulgada no Brasil por Suguio e Bigarella (1979), os descreve a partir da
fisionomia do canal, exibida em um perfil longitudinal, os classificando em três padrões: retilíneo,
anastomosado e meândrico (SUGUIO, BIGARELLA 1979;
CUNHA, 1998; CUNHA, 2013). Disposto a seguir (FIGURA 11).

CHRISTOFOLETTI, 1981;
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Figura 11. Classificação dos padrões de canais fluviais.

Fonte: Cunha (1988). Org. Lima (2013, p.65).

Essa classificação foi utilizada para definir o padrão de canal de rios considerados
“comuns” no mundo, portanto não se aplica ao rio Amazonas. Sobre isso Latrubesse et al. (2005),
afirma que é difícil aplicar em grandes rios essa classificação, portanto não se aplica, pois o mesmo
rio pode apresentar variações temporais significativas, em diferentes períodos. E também
apresentar seções com cada tipo de padrão apresentado acima, portanto tornando-se impossível
classificar o rio Amazonas em uma tipologia de canal fluvial.
Outros estudos posteriormente ampliaram essa classificação. O exemplo da
classificação de canais fluviais e seus segmentos, proposta por Kellerhals, Church e Bray (1976),
que identificou quatro tipos de ilha e seis tipos de bancos de sedimento no canal fluvial (LIMA,
2013, P.65) (FIGURA 12).
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Figura 12: Classificação dos canais fluviais e segmentos, conforme Kellerhals, Church e Bray (1976).

Fonte: Adaptado de Cunha (1988). Org. Lima (2013, p.66).

Utilizando essa classificação de Kellerhals, Church e Bray (1976), o Arquipélago do
Januário, encontra-se no trecho do canal do rio Amazonas pouco sinuoso, caracterizando como
uma formação geomorfológica de várzea já consolidada ou em avançado processo de consolidação
uma vez que apresenta vegetação em diferentes estágios de crescimento e floresta densa.
Esses depósitos superficiais que se formaram ao longo dos vales fluviais, se
constituem como exemplos de registros de paleoambientes, que em muito auxiliam na
reconstituição da dinâmica fluvial presente no ambiente em épocas passadas, através da análise
estratigráfica dos níveis deposicionais (LIMA, 2013).
Para Stevaux e Latrubesse (2017, p.165), a divisão tradicional do padrão de canal em
meandrante, retilíneo e entrelaçado, há muito é considerado insuficiente, o que estimulou outros
autores a propor novas classificações mais amplas e completas.
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Schumm (1968) e posteriormente Rust (1978) propuseram uma classificação
considerando canais simples e múltiplos juntamente com a sinuosidade, incorporando o tipo
anastomosado à classificação anterior (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p. 165).
Stevaux e Latrubesse (2017) propõem em seu livro “Geomorfologia Fluvial”, uma
classificação de canais fluviais baseada em seu funcionamento hidrofísico e bidimensional
(morfologia plana). Essa classificação se baseia em dois padrões dominantes: padrão de canal
único (reto, meandrante ou entrelaçado); e o Padrão multicanal ou anabranching; (FIGURA 13).
Figura 13: Classificação bidimensional de padrão de canal.

Fonte: Stevaux e Latrubesse (2017).

Stevaux e Latrubesse (2017) descrevem sua classificação bidimensional. O padrão de
canal meândrico ou meandrante, são mais presentes do que os canais retilíneos, e apresentam
subclassificações em:
a) regulares, quando apresentam certa homogeneidade de diferentes
tamanhos e formas; b) irregulares, quando se alternam meandros de diferentes tamanhos
e formas; c) tortuosos, quando exibem alterações na morfologia (trechos meandrantes e
retilíneos) e na direção geral do escoamento. Essa classificação morfológica é baseada
em parâmetros geométricos (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.169).

O regime da descarga liquida e sedimentar de um canal, também é um fator
controlador da velocidade de migração dos meandros, que podem levar anos ou até milênios para
mudar o curso do canal, e criar meandros abandonados quase paralelos aos seus cursos atuais
(FIGURA 14).
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Figura 14: Imagem de satélite rio Juruá em frente a cidade de Carauari-AM (Setembro de 2019).

Fonte: Google Earth (2018)

Na imagem de satélite é o possível visualizar a cidade de Carauari-AM, localizada no
sudoeste do estado do Amazonas, às margens do rio Juruá, que apresenta uma grande quantidade
de meandros abandonados inclusive em frente a cidade.
Já o Padrão multicanal, ou anabranching, se aplica a rios aluviais, e não a rios sobre
rocha, como o caso do rio Xingu, no Pará (STEVAUX e LATRUBESSE 2017). Latrubesse (2015),
complementa afirmando que os rios multicanais aluviais, são muito comuns e estão presentes nos
maiores rios do mundo o Amazonas e Nilo, e estão presentes em diferentes ambientes do planeta.
Em alguns casos, a ocorrência de canais múltiplos estaria mais
efetivamente controlada por uma combinação de aporte sedimentar numa área de geração
de espaço sedimentar, como numa área de subsidência. Essa combinação promove um
vale fluvial com intensa agradação de sedimentar, que é identificada como depósitos
aluviais (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.184).

Baseado nisso, é possível afirmar que o rio Amazonas, em alguns trechos apresenta
o padrão de rios multicanal ou anabranching (STEVAUX e LATRUBESSE 2017), incluindo o
trecho do curso médio do rio Amazonas, onde está localizado o Arquipélago do Januário, aonde o
rio apresenta pouca sinuosidade, sendo praticamente reto nas proximidades da área de estudo, mas
ao mesmo tempo apresenta multicanais com a presença de paranás.
Sobre isso Rozo et al. (2012) afirmaram o rio Amazonas nesse curso onde encontrase o arquipélago do Januário, apresenta multicanais interconectados com ilhas vegetais,
relativamente estáveis.
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4.4 Processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas e a geomorfologia fluvial

Para Bigarella e Suguiu (1990) assim como para Christofoletti (1991), os processos
dinâmicos de um rio, estão atrelados à tríade fluvial a) erosão; b) transporte de cargas detríticas
(sedimentares); e c) deposição.
Sobre isso Pacheco et al. (2012) ressalta;
[...] que essa dinamicidade das águas fluviais não contribui apenas para o
modelado do relevo das planícies aluviais, pois, ao desencadear o processo da tríade
fluvial, influencia na vida do homem de maneira que o atrai para a edificação do seu
sistema de produção. [...] Nessa dinâmica vai deixando bancos dendríticos que chegam a
formar ilhas fluviais que constituem o ecossistema de várzea, onde, o homem passa a
interagir com seu modo de vida. (PACHECO et al; 2012, p.543)

Sobre essa questão, Cunha (1998) relata que os processos de erosão, transporte e
deposição alternam-se no decorrer do tempo, e são distribuídos pela velocidade e a turbulência do
fluxo de água dentro do canal. São processos dependentes entre si e resultam não apenas das
mudanças no fluxo, mas também da carga existente.
Christofoletti (1981), por sua vez, afirma que o padrão de escoamento de uma bacia
hidrográfica, está diretamente ligado à sua geomorfologia, que exerce grande influência sobre os
tipos de sedimentos transportados até o leito fluvial, assim como a velocidade das águas que por
sua vez, influenciarão na modelagem das margens da bacia hidrográfica.
Os processos dinâmicos de erosão, transporte e deposição, são considerados os mais
importantes agentes geomorfológicos na dinâmica fluvial (RITTER et al. 2002) embora se
reconheça que outros processos superficiais sejam significativos em diferentes ambientes.
A magnitude total de um rio é medida pela quantidade de material que ele é capaz de
erodir, transportar e depositar (SUGUIO e BIGARELLA, 1990). Nesse sentido, Cunha (1995)
considera que a ação desses processos, depende da carga existente na bacia hidrográfica, assim
como o fluxo de energia nela depositada.
Para Fortes (2014), a planície do rio Amazonas é um mosaico de feições morfológicas
de dimensões espaciais ora menores, ora maiores tais como ilhas, bancos arenosos, furos, paranás
e lagos, que pela dinâmica fluvial estão continuamente se modificando (FORTES 2014, p.7).
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4.4.1 Terras caídas à montante

A erosão fluvial é descrita como “terras caídas” na Amazônia, é rotineiramente
confundida com os movimento gravitacional de massa que são: rastejo, escorregamento, corrida
de massa e queda (THOMAS e GOUDIE, 200; STEVAUX e LATRUBESSE, 2017), todavia
apresentam grande diferenciação, enquanto o movimento gravitacional de massa tem como fator
determinante a gravidade e os tipos de matérias dispostos no perfil, como rochas, solos e vegetação
predominantemente superficial (SELBY, 1993),

onde a água atua somente como um

condicionante, que reduz o coeficiente de fricção entre as partículas ou acabando com a coesão
aparente, e reduzindo a resistência do solo, os movimento de massa ainda necessitam de agentes
deflagradores para ocorrer, como terremotos, aumento de umidade no solo, redução de raízes,
criação de taludes entre outros (CHRISTOFOLETTI, 1974).
Já a erosão fluvial tem como fator determinante a ação das águas de modo constante,
é um processo de retirada contínua de material do fundo e das margens de um canal, classificados
como erosão fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1981; SUGUIO E BIGARELLA, 1990; CUNHA,
1995), ocorrem de suas formas;
a) Vertical – provoca aprofundamento do canal (Ex: rios em áreas
montanhosas).
b) Lateral ou de margem – provoca alargamento do canal (Ex: Rio
Amazonas)
Nesse sentido, Sioli (1951) afirma que erosão fluvial age tanto no fundo, quanto nas
margens do canal, por meio do atrito mecânico e da reação química, conduzindo a remoção das
partículas (areia, silte e argila) com o auxílio do transporte das correntes fluviais.
Para Carvalho (2006) a atenção para o fato de que a erosão fluvial/ terras caídas é um
termo especificamente utilizado para descrever a dinâmica dos rios de água branca, devido a suas
dimensões, velocidade, e a capacidade de erosão de suas margens (CARVALHO, 2006).
Ainda, segundo Carvalho (2012), a erosão fluvial – terras caídas é um processo natural
e tem grande influência nas transformações das paisagens, proporcionadas nas margens dos rios
de água branca da Amazônia. Carvalho (2012) afirma ainda, trata-se de um processo
predominantemente complexo multicausal, que envolve fatores como a hidrostática, neotectônica,
fatores climáticos e a composição material das margens, como é o caso no Arquipélago do
Januário.
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Sobre isso, Lima (1998) afirma que a erosão das margens ocorre com maior
intensidade na subida das águas, devido ao aumento do fluxo de água no canal e as fortes
correntezas. Para Sioli (1985) a erosão fluvial acontece com maior intensidade nas margens
côncavas onde ocorre mais velocidade do rio e a deposição ocorre nas margens convexas, onde o
rio tem menos velocidade.
Para Pacheco et al. (2012) a causa da erosão fluvial / terras caídas,
[...] se dá com o aprofundamento do álveo (canal fluvial) provocado pelas ações dos
kolks/vórtices, geradores de macro turbulências, que movimentam matérias de tamanhos
diversos do fundo do leito e das barras laterais dos rios. Tricart (1977) também concorda
com a ação dos kolks que acontece na época de enchente/cheia sazonal. (PACHECO et
al. 2012, p.547)

A ação dos vórtices geradores de macro turbulência, é influenciada pelo grande
volume de água no canal, na ocasião do período de enchente ou na cheia fluvial. Na Figura 15, é
possível visualizar como se dá o processo de terras caídas, durante todas as etapas da sazonalidade
do rio Amazonas, em uma unidade geomorfológica de terra firme.

Figura 15: Mosaico com as fases de erosão fluvial /terras caídas

2

1

3

4

Fonte :Pacheco et al. (2012) adaptado por Camila Louzada (2019)
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Na ilustração 1, é possível visualizar a ação dos vórtices no leito do canal fluvial e
consequentemente sua influência nas margens, transportando partículas para jusante, no período
de cheia do rio na Amazônia (como exposto anteriormente). Com o início do período de vazante
dos rios, representado na ilustração 2, surgem fendas no solo ou gretas de tensão que se estendem
nas margens. Na ilustração 3, é possível visualizar um avançado período de vazante, pois as
margens ficam mais altas e, portanto, mais vulneráveis à erosão fluvial / terras caídas. Na
ilustração 4 é possível visualizar um perfil transversal em direção das depressões escavadas pelo
rio (PACHECO et al. 2012).
Para Thorne e Tovey (1981) apud Casado (2002) a erosão fluvial incrementa a carga
de sedimentos nos rios, e provoca destruição progressiva das margens. Casado (2002), afirma que
a evolução do processo de erosão fluvial é rápida, em comparação com outros processos
geomorfológicos. Isso destaca a importância de mais estudos voltados para interpretar as
mudanças na paisagem, proporcionadas pela erosão fluvial.
As terras caídas podem acontecer em escala quase imperceptível pontual com perda
de alguns metros de solo, e em outros casos não raros, extensões quilométricas são desprendidos
das margens e caem no rio, em questão de minutos (CARVALHO,2006).
Como dito anteriormente as terras caídas são um processo, resultado da erosão fluvial,
todavia, nem toda erosão fluvial é terras caídas.

4.4.2 Transporte de sedimentos
As bacias hidrográficas, ocupam 25% das terras continentais, e são responsáveis por
transportar 50% dos matériais sólidos, 38% da Matéria Em Suspensão-MES, e 12% dos aportes
em solução (FILIZOLA e GUYOT, 2011, p.566). Essa capacidade de transporte de sedimentos
está diretamente ligada à vazão e à velocidade de fluxo, demonstrado em vários trabalhos sobre
potência hidráulica (FARIA, 2014).
Suguio e Bigarella (1990, p. 27), enfatizam que, “a capacidade de erosão de um rio
depende, principalmente, das partículas por ele transportadas, do que, do volume de água”,
secundarizando a força hidráulica imprimida pela velocidade e volume da água. Christofoletti
(1981) pondera sobre o poder abrasivo do material transportado em suspensão. Considera que a
corrosão está relacionada diretamente com a carga de fundo do rio, pois a carga em suspensão,
geralmente formada por pequenas partículas de argila e silte, que tem pouco poder abrasivo,
agindo mais como polimento do que como agente ativo na erosão lateral.

76

Stevaux e Latrubesse (2017) afirmam que o transporte de sedimento dissolvido é
composto de substâncias inorgânicas e orgânicas, incluindo coloides húmicos, e tem uma
contribuição significativa para a carga total de sedimentos transportados, pelos rios. No entanto, a
composição química dos rios não reflete exatamente a composição das rochas e dos solos de sua
bacia (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.121).
Já a carga de sedimentos em suspensão, muito presente em rios de nascente andina, a
exemplo do rio Solimões apresenta grande importância no processo de transporte de sedimentos
na bacia Amazônica brasileira (FILIZOLA e GUYOT, 2009). Seu material é constituído por
material geralmente inferior a granulometria de um grão de areia fina, pois é facilmente
transportado pelo fluxo de água (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.124).
[...] faz parte da carga suspensa do rio o material particulado de origem
orgânica derivado de fonte aquáticas, como algas (perifíton) e organismos microscópicos
(plântcon), e terrestres, como fragmentos vegetais. Em alguns casos, o material
particulado em suspensão pode prevalecer sobre a carga de material mineral. O material
permanece em suspensão devido aos vórtices ascendentes que dominam o fluxo
turbulento. Assim, pequenas alterações na velocidade do fluxo podem modificar a
concentração da carga suspensa de um rio (STEVAUX e LATRUBESSE 2017, p.124).

As partículas mais finas da carga suspensa são (silte e argila) mantém-se em suspensão
praticamente o tempo todo, depositando-se apenas em fluxos com baixíssima velocidade
(STEVAUX e LATRUBESSE, 2017).
Transporte de sedimentos como carga de fundo, é o material que apresenta partículas
maiores areias e seixos. Diferente das cargas dissolvida e suspensa, a carga de fundo viaja a uma
velocidade bem inferior a do fluxo de água e por meio de movimentos intermitentes e breves,
justamente por serem maiores e mais pesados (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.132).
4.4.3 Deposição fluvial à jusante
O processo de deposição, ocorre quando a carga transportada é depositada em qualquer
momento ou local, desde que a velocidade do rio seja reduzida. Sobre isso, Christofoletti (1981)
afirma que a velocidade da deposição vai depender da granulometria do material transportado, de
modo que a deposição ocorre de maneira gradativa e seletiva, primeiramente pelas partículas mais
grossas, à medida que a velocidade de fluxo se reduz (STEVAUX E LATRUBESSE, 2017). A
seguir as condições que propiciam a deposição de material transportado (QUADRO 3).
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Quadro 3: Condições que propiciam a deposição do material transportado.
Condição
Redução da descarga
Redução do gradiente do canal
Aumento da área da seção
transversal do canal
Aumento da rugosidade do
canal
Separação de fluxo
Bloqueio hidráulico

Causa mais comum
Condições climáticas da bacia (sazonalidade ou zona climáticas
diferentes) ou regulação artificial dos fluxos (barragem).
Condições geológicas (litologia e estrutura), variação na textura da
carga de fundo, mudanças de nível de base por efeito de uma
barragem no rio principal com relação a um tributário etc.
Alteração no grau de coesão do material das paredes do canal

Ocorrência de vegetação nas margens, fundo rochoso com
presença de blocos
Ocorrência de ilhas, pilares de ponte, blocos etc.
Fluxo do tributário barrado pelas águas do receptor de maior porte
e período de águas altas.
Obstrução do fluxo
Acúmulo de sedimento a montante das obstruções: represas,
troncos (em rios menores).
Fonte: Stevaux e Latrubesse (2017, p.143).

Para Sioli (1951), a deposição mais intensa do material transportado ocorre sobre as
margens nas áreas de várzea, construídas pelo próprio rio através de deposições anuais recorrentes.
A durabilidade desses depósitos de sedimentos, dependerá de vários fatores, que vão desde o
regime hidrológico, às mudanças climáticas, o tectonismo até a interferência do homem no sistema
fluvial (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, P.143).
4.4.4 Tipos de deposição no canal
Os tipos de deposição mais presentes nos rios são as ondas de areia, barras de
deposição e as ilhas, que podem permanecer um ano (as ondas de areia), há milênios (ilhas)
(STEVAUX et al. 2009; LATRUBESSE e FRANZINELLI, 2002, 2005; LATRUBESSE et
al.2009; LATRUBESSE, 2015; STEVAUX e LATRUBESSE, 2017).
A deposição em forma de ondas de areia, é uma designação dada às formas arenosas
emergentes no canal do rio, são depositados durante a cheia dos rios através da superposição de
ondulações (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017), transportando partículas de areia que são
sobrepostas as outras, formando bancos de área que emergem à superfície uma vez que o nível da
água começa a baixar (FIGURA 16).
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Figura 16: Deposição em forma de ondas de areia, no rio Negro no município de Barcelos.

Fonte: Portal Barcelos na Net (2017)

As barras de deposição ou barras arenosas constituem formas deposicionais de
material do fundo do canal, geralmente areia que emergem a superfície. Suguio e Bigarella (1979)
utilizam uma classificação mista de barras fluviais, pois consideram tanto sua posição no canal
(barra fluvial lateral, barra fluvial longitudinal), como seu processo gerador (barras de meandro e
de corredeira).
Santos et al. (1992) propuseram uma classificação das barras arenosas em: barra
arenosa central, lateral, de desembocadura e de pontal.
A superfície emersa da barra apresenta uma topografia plana, mas com a
presença d ondulações e dunas arenosas alternadas por áreas e empoçadas com deposição
de argila e concentração de matéria orgânica em decomposição. Essa superfície é
ativamente trabalhada pelo vento, que leva à formação de pequenas ondulações eólicas e
de superfície com depósitos. A permanência relativamente alta dessa feição no canal
permite o desenvolvimento de cobertura vegetal permanente, a presença de cobertura
geral aumenta a rugosidade da superfície em relação ao fluxo durante as cheias e
possibilita a sedimentação de material fino areia muito fina, silte e argila, por decantação
em algumas áreas. Dessa forma, a barra arenosa adquire maior estabilidade e pode evoluir
para uma ilha (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017, p.147).

No que diz respeito à deposição e formação de ilhas, no canal fluvial, Stevaux e
Latrubesse (2017) afirmam que a diferença entre barras de deposição e a formação de ilhas é que
a primeira encontra-se parcialmente submersa e não apresenta vegetação, enquanto as ilhas
encontram-se vegetadas e totalmente emergentes.
Com base nisso, é possível afirmar que a deposição em forma de ondas de areia
representam o primeiro estágio da sedimentação (conceito geológico), e as barras de deposição o
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segundo estágio. Por sua vez, as Ilhas representam a consolidação do processo de deposição,
quando são cobertas pela vegetação pioneira, todavia, as ilhas não estão isoladas da dinâmica
fluvial dos rios, principalmente se estiverem localizadas nos rios de água branca na Amazônia,
pois continuaram a sofre os processos da dinâmica fluvial desses rios erosão transporte e
deposição.
Em relação à formação de ilhas Rozo et al. (2012) afirmam que é uma característica
de rio multicanais como o rio Amazonas, e ocorrem do processo complexo de retroalimentação
erosiva e deposicional, e não apenas da fixação da carga de fundo transportada pelo rio. Para
Nanson e Knighton (2012) as ilhas persistem por décadas ou até séculos, e em geral, detém a
mesma elevação da planície de inundação. Constantine et al. (2014) concluíram que os rios com
elevada carga de sedimentos, apresentam uma dinâmica fluvial mais ativa em comparação aos rios
com menores taxas de sedimentos. Diante disso, é possível visualizar o processo de evolução
temporal da paisagem do Arquipélago do Januário, no tópico a seguir.

4.5 Evolução da Paisagem do Arquipélago do Januário

A abordagem histórica fornece informações importantes, que somente a análise do
presente, não pode fornecer. Nesse sentido Stevaux e Latrubesse (2017) complementam
analisando uma rede de drenagem;
[...] se supõe que suas variáveis tenham uma dimensão temporal, e que o
funcionamento do sistema derive não apenas das condições atuais, mas também da
herança de processos evolutivos, que podem ter se estendido por centenas a milhares de
anos. Assim, quando se observa a morfologia de uma planície de inundação, deve-se
considerar que essa feição não é produto somente dos processos atuais, mas foi construída
ao longo de um intervalo de tempo, geralmente em escala superior a 10³ anos (STEVAUX
e LATRUBESSE, 2017, p.19)

Baseado nessa perspectiva de que a paisagem atual é herança de processos evolutivos
anteriores, foi produzido um mapa com a evolução histórica do Arquipélago do Januário, que é
composto atualmente de cinco ilhas (FIGURA 17), todas as imagens utilizadas são dos meses de
setembro e outubro. Uma vez que a intensa cobertura de nuvens na área de estudo no primeiro
semestre do ano, inviabiliza a utilização das imagens.
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Figura 17: Mapa de Evolução temporal do Arquipélago do Januário.

Ilha do Januário

Ilha do Barroso
Ilha Grande Jacaré
Ilha Camaleão

Fonte: Imagens de satélite LANSAT 1 - 5, 7 e 8 (USGS, INPE e Google Earth).
Organização: Camila Louzada e Giovanna Silva (2020)
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Na figura anterior é possível visualizar a evolução temporal do Arquipélago do Januário,
onde cada ano, representado por cores distintas, que em alguns trechos encontram-se sobrepostas
demonstrando que não ocorreu modificação significativa na paisagem durante os anos.
A linha de cor vermelha representa o ano de 1972, ao norte da figura destaca-se por estar
localizada um pouco afastada do contorno atual (cor preta) do arquipélago, isso ocorre porque até
aproximadamente 1985, a área as margens do Paraná da Eva, sofria um intenso processo de terras
caídas (FIGURA 18), o que mudou a partir do ano 1986, onde trechos do paraná passaram a ter intenso
processo de deposição.
Figura 18: Terra caídas as margens do rio Madeira.

Fonte: Marcos Alfaia (2019).

Já a sudeste do arquipélago no entorno da Ilha da Matari em 1972, a mesma apresentava
um intenso processo de deposição as margens do rio Amazonas, semelhante a esse da Figura (19).
Figura 19: Área de deposição as margens do rio Amazonas.

Fonte: Rosália Louzada (2017).
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Na ponta oeste do arquipélago, conhecida popularmente como Ilha do Camaleão, também
se encontra em processo de deposição desde de 1972, o que somente cresceu nos anos seguintes,
chegando em 2019, com intensa colonização de vegetação pioneira do tipo capim da praia
(Echinochloa polystachya) e ouraneira ou oerana (Salix marthan) (FIGURA 20).
Figura 20: Ilha do Camaleão com a presença Ouraneira ou Oerana (Salix marthan).

Fonte: Camila Louzada (2019).

A seguir, será apresentado a evolução temporal do Arquipélago do Januário, em uma
escala de 50 anos (1969-2019), baseado em imagens de satélite do Landsat 8 e do Google Earth
georreferenciada e vetorizada ( FIGURA 21).

Figura 21: Mapa de Evolução temporal em uma escala de 50 anos, do Arquipélago do Januário

Ilha do Januário

Ilha do Barroso

Ilha Grande Jacaré

Fonte: Imagem de satélite LANSAT 8 (2019) e do Google Earth (1969).
Organização: Camila Louzada e Giovanna Silva (2020)

Ilha Camaleão
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Na figura anterior, é possível visualizar, na cor amarela, o contorno do Arquipélago
do Januário em 1969 com uma área de 331.020 km² sendo o equivalente a 31.102 hectares. E na
cor azul, o tamanho do arquipélago em 2019 que foi calculado em 332.945 km², o proporcional
a 33.291 hectares.
O crescimento de área de estudo em um período de 50 anos (1969-2019) é de 1.925
km², o que a primeira vista pode parecer uma diferença pequena quando comparada ao tamanho
da área de estudo, todavia significativa quando visualizada em campo, uma vez que estamos
falando de uma área de várzea anualmente submersa pelas águas do rio Amazonas, que
proporciona uma nova camada de depósito aluvial extremamente fértil na várzea alta e baixa, e
até tornar-se visível na superfície das águas, necessita da deposição de grande quantidade de
sedimentos dentro do canal. .
Nesse sentido o rio também move partículas maiores como grãos de areia, que com
deposição contínua, proporciona o surgimento de novas ilhas, como é o caso da Ilha da Ponta
localizada no extremo oeste do arquipélago. Nesse caso específico, a ilha da Ponta tem área de
5.110 km², que é resultado de 20 anos (1999-2019) de posição fluvial. Atualmente encontra-se
parcialmente vegetada, e em acelerado processo de colonização vegetal (FIGURA 22).

Figura 22: Ilha da Ponta uma barra de deposição em acelerado processo de fixação.

Fonte: Camila Louzada (2019).

Também é fruto da dinâmica fluvial do rio Amazonas, o processo de terras caídas, que
por sua vez, também exerce modificações na paisagem de forma significativa, através da retirada
continua de material, o que proporciona as terras caídas pode variar em alguns metros quadrados,
como também pode alcançar áreas muito maiores chegando até em quilômetros de terra sendo
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engolidos pelo rio, sobre isso Carvalho et al. (2009) descreve um fenômeno de terras caídas, de
grandes proporções que ocorreu 2007, na Costa da Água município de Parintins.
[...] quando os moradores daquele local foram surpreendidos por um forte “estrondo”
vindo do fundo do rio Amazonas, seguido por uma onda gigante de aproximadamente 6
a 8 metros de altura causando devastação na margem do rio e pânico aos moradores.
(CARVALHO et al. 2009).

Esse fenômeno ficou conhecido como Tsunami Amazônico onde quilômetros
quadrados de área de várzea, são engolidos pelas águas barrentas, seguido de ondas entre 6 e 8
metros de altura, nada comuns a região. A área onde ocorreu o colapso formou-se uma enseada
com nada menos do que 297.600km², as residências que se encontravam na superfície da água
foram encontradas a 79m de profundidade, houve uma vítima segundo o autor pois os demais
moradores fugiram da área após ouvirem o barulho (CARVALHO et al. 2009).
Para Igreja (1998) que é referência em estudos de neotectônica na Amazônia
Ocidental, a malha hídrica da região, se adaptou aos grandes alinhamentos continentais e regionais
(dobramentos e falhamentos). Desta formar o autor tem demonstrado que eventos de terras caídas
de grande magnitude têm relação direta com os fatores estruturais, principalmente a neotectônica.
No caso do Tsunami Amazônico, o mesmo encontra-se sobre o cruzamento de duas
direções estruturais que formam o Duplex Transtensional de Parintins, portanto uma área propícia
a colápsos, como demostra a frequência de lagos e eventos de terra caída na região (IGREJA,
1998; CARVALHO et al. 2009).
Portanto, terras caídas dessa magnitude são raras e estão diretamente ligadas a
falhamentos geológicos, recobertos por sedimentos holocênicos sobreposto por sedimentos do
Quaternário, e “retocados” anualmente com depósitos aluviais, o que só ocorre na unidade
geomorfológica de várzea.
Justamente pela alta concentração de argila, siltes, as áreas de várzea apresentam uma
diversidade expressiva, de elementos da geomorfologia fluvial.
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4.6 Elementos da Geomorfologia Fluvial

O interior da planície do rio Amazonas é formado por uma complexa formação flúvio
lacustre, e no Arquipélago do Januário é possível identificar a presença de vários elementos da
geomorfologia fluvial, sendo os mais comuns: paranás, furos naturais e furo artificial. Nesse trecho
do rio Amazonas a planície é inundada parcial ou totalmente durante o período de maio a agosto,
com pico em junho e julho (CARVALHO, 2012).
Sobre os paranás, são canais paralelos ou não ao rio principal, geralmente são largos,
profundos e extensos (SOARES, 1977), são responsáveis por ligarem uma parte do rio a montante
a outra parte a jusante, margeando grandes ilhas.
Ab’Saber (2002) descreve que os paranás se encontram interposto entre o mosaico
terra/águas, e ocorrem em ecossistemas muito diferentes entre si, ainda que pertençam a uma só
família do ponto de vista hidrogeomorfológico.
Somente quem viajou por esses canais laterais naturais – designados paranás – pode
avaliar a sua largura e profundidade relativa. Daí porque navios de certo porte podem
navegar nas tranquilas águas dos paranás. Alguns dentre eles – como é o caso do
agigantado paraná do Ramos – estendem-se por dezenas a centenas de quilômetros.
Muitos dos afluentes da margem direita ou esquerda do Amazonas, antes de lançarem
suas águas no grande rio, deságuam em setores dos paranás ou embaiamentos d’água
similares, devido ao bloqueio feito por restingas fluviais. Disso resulta que as próprias
águas dos paranás sejam diferentes que as do Amazonas, rio de longo curso, acumulador
progressivo de sedimentos argilosos e sílticos (AB’SABER, 2002, p.9).

O arquipélago é contornado ao norte, pelo Paraná da Eva, e a sudoeste pelo Paraná do
Jacaré. Esses canais de ligação nunca secam completamente, permanecendo de água durante todo
o ano.
No caso do Paraná da Eva, que é fortemente ocupado por diversas comunidades rurais,
e é utilizado como via de circulação de pessoas e em embarcações de vários tamanhos entre eles
os barcos regionais e as balsas, pois é a menor distância, entre a cidade de Itacoatiara e Manaus,
durante o período de vazante, mesmo nessa época do ano os navios de grande porte como cruzeiros
turísticos, navios cargueiros e petroleiros utilizam o rio Amazonas como rota de circulação, jamais
o paraná da Eva, o que poderia vir a causar grandes danos às residências ribeirinhas se viesse a
ocorrer algum dia, uma vez que a velocidade das embarcações em um trecho de paraná danificaria
as residências.
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4.6.1 Furo natural e furo artificial

Furo é uma terminologia Amazônica, para caracterizar outro tipo de canal de ligação
entre cursos d’água, para Andrade (1958), os furos são canais desprovidos de correnteza própria
que conectam rios e/ou, lagos, ao rio principal.
Os furos podem ser classificados em duas categorias o furo natural que é um tipo de
canal de ligação, esculpido na várzea alta pelo próprio sistema hídrico dominante. Geralmente são
estreitos e rasos, e drenam água do rio principal durante a enchente, para o interior da bacia de
inundação, e durante a vazante ocorre o contrário, alguns trechos podem permanecer com água
represada durante a vazante (FIGURA 23).
Figura 23: Foto aérea de um furo natural, na Ilha do Januário.

Fonte: Imagem do VANT, comandado pelo Evandro Aguiar (2017)

Na figura anterior é possível visualizar na cor vermelha a delimitação de um furo
natural, presente na comunidade Nossa Senhora da Conceição na Ilha do Januário. Quando o
processo de enchente se inicia as águas do rio Amazonas, acessam os lagos interiores da várzea
através desses canais.
Já o furo artificial exerce as mesmas funções que um furo natural, todavia é fruto de
interferência humana na paisagem, através do rompimento proposital da várzea alta, para que as
águas do rio, adentrem com maior rapidez e facilidade a várzea baixa, dessa forma acelerando o
processo de deposição nessas áreas, criando novas paisagens antropogênicas na várzea (FIGURA
24).
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Figura 24: Furo artificial, construído por interferência humana de forma manual.

Fonte: Camila Louzada (2019).

Outra funcionalidade do furo artificial, é que eles são construídos com a função de
proporcionar abrigo as embarcações durante tempestades, que são frequentes durante o período de
enchente. As dimensões são variáveis, a exemplo do furo artificial do Tiago (FIGURA 25).

Figura 25: Registro de navegabilidade no furo artificial do Tiago.

Fonte: Camila Louzada (2019).

O furo artificial do Tiago, encontra-se localizado fora da área de estudo, e é
responsável por ligar a bacia hidrográfica do rio Preto, com o Paraná da Eva durante o período de
cheia, ficando intrafegável no período de vazante. Segundo relato dos moradores mais antigos,
esse furo foi construído por mão de obra escrava antes do início do século 20, e levou anos para
ser terminado, pois “a parte fácil foi cavar a terra da frente do paraná que é várzea, mas a parte de
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trás à terra firme que é dura, que só, demorou muito mais” (AGRICULTOR ENTREVISTADO
A, 2019).
Desde então, os proprietários de gado que têm uma segunda residência na bacia
hidrográfica do rio Preto, fazem a manutenção do furo, anualmente cortando troncos de árvores
que são levadas pela correnteza, ou que caem no furo, inviabilizando a navegação.
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CAPÍTULO 5: UNIDADES DE PAISAGENS DO ARQUIPÉLAGO DO JANUÁRIO
O vaqueiro da várzea
O remo e o laço
Ê boi, ê boi, ê boi!
Na vazante a praia
O esporão da arraia
Maromba na cheia pra cuidar do gado
Pra cortar canarana na força do braço
Na corrente escura são muitos os perigos
Jacaré, sucuri e o monstro das águas
Peixe-cobra, pirarucu-boia, pirarucurana[...]
(Estrofe da Música “Vaqueiro da Várzea” Boi Caprichoso- 2017)

A tradicional classificação geomorfológica da Amazônia em terra firme e várzea,
baseado em sua topografia e suas características de vegetação distintas (AB’SABER, 1958;
SOARES, 1963; GUERRA, 1993; ROSS, 2003; LOUZADA, 2014; LOUZADA et al. 2018;
LOUZADA et al. 2019), serviu como base para muitos estudos em diferentes áreas.
Sobre a Floresta de terra firme que recobre a maior parte da Floresta Amazônica, está
localizada fora do alcance da sazonalidade dos grandes rios, que, mesmo durante cheias
excepcionais, não ultrapassam a borda do leito maior (GUERRA, 1993; PACHÊCO, 2013;
LOUZADA, 2014).
Ao contrário da terra firme, que está localizado fora da ação das águas dos grandes
rios da região, as áreas de várzea são oriundos da sazonalidade anual dos rios de água branca, o
que por sua vez influencia na vegetação dessas áreas, e na composição dos solos desses ambientes
(AB’SABER, 1958; ROSS, 2003).
O projeto RADAMBRASIL foi um marco na caracterização do relevo brasileiro,
através de imagens aéreas de radar, Ross (2003), fazendo uso dessas informações expandiu a
classificação do relevo brasileiro em 28 unidades de relevo. Nessa classificação a planície do rio
Amazonas é descrita como terras alagáveis, onde anteriormente Ab’Saber (1958) tinha descrito
como terras baixas, conhecidas como várzeas, e contém um ecossistema de grande diversidade.
Para Salati et.al. (1993), as florestas de várzea ocupam entre 5% e 10% de toda a
Floresta Amazônica, estando sujeitas às enchentes anuais, que por sua vez influenciam na
diversidade de sua vegetação presente nessas terras anfíbias. Sioli (1990), relata que um dos
principais focos da comunidade científica interessada em entender os ecossistemas amazônicos,
parte da relação água e ecologia regional, intrinsecamente presente no ciclo anual de enchente e
vazante, que influencia o ambiente de várzea.
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[...] Por conseguinte, os corpos d’agua, sobretudo as águas correntes, não são fenômenos
autônomos independentes da superfície terrestre, mas integrantes de unidades superiores
desta, a saber, as paisagens, que lhes impingem peculiaridades e sobre as quais, por seu
turno, reagem moldando-as. As águas correntes exercem, por um lado, as funções
fisiológicas de sistemas renais, escoando os produtos finais do metabolismo abiótico e
biótico das paisagens, levando-os para o grande receptáculo derradeiro, que são os
oceanos; por outro lado, atuando através da erosão e da sedimentação, moldam as
paisagens adjacentes, das quais, por seu turno, dependem, em parte, as formas de vida no
contexto da paisagem das terras imersas, influenciando destarte, direta e indiretamente, a
vida em seu âmbito, ao engendrar e colocar à disposição das espécies de plantas e
animais, bem como dos indivíduos, condições peculiares de biótopos, de “nichos”
especialmente. (SIOLI, 1990, p.52)

Para a limnologia de Sioli (1954), a dinâmica e complexa interação entre rios e suas
áreas alagáveis, forma uma unidade de paisagem ecológica, denominada de sistema rio planície
de inundação, com diferentes características hidrológicas e hidroquímicas, tendo duas
classificações principais, como sendo várzea e igapó (SIOLI, 1954).
Do ponto de vista botânico, a floresta de várzea, pode ser classificada a partir do seu
gradiente de inundação, dividido em duas unidades de vegetação: a várzea alta ou restinga e a
várzea baixa ou restinga baixa, que se diferenciam pela variedade de espécies (AYRES 1993;
JUNK et al. 1989; WITTMANN et al. 2002; MARINHO, 2015).
Sobre a várzea baixa Wittmann et al. (2002) fica geralmente submersa a mais de 3
metros de profundidade durante a cheia dos rios, já a várzea alta corresponde aos terrenos mais
elevados da várzea, que no auge da cheia ficam submersos até máximo 2,5 metros de profundida.
Antes de adentrar as unidades de paisagem do Arquipélago do Januário, faz-se
necessário situar o leitor, das problemáticas ambientais amazônicas, responsáveis pelas influências
nas transformações espaciais.

5.1 Problemas ambientais amazônicos do século XX e seu reflexo no século XXI

Existem dois padrões de ocupação do espaço amazônico, o tradicional perpetuado ao
longo dos séculos é a expansão via rio-várzea-floresta, que é devido a sua geo-história atrelada ao
rio (LOUZADA e FROTA FILHO, 2019), entretanto foi na segunda metade do século XX, surgiu
o padrão de ocupação estrada-terra firme-subsolo (GONÇALVES, 2010), no qual a Amazônia
passou a ser o alvo das políticas de intervenção do Estado, a exemplo da Política de Integração
Nacional- PIN (BRASIL, 1970) e os I e II Plano Nacional de Desenvolvimento- PND (BRASIL,
1971); (LOUZADA, 2014).

92

Cada um desses padrões foi sendo criado ao longo da formação sociogeográfica do
mundo moderno e contemporâneo e é a materialização, na Amazônia, dos conflitos de
interesses entre diferentes segmentos e classes sociais que, estando ou não localizadas na
região, imprimiram suas marcas (gafias) a essa terra (geo), geografando-a [...] Até 1960
foi entorno dos rios que se organizou a vida das populações amazônicas. A partir de então,
e por decisões tomadas fora da região, os interesses se deslocam para o subsolo, para suas
riquezas minerais, por uma decisão política de integrar o espaço amazônico ao resto do
país, protagonizado pelos gestores territorriais civis e militares. (GONÇALVES 2010,
p.79).

Gonçalves (2010) continua ao afirmar, que não é de interesse da atual dinâmica
econômica, incorporar o padrão de ocupação tradicional da região, que é rio-várzea-floresta com
suas condições culturais e ecológicos adaptadas ao ambiente, ao contrário, o que interessava e
ainda interessa. É o acesso facilitado pelo padrão de ocupação estrada-terra firme-subsolo, que
permitiu a exploração de gigantescas áreas, a exemplo do Programa Grande Carajás (BRASIL,
1980) que proporcionou a exploração intensiva, de uma área de 900.000 km² entre os estados do
Pará, Maranhão e Tocantins, de onde foram retirados milhares de toneladas de minério, por
empresas nacionais e internacionais.
Segundo Gonçalves (2010), a evolução da malha rodoviária na Amazônia, criou uma
geografia de conflitos sociais e ambientais nunca antes vista na Amazônia.
Não é a partir das suas condições culturais e ecológicas que a Amazônia será incorporada
à nova dinâmica do capitalismo, agora profundamente internacionalizado. Ao contrário,
e mais uma vez, ela será apropriada material e simbolicamente pelos valores dos “de
fora”( GONÇALVES 2010, p.101)

Depois de duas décadas (1970-1990) de graves conflitos humanos, e de intensiva
degradação da floresta Amazônica, o Governo Brasileiro se viu pressionado a mudar sua imagem
frente à sociedade internacional, visando alcançar novos financiamentos. Diante disso, em 1988
se propôs na Assembleia Geral das Nações Unidas, a sediar a Cúpula da Terra em 1992
(LOUZADA et al. 2017).
Cumprindo acordos internacionais firmados, o Governo Brasileiro, juntamente com o
Banco Mundial e o G7- (7 Nações mais ricas do mundo), lançaram em 1992 o Programa Piloto
para Conservação das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7 (ABDALA, 2007; ANTONI, 2010).
Basicamente, tinha como objetivo conter a onda de desflorestamento, conservar a
biodiversidade, experimentar inovações no campo produtivo e tornan-se um exemplo de
cooperação internacional (ABDALA, 2007, p.16), agindo em diversas frentes, com destaque.
Fortalecimento Institucional e Projetos de Gestão Ambiental Integrados, em parceria com
os Estados, incluindo a contratação de pessoal especializado, e aquisição de
equipamentos e meios operacionais e a promoção de programas de capacitação
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ambiental, por meio do Subprograma de Políticas de Recursos Naturais. Criação e
fortalecimento de setores do IBAMA e FUNAI. Promoção do Manejo Florestal e de
várzeas amazõnicas. Fomento aos Centros de Excelência em Ciências e Projetos de
Pesquisa Dirigida. Demarcação de Terras Indígenas. Criação de Reservas Extrativistas e
determinação de Corredores Ecológicos. Projetos Demonstrativos com ênfase na
experimentação de sistemas agroflorestais e extrativistas. Incentivo aos chamdos
“negócios sustentáveis”. Acompanhamento de resultados, identificação e disseminação
de aprendizados (ABDALA, 2007, p.181).

De fato, o projeto só foi iniciado em 2000, a sob liderança do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, e com o nome de Projeto Manejo
dos Recursos Naturais da Várzea – ProVárzea em 2000, (ABDALA, 2007). Tinha como objetivo
implementar pesquisas, e fornecer apoio e práticas de manejo (de pesca, madeireira, nãomadeireira e agropecuária), visando o fortalecimento de organizações de base, promover a gestão
compartilhada e o monitoramento do uso dos recursos naturais da várzea, na calha central da bacia
Amazônica nos estados do Amazonas e do Pará (RASEIRO, 2008, p.7).
Segundo Santos (2005) o ProVárzea/IBAMA apresentou resultados já em 2004 que
foram divulgados a partir 2005, resultados esses que vão do diagnóstico dos problemas
encontrados pela população ribeirinha entre eles a regularização fundiária da várzea, que
encontrasse em discussão até hoje. E também o conflito existente entre a pesca voltada para o
abastecimento familiar, com a pesca esportiva e a pesca comercial (FIGURA 26) nas proximidades
das comunidades, que impactam diretamente os ribeirinhos que dependem da pesca para viver.
Figura 26: Barco de pesca comercial carregado de peixe.

Fonte: Camila Louzada (2020).

O problema maior dos ribeirinhos com a pesca comercial, é que os pescadores de barco
comercial costumam jogar as redes de pesca várias vezes ao rio, em busca de peixes maiores do
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que, os que já se encontram em seus frízeres, e quando isso ocorre, costumam descartar no próprio
rio milhares de toneladas de peixes já mortos (FIGURA 27).

Figura 27: Centenas de milhares de peixes descartados no rio.

Fonte: Amazônia na Rede (2016)

Segundo Vidal (2010) as experiências de manejo dos recursos pesqueiros apoiados
pelo projeto ProVárzea representou um marco na gestão participativa dos recursos naturais na
região, através do fortalecimento dos atores sociais, no ordenamento pesqueiro, e, também com a
atuação de Agentes Ambientais Voluntários-AAVs, que orientavam a comunidades sobre os
acordos de pesca, e os lugares para pesca.
Em outras áreas de várzea como o Arquipélago do Januário, o projeto ProVárzea não
chegou a ser implantado, todavia também apresenta problemas semelhantes como a ausência de
regularização fundiária, conflito com pescadores comerciais entre outros.
Buscando apresentar múltiplas inter-relações presentes na paisagem do arquipélago
do Januário, a seguir será apresentado as unidades de paisagem.

5.2 Unidades de Paisagem do Arquipélago do Januário

As unidades de paisagem, são um conjunto tangível de inter-relações internas e
externas, topológicas e cronológicas, usando como critério as características mais óbvias e
mapeáveis do sistema terrestre: relevo, solo e vegetação (SOARES FILHO, 1998).
Para Rodriguez e Silva (2002), deve existir uma coerência entre os termos utilizados
e o conteúdo dos conceitos refletidos. Paisagem natural e geossistemas são conceitos genéricos,
pois designam um conteúdo geral, (por exemplo, é similar ao conceito de vegetação, relevo ou
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solo); não é possível identificar uma determinada unidade taxonômica através de termo que
designa uma noção genérica (por exemplo, denominar como geossistemas, uma das unidades
taxonômicas). Cada uma das unidades da hierarquia ou do sistema de unidades taxonômicas,
deverá ser definida por determinados índices ou parâmetros diagnósticos claros e precisos
(Rodriguez, 1994).
Ainda segundo os autores nem todas as diferenças naturais, são determinadas pelos
fatores zonais e azonais. Em espaços menores, é frequente a existência de diferenças de complexos
de paisagens locais. Nesta escala, predomina “a diferenciação físico-geográfica ou geoecológica
local” (RODRIGUEZ, SILVA, CAVALCANTI, 2010, P.83), também conhecida como
diferenciação topológica ou morfológica da paisagem local. Baseado nisso, e considerando o
objetivo do trabalho, as unidades de paisagem do Arquipélago do Januário, foram definidos
utilizando como base o gradiente topográfico e a malha hídrica atuante sobre o mesmo.
Para realizar o mapeamento das unidades de paisagem do Arquipélago do Januário,
primeiramente foi produzido um modelo digital de elevação da área de estudo (FIGURA 28),
seguido de três perfis (FIGURAS 29, 30 e 31) .
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Figura 28: Modelo digital de elevação do Arquipélago do Januário.

I
II
III

Fonte: Dados IBGE, 2015.; Dados SRTM 2000.
Autoras: PINTO, Mônica e LOUZADA, Camila (2019).
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Figura 29: Perfil I- Leste do Arquipélago do Januário.

N

Perfil I
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Presença de cursos d’água

Autoras: Camila Louzada e Mônica Pinto (2020)
Figura 30: Perfil II - Centro do Arquipélago do Januário.
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Presença de Ilhas

Autoras: Camila Louzada e Mônica Pinto (2020)
Figura 31: Perfil III - Oeste do Arquipélago do Januário.
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Autoras: Camila Louzada e Mônica Pinto (2020)

No perfil I, localizado na parte leste, é possível visualizar a presença de grandes lagos
com suas margens parcialmente vegetadas, intercalados por ilhas com altimetria máxima de 8
metros acima do nível do mar, com vegetação de floresta de várzea. No perfil II, existe uma
predominância de ilhas localizadas ao centro do arquipélago com altimetria média de 10m, e
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chegando no máximo a 30m contando com a vegetação, também nesse perfil surge a presenta da
vegetação de anigal que tem como vegetação predominante a aningá (Montrichardia linifera).
No Perfil III, é possível visualizar a presença significativa de cursos de água, como o
paraná, furos naturais, e furos artificiais, e a pouca elevação do solo, o que torna a área
extremamente vulnerável a subida das águas, também ocorre a predominância de lagos sazonais,
ou áreas de ressaca como são popularmente conhecidos esses lagos pouco profundos, que secam
durante a vazante do rio Amazonas.
O furo artificial do Tira-Teima localizado ao norte do perfil III, que liga o Paraná da
Eva ao Paraná do Jacaré, tem uma extensão de aproximadamente de 400m, por 8m de largura
contudo somente é possível acessá-lo durante o período de enchente quando água adentra o furo,
o que encurta o tempo de viagem das embarcações (FIGURA 32).
Figura 32: Furo artificial do Tira-Teima, localizado no Paraná do Jacaré.

Fonte: Camila Louzada (2020)

Considerando a duração e a amplitude da inundação, as florestas da várzea podem ser
classificadas em três tipos principais: a várzea alta (VA), a várzea baixa (VB) e o chavascal. As
florestas da VA são encontradas em áreas alagadas por menos do que 50 dias ao ano, com uma
altura de inundação inferior a 3 m, geralmente localizada as margens do rio. As florestas de VB
se localizam em áreas onde a inundação dura mais que 50 dias ao ano, chegando a alturas entre 3
e 7 m, geralmente afastado das margens. O chavascal é uma floresta densa e pobre em espécies,
cujas árvores frequentemente desenvolvem raízes aéreas e escoras, para ajudar na sustentação. Em
geral, o chavascal ocorre em depressões e fundos de lagos no interior da floresta de várzea baixa,
onde a correnteza é lenta, os solos são pouco drenados (sempre encharcados), e os depósitos de
argila e matéria orgânica são grandes. As árvores do chavascal podem tolerar inundações de até
7,5 m (JUNK 2014; INPA 2015).
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Visando executar o mapeamento de unidades de paisagem do Arquipélago do
Januário, foi produzido um mapa de unidades de paisagem segundo o gradiente topográfico da
região e a malha hídrica atuante sobre a mesma, como previsto no objetivo específico do presente
estudo (FIGURA 33).
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Figura 33: Unidades de Paisagem do Arquipélago do Januário (AM).

Deposição recente
Várzea Alta
Várzea Baixa
Lagos
Rio Amazonas
Paraná da Eva

Autores: RABELO, Davy e LOUZADA, Camila (2019).
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O mapa de unidades paisagísticas do Arquipélago do Januário, sintetizou as
unidades de paisagem como sendo seis, sendo as unidades terrestres as áreas: deposição
recente (DC), várzea alta (VA), várzea baixa (VB), e as unidades de paisagem hídricas
são elas o rio Amazonas, os lagos de depressão da várzea e o Paraná da Eva.
Sobre as unidades de paisagem hídrica, Schum (1977) já relatava que uma
bacia hidrográfica ou recorte espacial dá mesma, é um sistema fluvial que apresenta uma
dinâmica fluvial, que deve ser analisado em um recorte espacial, para que estas
informações não sejam perdidas ou meramente ignoradas quando tem poder de explicar
as condições atuais da paisagem (SUGUIO, 1998).
Para Louzada et al. (2020) se faz imprescindível considerar os corpos hídricos
em diferentes paisagens, como unidades sistêmicas de análise espacial, uma vez que todos
os corpos hídricos de alguma forma interagem com as paisagens em seu entorno, agindo
sobre essas.
Seja através da dinâmica fluvial (erosão, transporte e deposição), que
transforma a paisagem através da erosão fluvial “terras caídas” (CARVALHO,
2012), ou através do processo de deposição que produzem ondas de areia, e
posteriormente ilhas ou não (STEVAUX E LATRUBESSE, 2017) , seja
através das diferentes formas de uso deste elemento natural, e também por seu
poder de atuação sobre determinada paisagem, por meio das mares diárias
influenciadas pelos oceanos, ou pela sazonalidade natural do mesmo através
dos processos de cheias e vazantes nos rios as Amazônia (LOUZADA, et al.
2020, p. 108-109).

Devido ao seu potencial de influência e transformação sobre determinada
paisagem, os corpos hídricos foram considerados neste estudo como agente
transformadores ativos da paisagem de várzea do arquipélago do Januário.

5.2.1 Deposição Recente: novas paisagens.

As áreas de deposição recente presentes no Arquipélago do Januário, tem
idade inferior a 25 anos como é o caso da Ilha da Ponta (Oeste do Arquipélago), e é
caracterizada por terem baixa altimetria, geralmente inferior a 3m durante o período de
vazante do rio, apresenta grande extensão de partículas de areia expostas, conta com
presença de vegetação pioneira, que são indicadores de ilhas novas, principalmente
capim da praia (Echinochloa polystachya), ouraneira ou oerana (Salix marthan) e a
embaúba (Cecropia pachystachya), (D’ANGELO, 2009; PINTO, 2016) (FIGURA 34, 35
e 36).
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Sobre essa vegetação pioneira presente na área de deposição recente D’angelo
(2009), argumenta, que em áreas inundáveis a vegetação pioneira tolera períodos de seca
seguidos de inundação, e influenciam na sedimentação das áreas onde estão fixadas.
Figura 34: A presença de Capim da praia (Echinochloa polystachya), na deposição recente.

Fonte: Camila Louzada (2017)
Figura 35: A presença de uma reserva de Embaúba (Cecropia pachystachya) na deposição recente.

Fonte: Camila Louzada (2017).
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Figura 36: A presença da Ouraneira ou Oerana (Salix marthan) na área de deposição recente.

Fonte: Camila Louzada (2017)

As ouraneira ou orana (Salix marthan) tem sua dispersão de sementes
realizado pela água, o que viabiliza a dissipação e fixação em novas áreas recém
depositadas.

5.2.2. Várzea Alta
A várzea alta que representam 60% da área de estudo, e encontra-se localizada
sobre as margens do rio Amazonas e dos paranás. A vegetação predominante nessas áreas
deveria ser, a vegetação de floresta de várzea, característica desse ambiente. Todavia,
parte dessa unidade de paisagem, é ocupada por atividade socioeconômica principalmente
criação bovina (FIGURA 37) e bubalina e policulturas agrícola (ver capítulo 5), e
apresenta a vegetação de gramíneas principalmente, capim membeca (Paspalum repens),
capim morim (Paspalum fasciculatum) e a canaranas (Echinochioa polystachia) além de
outras, alguns autores se referem a essas áreas como, campos naturais de várzea
(RADAM, 1976; CRAVO 2002; RENÓ, 2011, EMBRAPA, 2012), e outros autores
chamam essas áreas de faixa justa fluvial (PACHECO et al, 2012; LOUZADA et al.
2018).
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Figura 37: Várzea alta, ocupada por atividades socioeconômicas.

Fonte: Camila Louzada (2018)

Assim como o próprio nome diz, as áreas de várzea alta, são as áreas mais
elevadas do arquipélago, ficam submersas em torno de 3 meses durante o ano, sobre as
coordenadas, 3°1’43” (FIGURA 38) a uma profundidade média de 2,5m no máximo em
cheias normais.
Figura 38: Várzea alta, coberto pelas águas do rio Amazonas, em Julho de 2018.

Fonte: Camila Louzada (2018)

É possível afirmar o nível de inundação a partir da confecção e instalação de
duas réguas de medição instaladas para medir o rio Amazonas na área de estudo à nível
de base fluvial. Não existe uma unanimidade na definição do conceito de nível de base
fluvial, somente na definição de nível de base geral, que são os oceanos, que serviram de
base para o nível de base fluvial.
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Sobre o nível de base fluvial Suguio (1992;2003) afirmou que seria o limite
topográfico, abaixo da água no qual a drenagem não consegue erodir o continente,
representando um possível estado de equilíbrio, entre a deposição e a erosão. Cunha
(2007) relatou que grandes estruturas fluviais, quando analisadas por segmentos
individualizados em perfis próprios, apresentam modificações particulares, diferente da
visão teórica do perfil longitudinal de rios. Diante disso, Christofoletti (1974) afirmou
que qualquer ponto de um rio é considerado um nível de base para todos os demais a
montante.
Objetivando medir diariamente o nível do rio Amazonas, duas réguas foram
instaladas no dia 01 de Dezembro de 2017, a régua de cor branca com altura de 2,5 metros
foi instalada na lamina de água sobre a área de deposição recente próximo à margem do
rio Amazonas (nível de base fluvial- 0); a segunda régua de cor verde com altura de 3 m
foi instalada atrás da primeira a 10m de distância, sobre a margem do rio (FIGURA 39).
Figura 39: Réguas de medição do rio Amazonas, instaladas na Ilha do Januário. Foto A: Régua branca
em 01/12/2017, e Foto B: régua verde em 10/07/2018.

A

Fonte: Camila Louzada (2017: 2018).

B
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A partir das medições coletadas na área de estudo banhada pelo rio
Amazonas, é possível afirmar que em comparação com as medições da régua instalada
no porto da cidade de Manaus banhado pelo rio Negro, apresentam variações diárias e
mensais, a exemplo enquanto em todo o mês de agosto de 2018 o rio Negro vazou/desceu
1,97cm, nas medições do rio Amazonas na Ilha do Januário marcaram 3,94 cm no mesmo
mês, é possível visualizar essa variação do nível dos rios no gráfico (1):

Gráfico 1: Variação do nível do rio Amazonas e do rio Negro em um período de 2 anos.

Autora: Camila Louzada (2020)

Essa variação do nível do rio, depende de uma gama de fatores que vão da
altimetria do relevo, da intensidade da precipitação a montante e a jusante da régua, a
velocidade da vazão do rio, e também da pressão hidráulica exercida sobre o rio.
No caso do Arquipélago do Januário, o mesmo encontrasse localizado a
menos de 8km por via fluvial da foz do rio Madeira que é o principal afluente do rio
Amazonas, portanto tendo uma vazão média de 100 000m³s¹ variando de acordo com a
época do ano, de enchente ou vazante (FILIZOLA, 1999).
O rio Madeira devido a sua elevada vazão exerce pressão hidráulica no rio
Amazonas durante sua cheia, que ocorre em período do ano distinto em cada rio, o que
justificaria a variação do nível do rio na área de estudo.
Durante o período de enchente do rio Amazonas de dezembro a junho, as
medições na Ilha do Januário demonstraram que o rio Amazonas, subiu ou desceu em
média, 2cm a mais diariamente, em comparação às medições realizadas no porto de
Manaus, o que contribui significativamente para o aporte de sedimentos presentes no rio.
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Sobre a vegetação presente na várzea alta, a mesma apresenta grande
diversidade botânica, devido à quantidade e variedade de sementes, transportadas pelos
rios. Dois exemplos dessa diversidade é a samaúma ou sumaúma (Ceiba Pentandra) e a
mungubeira (Mombax munguba), sendo as duas de tronco relativamente grosso e de
coloração esbranquiçada, de baixo valor comercial, mas de grande beleza (FIGURA 40)
Figura 40: Várzea alta tem a presença das Mungubeira (Mombax munguba) e da criação bubalina.

Fonte: Camila Louzada (2019).

Ainda dentro dá várzea alta, é possível visualizar a vegetação de aningal,
composta principalmente por aningá (Montrichardia linifera), apuí (Ficus dendrocido)
e mata- pasto (Senna reticulata), atingem altura variante entre 4 e 6m de altura, e estão
localizadas dentro dos lagos da região, sobre matéria orgânica decomposta, localizada
acima do nível da água na Figura (41) é possível visualizar o perfil transversal de um
aningal, e algumas características
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Figura 41: perfil transversal de um anigal e algumas características.
Vegetação
- Aningá (Montrichardia linifera)
- Árvore de Apuí (Ficus
dendrocida)
- Mata-pasto (Senna reticulata)

Solo
- Matéria orgânica decomposta, de
textura seca ou pouco molhada, de
constituição firme.
- Localizado acima do nível
d’água.

Animais
Jacaré
açú
(Melanosuchus niger).
-Jacaré tingá (Caiman
crocodilus)
Capivara
(Hydrochoerus murins)
hydrochaeris)
- Sucuri (Eunectes)

Org. Camila Louzada (2020)

Água
- Coloração preta ou café
(durante a vazante do rio).
- No período de cheia fica
parcialmente barrenta ou
esbranquiçada, devido a
presença das águas do rio
Amazonas.

A extensão do aningal pode variar de 10m até 50m, e apresentam outra
particularidade especial, eles são móveis durante o período de cheio do rio, isso porque,
os mesmos são facilmente deslocados pela ação dos ventos, pois sua vegetação muito
densa dificulta que o vento ultrapasse sua estrutura, o que rotineiramente resulta no
deslocamento do aningal (FIGURA 42).
Figura 42: Vegetação de Aningal.

Fonte: Camila Louzada (2019)

Predominam no anigal além da vegetação de Aninga (Montrichardia linifera)
também outras espécies, como o matupá (Paspalum repens), e a membeca (Paspalum
pyramidale).
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5.2.3 Várzea Baixa: o berçário da fauna e da flora.

A terceira unidade da paisagem insular mapeada, foram as áreas de várzea
baixa geralmente localizada no centro da ilha e as margens dos lagos, apresentam
vegetação de floresta de várzea preservada (FIGURA 43) e também a vegetação de
chavascal (FIGURA 44).
Figura 43: Floresta de Várzea localizada na várzea baixa.

Fonte: Camila Louzada (2019).
Figura 44: Chavascal, área constantemente alagada.

Fonte: Adailson Louzada (2020).

Ao contrário do aningal que está localizado acima do nível de água e é móvel,
o chavascal encontra-se constantemente inundado e é fixo à uma determinada área dentro
de um lago, apresenta em sua composição da vegetação, a mungubeira (Pseudobombax
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munguba), aninga (Montrichardia linifera), apuízeiro (Ficus dendrocida), canarana
(Echinochloa polystachya), pupunharana (Duckeodendron cestroides Kuhlm).
Tanto a floresta de várzea como a vegetação de chavascal encontram-se
preservadas, uma vez que não existem residências no centro do Arquipélago do Januário,
com moradores, somente em suas bordas, o que é uma característica da população
ribeirinha.
5.2.4 Unidade de paisagem hídrica: Rio Amazonas
O presente estudou considerou como unidades de paisagem (considerando a
análise sistêmica) a malha hídrica atuante sobre o arquipélago do Januário, devido o
mesmo ser uma área de várzea e estar sujeito a dinâmica fluvial natural da região.
O rio Amazonas exerce grande influência na paisagem do arquipélago do
Januário, seja através dos seus processos dinâmicos de erosão, transporte e deposição (ver
capítulo 3), seja através das enchentes anuais e sua capacidade de proporcionar novos
depósitos em toda a sua planície de inundação (FIGURA 45 e 46).
Figura 45: Registro do nível do rio Amazonas em setembro de 2016.

Fonte: Camila Louzada (2017).
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Figura 46: Registro do nível do rio Amazonas em Junho de 2018.

Fonte: Camila Louzada (2018).

5.2.5 Lagos de depressão da várzea

Os lagos de depressão da várzea ou lagos de várzea como são mais
conhecidos, permanecem com água durante todo o ano e servem de abrigo para uma
grande variedade de peixes, é possível visualizar uma lista deles no (APÊNDICE E). Mais
da metade dos 40 peixes listados nos lagos, encontra-se na lista de animais em extinção
devido seu valor comercial, entre eles o cascudo listrado ou cascudo zebra (Hyopancistrus
zebra), que é muito cobiçado por sua coloração preto e branco para serem utilizados em
aquários, o que resultou, que agora raramente visto nos lagos do arquipélago do Januário
(FIGURA 47).
Figura 47: Cascudo listrado ou cascudo zebra (Hyopancistrus zebra).

Fonte: Dicas de Aquário (2013)
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A bacia de inundação ou planície aluvial de parte da bacia Amazônica, que
compreende o estado do Amazonas, abriga uma grande concentração de lagos, a exemplo
do rio Solimões/Amazonas, que em uma extensão de 2.800 kilometros, em uma área de
92.400 km², dos quais 11% estão cobertos por cerca de 6.500 lagos, sendo 10% deles
maiores que 2 km² (SIPPEL et. 1992). Esses corpos de água constituem componentes
muito importantes da planície de inundação, e o mosaico lacustre pode exibir uma grande
diversidade em termos de origem, forma e funcionamento (STEVAUX e LATRUBESSE,
2017).
Utilizando como base a morfogenética fluvial Latrubesse (2012) classificou
os lagos da planície aluvial, em dois grandes grupos.
a. Lagos (pântanos) relacionados a migração lateral do canal e o processos de
abandono: lagos em trechos abandonados de canais (atrofia ou avulsão), lagos
meia-lua (oxbow lakes) simples ou encadeados, espirais de meandro (scroll
lakes) simples ou compostos, lagos de acreção lateral por amálgama de barras
de ilhas à planície aluvial ou ilhas preexistentes.
b. Lagos geradores por formas dominadas por acreção vertical, progradação
e inundações que afetam a planície de inundação e os rios tributários: lagos
arredondados, lagos gerados por lobos deltaicos coalescentes, lagos de dique
marginal, lagos de dique marginal em ilhas, vales afogados ou boqueados
(STEVAUX e LATRUBESSE 2017, p.208).

No caso do atual Arquipélago do Januário, o processo de formação se deu
com uma barra de deposição pré-existente, que sofreu anexação de barras laterais e
frontais, e recebeu incremento vertical e horizontal através das enchentes anuais do rio
Amazonas.
Sobre isso Leli (2015) afirma que o crescimento de uma ilha, que se dá, por
meio de sucessivas anexações de barras frontais e laterais, pode ocorrer em qualquer parte
dá ilha inicial, desde que ocorra condições de fluxos mais lento, permitindo a deposição
de novas barras de deposição.
Esse processo de agregação de barras a uma ilha pré-existente, Stevaux e
Latrubesse (2017) chamou de ilha composta (FIGURA 48).
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Figura 48: Modelo de formação de Ilha Composta

Fonte: Stevaux e Latrubesse (2017). Adaptado por Camila Louzada (2019).

Na primeira fase da figura, é possível visualizar uma ilha pré-existente, na
segunda fase é possível perceber o surgimento de uma barra de agregação lateral separada
da ilha inicial por uma depressão, na fase três a barra de agregação lateral já apresenta um
leve crescimento vertical em relação a ilha original, na quarta fase se repete o processo
de depressão preenchido por água, seguindo do processo de crescimento lateral, na quinta
e última fase a ilha inicial apresenta vegetação já consolidada e topografia rebaixada em
relação a barra de deposição lateral anexa. Isso ocorre, pois o processo de deposição nas
áreas de várzea, ocorre com maior intensidade na proximidade do canal principal, alguns
autores chamam essas áreas de faixa justa fluvial (PACHECO et al, 2012; LOUZADA et
al. 2018).
Sobre a presença de lagos nas áreas de várzea, alguns autores os descrevem
como lagos de ria fluvial (GOUROU, 1949), outros autores chamam de lagos bloqueados
cujas desembocaduras foram represadas ou barradas, a partir da variação do nível do mar
durante o Pleistoceno, quando o nível do mar estava 100 metros abaixo do nível atual
(SIOLI, 1984). Durante esse período o rio, depositou seus sedimentos no próprio canal
principal, e em alguns casos acabou represando os afluentes vindos da terra-firme,
formando lagos, que ficaram conhecidos como rias (GOUROU, 1949; SIOLI, 1984;
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IRION et al. 1994). Irion et al. (2009) complementa afirmando que as rias geralmente
ocupam vales mais baixos de rios menores, e também que transportam pouco material em
suspensão. Sioli (1994), cita o lago de Manacapuru, lago de Coari e lago de Tefé como
exemplos de lagos de ria fluvial.
Geralmente os lagos de ria fluvial apresentam suas nascentes em área de terra
firme, e tem sua foz represada por áreas de várzea, resultado do processo de deposição do
Quaternário, isso acontece com a bacia hidrográfica do rio Preto localizada fora da área
de pesquisa deste trabalha (FIGURA 49).
Figura 49: Bacia hidrográfica do Rio Preto represada por uma ria fluvial.

Rio Preto

Área de Várzea

Arquipélago do Januário

Fonte: Imagem do Google Earthn (2013)

Os lagos fluviais constituem componentes importantes na planície de
inundação, apresentam grande diversidade em termos de origem, forma e funcionamento.
São, em geral, áreas rebaixadas dentro das várzeas, e permanecem inundadas durante todo
o ano. Isso porque a água não provém unicamente do canal principal durante as cheias
anuais, ou da precipitação local, mas do aquífero geralmente muito raso e afloram com
maior intensidade em sedimentos lamosos como silte e argila (STEVAUX e
LATRUBESSE, 2017).
Outros autores afirmam que os lagos de várzea, são oriundos da redução de
energia potencial, e o confinamento a determinadas áreas durante a vazante do rio, com
isso os diques vão aumentando a topografia através do processo de decantação natural.
Geralmente os lagos de várzea são elementos dominantes na paisagem das
planícies aluviais, sendo adjacentes ou paralelos aos rios de água branca (JUNK et al.
1989), e são importante para a manutenção de organismos aquáticos adaptados a esses
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ambientes. O RADAMBRASIL (1976) estabeleceu pela primeira vez, um sistema de
classificação de lagos na Amazônia (QUADRO 4).
Quadro 4: Panorama dos tipos de lagos na Amazônia.
Tipo

Ocorrência

Lago de várzea

Em planície fluvial

Lago de contato litológico

Em área de contato
litológico

Lago de meandro

Em planície fluvial

Lago de dique

Em planície fluvial

Lago de restinga

Em planície fluvial

Lago adaptado a tectônica

Em áreas de subsidência
localizada

Lago de barragem

Em proximidade com a
foz fluvial

Gênese
Área
alimentada
pelo
transbordamento do rio principal,
promovendo
decantação
de
sedimentos.
Área alimentada pelo afluente
e/ou pelas chuvas onde ocorre
contato de litologias.
Áreas de colmatação isoladas do
rio principal por colmatagem.
Área onde ocorrem os processos
de slikke e schorre, mantendo um
lago entre os diques fluviais.
Antigas “baías” fluviais, isoladas
do rio principalmente pelo
processo de colmatação do tingo
restinga fluvial.
Áreas alimentadas por afluentes
e/ou pelas chuvas onde ocorreu
subsidência localizada controlada
por alinhamentos estruturais
Área onde a foz foi barrada e/ou
afogada assumindo a jusante
grandes
proporções
em
alargamento.

Fonte: RADAMBRASIL (1976)
Adaptado: Camila Louzada (2019)

Baseado na classificação do RADAMBRASIL (1976), o arquipélago do
Januário, abriga lagos de várzea característicos da bacia de inundação, e nesse caso
permanecem com água durante todo o ano. Foram catalogados 20 lagos na área de estudo,
são eles: Auaçu, Trairá, Comprido, Boiador, Capitari, Capitari Grande, Cavalo, Embaubá,
Boaiador, Rainha, Marajá, Abacate, Arraia Grande, Lago do Bicho, Vila Odete, Januará,
Ressaca, Lenço, Biorana, Juandiá (Entrevistado A).

5.2.6 Paraná da Eva

A última unidade de paisagem hídrica mapeada, é Paraná da Eva que é um
canal de ligação do próprio rio Amazonas, que contorna no sentido de oeste a leste o
Arquipélago do Januário. Os paranás são comuns em rios multicanais, como o rio
Amazonas, devido a capacidade hidráulica que o rio exercesse sobre a planície de várzea.
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O processo de formação de um paraná na Amazônia, estar diretamente ao
Quaternário, principalmente a última fase que ocorreu entre 6.500 a 11.000 anos atrás,
quando o nível dos oceanos ficou abaixo da cota atual, entre 25 à 45m (CORRÊA, 1990).
Sobre isso Vieira (1981), que essa variação do nível dos oceanos, afetou os processos de
erosão e sedimentação na costa marinha, como também dentro do continente, que hoje
evidencia resquícios de épocas passadas. Um exemplo desses registros passados são os
folhelhos que apresentam fósseis marinhos as margens na BR-174 (Manaus-Presidente
Figueiredo), que marcam o limite do mar Amazônico que existiu antes da formação das
Cordilheira dos Andes, que mudou o curso do rio Amazonas para o que conhecemos hoje,
com sua foz no Oceano Atlântico (MIRANDA, 2001).
Com o nível do mar muito abaixo, isso afetou o processo de sedimentação do
rio Amazonas, pois grande quantidade de sedimentos foi depositado no próprio curso do
rio, não de maneira uniforme, mas em lugares onde o fluxo de correnteza era menor
(SIOLI, 1985), criando ilhas e arquipélagos de várzea que acabaram sendo contornados
por cursos do próprio rio Amazonas, formando os paranás, quando o nível dos oceanos
voltou ao normal.
O Paraná da Eva sofre influência direta do rio Amazonas, permanecendo com
água durante todo o ano. Sobre isso Ab’Saber (2002) afirmou que os paranás podem estar
presentes tanto entrecortando a floresta de terra firme que recobrem tabuleiros, que são
descritos como falsos rios pelos francês e o yazoo river dos norte americanos. Mais
também estão presentes nos ambientes aquáticos e subaquáticos das planícies aluviais
labiríntica, no mosaico terra/água, interposta entre o Paraná e o rio Amazonas
propriamente dito, ocorrem ecossistemas muito diferenciados entre si, ainda que
pertencentes a uma só família do ponto de vista hidrogeomorfológico (AB’SABER, 2002,
p.9).
As dimensões de um paraná são variáveis, ao longo do rio Amazonas, mas no
geral apresentam navegabilidade durante todo o ano, com largura e profundidade relativa,
influência pela sazonalidade do curso principal.
Alguns afluentes do rio Amazonas, tanto da margem direita como esquerda
deságuam suas águas em paranás, o que influência na coloração das águas do mesmo, em
relação ao curso principal do rio Amazonas. No caso do Paraná da Eva o mesmo, recebe
as águas da bacia hidrográfica do rio Preto durante a enchente.
Nesse capítulo foram apresentados as unidades de paisagem do Arquipélago
do Januário, sendo seis divididas entre três insulares paisagem: deposição recente (DC),
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várzea alta (VA) e a várzea baixa (VB), e três unidades de paisagem hídricas sendo elas:
o rio Amazonas, os lagos de depressão da várzea e o Paraná da Eva. A seguir será
apresentado o processo de ocupação do Arquipélago do Januário, e o modo de vida da
população ribeirinha adaptada a sazonalidade das águas.
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CAPÍTULO 6: MODO DE VIDA RIBEIRINHO: OCUPAÇÃO DA TERRA NO
ARQUIPÉLAGO NO JANUÁRIO (1919-2019)
Na vazante do rio
Todos se põem ao plantio
Pois, quando as águas subirem
Eis o maior desafio que é viver
A colheita há de ser
Antes das águas revoltas
Pois, quando a vazante inundar
Sei onde vou aportar o meu barco
Ribeirinhos guardiões
Hino do Sínodo Pan-amazônico- Antônio Carlos

O processo de ocupação do que hoje é o Arquipélago do Januário, está
vinculado ao primeiro Ciclo da Borracha, que ocorreu entre 1879-1912, onde centenas de
milhares de pessoas migraram para os estados do Amazonas e do Pará, para trabalhar na
retirada do látex da seringueira (Hevea brasiliensis). Todavia, essa migração expressiva
não chegou a ocupar significativa porcentagem da Amazônia, ficando concentrada em
locais chamados seringais, principalmente no Amazonas nos altos cursos dos rios Juruá,
Purus, Javari e Madeira e seus afluentes localizados no sul do estado, e no Acre recém
conquistado.
Partindo da cidade de Manaus, as viagens pelos rios até os seringais levavam
de semanas até meses para serem concluídas, devido as distâncias e também o meio de
transporte que eram barcos movidos a lenha, que levavam os futuros seringueiros, para
trabalharem nos seringais.
A migração expressiva para o estado do Amazonas alavancou a produção de
borracha, e o primeiro recorde do século XX aconteceu em 1900 quando a produção
alcançou a marca histórica de 27.650.000 toneladas, logo após a chegada de 45.792
migrantes oriundos principalmente dos estados do nordeste brasileiro (SOARES, 1963;
BATISTA, 2007; LOUZADA, 2014).
Em 1910 a exportação de borracha produzida na Amazônia representou 40%
do total de exportações brasileiras, contra 40% da produção de café produzido no sudeste
brasileiro naquele ano (BATISTA, 2007).
Com a perda do monopólio de produção da borracha, para a borracha
produzida na Malásia e na Indonésia, e os preços mais baixos praticados, provocou a
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quebra da borracha no Brasil em 1912, afetando os principais estados produtores
Amazonas e Pará. A produção passou a cair vertiginosamente em consequência dos
preços praticados chegando a 1920 com uma produção de 23.586.000 toneladas, e a 1932
produziu o patamar mínimo de 6.225.000 toneladas (BATISTA, 2007).
Largados à própria sorte nos seringais nos altos cursos dos rios, os exseringueiros se viram obrigados a procurar outras fontes de renda para viver, porém
segundo Benchimol (1946, p.34) “Agricultura não rima bem, com seringa”, os extratores
eram, impedidos de cultivar os solos da região, pois deveriam “comprar” dos próprios
donos dos seringais, os “seringalistas” os produtos que necessitavam, criando assim uma
dívida continua que seria paga com látex.
Por interesses mercantis, aliados a necessidade imediata, durante o ciclo da
borracha foi preciso importar alimentos maciçamente. E quando os preços
caíram e os seringueiros puderam plantar e colher, não alcançaram grandes
safras, primeiro porque não sabiam trabalhar a terra, e depois porque não
tinham mercado para a venda da produção, cingindo-se, assim, a uma
agricultura puramente de subsistência. Adaptaram-se, porém, facilmente a uma
indicação tácita da ecologia regional, usando as várzeas como lugar por
excelência para os “roçados”: além de serem áreas fertilizadas pelo húmus das
enchentes, não demandavam grande trabalho para a sua preparação, apesar de
não permitirem a implantação de culturas perenes, passando praticamente seis
meses alagadas. (BATISTA, 2007, p.174).

Apesar do recorde de produção de borracha em 1900, muitos dos migrantes
que chegaram no Amazonas para trabalhar nos seringais, devido a difícil viagem de seus
estados de origem, principalmente do estado do Ceará, até a cidade de Manaus a partir de
navio, optaram por não seguir a viagem de Manaus para os altos cursos dos rios nos barcos
a vapor, optaram por residir na capital, ou nas proximidades.
Assim como os ex-seringueiros que nunca tinham cultivado os solos da
Amazônia, os migrantes que optaram por residir nas proximidades da cidade de Manaus,
enfrentaram grandes dificuldades para se adaptar a região, alguns decidiram retornar a
seus estados de origem, e outros graças as experiências de vida trocadas entre a população
ribeirinha residente a muitas gerações nas áreas de várzea, e os novos moradores
migrantes, acabou por render frutos com uma troca de experiências. E influenciaram o
processo de ocupação do entorno do município de Manaus, e que hoje são municípios que
compõem a Região Metropolitana de Manaus-RMM.
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6.1 Ocupação da Ilha do Januário.

O Arquipélago do Januário encontra-se ao sul do município de Itacoatiara às
margens do rio Amazonas, com área de aproximadamente 332,945 km².
A maior ilha do arquipélago é a Ilha do Januário que sempre foi a área alvo
de ocupação, e atualmente encontra-se povoada, seu processo de ocupação é relatado da
segunda metade do século XIX, com a presença de cinco famílias ribeirinhas, e por volta
de 1900 começam a chegar novos futuros moradores, são eles três imigrantes de origem
nordestina e dois migrantes portugueses.
Sobre a chegada de moradores na Ilha do Januário, o agricultor entrevistado
A, relatou:
Meu pai nasceu em Cratéus no estado do Ceará, veio pra Manaus em busca de
trabalhar na retirada da borracha, pois já tinha feito isso lá no Piauí com a
maniçoba, só que ele passou muito mal na viagem de navio vindo pra Manaus,
e não quis ir lá pra cima, pois ia passar muito tempo no barco, e resolveu ficar
em Manaus um tempo, não deu muito certo, então comprou uma canoa de
verdade feita no tronco de uma árvore inteira e coberta de palha, e desceu o rio
com um caboclo no remo e veio parar aqui... ele dizia que era lindo só tinha
muita árvore e uma fartura de água d’agente chorar de alegria, e lá pra frente
tinha outras casinhas bem longe e a casa do caboclo que trouxe ele.
(AGRICULTOR ENTREVISTADO A, 2019)

Indagado sobre o ano que ocorreu isso, o entrevistado relatou que seu pai
dizia, “que foi o ano, que eu nasci de novo em 1905” (AGRICULTOR ENTREVISTADO
A, 2019).
Eu curumim, ia correr lá dentro no cacoal da ponta, de um velho português
pois ele tinha muitos filhos pra eu brincar, tinha muita mata nessa berrada toda,
papai me ensinou a tirar o leite da seringa, e eu fiz muito isso com ele, até não
dá mais. Mas a mamãe era de Autazes, e sempre plantou roçado, feijão, tinha
muita galinha e tinha bode, a terra não ia pro fundo até eu ficar rapazote
(AGRICULTOR ENTREVISTADO A, 2019).

Em um primeiro momento o processo de ocupação das várzeas, foi marcado
pelo extrativismo (NODA, 1985). A começar pela seringueira que não é exclusiva dos
altos cursos dos rios, mas também pode ser encontrada nas áreas de várzea de todo o rio
Amazonas e seus afluentes diretos. Por causa disso, e pelas informações coletadas dos
entrevistados, os primeiros moradores da região trabalharam na retirada de látex devido
à grande quantidade de árvores de seringueiras presentes na Ilha do Januário.
Segundo Vieira e Gama (2000), as seringueiras se adaptam a diferentes tipos
de solos, desde que apresentem boas propriedades físicas, solos bem drenados, e não
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compactados, e em relevo plano ou suavemente ondulado, e que o lençol freático esteja
abaixo de 5m de profundidades, pois não suporta solos encharcados. Sobre isso Cunha et
al. (2000) afirmam que a seringueira prefere solos profundos, porosos bem drenados, com
textura argilosa, e com boa retenção de água e umidade, pois a planta necessita absorver
do solo uma grande quantidade de água, para produzir látex, que chega a conter até 68%
de água (CUNHA et al. 2000; ARAÚJO, 2010).
Mesmo com a fartura de seringueiras, os moradores tinham plantações de
árvores frutíferas como goiaba (Psidium guajava), caju (Anacardium occidentale),
laranja (Citrus sinensis), limão (Citrus limonium), maracujá (Passiflora edulis), jenipapo
(Genipa americano), camu-camu (Myrciaria dubia), canapum (Physalis angulata),
sendo as três últimas frutas típicas de ambientes de várzea da Amazônia.

6.1.2. Ciclo Econômico do Cacau na Ilha do Januário

Pesquisas recentes com datação de carbono 14, afirmam que o cacau é
originário da Amazônia e não da América Central como se pensou por muitos anos,
segundo arqueólogos que estudaram um sítio arqueológico localizado no sudoeste do
Equador, estimaram que o cacau já era consumido na região há mais de 5,5 mil anos atrás.
Todavia, este não é o primeiro estudo a afirmar isso, pois Cheesman (1944), há 75 anos
atrás, já afirmava que o cacaueiro é uma árvore nativa da região Amazônica, pois suas
características são de floresta úmida, e vive sobre sub-bosques, cercado por árvores
maiores que ele, sendo que a altura média de um cacaueiro adulto, varia entre 20 e 30m
de altura, provavelmente sua origem estaria localizada entre os rios Napo e Putumayo,
no alto curso do rio Amazonas.
Ainda, segundo Cheesman (1944), embora o cacau tenha sido cultivado no
México e na América Central por mais de 2 mil anos, nenhuma população de cacau
selvagem foi encontrada na região, somente em áreas onde já existiu cultivados,
sugerindo que o mesmo foi introduzido, e as análises dos arqueólogos equatorianos
provaram essa hipótese.
Assim como as seringueiras, os cacaueiros também eram facilmente
encontrados nas áreas de várzea, e estavam presentes na Ilha do Januário. Segundo o
aposentado entrevistado D, relatou que:
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Meu avó era português, veio pra cá moço e morou aqui até morrer, meu pai foi
pra cima trabalhar no seringal, quando nasce (1924), e minha mãe morreu, meu
avó que me criou, no meio da plantação de cacau, tinha tanta árvore de cacau
e seringa, que ficava tão escuro debaixo das árvores quando era meio dia, que
parecia de noite, a gente comia as frutas direto do pé, era abiu, ingá, laranja,
banana tinha de fartura (APOSENTADO ENTREVISTADO, D., 2019).

O entrevistado citou um ditado muito popular utilizado na região, “de que
tudo era à preço de banana” pois como todos os moradores na ilha tinham pequenos sítios
ao redor de suas residências, e esses sítios tinham muitas árvores frutíferas, não era
comum a venda dessas frutas, que eram consumidas somente pelos próprios moradores.
Durante a II Segunda Guerra Mundial, o Brasil e Estados Unidos da América,
firmaram um acordo, e criaram o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para
a Amazônia-SEMTA, que resumidamente tinha o objetivo de recrutar trabalhadores e
suas famílias e mandá-los para os seringais na Amazônia, afim de incrementar a produção
de borracha e destina-lá aos Estados Unidos (BRASIL, 1943).
Para o governo brasileiro era uma grande oportunidade para mitigar alguns dos
mais graves problemas sociais brasileiros. Somente em Fortaleza, cerca de 30
mil flagelados da seca de 1941-1942 estavam disponíveis para ser enviados
imediatamente para os seringais. Mesmo que de forma pouco organizada, o
DNI (Departamento Nacional de Imigração) ainda conseguiu enviar quase 15
mil pessoas para a Amazônia, durante o ano de 1942, metade das quais homens
aptos ao trabalho nos seringais. Aqueles eram os primeiros soldados da
borracha. Simples retirantes que se amontoavam com suas famílias por todo o
nordeste, fugindo de uma seca que teimava em não acabar e os reduzia à
miséria. Mas aquele primeiro grupo era, evidentemente, muito pequeno diante
das pretensões americanas. (NECES, 2013, p.7)

Segundo Neces (2013) entre 1942-1945 estima-se que foram enviados para
os seringais 60 mil pessoas, “desse total quase metade acabou morrendo em razão das
péssimas condições de transporte, alojamento e alimentação durante a viagem, como
também pela ausência quase absoluta de médicos” (NECES 2013, p.8).
Devido as dificuldades logísticas, seja para transportar futuros seringueiros
de outras regiões do país até os seringais, seja pela dificuldade de adaptação dos mesmos,
e principalmente pelas condições de trabalhos, o Brasil não conseguiu chegar nem a
metade da meta de produção esperada pelo aliado, e com o fim da II Segunda Guerra
Mundial, o acordo de exportação de borracha da Amazônia foi rapidamente cancelado,
com a abertura das regiões produtoras do sudoeste asiático novamente, para o mercado
internacional.
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Por sua vez, os “soldados da borracha” como ficaram conhecidos esses
migrantes que chegaram à Amazônia durante a segunda guerra, foram também
abandonados à própria sorte assim como ocorreu com os primeiros migrantes, também
tiveram que se adaptar à região.
Algumas centenas de ex-soldados da borracha, optaram por se deslocar pelo
rio em direção a cidade de Manaus com suas famílias, em canoas de madeira cobertas de
palha, semelhante a (FIGURA 50), com o uso do remo, a duração da viagem levava
meses, devido à distância.
Figura 50: Canoa de madeira maciça (a esquerda), e canoa de fibra de vidro (a direita).

Fonte: Adailson Louzada (2020)

Sobre essas longas viagens, o aposentado entrevistado E, relata que é filho de
um português, que chegou a Manaus em 1898 e permaneceu até 1900, quando foi enviado
para administrar um seringal chamado Vila Cauña na foz do rio Tarauacá, no alto curso
do rio Juruá.
O português pai do entrevistado permaneceu no seringal onde constituiu
família, e é onde o entrevistado nasceu. Toda a família desceram juntos o rio Juruá em
1940, em direção a ilha do Januário, quando o entrevistado tinha dez anos de idade, ele
relata que não sabe dizer quanto tempo durou a viagem na canoa, mas que paravam a
noite para dormir as margens do rio, que comiam o que o pai conseguia caçar ou pescar,
passavam dias sem visualizar qualquer residência, e que quando chovia era muito frio,
pois tudo molhava.
Optaram por morar na Ilha do Januário, pois a avó do entrevistado também
português já residia na ilha do Januário. Ele descreve a ilha com muitas árvores, e que ele
e os irmãos ajudaram o pai a construir a primeira casa deles ali.
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Logo que chegamos aqui, foi muito trabalho para construir nossa casa, derrubar
uma parte da mata pra fazer roçado, botar a plantação de mandioca, feijão de
praia, jerimum, banana, e cana de açúcar pra nós comer, era tudo nosso, tinha
muita fartura de peixe de todo jeito (APOSENTADO ENTREVISTADO, E).

Tudo mudou com a cheia do rio Amazonas em 1953, quando o rio Negro
atingiu a maior cota histórica já registrada até então atingiu a marcar de 29,69cm no Porto
de Manaus (CPRM, 2007), que influenciou a jusante.
Depois da grande cheia de 53, tudo mudou por aqui a maioria das árvores de
cacau morreu, cacau não gosta de muita água né, e já eram bem velhos, morreu
muitas árvore que dá fruta também, abiu, laranjeira, e banana e caju também,
foi muito triste vê a água chegando e não puder fazer nada naquele ano... depois
daquele ano, todo ano o rio sobe (AGRICULTOR/APOSENTADO E, 2019).

Sobre a subida do rio, o Porto de Manaus, apresenta dados de medição do
nível do rio Negro desde 1902, nele é possível visualizar a variação diária e anual do rio.
Com a subida do nível do rio em cota nunca antes registrada, gerou muitas
perdas sejam de árvores frutíferas, de pequenas criações como galinhas e patos, ou seja
de algumas residências, até então, não tão altas que as deixasse fora do nível máximo de
água. Foi necessário investir em novas fontes de renda para a manutenção das famílias.

6.1.3 Ciclo Econômico da Juta

A juta foi introduzida no Amazonas por colonos japoneses, funcionários da
Companhia Industrial Amazonense Sangyo Kabushiki, trouxeram sementes do estado de
São Paulo, e também do Japão, e posteriormente da Índia, para iniciar as tentativas de
adaptação da planta ao clima e solo Amazônico. As tentativas de adaptação tiveram início
em 1931 no Projeto de Assentamento Vila Amazônia que hoje, faz parte do município de
Parintins (HOMMA, 1973).
As primeiras tentativas de adaptar a juta à Amazônia fracassaram devido uma
grande variedade de motivos, seja o ataque continuo de pragas, como as formigas
cortadeiras ou saúva (Atta laevigata), seja o baixo desenvolvimento da planta que
inicialmente não alcançou nem 2m de altura.
Apesar da descrença geral dos imigrantes japoneses com o desenvolvimento
da juta, o senhor Ryota Oyama continuou a fazer o plantio, até conseguir uma muda
diferente das demais e que apresentou crescimento maior do que, todos as tentativas
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anteriores a colhendo em 1934, com a quantidade de semente obtidas Oyama, plantou em
1935 e colheu em 1936 cerca de 32kg, da nova semente adaptada a região Amazônia
(HOMMA, 2016). Para Brandão (2016), com esses 32kg de sementes adaptadas por
Oyama, que foram plantadas na Ilha da Formosa, área de várzea da Vila Amazônia, foi
possível expandir a produção nos anos seguintes.
A implantação da colônia japonesa em Vila Amazônia, Parintins (AM), no
início da década de 1930, primeiramente atendeu aos interesses dos
governantes de cada país. No caso do governo japonês o apoio obtido para seus
compatriotas, diante das crises internacionais enfrentadas e provocadas por
conflitos mundiais. Para o governo brasileiro satisfazia o interesse de ocupar o
vazio demográfico amazônico, injetava novas tecnologias e mão-de-obra
especializada na agricultura regional e tentava retomar o desenvolvimento
socioeconômico na Amazônia, estagnado devido decadência do ciclo da
borracha (BRANDÃO, 2016, p.58).

O autor também chama atenção para a coexistência de dois grupos sociais tão
distintos, convivendo no mesmo espaço e trabalhando na Vila Amazônia com um objetivo
comum, que é produzir juta, mesmo com as dificuldades de comunicação, e todas as
diferenças culturais existentes (BRANDÃO, 2016).
Todavia em 1942 durante a Segunda Guerra, ocorreu o rompimento das
relações diplomáticas entre Brasil e Japão, o que afetou diretamente os colonos japoneses
residentes na Vila Amazônia, que foram privados da comunicação, e tiveram seus bens
confiscados pelo governo brasileiro, o que afetou drasticamente as atividades produtivas
(BRANDÃO, 2016).
Perseguidos pelo governo brasileiro, os japoneses que não foram presos e
deportados de volta ao Japão, fugiram para o município de Alenquer no estado do Pará,
cabendo ao caboclo e ao ribeirinho, difundir as sementes de juta adaptadas as várzeas do
rio Amazonas.
É homologado a Lei 1.054 de 16 de Janeiro de 1950, que criou uma Estação
Experimental para o cultivo de juta no município de Parintins, sob coordenação do
Instituto Agronômico do Norte, com o objetivo de realizar o melhoramento genético da
semente da juta, e expandir ainda mais a produção de juta.
Para Homma (2016) tanto a lavoura de juta como a lavoura de pimenta do
reino, deram uma resposta incontestável de aversão dos pequenos produtores da
Amazônia em relação a novas tecnologias as tentativas de mecanização da produção.
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Provou-se com essas duas culturas, que os pequenos produtores da região
respondem rapidamente aos sinais de preço e mercado, apreendem
rapidamente técnicas complexas, mesmo sendo culturas exóticas e numa época
em que inexistia o serviço de extensão rural. Isto pode trazer um grande recado
para resolver os problemas ambientais da Amazônia e na busca da
sustentabilidade, mediante novas opções tecnológicas e de mercado
(HOMMA, 2016, P.8).

Aproximadamente no final da década de 50 o cultivo da juta chegou à Ilha do
Januário, sendo produzida com maior intensidade a partir de 1953 após a grande cheia,
quando a produção de cacau entrou em declínio, novas formas de produção de renda
foram praticadas.
Em 1971, a produção de juta, levou o município de Itacoatiara ao segundo
lugar, como grande produtor no estado com 2.317 produtores ou juteiros, ficando atrás
somente do município de Manacapuru com 3.629 juteiros, e à frente do município de
Parintins com 2.96 produtores de juta, o berço da adaptação da juta as áreas de várzea no
Estado (JUNQUEIRA, 1972).
Com os baixos preços praticados da juta, e os custos não só financeiros com
a comprar de sementes, mas também os custos físicos da sua produção, pois o juteiro
ficava com parte do corpo submerso na água durante longas horas, para colheita, o
tornando vulnerável ao ataque de animais como cobra cicuriju ou sucuri (Eunectes), peixe
elétrico (Electrophorus electricus), e jacarés, todavia, apesar das condições de trabalho
árduas, a juta somente deixou de ser produzida a partir da década de 80 na região (Figura
51)
Figura 51: Colheita de juta.

Fonte: EcoBgs Brasil (2015)
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Com a entrada no mercado da sacaria produzida de polipropileno, e sua rápida
produção, levou a produção da fibra natural de juta a cair vertiginosamente devido aos
baixos preços praticados.

6.1.4 O cultivo de policulturas e a criação bovina

Os ribeirinhos da Ilha do Januário sempre cultivaram seus pequenos sítios
com produção de frutas, legumes e verduras, destinados para suprir as necessidades
familiares, e não direcionada para o mercado consumidor mais próximo que é Manaus a
montante, ou a cidade de Itacoatiara a jusante da ilha.
Em pleno século XXI quando a modernidade e a modernização mais parecem
afirmadas, o “espraiamento” da industrialização apresenta certos limites, não acalçaando
todos os lugares, e é nesse momento que;
[...] populações inteiras se insurgem e ensejam a formação de novos sujeitos
com valores subníveis na lógica da modernização capitalista de acumulação,
da urbanização, da proletarização e da ocidentalização, são eles barrageiros,
geraizeiros, vazanteiros, faxinalenses, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros,
caiçaras indígenas e outros mais. (SOUZA 2019, p.274).

O posicionamento capitalista predominante é intensa exploração do ambiente
natural, visando aumento de lucro, e acumulação de capital alimentado pelo consumismo
desenfreado. Todavia as populações tradicionais, tem uma relação diferente com a
natureza (VIANNA, 2008). Sobre isso o ribeirinho, tem um modo de vida que se
contrapõem ao sistema capitalista, fazendo uso de diferentes elementos naturais de forma
ímpar (WISTKOSKI, 2007; FRAXE et al. 2007).
Essas populações tradicionais, são detentoras de valores individuais, que
visam preservar a natureza e o bem estar coletivo, sobre o egoísmo individual, valores e
costumes esses, que não podem ser subornados, o que não os impede de interagir com o
sistema capitalista, adotando estratégias mistas de sobrevivência, sem perder sua essência
(SOUZA, 2019).
O ribeirinho, buscando manter essa estratégia de vida mista, costuma se
relacionar com o sistema capitalista, por meio da venda da sua produção agrícola.
Entretanto, com o baixo preço da juta na década de 80 a cultura foi abandonada, e os
ribeirinhos do arquipélago do Januário abandonaram sua produção, passando a investir
na produção de frutas e verduras de ciclo curto, melhor adaptadas às áreas de várzea, são
elas, macaxeira (Manihot dulcis), melancia (Citrullus lanatus), melão regional (Cucumis
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melo), maracujá (Passiflora edulis), mandioca (Manihot esculenta Crantz), utilizada para
a fabricação de farinha d’água, que é produzida pelos ribeirinhos nas casas de farinha
(FIGURA 52).
Figura 52: Forno de torrar farinha d’água.

Fonte: Camila Louzada (2020).

E alguns moradores voltaram-se para a produção de hortaliças, como pimenta
malagueta (Capsicum frutescens), pimenta cheirosa (Capsicum chinense), cebolinha
(Allim fistulosum), coentro (Coriandrum sativum), chicória (Eryngium foetidum ), pepino
(Cucumis sativus), tomate cereja (Solanum iycopersicum), berinjela (Solanum
melongena), couve (Brassica oleracea) etc.
Outros ribeirinhos além de investir na produção dessas policulturas, passaram
a trabalhar com bovinos da raça zebu nelore (Bos taurus indicus), que melhor se adaptou
à região, devido sua resistência física. O primeiro desafio de investir em qualquer
atividade econômica na Ilha do Januário é torná-la adaptável à sazonalidade do rio
Amazonas, que é o relógio e calendário tanto dos ritmos sociais, como da produção
agrícola.
Os ribeirinhos por integrarem o grupo de populações tradicionais e fazerem
uso dos elementos naturais como sistema de orientação para a produção, fazem uso do
tempo ecológico.
O tempo ecológico possui uma concepção cíclica, sendo também uma
contagem anual, que é feita a partir das atividades desenvolvidas (REESINK, 1998),
associada aos elementos naturais.
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No caso dos ribeirinhos da Ilha do Januário, todas as atividades produtivas
foram adaptadas ao período que a várzea passará seca entre os meses de agosto e março
do ano seguinte, no caso da criação bovina a mesma é deslocada para a terra firme durante
o período de cheia do rio.
Essa concepção cíclica do ribeirinho exige uma programação de atividades
econômicas adaptadas à sazonalidade das águas que é, seu relógio e calendário, assim
como uma excelente programação financeira capaz de suprir as necessidades familiares,
no período que o produtor não estiver obtendo renda.
Ao contrário da produção agrícola nas áreas de terra firme que geralmente
iniciam seu período de plantio, nos primeiros meses do ano, os cultivos das áreas de
várzea da Ilha do Januário, o calendário inicia no mês de Julho (FIGURA 53).
Com o plantio das sementes de frutas que serão comercializadas no segundo
semestre do ano, e início do ano seguinte.
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Assim que o rio Amazonas, apresenta os primeiros sinais de vazante no mês
de julho, inicia-se o plantio de sementes de melancia e maracujá em sacos ou copos de
plástico. Nos últimos dois anos as sementes plantadas de melancia foram Citrulles
Lanatus, que tem preço de um pacote com 200gramas de sementes, variante entre 360 e
330 reais em Manaus (cotação de Juho de 2019), e começam a ser colhidas entre os meses
de Outubro e Novembro, o peso de um fruto pode variar entre 10 e 30 kg (FIGURA 54).
Figura 54: Melancia (Citrullus lanatus)

Fonte: Camila Louzada (2019)

A comunidade Nossa Senhora da Conceição, uma das quatro comunidades do
Arquipélago do Januário, é uma grande produtora de melancia, todavia devido à área de
deposição recente localizada a sudoeste do arquipélago, os produtores dessa comunidade
tem extrema dificuldade de transportar a produção das áreas de plantio até a margens do
rio, sendo os frutos contabilizados em centenas e até milhares de unidades.
A distância entre a área de plantio e a margem do rio, é de aproximadamente
5km, e esse trajeto é feito de forma manual, onde os frutos são colocados em sacos de
fibra ou propileno e carregadas nas costas, até o local onde encontra-se o barco que irá
transportá-los até o mercado consumidor mais próximo (FIGURA 55).
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Figura 55: carregador de melancia

Fonte: Maria Oliveira (2013)

O desgaste físico dos produtores para deslocar a produção é altíssimo, uma
vez que os mesmos não dispõem de equipamentos para realizar tal trabalho, todavia isso
não os desmotivam a produzir melancia todos os anos, desde que o preço de mercado
equilibre os gastos, o que, muitas vezes não acontece, e quando isso ocorre os frutos não
são colhidos.
Assim como as sementes de melancia as sementes de maracujá (Passiflora
edulis) também são plantadas em recipientes de plástico no mês de julho e posteriormente
levadas ao solo, todavia a colheita somente se inicia no mês de dezembro até o mês de
abril (LOUZADA et al. 2018), quando a subida das águas mata os pés de maracujá
(Figura 56).
Figura 56: Plantação de maracujá sendo atingida pelas águas.

Fonte: Camila Louzada (2019)
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A criação bovina sempre existiu no arquipélago juntamente com outras
práticas agrícolas, alguns entrevistados relataram que seus pais já criavam gado antes
deles nascerem no início do século XX (FIGURA 57), todavia, a prática somente se
expandiu a partir da década de 1980, devido as dificuldades na produção da juta.
Figura 57: Rebanho de gado.

Fonte: Camila Louzada (2019)

A criação de bovina, é geralmente destinada à retirada de leite, fabricação de
queijo manteiga , queijo coalho e manteiga de gado, e a venda de leite in natura
(LOUZADA et al. 2018), durante o ano, todavia como a maioria do gado criado no
arquipélago é destinado ao abate durante os meses de janeiro á março.
Os ribeirinhos que têm rebanho em sua grande maioria também têm uma
segunda residência localizada nas áreas de terra firme geralmente localizada na bacia
hidrográfica do rio Preto. Essa segunda residência é utilizada somente quando o rio
Amazonas, começa a recobrir a várzea alta por volta dos meses de Março ou Abril, e é
quando o rebanho é levado de barco ou balsa (FIGURA 58) para as propriedades na terra
firme, onde devem permanecer até que a descida das águas se inicie ente o final de Julho
e início de Agosto, quando o rebanho retorna às áreas de várzea.
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Figura 58: Rebanho desembarcando na várzea.

Fonte: Camila Louzada (2018)

Essa adaptação dos sistemas produtivos à sazonalidade das águas do rio
Amazonas, que faz da população ribeirinha uma população tradicional, pois tem como
orientação elementos naturais como relógio e calendário, e é reconhecida como tendo um
tempo ecológico próprio, sobre isso (WISTKOSKI, 2007) complementa afirmando que o
modo de vida do camponês varzeano/ribeirinho localizado no curso inferior do rio
Solimões/Amazonas, representa uma específica organização social de tentativa autônoma
de sobrevivência, se contrapondo ao modo de vida capitalista extremamente consumista.
O tempo ecológico rege as populações tradicionais, fazendo uso de elementos
naturais como sistema de orientação (HUGUENIN, 2005). Essas populações tradicionais
associam elementos/sazonalidades naturais aos seus modos de vida, no caso dos
ribeirinhos do Arquipélago do Januário, os mesmo adequaram a produção de policulturas
e a criação bovina ao período que a várzea passará seca, isso porque descobriram há
muitas gerações à fertilidade dos depósitos aluviais proporcionados pelo rio, durante as
cheias, o que torna as várzeas extremamente férteis em seu período seco.
Para Benchimol (2009) essa população que reside nas várzeas de “Povos
Ribeirinhos, por sua vez Noda (1997; 2000) utiliza o termo “Povos das Águas” e
posteriormente “homens anfíbios” em relação aos próprios sistemas de várzeas, para
descrever a adaptação dessa população à sazonalidade das águas.
Independente dos nomes dados pelos autores, todos convergem para a
admiração e o respeito, à resiliência ribeirinha, e seu modo de vida adaptado à dinâmica
das águas dos rios de água branca, e sua produção de policulturas e criações direcionadas
tanto para o abastecimento familiar, como para a comercialização. E mesmo com as
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influências do mercado capitalista, preservar suas tradições e costumes, seja no cultivo
da terra, na produção de diversas frutas e verduras, e principalmente na produção de
farinha d’água, e a manutenção de pequena criação de galinhas, patos e porcos.

6.2 Evolução dos Sistemas Produtivos da Arquipélago do Januário.

Os sistemas produtivos praticados no Arquipélago do Januário, se concentram
na maior ilha, a Ilha do Januário, que foram sendo substituídos com o passar o tempo,
influenciados por dois fatores principais, a subida das águas do rio Amazonas e pelos
baixos preços praticados no mercado consumidor.
A partir das entrevistas com os moradores mais antigos, foram produzidos
croquis com a evolução dos sistemas produtivos da unidade familiar do entrevistado, em
seguida é apresentado um quadro com o Percurso Histórico do Sistema Produtivo da
Unidade Familiar, Arquipélago do Januário.
No quadro, Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar,
Arquipélago do Januário, contém informação sintéticas referentes:
g) Situação inicial da propriedade, no ano que o morador mudou para lá.
h) Tipos de atividades socioeconômicas desenvolvidas, durante os anos.
i) As transformações espaciais.
De modo geral, o referido quadro apresenta o percurso histórico do morador
na propriedade, e os tipos e variedades de sistemas produtivos empregados durante os
anos, assim como as transformações espaciais sofridas, e seu tamanho atual.
Ainda apresenta informações sobre qual atividade da dinâmica fluvial
encontra-se presente na propriedade, e quais as dificuldades e benefícios enfrentados pelo
entrevistado atualmente, figura (59; 60) e quadros (5 e 6)
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Figura 59: Croqui A – Sistema Produtivo da Unidade Familiar em diferentes períodos.

Paraná da Eva

2013
1980

1995
1953
2010

1948

Área de deposição

Búfalo

Lagos

Gado

Paraná da Eva
Parreira de maracujá
Açaí nativo

Canteiro de verduras
Residência Ribeirinha
Cerca divisória de
madeira

Org: Camila Louzada (2019)
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Quadro 5: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar- A.
Situação inicial da
Propriedade

1º Atividade
2º Atividade

3º Atividade

4º Atividade
5º Atividade

Dinâmica Fluvial

A propriedade apresentava vegetação nativa de várzea, e contatava com muitos pés de açaí e seringueira, que
foram inicialmente explorados. O entrevistado nasceu na propriedade em 1942, era filho de pai cearense, e a
mãe era do município de Autazes-AM.
Exploração de açaí e do látex da seringa foram as atividades iniciais prioritárias que o entrevistado tem
1948
lembrança, assim como a plantação do roçado de mandioca para fazer farinha d’água, e a construção da
casa de farinha, e da presença de cacoal em outra propriedade.
1953
A produção de juta teve início na propriedade nesse ano, assim como as pequenas criações de galinhas,
patos e porcos para abastecimento da família.
Com os baixos preços praticados a produção de juta foi abandonada, e houve a expansão da produção de
1980
policulturas, principalmente mandioca, melão regional, jenipapo, e maracujá, além de pimenta cheirosa,
pimenta malagueta e cebolinha.
O entrevistado comprou uma vaca e um touro para iniciar, a criação bovina para retirada de leite, e a
1995
produção de queijo coalho para a comercialização, mas não abandonou a produção de policulturas e com
a ajuda dos filhos, expandiu a produção.
2010
Investiu novamente em outra atividade econômica, dessa vez a criação de búfalos, voltado para a
produção de queijos
Dificuldades – a partir de 2013 dentro do Paraná da Eva em frente à residência do entrevistado, o rio
2013passou a realizar o processo de deposição e faz até hoje (2019), o que dificulta o transporte da produção
2019
até a margem do rio, devido a distância que é percorrida que alcança mil m, em terreno arenoso e
movediço em alguns trechos.
2020

Situação atual da
Propriedade
Informações complementares: Atualmente a propriedade tem aproximadamente 5 hectares, e é entrecortada por dois cursos de água que
somados é o equivalente a 1 hectare, esses cursos de água apresentam mata nativa no seu entorno. O percurso histórico dos sistemas
produtivos descritos aqui é de 71 anos, e iniciou com a exploração de fragmentos de espécies florestas, todavia a prática de exploração
extrativista, não é uma prática comum nas áreas de várzea, pois geralmente são utilizadas mais para a produção agrícola devido ao seu
riquíssimo solo aluvial, o que ocorreu inicialmente com o plantio da mandioca para a produção de farinha, e posteriormente com a expansão
da produção de policulturas. Mesmo com a extensão reduzida da propriedade pelos cursos d’água, os sistemas produtivos tem áreas pré
estabelecidas, e com as enchentes anuais tem seus solos renovados anualmente, o que faz com que as terras de várzea não necessitem pousio,
e que novas áreas sejam desmatadas o que demonstram situação de equilíbrio capaz de assegurar a reprodução dos sistemas produtivos, dessa
unidade familiar.
Org. Camila Louzada (2019)
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Figura 60: Croqui B – Sistema Produtivo da Unidade Familiar.

Paraná da Eva

2007

2000

1988

1950

Paraná da Eva
Área de deposição

Árvore de
Jenipapeiro
Árvore de
Mungubeira

Lagos
Parreira de maracujá
Canteiro de verduras
Búfalo

Org: Camila Louzada (2019)

Direção de recuo
da casa
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Quadro 6: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar- B.
Situação inicial da
Propriedade

1º Atividade
2º Atividade

A propriedade apresentava grande abundancia de árvores frutíferas (Açaí, Jenipapo, Cacau, Coco, Jambo,
Goiabeira, Manga, Ingá), mas o lago sumiu quando derrubaram a mata para fazer campo. O entrevistado
nasceu em 1945 e é filho de ribeirinhos da Ilha do Januário mesmo, lembra que existia um lago no fundo da
propriedade, que faz frente para o Paraná da Eva.
O pai era pescador profissão que o filho seguiu por toda a vida. Devido a abundância de árvores
1950
frutíferas, o entrevistado coletava seus frutos e vendia na feira da Panair em Manaus, assim como os
peixes pescados durante muitos anos.
1988
Passou a investir na criação de búfalos, voltados para a fabricação de queijo e venda in natura de leite.

Até o ano 2000, a propriedade sofria com um intenso processo de terras caídas, o que levou a família a
recuar a sua residência, sem ter que desmontar a casa, através de trilhos construídos com madeiras e
lambuzados com sabão em barra, e com ajuda da comunidade.
Benefício - A partir de 2007 a propriedade passou a sofrer intenso processo de deposição dentro do
Paraná da Eva em frente a propriedade (e acontece até hoje, o que para o entrevistado foi ótimo, pois
Dinâmica Fluvial
2007
sua propriedade cresceu, e junto com a nova área também aumentou a disponibilidade de alimento para
os búfalos, que é o capim Canarana muito presente na área de deposição recente.
Informações complementares: A propriedade atualmente tem aproximadamente 4 hectares, e tem dois cursos de água que ocupam parte
da propriedade e são utilizados para o abastecimento de água na residência. O percurso histórico dos sistemas produtivos descritos aqui é de
69 anos, incialmente a propriedade foi pouco explorada, pois o proprietário tenha como principal atividade geradora de renda a pesca,
somente a partir de 1988 com a criação bubalina, a propriedade foi desmatada parcialmente para produção de campos de pastagens.
3º Atividade

2000

Org: Camila Louzada (2019)
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A prática de mover as residências nas áreas de várzea, é uma técnica antiga e
muito comum nos rios Solimões e Amazonas, uma vez que as residências são construídas
de madeira, e obrigatoriamente na várzea alta não as torna inume à dinâmica fluvial,
principalmente as terras caídas, que são capazes de danificar seriamente sua estrutura.
Quando os moradores percebem que a casa encontrasse em “ameaça” de ser
levada pelas águas, o morador procura a mão de obra de um carpinteiro ou “carpinteiro
de beiradão”, como são popularmente conhecidos os senhores que trabalham com
carpintaria nas áreas de várzea, mesmo sem ter frequentado qualquer curso técnico
comum nas cidades, esses senhores são detentores de grande conhecimento e experiência
em matéria de carpintaria, uma pena que é, cada vez mais raro encontrá-los.
O processo de deslocamento da casa começa com a construção de trilhos de
madeira embaixo da própria residência, e continuam até o local onde a casa ficará, essa
distância é variável de 10 à 30m, posteriormente os trilhos recém construídos são
lubrificados com sabão em barra, e as vigas de sustentação que seguram a casa são
cortadas, e com a ajuda de um mutirão3 realizado pela comunidade, a casa começa a ser
empurrada sobre os trilhos, com tudo que estiver dentro (FIGURA 61).
Figura 61: Casa sendo empurrada sobre os trilhos, no Paraná da Eva.

Fonte: Leonardo Magalhães (2019).

A duração do trabalho de deslocamento de uma residência é variável, pois
depende da construção dos trilhos de madeira bem nivelados, do tamanho da moradia e

3

Mutirão ou ajuri, é a reunião de um grupo de pessoas para executar uma atividade.
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da quantidade de homens disponíveis para empurrar a casa. Uma vez, a casa encontra-se
sobre os trilhos a mesma pode ser tanto recuada (como no Croqui B anterior), como pode
ser deslocada para frente (FIGURA 62), e ser colocada em uma balsa e ser facilmente
transportada (FIGURA 63).
Figura 62: Casa sendo deslocada para a balsa, no Paraná da Eva.

Fonte: Leonardo Magalhães (2019).
Figura 63: Casa embarcada na balsa, no Paraná da Eva.

Fonte: Leonardo Magalhães (2019)

O conhecimento e a experiência dos carpinteiros, para realizar tal feito de
mover as casas é admirável, ainda mais por não danificar a estrutura das residências, e
também por desloca-la com tudo que estiver dentro, sem a necessidade de retirar os
móveis de dentro da residência.
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A seguir a evolução do sistema produtivo familiar, figura (64 e 65) e quadro
(7 e 8).
Figura 64: Croqui C – Sistema Produtivo da Unidade Familiar.

Paraná da Eva

2001
1990

1983

1960

1942

Paraná da Eva
Área de deposição
Lagos

Criação de galinhas
Plantação de verduras
Plantação de milho

Parreira de maracujá

Cana de açúcar

Org: Camila Louzada (2019).
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Quadro 7: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar- C.
Situação inicial da
Propriedade

1º Atividade
2º Atividade

A propriedade apresentava vegetação de floresta de várzea, com algumas arvores frutíferas como açaí,
jenipapo e jambo. O entrevistado nasceu na Comunidade do Engenho, município de Itacoatiara em 1936, e
imigrou com os pais ao 6 anos de idade para o Paraná da Eva, trabalhou a vida toda com a produção e
comercialização de farinha, e a venda de policulturas na profissão de marreteiro.
Ajudou seu pai na coleta de frutas como açaí, cacau e jenipapo voltada somente para o abastecimento
1942
familiar, trabalhou na plantação de roçado de mandioca, colheita e produção de farinha, que era
ensacada e vendida na canoa, de porta em porta, profissão de marreteiro pequeno comerciante.
1960
Trabalhou na produção de juta, para ter capital e comprar produtos dos vizinhos e continuar a
vender, como marreteiro.

3º Atividade

1983

Investiu na produção de policulturas, como maracujá, melancia, jerimum, banana pacovan, banana
maça e banana prata.

4º Atividade

1990

Tentou investir na criação de búfalo, mas desistiu no mesmo ano, por não saber como trabalhar com
o animal grande e pouco dócil.

Benefício - A partir de 2001, a propriedade passou a sofrer intenso processo de deposição dentro do
Paraná da Eva em frente a propriedade (e acontece até hoje) onde é possível produzir feijão de praia
rapidamente pois a terra nova é bem fértil.
Informações complementares: A propriedade tem aproximadamente 3 hectares, assim como as outras é entrecortada por cursos d’agua.
O percurso histórico dos sistemas produtivos demonstrado aqui é de 77 anos, está diretamente ligado a profissão de marreteiro do
entrevistado, que produzia policulturas e farinha d’água, e ele mesmo comercializava de porta em porta. Inicialmente a primeira atividade
desenvolvida foi a coleta de frutos exclusivamente para o abastecimento familiar
Org: Camila Louzada (2019)
Dinâmica Fluvial

2001
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Figura 65: Croqui D – Sistema Produtivo da Unidade Familiar.

1930

1953
Rio Amazonas
Área de deposição
vegetada
Terras caídas

1983

Lagos
Jutá
Cacau
1960

Mungubeira
Criação Bovina

1963

Milho
Galinha

Rio Amazonas
1964
Org: Camila Louzada (2019)
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Quadro 8: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar- D.
Situação inicial da
Propriedade

A propriedade tinha uma gigantesca plantação de cacau, com outras árvores frutíferas intercaladas como
açaí, jenipapo, mangueira, caju, ingá cipó, banana pacovan, banana prata. O entrevistado nasceu na
propriedade em 1924, era filho de pai português e mãe peruana, e assim como os irmãos mais velhos trabalhou
na comercialização das frutas, a partir dos 6 anos de idade e ajudou na criação de gado.
Ajudava na colheita de frutos, na secagem das sementes de cacau, e o processo de torra e tirar leite
1º Atividade
1930
das vacas.
Primeira grande cheia
1953
Ocorreu a primeira grande cheia do rio Amazonas, e acabou por matar 80% dos pés de cacau, e quase
todos os pés de mangueira, caju, e bananeiras.
Passa a investir em pequenas criações, de galinhas, patos, porcos, bodes, voltado para o abastecimento
2º Atividade
1953
familiar. Mantendo seu pequeno sítio na proximidade da casa, com árvores de limão, laranja,
tangerina, lima ingá, assim como mandioca para a fabricação de farinha, e milho para alimento dos
animais.
3º Atividade
1960
Além de todas as criações anteriores, o entrevistado passou a produzir juta nas áreas de ressaca (cursos
de água intermitentes).
4º Atividade
1983
Abandonou todas as atividades anteriores, e passou a investir unicamente na criação de gado, voltado
para a fabricação de queijo coalho.
1º
Até 1950 – a propriedade sofreu intenso processo de terras caídas em suas margens banhadas pelo rio
Dinâmica Fluvial
Amazonas.
2º
A partir de 1964 – a propriedade passou a receber intenso processo de deposição dentro do curso do
rio, paralelo as margens da propriedade, e qual permanece até hoje (2019).
Informações complementares: A propriedade tem aproximadamente 20 hectares, assim como as outras é entrecortada por cursos d’agua.
O percurso histórico dos sistemas produtivos da unidade familiar – D é de 95 anos, o maior percurso dessa pesquisa. A propriedade encontrase as margens do rio Amazonas, e passou por quatro ciclos de atividades econômicas sempre ligados a atividade agrícola, todavia nos últimos
quase 40 anos passou a investir exclusivamente na criação de gado, para fabricação de queijo e assim permanece.
Org: Camila Louzada (2019)
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Sobre o uso das áreas de deposição recente para a produção agrícola, o
principal cultivo nessas áreas é o de feijão manteiguinha (Phaseolus lunatus) devido ao
seu rápido crescimento (Figura 66,67).
Figura 66: Plantação de feijão manteiguinha (Phaseolus lunatus)

Fonte: Camila Louzada (2017).
Figura 67: Feijão manteiguinha (Phaseolus lunatus) retirado da vagem

Fonte:Camila Louzada (2019).

Segundo Motta-Aldanaa et al. (2010) a domesticação do feijão manteiguinha
(Phaseolus lunatus) ocorreu na Cordilheira dos Andes, por volta de 2.000 a.C. em duas
tentativas, na primeira tentativa que fracassou devido à ausência de grãos nas vagens.
Uma nova tentativa de domesticação somente ocorreu por volta de 1300 d.C., quando as
vagens conseguiram desenvolver grãos, em áreas recém fertilizadas por matéria orgânica,
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posteriormente seu cultivo se espalhou pelos rios da região chegando até os afluentes do
rio Amazonas, e o próprio.
A produção de policulturas sempre esteve presente nas propriedades
ribeirinhas, mesmo em menor escala voltada exclusivamente para o abastecimento
familiar até final de 1970, com a queda do preço da juta, o produto tornou-se inviável
para a produção, o ribeirinho passou a investir no aumento das áreas para cultivo de frutas,
além do que já produzia como maracujá, melancia, jerimum, melão regional ou melão
caboclo (Cucumis melo) (FIGURA 68).
Figura 68: Melão regional ou melão caboclo (Cucumis melo).

Fonte: Floresta do Norte (2015)

O melão regional ou melão caboclo (Cucumis melo), fruto de semente crioula
tem casca fina o que o torna frágil durante o transporte, chegando a pesar até 10 kilos
cada fruto, seu cultivo é geralmente direcionado ao abastecimento familiar, dificilmente
é encontrar nas feiras de abastecimento em Manaus, devido as dificuldades no transporte,
mas é muito apreciado devido ao seu sabor adocicado e ter a polpa com cor alaranjada.
Devido as dificuldades de produção de frutas e hortaliças, alguns produtores
preferiram investir na criação de gado, mesmo com as dificuldades de transporta-los todos
os anos, entre a terra firme durante a cheia, e posteriormente de volta a várzea na vazante,
e aplicar as vacinas anuais exigidas pelo IDAM.
Cabe ao criador de gado a construção de cercas divisória das propriedades
vizinhas, entretanto, essas cercas não são construídas com arrame farpado, que é uma
prática comum em outros lugares, isso porque os arrames não são resistentes ao período
de cheia do rio, tornam-se posteriormente quebradiços. Por essa razão, as cercas na várzea
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são construídas com madeira em forma de ripões devido a sua alta durabilidade, mesmo
com as cheias anuais (FIGURA 69).
Figura 69: Cerca divisória construída de madeira.

Fonte: Camila Louzada (2020)

A seguir o sistema produtivo da unidade familiar (FIGURA 70 e 71) e o
percurso histórico das mesmas.
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Figura 70: Croqui E – Sistema Produtivo da Unidade Familiar.

1940

1990
1984
1970

2017

Rio Amazonas

Rio Amazonas
Área de deposição vegetada
Terras caídas

Criação Bovina
Jutá
Criação de galinhas

Lagos

Aningal

Plantação de verduras

Floresta de Várzea.

Org: Camila Louzada (2019)
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Quadro 9: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar- E
A propriedade apresentava vegetação nativa de várzea, tinha muitos pés de seringa, jenipapo, ingá cipó,
açaí, e muitas mugubeiras. O entrevistado nasceu em um seringal na foz do rio Tarauacá afluente do rio
Juruá, em 1940 desceu o rio com os pais e irmãos até a Ilha do Januário, para residir próximo do avó e onde
constituiu residência permanente.
Derrubar a mata para construção da casa da família, e posteriormente ter uma área para plantação do
1º Atividade
1940
roçado, o entrevistado relata existir muitas cobras no meio da mata.
Passou a trabalhar no cultivo da juta com os irmãos, e revendia a fibra na cidade de Manaus, devido
2º Atividade
1970
as condições de trabalho e os perigos no cultivo, e os baixos preços praticados, a cultura da juta foi
substituída por outras.
Justamente com o cultivo de mandioca, foram plantados banana pacovan, banana prata, banana maçã,
3º Atividade
1984
melancia, maracujá, feijão manteiguinha, jerimum, melão regional, voltados para a venda no mercado
consumidor de Manaus, e Itacoatiara.
O entrevistado passou a investir na criação de gado voltada para corte, comprando mamotes de até
4º Atividade
1990
140 kilos no mês de junho e vendendo no ano seguinte por volta de fevereiro, e é o que faz até hoje
(2019).
Benefício, a partir de 2017 o rio Amazonas passou a depositar uma grande quantidade de sedimentos
Dinâmica Fluvial
2017
paralelo as margens da propriedade o que acrescentou terras para a propriedade, e graças a presença
de vegetação pioneira de capim Canarana, com isso o rebanho passou a ter uma nova área para pastar.
Informações complementares: A propriedade tem aproximadamente 10 hectares, todavia somente metade dela é área de pasto e ainda é
entrecortada por cursos d’agua, o fundo da propriedade aproximadamente 5 hectares é de floresta de várzea preservado, pois segundo o
entrevistado, “sem mata não tem água” (COMERCIANTE ENTREVISTADO -E). O percurso histórico dos sistemas produtivos demonstrado
aqui é de 79 anos. Assim como os demais entrevistados a propriedade passou, em média por 4 ciclos econômicos significativos, e mesmo
com as dificuldades encontradas em todos os períodos permaneceu quase 20 anos em cada atividade econômica.
Situação inicial da
Propriedade

Org: Camila Louzada (2019)
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Figura 71: Croqui F – Sistema Produtivo da Unidade Familiar.

Paraná do Jacaré

1975

1976
1988

Paraná do Jacaré
Casa flutuante
Plantação de verduras
Criação Bovina
Jenipapeiro
Lago
Capim canarana
Ouraneira

Org: Camila Louzada (2019)
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Situação inicial da
Propriedade

1º Atividade

2º Atividade
3º Atividade

Dinâmica Fluvial

Quadro 10: Percurso Histórico do Sistema Produtivo da Unidade Familiar - F
A área onde hoje é a propriedade, encontrava-se com vegetação pioneira de oraneira, mungubeira e capim
canarana, pois era uma área recém depositada. O entrevistado relata que nasceu e se criou na Comunidade
da Amatari, mas mudou pro Paraná do Jacaré em 1975, com a esposa, pois no local tinha abundancia de
peixes.
Quando mudou-se para o Paraná do Jacaré optou por construir sua residência sobre toras da árvore
1975
de assacu (Hura creptana), pois considerou mais fácil residir sobre uma casa flutuante, devido a
facilidade de locomoção, basta ata-la a uma embarcação e move-la. Passou a pescar e vender o
pescado na própria comunidade.
O entrevistado passou a ter pequenos cultivos de cebolinha, chicória, coentro, tomate, couve, pepino
1976
e pimenta cheirosa, pimenta malagueta, voltados para o abastecimento familiar, assim como
pequenas criações de galinhas e patos.
1988
Manteve suas pequenas criações, e passou a investir na compra de gado, com o objetivo de
diversificar a fonte de renda, vendendo o leite in natura, e o gado para o abate todos os anos.
Segundo o entrevistado em todos os 44 anos que reside no Paraná do Jacaré, a cada ano o rio deposita
2019
mais terra tanto na propriedade, como no próprio paraná, nos últimos 10 anos tem ficado pouca
quantidade de água no canal.

Informações complementares: A propriedade tem aproximadamente 6 hectares, sendo somente 4 hec utilizado para criação de gado
atualmente, e é entrecortada por cursos d’água. O percurso histórico dos sistemas produtivos demonstrado aqui é o menor da pesquisa, pois
tem 44 anos, e está diretamente ligado a profissão de pescador do entrevistado, que somente passou a investir em outras formas de renda a
partir de 1988 com a criação de gado.
Org: Camila Louzada (2019)
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Uma das características dos cultivos de policulturas do Arquipélago do
Januário, é que os produtores preferem utilizar mudas crioulas, de diversas frutas entre
elas a banana pacovan (Musa paradisiaca) original, que é considerada uma das maiores
bananas já conhecidas, cada unidade do fruto pode pesar entre 300 à 500g, e ter
comprimento de até 30 cm (FIGURA 72).
Figura 72: Final do Cacho de banana pacovan (Musa paradisiaca).

Fonte: Camila Louzada (2019)

A banana pacovan original é uma planta criola, alguns autores confundem
banana pacovan original, com à banana pacovan ken que é um híbrido da banana prata e
resultado de modificações genética realizadas pela EMRAPA, para tornar o fruto
resistente a vassoura de bruxa, sigatoka negra, e ao mal do panamá, pragas agrícolas
comuns na região Amazônica depois de 1998. Todavia quando os frutos são colocados
juntos é possível distingui-los, e ao prová-los a banana pacovan ken tem sabor exótico, o
que a faz ser fortemente rejeitada pela população amazonense, que tradicionalmente
rejeita alimentos modificados, optando na maioria das vezes por alimentos “originais”.
Sobre a banana pacovan original Yuyama et al. (2000), realizaram testes em
laboratório e comprovaram que o fruto, quando frito maduro tem alta concentração, de
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cálcio (475,9 mg) e magnésio (62,9mg), quando frito verte as concentrações mudam,
sendo cálcio (5,2mg) e potássio (768,1mg) suas maiores concentração de nutrientes, para
cada 100g do fruto consumido.
A banana pacovan original é muito utilizada em todas as etapas de seu
amadurecimento, quando verde é usada na produção de banana verde frita, salgada ou
doce, quando madura também pode ser consumida frita, assada ou cozida, acompanha
diversos pratos da culinária amazonense, entre eles o “pirarucu desfiado”.
Além da banana pacovan, os agricultores também utilizam sementes e mudas
crioulas de banana maçã (Musa acuminata balbisiana), feijão manteiguinha (Phaseolus
lunatus), e fazem uso da maniva de mandioca (Manihot esculenta Crantz) ou de madiocabrava, utilizada na fabricação de farinha d’água, produção de goma e o tupi. E também
fazem uso de manivas de macaxeira (Manihot dulcis) de cor branca ou amarela, também
conhecida como macaxeira manteiga, que tem fácil preparo e é muito consumida somente
cozida, ou em forma de bolos, salgados.
Ao contrário das outras propriedades que estão localizadas nas direções
Norte, Sul e Oeste, segundo o pescador entrevistado F, a parte leste do Arquipélago do
Januário somente começou a surgiu acima do nível de água a partir de 1970, antes disso
todos tinham conhecimento de que, “a qualquer ano após a cheia, ia surgir nova terra ali,
pois a profundidade ali não chegava na minha cintura (aproximadamente 1,20cm),
quando vim aqui pela primeira vez 1968”(PESCADOR ENTREVISTADO F).
Essa informação do entrevistado pode ser visualizada no mapa modelo digital
de elevação, é possível concluir que a parte leste do Arquipélago do Januário onde se
encontra o Paraná do Jacaré é uma área de deposição de aproximadamente 50 anos, o que
justificaria sua baixa altimetria que é de 10m acima do nível do mar (FIGURA 73).
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Figura 73: Modelo Digital de Elevação.

Fonte: Datum SIRGAS 2000. Org: Camila Louzada e Mônica Pinto (2019).

O entrevistado foi questionado pela escolha de fazer a casa em forma de
flutuante, e respondeu o seguinte:
Aqui a terra é muito baixa vai pro fundo todo ano e primeiro do que o pessoal
da ponta (oeste) não vou gastar dinheiro levantando a casa ano sim, ano não.
O flutuante vai junto com a água sobe e desce, e dá menos trabalho só tenho
que afrouxar os cabos, só não pode ficar em terra quando vazar, pois, aí quebra
as peças da casa toda (PESCADOR ENTREVISTADO F).

O entrevistado se refere ao processo de deposição natural do rio Amazonas,
que não ocorre de maneira uniforme, acarretando ondulações na superfície que pode
danificar a estrutura das casas flutuantes, uma vez que as mesmas permaneçam sobre a
terra por algum período. Para as casas serem flutuantes, são utilizados partes do tronco
da árvore de assacu (Hura Creptana) em forma de toras, amarradas as outras (FIGURA
74 e 75).

156

Figura 74: Casa flutuante sobre toras de assacu (Hura Creptana)

Fonte: Camila Louzada (2019)
Figura 75: Toras de Assacu (Hura Creptana), visíveis sob uma residência.

Fonte: Camila Louzada (2019)

Devido ao peso da estrutura da residência algumas toras de assacu (Hura
Creptana) não costumam ficar visíveis com muita facilidade, mas dependendo de suas
dimensões elas são capazes de suportar muitas toneladas (FIGURA 76).
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Figura 76: Pequeno comercio flutuante

Fonte: Camila Louzada (2019).

6.3 Evolução da criação bovina do município de Itacoatiara

O rebanho bovino foi introduzido na região Amazônica por volta do século
XVIII pelos portugueses que residiam no estado do Pará, entretanto teve pouca
expressividade em escala estadual, devido as dificuldades de adaptação. Segundo Soares
(1963) ocorreu o cruzamento de diversas raças de gado desde então, para se chegar a um
animal que tivesse boas condições de desenvolvimento, e fácil adaptabilidade a região, e
com preço de mercado acessível, o que conseguiram com a raça zebu nelore (Bos taurus
indicus).
A criação bovina na Região Norte alcançou a marca de aproximadamente 1
milhão de cabeças de gado em 1950, no qual 50% desse rebanho encontrava-se na Ilha
do Marajó no Estado do Pará, isso porque o Instituto Agronômico do Norte, importou
diretamente da Índia exemplares selecionados de gado mais resistentes para iniciar o
processo de adaptação a região, no início do século XX (SOARES, 2007).
Para Billacrês et al. (2011) a concentração bovina em poucas áreas, tornou
difícil o abastecimento da região, pois criava sérios problemas na logística de transporte,
o que resultava na ausência de abastecimento de carne e leite em lugares mais distantes
dos centros criadores.
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A introdução do búfalo na Ilha do Marajó seguiu os mesmo passos da criação
bovina, com a compara de búfalos da raça Carabao que foram instalados na Ilha do
Marajó em 1890 e posteriormente 5 anos depois chegaram os búfalos italianos, o
cruzamento dos dois deu origem ao búfalo preto do marajó, que tem condições físicas
muito semelhas ao búfalo Mediterrâneo italiano, e melhor se adaptou a região (ROSA et
al. 2007).
Na segunda metade do século XIX a expansão pecuária chegou ao estado do
Amazonas, sendo introduzida primeiramente no município de Parintins, e se espalhou
pela calha do rio Amazonas, segundo o (AGRICULTOR ENTREVISTADO A, 2019),
quando seu pai chegou na Ilha do Januário em 1905, “já existia umas cinco pessoas aqui
que criavam gado, junto com outros animais e carneiro”.
Todavia, a criação bovina e de carneiros no mesmo pasto, não se mostrou
uma ideia boa a longo prazo, isso porque, os carneiros costumavam partir o crânio do
gado com frequência, o que acabava obrigando o proprietário do rebanho a sacrificar os
animais prematuramente, e causava um prejuízo financeiro.
A criação de carneiros foi logo abandonada, e os criadores de gado se
expandiram aos poucos, uma vez que os agricultores tinham receio de investir em uma
nova atividade econômica, e também não tinham condições financeiras para realizar tal
investimento. Sobre isso Lima Filho e Melo (1990) afirmam que houve crescimento do
rebanho bovino no Amazonas entre 1974 a 1986, com taxa de crescimento total de
26,42%, isso porque houve implementação de programas de apoio crédito à expansão da
pecuária estadual e dos incentivos fiscais instituídos pelo governo na década de 70, por
meio da Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA e da Superintendência
de Campanhas de Saúde Pública-SUCAM, e também a criação da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Amazonas- EMATER/AM, vinculada à Secretária de Estado
e de Produção Rural e Abastecimento-SEPROR, que chegou a implantar 43 escritórios
em diversos municípios, para fornecer assistência técnica aos produtores, por meio de
convênios e parcerias.
A EMATER/AM tenha como principal objetivo orientar agricultores no
manejo da produção, pecuária, pesca artesanal, psicultura, e preservação do ambiente,
organizações e associações.
Sobre o crescimento do rebanho bovino Lima Filho e Melo (1990), descrevem
que no período de 1974 a 1986 o rebanho do estado do Amazonas era concentrado nas
regiões do médio Amazonas e no alto curso do rio Purus, tendo respectivamente 78% e
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11%, de todo o rebanho estadual estimado em 431.938 cabeças de gado em 1985. Sendo
os maiores produtores daquele ano, Manaus (63.392 cab.), Itacoatiara (52.888 cab.) e
Parintins (51391 cab.).
Em 1991 o rebanho do município de Itacoatiara foi contabilizado foi 49.521
cabeças de gado (IBGE, 1991). Existe uma lacuna de dados públicos entre 1992 até 2001,
isso porque em 1994, a EMATER foi transformada em Instituto de Desenvolvimento
Rural do Amazonas, através do Decreto nº 15.817 de 24 de Janeiro de 1994, sendo
mantido o nome EMATER até 1996, quando o órgão foi novamente renomeado para
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas – IDAM, por meio da Lei
Estadual nº 2.384 de 18 de março de 1996, tendo boa parte dos funcionários substituídos
ou remanejados de setor e até mesmo do órgão.
Mesmo assim, é possível visualizar uma evolução temporal do rebanho
bovino de Itacoatiara no gráfico (2) a seguir:

Gráfico 2: Evolução temporal do rebanho bovino no município de Itacoatiara-AM.
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Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (1970, 1975, 1980, 1985, 1991, 2006 até 2018).
Censo Empresarial de Itacoatiara SEBRAE (2002 até 2005). IDAM/Novo Remanso (2019).
Org. Camila Louzada (2020).

O ano de 1985 foi o marco da criação bovina no município de Itacoatiara,
pois foi a primeira vez que o município ultrapassou a marca de 50 mil cabeças de gado,
chegando a aproximadamente a ter 94.546 cabeças em (2004) segundo o CENSO
Empresarial de Itacoatiara (2011). Em 2012 o rebanho foi calculado em 71.699 cabeças,
dois anos depois em 2014, seu rebanho ficou com 41.089, depois de 34 anos mantendo
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seu rebanho acima de 50 mil cabeças. Isso ocorreu, devido um aumento significativo da
demanda por carne bovina durante a copa do mundo na cidade de Manaus, e como
Itacoatiara juntamente com Careiro da Várzea e Parintins, são os principais criadores de
gado da região central do estado do Amazonas e abastecem a capital, seu rebanho foi
direcionado a esse abastecimento.
A criação bovina no Amazonas tem significativa participação de pequenos
pecuaristas de base familiar, que segundo o TERRACLASS (2010) são entorto de 17 mil
em todo o estado, que têm em média 75 animais por propriedade, com uma taxa de lotação
de 0,66 animais por hectare.
Segundo o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia-IDESAM (2015), a região central do Amazonas (Careiro da ´Várzea,
Itacoatiara e Parintins), fornecem gado para o abate em Manaus, durante os meses de
janeiro à março, posteriormente é a vez do sul do Amazonas (Boca do Acre, Apuí e
Manicoré) que é a região com os maiores rebanhos do estado, dessa forma mantendo o
mercado consumidor abastecido de carne fresca durante todo o ano.
A seguir será apresentado o diagnóstico geoecológico da paisagem atual do
arquipélago do Januário.
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7 DIAGNÓSTICO GEOECOLÓGICO DA PAISAGEM DO ARQUIPÉLAGO
DO JANUÁRIO

O índio chorou, o branco chorou
Todo mundo está chorando
A Amazônia está queimando
Ai, ai, que dor, Ai, ai, que horror
O meu pé de sapopema
Minha infância virou lenha
Ai, ai, que dor, Ai, ai, que horror
Lá se vai a saracura correndo dessa quentura
E não vai mais voltar
Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada
E não vai mais voltar
Boi Garantido – Lamento de raça- Davy Assayag

A utilização/exploração de determinados espaços geográficos de forma
descontrolada e sem qualquer planejamento leva a destruição de habitats, a exemplo do
desaparecimento do mar de Aral na Ásia Central, que devido as políticas de intensa
exploração para à irrigação dos cultivos de algodão, resultou no desaparecimento do mar
de 60 mil km² após 40 anos de intensa exploração.
O uso de espaços sem planejamento leva a contaminação do solo da água, e
perca da biodiversidade, além de promover mudanças na dinâmica ambiental, e alterar o
fluxo de matéria e energia, responsável por manter o equilíbrio dinâmico do ambiente.
Diante disso Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2002) propõem uma análise da
Paisagem, abrangendo o enfoque estrutural, evolutivo, dinâmico, e antropogênico,
integrativo de estabilidade e sustentabilidade e funcional da paisagem, que eles chamam
de geoecologia das paisagens.
O enfoque adotado neste capítulo será o enfoque funcional da paisagem, que
Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2002) afirmaram que tem por finalidade descrever como
a paisagem encontra-se estruturada atualmente, e quais são as relações sociedade e
natureza. As funções geoecológicas podem ser agrupadas em três grupos, de maneira
qualitativa;
Área Emissoras: são aquelas que garantem o fluxo de matéria e energia para
o restante da área, sendo, portanto, portanto os níveis mais elevados do terreno;
Áreas transmissoras: são aquelas em que ocorrem os fluxos de matéria e
energia das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas; Áreas de
Acumulação: são locais onde ocorre a coleta de matéria e energia provenientes
das áreas mais elevadas e, a partir daí, são novamente transmitidas de forma
concentrada ou seletivamente através dos canais fluviais. (AMORIM e
OLIVEIRA 2008, p. 181, grifo da autora)
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Baseado nisso, quando analisado em macro escala a Cordilhera Andina
localizada a oeste da Floresta Amazônica, pode ser descrita como área transmissora de
energia, e a bacia de inundação/planície aluvial do rio Amazonas e os demais rios de água
branca, seriam áreas de acumulação de energia, que por sua vez também tem capacidade
de transmitir parte dessa energia acumulada de milhares de anos, através de condições
climáticas atuais, seja través da precipitação, da erosão fluvial/ terras caídas entre outras.
Sobre as áreas transmissoras de energia, Rodriguez (1994) descreve que são
paisagens de dinâmica recente, ou que encontram-se em processo evolutivo não
consolidado ainda, são eles fundo de vales e as planícies. Para Vitte (2007) a paisagem
pode ser descrita sobre duas óticas: a) a paisagem estética, diretamente ligada a aparência
e a disposição de “objetos” sobre a superfície; b) e paisagem sobre a ótica geopolítica, em
uma determinada unidade territorial utilizada pela sociedade.

7.1 A Geoecologia da Paisagem como ferramenta de análise espacial

O objeto de análise da Geoecologia da Paisagem é a paisagem natural. Sobre a
luz da geoecologia, a paisagem natural é interpretada como uma conexão harmônica de
componentes e processos intrinsicamente integrados, e requer uma abordagem sistêmica
(RODRIGUEZ e SILVA 2010). Para os autores a geoecologia das paisagens enquadrase como uma ciência ambiental, que fornece contribuições essenciais de base natural e
também de informações específicas do binômio inseparável Sociedade/Natureza
(RODRIGUEZ e SILVA 2010).
A análise Geoecológica das Paisagens, inicia-se pela hierarquia natural dos
elementos que compões a paisagem, não de forma caoticamente mescladas como no
ambiente natural, mas sim de forma harmônica estruturada (RODRIGUEZ, SILVA e
CAVALCANTI, 2010), posteriormente a caracterização do ambiente natural, e
apresentado as formas interação entre a sociedade e a natureza, visando um futuro
planejamento ambiental dos espaços geográficos.
Sobre os espaços geográficos, nem todas as diferenças naturais são determinadas
exclusivamente pela estrutura geológica, o relevo, e a composição do solo e os fatores
fitogeográficos, mais podem abrigar outros fatores.
Em espaços menores é comum a existência de diferentes complexos
paisagísticos locais, nessa escala predominam a diferenciação “físico-geográfica” ou a

163

“geoecologia local das paisagens”, ou ainda uma “homogeneidade de condições naturais”
quando analisado em grande escala, o que muitas vezes resulta em generalizações que
tendem a suprimir as particularidades das paisagens locais.
A paisagem enquanto formação natural pode ser interpretada de três formas:
como um geossistema natural (destaque para os elementos físicos exclusivamente);
paisagem como unidade taxionômica da regionalização físico-geográfica (a vegetação
predominante em cada lugar); e por último, a paisagem como um conceito de território/
paisagem como sistema socioeconômico, com suas atribuições funcionais, sociais e
econômicas, reunidas (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2010).
A paisagem como um sistema socioeconômico, também é vista como um
complexo territorial produtivo. Antes de adentrar o diagnóstico geoecológico, faz-se
necessário situar o leitor sobre a localização das comunidades rurais, situadas no
Arquipélago do Januário (FIGURA 77).

Figura 77: Mapa de localização das comunidade no Arquipélago do Januário (AM)

Fonte: Dados do IBGE 2015, Mosaico GEOCOVER 2000.
Organização: Camila Louzada e Mônica Louzada (2020).
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Uma particularidade de todas as comunidades presentes na Ilha do Januário,
é que elas encontram-se localizadas na várzea alta, as margens do rio, contornando quase
toda a ilha, outra peculiaridade é que as comunidades não são constituídas em
aglomerados de residências ou núcleos comunitários, mas o que predomina nas
comunidades, é que as residência se localizam longitudinalmente à dispersão (FIGURA
78).
Figura 78: Localização das residências ribeirinhas de forma mais separada.

Fonte: Camila Louzada (2019)

7.1.1 As Comunidades do Arquipélago do Januário: Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro
A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, encontra-se as margens
do Paraná da Eva, a noroeste da Ilha do Januário sobre as coordenadas 3°9'2.48"S;
59°20'35.23"O. A comunidade conta atualmente com 60 residências do lado da ilha,
aproximadamente 300 pessoas.
A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, passou a ter luz elétrica
somente a partir de 2010, através do programa nacional “Luz para Todos”, por meio do
uso de cabos subaquáticos oriundos da distribuição do Sistema de Geração Novo
Remanso (REIS JUNIOR, 2015), comunidade de mesmo nome que pertence também ao
município de Itacoatiara, e entra-se localizada nas proximidades do curso inferior do
Paraná da Eva.
Os comunitários têm à sua disposição um pequeno centro comunitário, onde
geralmente ocorre as reuniões da comunidade, festas e celebrações, e conta com uma
igreja católica (FIGURA 79).
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Figura 79: Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Fonte: Leonardo Magalhães (2020).

Assim como todas as comunidades localizadas nas áreas de várzea, as
residências da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fazem uso das águas do
paraná da Eva, para realizar trabalhos domésticos (lavar louça, roupa etc.) através do uso
de bomba sapo, que é responsável por bombear água do paraná até as residências.
No que se refere a água utilizada para consumo humano, os moradores da
comunidade se deslocam até a outra margem no Paraná da Eva (que é município de
Manaus), para pegar água, fornecida por meio da perfuração de um poço artesiano com
profundidade de 12m (CPRM, 2020).
As principais atividades econômicas desenvolvidas é a criação bovina
(FIGURA 80) e bubalina, assim como plantação de policulturas como maracujá
(Passiflora edulis), mandioca (Manihot esculenta Crantz) melância (Citrullus lanatus),
mamão (Carica papaya), maxixe (Cucumis anguria), cebolinha (Allium cepa), couve
(Brassica Oleracea), banana pacovan (Musa paradisiaca) além desses cultivos, os
comunitários também praticam a pesca artesanal seja para consumo familiar ou para a
venda para o mercado consumidor.
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Figura 80: Criação bovina, e ao fundo a plantação de maracujá.

Fonte: Camila Louzada (2017)

A comunidade tinha uma organização de produtores, com o nome de
Associação Agropecuária do Paraná da Eva, que chegou a contabilizar aproximadamente
200 produtores em 2008. Os produtores vendiam sua produção nas feiras em Manaus, e
também na Exposição Agropecuária- EXPOAGRO e na feira da SEPROR. Todavia, o
governo instituiu uma política estadual de criação de associações somente com produtores
do mesmo município e comunidade, o que acabou por fragilizar a associação que acabou
por se desintegrar.
Alguns produtores passaram a fornecer de forma individual ou em grupo,
através do Programação de Regionalização da Merenda Escolar-PREME da Secretária de
Estado e Educação-SEDUC, alimentos frescos como frutas e verduras, nos anos que se
seguiram.
Alguns comunitário preferiram continuar a deslocar suas produções para a
cidade de Manaus, e comercializa-la no porto da Panais ou na Manaus Moderna, sendo
revendida aos feirantes, e aos donos de mercadinhos.

7.1.2 Comunidade Grande Vitória
A comunidade Grande Vitória, também localizada as margens do Paraná do
Eva, conta com aproximadamente 32 residências, com aproximadamente 160 pessoas. A
principal atividade econômica dessa comunidade além da produção agrícola de
policulturas principalmente maracujá, madioca, mamão, babana pacovan, banana maça é
a criação bubalina. (FIGURA 81).
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Figura 81: Criação bubalina

Fonte: Camila Louzada (2019).

Segundo o IBGE (2006), o rebanho bubalino do Estado do Amazonas, era
contabilizado em 49 mil cabeças em 2006, concentradas em quatro municípios, Parintins,
Itacoatiara, Careiro da Várzea e Autazes. Complementando isso, Alves (2007) afirmou
que o rebanho de búfalos no município de Itacoatiara era calculado em 14.625 animais
sendo 123 criadores mapeados pelo órgão responsável o Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário do Amazonas- IDAM/Itacoatiara.
Ainda segundo Alves (2007) que mapeou as propriedades de criação bubalina
no município de Itacoatiara, as criações estavam dividas 60% (entre várzea e terra firme),
20 % exclusivamente em terra firme e 7% exclusivamente na várzea.
Segundo o IDAM/Itacoatiara (2019) em 2013 o rebanho bubalino chegou a
ser contabilizado no estado do Amazonas, em 85 mil cabeças, todavia nos anos que se
seguiram houve uma queda expressiva na criação desse animal devido a necessidade de
novas pastagens principalmente no município de Itacoatiara, o que levou muitos criadores
a buscarem as áreas de várzea para a criação desses animais.
Segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas- ADAF, órgão responsável pela vacinação contra a febre aftosa, e a emissão
da guia de transporte animal. O rebanho bubalino do município de Itacoatiara foi
contabilizado em 15 mil cabeças no ano de 2018, das quais 75% do rebanho encontramse nas áreas de várzea do município (IDAM/Novo Remanso, 2019).
Devido a capacidade do búfalo de digerir fibras vegetais diversas, ter alta
resistência física aguentado longos períodos dentro da água alimentando-se, além de ser
um excelente nadador, o tornou perfeitamente adaptado as áreas de várzea em pouco
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tempo, alguns autores o descrevem como um ruminante doméstico que melhor se adaptou
as várzeas da Amazônia (COCKRILL, 1986; NASCIMENTO e MOURA-CARVALHO,
1993).
O IDAM, que é responsável por fornecer orientações através das Atividades
de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER,

atendimento

à 826 agricultores

familiares do município de Itacoatiara, o órgão desenvolve atividades de capacitação e
orientação através de palestras, cursos e oficinas como: oficinas de fabricação de queijos
variados; beneficiamento de polpa de frutas; cursos de manejo de hortaliças;
melhoramento da fabricação de farinha; cultivos de bananas modificadas geneticamente
fornecidas pela EMBRAPA/Manaus entre outros cursos (IDAM/ITACOATIARA, 2019).
Na Comunidade Grande Vitória, algumas famílias criadoras de búfalos
costumam utilizar o leite de búfala para a fabricação de queijo de forma artesanal e
familiar. O queijo de búfala apresenta alto valor nutricional, e a produção é transportada
até Manaus ou até a Vila de Novo Remanso, para ser comercializada, à venda do leite de
búfala in natura, em garrafas pet também é uma prática comum na região.
Como o búfalo é um animal muito resistente fisicamente se adaptou a
condições ambientais discrepantes durante sua evolução, podendo viver tanto em clima
frio devido sua origem no Tibete, mais também em elevadas temperaturas como em países
tropicais, desde que, disponha de abundância de água para beber e mergulhar. Por essa
razão, não é comum o deslocamento do rebanho de búfalo para as áreas de terra firme
durante os períodos de enchente, todos os anos, a menos que toda a área de pastagem seja
coberta com uma profundidade superior a 2m, aí ocorre a necessidade de deslocamento
do rebanho, todavia o rebanho retorna a área de várzea logo que o período de vazante se
inicie. Nadador por excelência, a criação de búfalo é tida como inimizade certa com a
vizinhança, caso não disponha de pastagem suficiente, não é raro seu deslocamento até
outros campos, plantações, simplesmente nadando.

7.1.3 Comunidade de Nossa Senhora da Conceição

Encontra-se localizada ao sul da Ilha do Januário, em frente ao rio Amazonas,
assim como as outras comunidades, também tem sua atividade econômica fortemente
baseada na produção de policulturas de frutas e hortaliças, e ainda concentra a maior parte
da criação bovina de corte de toda a ilha.

170

A população da Comunidade de Nossa Senhora da Conceição

foi

contabilizada em 138 residências com aproximadamente 680 pessoas, uma média de 5
pessoas por residência.
Durante o período de enchente, um pouco antes das águas do rio Amazonas
cobrirem a várzea alta, os criadores tem duas opções, ou constroem marombas (FIGURA
82), ou migram para a área de terra firme.
Figura 82: Maromba construídas de forma manual.

Fonte: Camila Louzada et al. (2018)

Para construir uma maromba,

que são pequenos abrigos temporários

construídos para abrigar os animais (STERNBERG, 1998), faz-se necessário deslocar
solo de um determinado local para outro, geralmente localizado em uma área mais
elevada, todo o trabalho é realizado de forma manual, pois não é comum encontrar
maquinário agrícola nas áreas de várzea, as dimensões das marombas são variantes
depende dos critérios do proprietário (LOUZADA et al. 2018).
Os ribeirinhos da comunidade Nossa Senhora da Conceição em geral têm uma
segunda residência, localizada na bacia hidrográfica do rio Preto que é área de terra firme,
para onde costumam deslocar o rebanho durante a cheia, caso venha a ocorrer nessa
propriedade algum tipo de praga agrícola, ou precipitação abaixo do normal os
proprietários passam a alimentar o gado com capim aquático transportados de longas
distâncias usando embarcações (LOUZADA et al. 2018), em casos mais graves, o
governo do Estado solicita a empresa AMAGGI com sede em Itacoatiara, que revenda
aos criadores do município o farelo de soja, para ajudar na alimentação do rebanho bovino
e bubalino, o que só ocorre com a solicitação do governo estadual.
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Nesse caso específico como o rebanho bovino e bubalino não é habituado a
comer o farejo de soja, os criadores optaram por iniciativa própria a colocar o farejo
primeiramente em tanques de água, para que o mesmo amoleça, antes de fornecer o
alimento aos animais, e também como forma de prevenir para que os animais famintos
não ingiram uma grande quantidade do farejo de soja seco, e acabem sufocando-se ao
ingerir água posteriormente, os levando a morte, como já aconteceu com alguns criadores.
Quando a vazante se inicia, é motivo de alegria para os produtos, pois marca
o início do plantio das frutas e hortaliças, em meados de agosto o rebanho é deslocado
novamente para a várzea onde permanecerá em processo de engorda, até os meses de
janeiro e fevereiro, quando o gado é transportado para os abatedouros em Manaus, quando
atingem o peso médio entre 200 a 350 kg.
Mesmo durante as cheias do rio, os ribeirinhos costumam manter um canteiro,
que é uma pequena caixa de madeira suspensa com verduras para uso familiar, como
cebolinha, chicória, coentro, tomate, pimentão e pimenta cheirosa.
A comunidade de Nossa Senhora da Conceição, também tem um poço tubular
furado pela prefeitura de Itacoatiara e inaugurado em 2012, com 110m de profundidade
(FIGURA 83). Todavia o poço permanece parte do ano inacessível para os demais
moradores da comunidade, devido ao surgimento de um depósito arenosos de grandes
dimensões em frente a propriedade onde encontra-se o poço (Ilha da Ponta), no período
de vazante, dessa forma impedindo que moradores mais distantes do poço não consigam
se deslocar até ali, a menos que o façam por terra, o que levará horas.

Figura 83: Poço artesiano na comunidade de Nossa Senhora da Conceição.

Fonte: Camila Louzada (2019).
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A comunidade conta com a presença da Escola Municipal Eduardo Gomes, que
funciona nos três turnos, manhã e tarde dá alfabetização ao nono ano do ensino
fundamental, e a noite funciona a educação de jovens e adultos-EJA (FIGURA 84).
Os alunos se deslocam até a escola através do transporte fluvial. O ano letivo é
diferenciado devido a localização da escola ser em área de várzea, no auge do período de
cheia do rio Amazonas, a escola encontra-se de recesso uma vez que anualmente costuma
ser invadida pelas águas do rio nesse período do ano.
Figura 84: Escola Municipal Eduardo Gomes na comunidade de Nossa Senhora da Conceição.

Fonte: Camila Louzada (2019)

7.1.4 Comunidade São Francisco
A Comunidade de São Francisco localizada as margens do Paraná do Jacaré
à oeste do arquipélago do Januário também é a mais populosa, conta com
aproximadamente 143 residências, e uma população estimada em 715 indivíduos.
Assim como a escola da Comunidade Nossa Senhora da Conceição, à Escola
Municipal Ruy Araújo também funciona em calendário especial de aulas, devido a
secretária municipal de educação- SEMED de Itacoatiara, estipular tal calendário
anualmente, priorizando evitar prejuízo aos alunos (FIGURA 85).
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Figura 85: Escola Municipal Ruy Araújo, comunidade São Francisco

Fonte: Camila Louzada (2019)

Uma característica particular interessante dessa comunidade, é que parte dos
seus moradores tem suas residências estabelecidas em forma de casas flutuantes
localizados dentro do rio (ver capítulo 5), outros moradores optaram pelas casas
tradicionais das várzeas, as palafitas (FIGURA 86).
Figura 86: Tipos de residências na comunidade São Francisco.

Fonte: Camila Louzada (2019)

A principal atividade econômica da comunidade São Francisco, é a produção de
frutas, e principalmente variedades de banana sendo as principais: a banana pacovan
(Musa paradisiaca), banana maça (Musa balbisiana), banana prata (Musa acuminata),
banana baié, banana nanica (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish') entre outras variações.
Além da produção de variedades de banana, também produzem mamão (Carica
papaya), melancia (Citrullus lanatus), maracujá (Passiflora edulis). Os comunitários
também produzem macaxeira (Manihot dulcis), mandioca (Manihot esculenta Crantz)
para fabricação de farinha d’água que é produzida na própria comunidade.
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Sobre os resíduos domésticos produzidos assim como em todas as residências
localizadas nas áreas de várzea, a prática mais comum, é enterrar todos os restos de
alimentos orgânicos e queimar os resíduos plásticos. Uma vez que as áreas de várzea não
dispõem de nenhum tipo de coleta de resíduos, essa é a prática mais comum.
A seguir será apresentados o diagnóstico da paisagem do Arquipélago do
Januário.

7.2 Diagnóstico Geoecológico da Paisagem Insular do Arquipélago do Januário.
A geoecologia das paisagens, proporciona um panorama das condições atuais
das bases naturais de um determinado espaço geográfico.
Ela oferece fundamentos teórico-metodológicos para a implementação de
ações de planejamento e gestão ambiental, direcionados à implantação de
modelos de uso e ocupação voltados à sustentabilidade socioambiental. A
partir dessa perspectiva, a Geoecologia da Paisagem “oferece uma
contribuição essencial no conhecimento da base natural do meio ambiente.
Propicia, ainda, fundamentos sólidos na elaboração das bases teóricas e
metodológicas do planejamento e gestão ambiental” (RODRIGUEZ; SILVA;
CAVALCANTI, 2010, p.7)

O diagnóstico geoecológico é uma técnica de interpretação dos elementos de
uma determinada paisagem e suas características atuais, geralmente do que se encontra
sobre a superfície, sendo uma importante ferramenta para análise ambiental, essa análise
pode ser representada de várias formas, as mais comuns são mapas, tabelas, perfis entre
outras técnicas.
Sobre a etapa de diagnóstico, a mesma avalia as condições ambientais atuais,
assim como seu estado de deterioração, possíveis impactos fruto de usos diversos, e a
identificação de problemas ambientais, e também das potencialidades, visando o melhor
aproveitamento possível desses ambientes (RODRIGUEZ, 1994).
Geralmente quando se trata de um diagnóstico geoecológico de um município
todo, se utiliza a base de dados de setores censitários do IBGE, para realizar um
diagnóstico socioeconômico da área de estudo, entretanto o presente estudo tem como
área de estudo somente menos de 15% do município de Itacoatiara, ficando dessa forma
mais adequado fazer um levantamento primário utilizando os formulários do PIG,
objetivando proporcionar um diagnóstico mais preciso, com parâmetros e pontuações,
sobre: os sistemas hídricos dentro das comunidades, condições atuais da cobertura
vegetal, e os tipos de uso das unidades de paisagem do arquipélago.
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A paisagem é certa porção do espaço, resultado da interação dinâmica e instável
de atributos físicos, biológicos e antrópicos, que reagindo dialeticamente uns sobre os
outros, fazem dela um conjunto único e indissociável (BERTRAND, 1971). Todavia,
todos os sistemas apresentam limitação e possibilidades de uso dos seus recursos naturais.
Diante disso no quadro (11), é possível visualizar as condições atuais dos corpos
hídricos, localizados nas proximidades das comunidades.

Quadro 11: Parâmetros avaliados de corpos hídricos na C.N.S.P.S.
Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Nº

Parâmetros avaliados

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Corpos hídricos: Lagos
Auçu
Trairá
Arraia
30
80
10
50
40
30
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
30
90
90

Existe mata ciliar preservada
Moradia próximo as margens do corpo hídrico
Existe criação de peixe em tanques
Existe vegetação exótica na água
Existe vegetação exótica na margem
Odor da água
Oleosidade
Potabilidade da água durante a cheia
Potabilidade da água durante a vazante
Presença de esgotos domésticos despejados no
sistema hídrico
11 Existência de residências tipo flutuante
90
90
90
12 Existe algum sistema de irrigação
90
90
90
13 Navegabilidade do sistema.
90
90
90
14 Estabilidade das margens.
90
90
30
15 Algum tipo de uso além dos citados
90
90
90
Total
1.190
1.290
1.150
Legenda
90 a 60
Ambiente desequilibrado
30 a 20
Ambiente excelente
50 e 40
10
a
00
Ambiente extremamente degradado
Ambiente equilibrado
Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).

No quadro 11, demonstra as condições atuais dos corpos hídricos presentes
na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, verificou-se baseado nas pontuações
que os ambientes analisados se encontram em condições de ambiente excelente em sua
maioria, todavia também apresenta ambiente desequilibrado no caso especial do Lago do
Arraia. Nesse contexto, observou-se a ausência de mata ciliar preservada e intensa criação
bovina e bubalina em seu entorno.
O lago do Arraia tem outra particularidade além de ser o maior lago em
diâmetro do arquipélago do Januário, também é o primeiro a receber as águas do rio
Amazonas, quando ele ultrapassa a várzea alta (FIGURA 87), uma vez que as águas
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carregadas de sedimentos adentram esse lago e por consequência os demais, os capins
localizado nas margens do lago tornam-se verdes e vistosos novamente.
Figura 87: Lago do Arraia, prestes a receber as águas do rio Amazonas.

Fonte: Camila Louzada (2019).

O lago do Arraia encontra-se com mapa ciliar preservada na direção leste já
na comunidade Grande Vitória, outras condições ambientais, é possível visualizar no
quadro 12 a seguir:
Quadro 12: Parâmetros avaliados de corpos hídricos da C.G.V.
Comunidade Grande Vitória
Nº

Parâmetros avaliados

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Existe mata ciliar preservada
Moradia próximo as margens do corpo hídrico
Existe criação de peixe em tanques
Existe vegetação exótica na água
Existe vegetação exótica na margem
Odor da água
Oleosidade
Potabilidade da água durante a cheia
Potabilidade da água durante a vazante
Presença de esgotos domésticos despejados no
sistema hídrico
11 Existência de residências tipo flutuante
12 Existe algum sistema de irrigação
13 Navegabilidade do sistema.
14 Estabilidade das margens.
15 Algum tipo de uso além dos citados
Total
Legenda
90 a 60
50 e 40

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado

30 a 20
10 a 00

Corpos hídricos: Lagos
Arraia
Bicho
Vila Odete
60
30
30
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1.320

90
90
90
90
90
1.290

90
90
90
90
90
1.290

Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
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As condições ambientais dos corpos hídricos de modo geral apresentadas até
aqui, encontram-se excelentes em sua maioria, todavia as condições ambientais começam
a mudar na comunidade mais antiga, a Comunidade de Nossa Senhora da Conceição
(QUADRO 13).
Quadro 13: Parâmetros avaliados de corpos hídricos da C. N.S.C.
Comunidade Nossa Senhora da Conceição
Nº

Parâmetros avaliados

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Existe mata ciliar preservada
Moradia próximo as margens do corpo hídrico
Existe criação de peixe em tanques
Existe vegetação exótica na água
Existe vegetação exótica na margem
Odor da água
Oleosidade
Potabilidade da água durante a cheia
Potabilidade da água durante a vazante
Presença de esgotos domésticos despejados no
sistema hídrico
Existência de residências tipo flutuante
Existe algum sistema de irrigação
Navegabilidade do sistema.
Estabilidade das margens.
Algum tipo de uso além dos citados
Total

11
12
13
14
15

Corpos hídricos: Lagos
Cumprido
Cavalo
Embaubá
50
50
50
50
50
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
50
1.320

90
90
90
90
90
1.290

90
90
90
90
90
1.290

Legenda
90 a 60
50 e 40

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado

30 a 20
10 a 00

Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).

Referente aos sistemas hídricos da Comunidade Nossa Senhora da Conceição,
verificou-se que as pontuações caracterizaram em sua maioria, os

ambientes em

condições excelentes, tendo em vista que os corpos hídricos não possuem grandes
alterações, a não, ser a retirada da mapa ciliar, que foi transformada em pasto, em sua
maioria, na várzea alta.
O lago do Cumprido, fica localizado logo atrás da maioria das residências da
comunidade, e é bastante utilizado para pesca de subsistência, que Cruz (2077) descreve
como pesca ribeirinha voltada para o abastecimento familiar, a diferenciando do pescador
embarcado/ pescador comercial muito presente nos rios Solimões e Amazonas. O lago do
Cumprido é utilizado durante a vazante do rio Amazonas, para o abastecimento de água
nas residências para serviços domésticos. A seguir os parâmetros avaliados da
Comunidade São Francisco (QUADRO 14).
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Quadro 14: Parâmetros avaliados de corpos hídricos da C.S.F
Comunidade São Francisco
Nº

Parâmetros avaliados

01
02

Existe mata ciliar preservada
Moradia próximo as margens do corpo
hídrico
Existe criação de peixe em tanques
Existe vegetação exótica na água
Existe vegetação exótica na margem
Odor da água
Oleosidade
Potabilidade da água durante a cheia
Potabilidade da água durante a vazante
Presença de esgotos domésticos despejados
no sistema hídrico
Existência de residências tipo flutuante
Existe algum sistema de irrigação
Navegabilidade do sistema.
Estabilidade das margens.
Algum tipo de uso além dos citados
Total

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Corpos hídricos: Lagos
Panela Velha
Ressaca
Jundiá
50
70
70
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90

50
90
90
90
30
1.210

90
90
40
90
90
1.280

90
90
90
90
30
1.270

Legenda
90 a 60
50 e 40

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado

30 a 20
10 a 00

Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).

Os parâmetros analisados de corpos hídricos da Comunidade São Francisco,
analisados apontaram predominantemente ambiente de equilíbrio nos três corpos hídricos
Lagos Panela Velha, Ressaca e Jundiá. Todavia o Lago Panela Velha por se localizar mais
próximo da comunidade, apresenta redução da mata ciliar preservada, e algumas
residências do tipo flutuante. Os três lagos, são bastante utilizados para a pesca artesanal,
tanto de subsistência como para a pesca comercial.
Todos os corpos hídricos apresentados aqui, estão localizados próximos das
comunidades, todavia existem outros lagos localizados mais distantes, e maiores do que
os já citados. A seguir será as condições atuais da cobertura vegetal da área de estudo.
7.2.1 Condições atuais da cobertura vegetal das unidades de paisagens insulares do
arquipélago do Januário

As condições atuais da cobertura vegetal refletem os tipos de interações entre
a sociedade e a natureza, quanto as atividade econômicas praticadas nas unidades de
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paisagem. A seguir o (QUADRO 15), com os parâmetros avaliados da cobertura vegetal
da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quadro 15: Parâmetros avaliados de Cobertura Vegetal da C.N.P.S
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro
Vegetação nativa presente
Presença de pastagens
Presença cultivos agrícolas
Presença de rebanho bovino
Presença de rebanho bubalino
Presença de suinocultura
Presença de vegetação invasora
Presença de árvores frutíferas
Desmatamento para atividade agrícola
Existe a prática de queimada no campo

11
12

Existe alguma forma de mecanização
Existe retirada de madeira para alguma
atividade
13 Existe a utilização de algum agrotóxico para
combater pragas agrícolas
14 Existe a utilização de algum fertilizante no
solo.
15 Existe área preservada na propriedade
Total
Legenda
90 a 60
50 e 40
30 a 20
10 a 00

Várzea Alta

Várzea Baixa

30
50
50
50
50
60
90
50
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

90
90

90
90

30

90

90

90

30
940

90
1.350

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado
Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
Ambiente excelente

No quadro Ambiente
15, aspectos
da cobertura vegetal as áreas de várzea alta onde está
equilibrado
localizado a Comunidade
Senhora do Perpétuo Socorro, apresenta ambiente
30 aNossa
20
a 00 a presença de vegetação nativo, pois foi substituída por
desequilibrado no que se10refere
Ambiente extremamente

pastagens, criação bovina,
bubalina e cultivos agrícolas, não chega a alcançar a categoria
degradado
de ambiente extremamente degrado, recebe depósitos aluviais anuais do rio Amazonas, o
que proporciona uma camada de solo novo e fértil todos os anos, por causa disso na várzea
alta predomina um ambiente de características excelentes, porém existe o uso de
agrotóxico para combater pragas agrícolas, e como estudo da EMBRAPA/Manaus
mostram são prejudiciais aos peixes.
A várzea alta apresenta a menor pontuação em referência as condições
ambientais da várzea baixa. No que se refere a várzea baixa, se caracteriza como um
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ambiente de excelente, uma vez que dispõe de mata de várzea preservada, e não apresenta
nenhum tipo de atividade antrópica no perímetro avaliado.
A seguir o quadro (16), que dispõem dos itens avaliados da cobertura vegetal
na comunidade Grande Vitória.
Quadro 16: Parâmetros avaliados de Cobertura Vegetal da C.G.V
Nº

Comunidade Grande Vitória

Várzea Alta

Várzea Baixa

Vegetação nativa presente
Presença de pastagens
Presença cultivos agrícolas
Presença de rebanho bovino
Presença de rebanho bubalino
Presença de suinocultura
Presença de vegetação invasora
Presença de árvores frutíferas
Desmatamento para atividade agrícola
Existe a prática de queimada no campo

30
50
50
50
50
60
90
50
30
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Existe alguma forma de mecanização
Existe retirada de madeira para alguma
atividade
13 Existe a utilização de algum agrotóxico para
combater pragas agrícolas
14 Existe a utilização de algum fertilizante no
solo.
15 Existe área preservada na propriedade
Total
Legenda

90
90

90
90

50

90

90

90

90
960

90
1.350

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

90 a 60
50 e 40
30 a 20
10 a 00

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado
Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
Ambiente excelente
Ambiente equilibrado

A várzea alta por abrigar a comunidade Grande Vitória, apresenta em sua
30 a 20

maioria característica de
excelente, todavia também apresenta ambiente
10 aambiente
00
Ambiente extremamente
equilibrado, e também desequilibrado
devido à ausência de vegetação nativa preservada,
degradado

e o desmatamento para a introdução de atividade a agrícola e agropecuária, e também
existe a prática de utilização de agrotóxicos.
No que se refere a várzea baixa atrás da comunidade, a mesma se encontra
em condições excelentes, e bem preservada.
No quadro (17), a seguir será apresentado as condições atuais de cobertura
vegetal da Comunidade Nossa Senhora da Conceição.
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Quadro 17: Parâmetros avaliados de Cobertura Vegetal da C.N.S.C.
Nº

Comunidade Nossa Senhora da Conceição

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Várzea Alta

Várzea Baixa

Vegetação nativa presente
Presença de pastagens
Presença cultivos agrícolas
Presença de rebanho bovino
Presença de rebanho bubalino
Presença de suinocultura
Presença de vegetação invasora
Presença de árvores frutíferas
Desmatamento para atividade agrícola
Existe a prática de queimada no campo

20
40
40
40
90
90
90
50
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Existe alguma forma de mecanização
Existe retirada de madeira para alguma
atividade
13 Existe a utilização de algum agrotóxico para
combater pragas agrícolas
14 Existe a utilização de algum fertilizante no
solo.
15 Existe área preservada na propriedade
Total
Legenda

90
50

90
90

30

90

90

90

90
990

90
1.350

11
12

90 a 60
50 e 40
30 a 20

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado

Ambiente desequilibrado
10 a 00 Ambiente extremamente
degradado
Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
Ambiente excelente

Referente Ambiente
aos parâmetros
avaliado de cobertura vegetal da comunidade de
equilibrado
Nossa Senhora da Conceição, a várzea alta caracterizou-se como um ambiente em sua
30 a 20
10 a 00
Ambiente
uma
vez extremamente
que contém
degradado

maioria excelente condições ambientais, entretanto também encontra-se em condições de
relativo equilíbrio,

as atividades econômica desenvolvidas

predominantemente na várzea alta.

Assim como nas comunidades anteriores a várzea baixa presente nas
proximidades da comunidade, encontra-se preservada em sua maioria, não apresentando
nenhum tipo de atividade econômica, uma vez que a várzea baixa passa mais tempo
submersa do que a várzea alta, não faz sentido para os moradores da comunidades,
desmata-la para transformar em pastagem, ou qualquer outra atividade econômica.
A seguir os parâmetros avaliados da comunidade São Francisco (QUADRO
18).
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Quadro 18: Parâmetros avaliados de Cobertura Vegetal da C.S.F
Nº

Comunidade São Francisco

Várzea Alta

Várzea Baixa

Vegetação nativa presente
Presença de pastagens
Presença cultivos agrícolas
Presença de rebanho bovino
Presença de rebanho bubalino
Presença de suinocultura
Presença de vegetação invasora
Presença de árvores frutíferas
Desmatamento para atividade agrícola
Existe a prática de queimada no campo

50
50
50
50
50
90
90
50
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Existe alguma forma de mecanização
Existe retirada de madeira para alguma
atividade
13 Existe a utilização de algum agrotóxico para
combater pragas agrícolas
14 Existe a utilização de algum fertilizante no
solo.
15 Existe área preservada na propriedade
Total
Legenda

90
90

90
90

30

90

90

90

90
1.050

90
1.350

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

90 a 60
50 e 40
30 a 20
10 a 00

Ambiente excelente
Ambiente equilibrado
Ambiente desequilibrado
Ambiente extremamente degradado

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
Ambiente excelente

A comunidade
de São Francisco por concentrar a maioria da população do
Ambiente equilibrado
Arquipélago do Januário,30apresenta
grande diversidade de produção agrícola, e criações
a 20
a 00
como gado e búfalo, além10de
pequenas criações de galinhas e patos.
Ambiente extremamente

As áreas de
várzea baixa localizadas geralmente atrás das comunidades,
degradado
encontram-se preservadas, assim como os lagos localizados no centro da Ilha do Januário,
uma vez que geralmente são acessados com mais frequência durante a cheia fluvial para
a pesca de subsistência na grande maioria dos casos.
Todos as comunidades diagnosticadas foram identificadas o uso de
agrotóxicos agrícolas para o controle de pragas, ainda não se sabe ao certo o tipo de
problemas ambientais que podem vir a ocorrer na área de várzea, por causa desse uso a
médio e longo prazo.
Nenhum dos itens dos parâmetros avaliados, apresentou a pontuação de
ambiente extremamente degrado, considerando os seguintes itens: desmatamento para
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formação de pastagens, a prática de queima da vegetação, solo degradado, presença de
voçorocas, uso de mecanização, uso de fertilizantes no solo, e a ausência de solo exposto.
Concluindo-se assim, que os ambientes aqui avaliados encontram-se na
categoria de ambientes equilibrados, considerando o baixo impacto da maioria das
atividades econômicas praticadas sobre as unidades de paisagem, e também a ação anual
de sazonalidades das águas do rio Amazonas, que proporcionar uma camada de solo novo
e fértil todos os anos, praticamente um “abastecimento” contínuo de nutrientes naturais.
A seguir os problemas, limitações e potencialidades do Arquipélago do Januário.

7.3 Diagnóstico Geoecológico das Unidades de Paisagem Hídricas mapeadas, que
atuam sobre o Arquipélago do Januário.
O diagnóstico de paisagem hídrica, considerou que um recorte espacial de
uma bacia hidrográfica ou de um sistema hidrográfico (rios, igarapés, paranás e lagos),
interage com as paisagens do seu entorno, e age sobre as mesmas em determinadas
condições naturais ou frutos da intervenção humana, fazendo desta forma, necessária e
imprescindível considerar os serviços ecossistêmicos dessa unidade hídrica, ainda mais
quando se fala em um ambiente de várzea, como é o caso do Arquipélago do Januário.
Sobre as formas de interação de uma paisagem hídrica, com a paisagem
“continental” , elas podem ser fruto da dinâmica fluvial (erosão, transporte, deposição)
natural de um rio, ou por meio das mares diárias influenciadas pelos oceanos, ou pela
sazonalidade natural através dos processos de cheias e vazantes dos rios da Amazônia,
mas também pode ser fruto da interferência humana, com a canalização de rios que cortam
o perímetro urbano, e que muitas cidades acabam por torna-los retilíneos, o que por sua
vezes, o faz transbordar em determinadas condições, transformando a paisagem do seu
entorno.
Para realizar o diagnóstico dos sistemas hídricos, foi utilizado o Protocolo de
Avaliação Rápida de Rios-PAR, adaptado para a área de estudo, com o objetivo de gerar
dados atuais sobre os ambientes fluviais que são as unidades de paisagem hídricas
mapeadas, sendo portanto o objetivo desse diagnóstico.
Sobre o diagnóstico Rodriguez (1994) é enfático ao afirmar que abarcar a
avaliação potencial dos recursos, e seu estado de deterioração, os problemas ambientais
presentes, na unidade de paisagem/ geossistema. Diante disso, faz-se necessário conhecer
o diagnóstico dos sistemas hídricos mapeados, a começar pelo Rio Amazonas (QUADRO
19).
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Quadro 19: Parâmetros de análise da unidade de paisagem hídrica: Rio Amazonas.
Unidade de Paisagem Hídrica Rio Amazonas
Largura estimada: 3.840km
Profundidade estimada do talvegue é de 64,5m
Parâmetros analisados
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Presença de plantas aquáticas
Odor na água
Oleosidade na água
Velocidade do corpo hídrico
Tipo de Substrato Sólido
Tipo de Substrato Diverso
Deposição de Lama
Estabilidade das margens
Proteção das margens pela
vegetação
(10) Extensão da Mata ciliar
Total
Pontuação total:
Entre 0-22
23-32
Maior que 32

Pontuação
Obtida
3
5
3
5
5
5
5
0
2
0
33

Nível de
Perturbação
Moderado
Natural
Moderado
Natural
Natural
Natural
Natural
Alterado
Alterado

Alterado
Natural
Pontuações:
Impactado
Alterado
Natural

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).

Segundo Araújo (2018) que mediu a distância entre a margem direita onde
fica a Costa do Varre Vento, e a margem esquerda na Ilha da Ponta (Arquipélago do
Januário), o rio Amazonas nesse trecho tem aproximadamente 3.840m, com talvegue
consolidado na margem direita a uma profundidade de 64,5m.
No que se refere aos parâmetros analisados do rio Amazonas, existe uma
predominância de nível de perturbação natural de modo geral, só que para os itens
“Estabilidade das margens”, “Proteção das margens pela vegetação” e “Extensão da Mata
Ciliar”, analisados via PAR eles podem ser classificados como “alterado”, todavia se trata
do rio Amazonas, em um trecho de sua calha central, com largura estimada em 3.840km,
portanto apresenta um grande volume de água em acelerada vazão, diante disso, concluise que esses fatores, somados a constituição de material pouco consolidado, que é uma
característica dessa unidade geomorfológica de várzea, que historicamente é o palco do
intenso processo de erosão fluvial/terras caídas, suas margens não poderiam apresentar
estabilidade consolidada.
Sobre a extensão da mata ciliar nas margens do rio, somente foi analisado a
área de estudo, e foi constatado que as margens são áreas de várzea alta, portanto ocupada
pela população de ribeirinhos, que tem nessas áreas a predominância de campos de várzea
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e atividade socioeconômica, todavia observações em campo, verificaram que a presença
de vegetação nativa de várzea, nesse trecho não impediria o processo natural de terras
caídas (FIGURA 88).
Figura 88: Várzea alta com vegetação, que apresenta processo de terras caídas.

Fonte: Camila Louzada (2019).

Na figura anterior é possível visualizar na cor vermelha, o nível do terreno e
a presença de vegetação sobre o mesmo, e dentro da água, pois é resultado do processo
natural de terras caídas, e a vegetação não atua como barreira para o rio.
Outra unidade de paisagem hídrica mapeada é o Paraná da Eva (QUADRO
20).
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Quadro 20: Parâmetros de análise da unidade de paisagem hídrica: Paraná da Eva.
Unidade de Paisagem Hídrica Paraná da Eva
Largura estimada: 500m
Profundidade estimada em 40 m (Vazante)
Parâmetros analisados
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Presença de plantas aquáticas
Odor na água
Oleosidade na água
Velocidade do corpo hídrico
Tipo de Substrato Sólido
Tipo de Substrato Diverso
Deposição de Lama
Estabilidade das margens
Proteção das margens pela
vegetação
(10) Extensão da Mata ciliar
Total
Pontuação total:
Entre 0-22
23-32
Maior que 32

Pontuação
Obtida
5
5
5
5
5
5
5
3
2
0
40

Nível de
Perturbação
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Moderado
Alterado

Alterado
Natural
Pontuações:
Impactado
Alterado
Natural

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).

Sobre os parâmetro analisados do Paraná da Eva também ocorre uma
predominância de nível de perturbação natural, devido os parâmetros avaliados não
apresentarem variações, e mesmo com redução significativa de mata ciliar, que foi
substituída por atividade econômicas de base familiar como a criação bovina e bubalina,
o solo não apresenta compactação, nem ravinas e nem voçorocas frutos de uma gama de
fatores, que vão de condições climáticas principalmente à precipitação, as condições de
cobertura do solo e sua declividade.
A proteção das margens por vegetação, apresenta-se alterada, isso porque
significativa porcentagem das margens do Paraná da Eva, são áreas de pastagem ou de
plantações de hortaliças e grutas, entre elas a predominância de plantações de bananeiras
(FIGURA 89).
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Figura 89: Plantação de bananeiras.

Fonte: Leonardo Magalhães (2020)

Sobre o canal do Paraná da Eva, o mesmo apresenta navegabilidade durante
todo o ano (FIGURA 90), mesmo com o processo de deposição natural, que ocorre
paralelamente a ilha no curso inferior.

Figura 90: Paraná da Eva, durante à vazante.

Fonte: Amazônia Rural (2019)

No curso inferior do Paraná da Eva, nas proximidades da Comunidade Grande
Vitória, é possível visualizar áreas de deposição recente de formar paralela as margens da
comunidade, semelhantes a essa as margens do rio Amazonas (FIGURA 91).
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Figura 91: Área de deposição recente, paralela as margens do rio Amazonas.

Fonte: Camila Louzada (2020).

A última unidade de paisagem hídrica mapeada foram os lagos, presentes no
interior da ilha maior, todavia devido a quantidade que é superior a 20 lagos, optou-se por
diagnosticar somente o maior, o lago do Arraia, que têm nada menos que 14.550 km²
(QUADRO 21).
Quadro 21: Parâmetros de análise da unidade de paisagem hídrica: Rio Amazonas.
Unidade de Paisagem Hídrica: Lago do Arraia
Largura estimada: 1.150 m
Profundidade estimada do talvegue é de 10m (Vazante)
Parâmetros analisados
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Presença de plantas aquáticas
Odor na água
Oleosidade na água
Velocidade do corpo hídrico
Tipo de Substrato Sólido
Tipo de Substrato Diverso
Deposição de Lama
Estabilidade das margens
Proteção das margens pela
vegetação
(10) Extensão da Mata ciliar
Total
Pontuação total:
Entre 0-22
23-32
Maior que 32

Pontuação
Obtida
5
5
5
0
3
5
2
5
5
3
38

Nível de
Perturbação
Natural
Natural
Natural
Parado
Moderado
Natural
Alterado
Natural
Natural

Moderada
Natural
Pontuações:
Impactado
Alterado
Natural

Fonte: Registro de Campo (2019). Autora: Camila Louzada (2020).
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O lago do Arraia fica localizado ao norte do arquipélago do Januário,
durante o período de enchente avançada que vai de Março à Maio, quando o lago tornase conectado ao Paraná da Eva através de um furo natural, por onde as águas do paraná
adentram o lago que por sua vez tem suas margens transbordadas, e as águas alcançam o
lago do Boiador e os demais lagos.
Uma particularidade dos lagos da ilha é que os lagos como o Arraia, Boiador,
Comprido, Arraça e Odete (os cinco maiores), apresentam a tonalidade da água
geralmente café, característica de lagos de decantação, ou com elevada concentração de
material em decomposição na várzea, e uma vez que recebem as águas do rio Amazonas,
que é rica em grande variedade e quantidade de sedimentos, tornam-se esbranquiçadas ou
levemente barrentas, e as suas margens nascem novos brotos de capins aquáticos
(FIGURA 92).
Figura 92: Lago do Cavalo, uma semana depois de começar a receber as águas do rio Amazonas.

Fonte: Camila Louzada (2019).

Quando o período de vazante se inicia, e começa a ocorrer o processo natural
de descida das águas do rio Amazonas, as águas tornam-se novamente escuras,
características que os sedimentos foram depositados na várzea, e as águas regressão ao
curso principal do rio.
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7.4 Diagnóstico geoecológico do Arquipélago do Januário: problemas, limitações e
potencialidades.
A construção do diagnóstico geoecológico do Arquipélago do Januário, foi
baseada em informações primárias coletas e analisadas nesta tese, sobre as condições
atuais tanto da paisagem insular, como das paisagens hídricas, devido ao seu poder de
atuação sobre a paisagem de várzea.
A geoecologia examina as paisagens naturais e antroponaturais, na dicotomia
inseparável sociedade-natureza, com o intuito;
[...] (propor) resolver os problemas de otimização da paisagem e o
desenvolvimento de princípios e métodos de uso ambientalmente saudável dos
recursos, a conservação dos biodiversidade e da geodiversidade e os valores e
propriedades estruturais e funcionais, tão necessarios (RODRIGUEZ e SILVA
2013, p.83).

A análise da paisagem do arquipélago do Januário, por meio da geoecologia
da paisagem, visa, apresentar o potencial dos elementos presentes na paisagem, assim
como um possível impacto dos elementos geoecológicos, e as potencialidades de cada
unidade de paisagem, seja ela insular ou hídrica.
A visão sistêmica de uma determinada paisagem, oferece informações
particulares, que não são observadas em macro escalas. A natureza por se só, já é uma
organização sistêmica formada de diferentes componentes naturais, detentora de sua
própria autonomia e lógica de funcionamento (RODRIGUEZ e SILVA, 2013).
O homem e sua interação com a natureza, também deve ser considerado uma
vez que desempenha o papel de transformador da paisagem natural, de acordo com seus
fatores culturais, econômicos, políticos, sociais, com variação dependendo da escala
espacial e temporal (RODRIGEUEZ e SILVA, 2013; TROMBETA e LEAL, 2016).
Diante disso, a seguir será os quadros (22 e 23) síntese das unidades de
paisagem mapeadas.
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Quadro 22: Síntese das unidades de paisagem insulares do Arquipélago do Januário
Análise local insular do Arquipélago do Januário

Análise Regional /Bacia de Inundação (várzea)

Unidade de
Paisagem

Várzea
Alta

Várzea
Baixa

Área de
Deposição

Imagem de Satélite

Registro de campo

Subunidade

Cobertura Vegetal

_

Vegetação de pastagem,
presença de árvores
frutíferas.

-Aningal
–
aglomerado de
vegetação
flutuante móvel.
- Chavascal –
área
constantemente
inundada.

_

Tipos de Uso da
Terra
Localização
das
comunidades
e
também da criação
bovina e bubalina de
forma extensiva.
Cultivos agrícolas de
policulturas frutas e
hortaliças.

Vegetação Floresta de
Várzea
predominantemente
preservada. Presença de
Aningal e Chavascal.

Área
majoritariamente
preservada,
são
apresenta
qualquer
atividade antrôpica.

Área parcialmente
coberta com vegetação
pioneira, e apresenta solo
exposto com alta
concentração de
partículas de areia e
argila, além de material
em decomposição.

Área
majoritariamente
preservada, utilizado
por alguns criadores,
para alimentação do
rebanho de gado, em
poucas ocasiões.
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Quadro 23: Síntese das unidades de paisagem hídricas do Arquipélago do Januário
Análise local das paisagens hídricas do Arquipélago do Januário
Unidade
de
Paisagem

Imagem de Satélite

Bacia de Inundação (várzea)

Rio
Amazonas

Paraná da
Eva

Lago do
Arraia

Elaborado por Camila Louzada (2020)

Registro de campo

Características

Cobertura
Vegetal

Tipos de Uso

Água
barrenta,
velocidade do corpo
hídrico significativa,
apresenta
pouca
visibilidade e sem
odor na água.

Presença
de
alguns
aglomerados, de
capins aquáticos e
troncos de árvores
flutuantes,
durante o período
de enchente.

Pesca artesanal, e
comercial, assim
como
uma
importante rota de
navegação
de
grande
embarcações,
cruzeiros, naviões
cargueiros

Água
barrenta,
velocidade do corpo
hídrico
moderada,
pouca visibilidade da
água e sem odor.

Não
apresenta
vegetação em seu
curso,
em
nenhuma época
do ano.

Navegação
de
embarcações
regionais,
e
também balsas

Água parada de cor
escura
aproximadamente
café, torna-se barrenta
com a entrada de água
do Paraná da Eva
durante a enchente.

Apresenta as suas
margens
vegetação de
chavascal, com a
presença de
vitória régia.

Águas utilizadas
para
o
uso
doméstico durante
a vazante do rio, e
também para a
pesca
de
subsistência.
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Diante do quadro (94) com a síntese das informações das unidades de paisagem
insulares mapeadas, é possível afirmar que os diferentes tipos de uso da terra se concentram
na várzea alta, fazendo da área de deposição recente e da várzea baixa, áreas pouco
exploradas, dessa forma as mantendo conservadas, com vegetação natural, isso durante o
período de vazante do rio.
Durante o período de cheia, o cenário muda completamente. No que se refere ao
rio Amazonas, os dados disponíveis são inconsistentes no trecho da área de estudo, isso
porque ocorre existe uma ausência de réguas de medição do nível do rio nessa área, e também
em outros trechos do rio Amazonas, por causa disso, muitos autores utilizam níveis de cota
baseados na régua de medição de nível, instalada no porto de Manaus, e como demonstrado
anteriormente (no capítulo 4), esses dados não representam a realidade quando são
projetados no curso médio do rio Amazonas, isso porque o referencial de nível(RN) ponto
zero, do porto de Manaus é calculado em referência ao nível do mar que é 62,61 a partir daí
é calculado a variação do nível do rio Negro (PORTAL DA AMAZÔNIA, 2015).
Por essa razão, os dados de nível médio e vazante apresentados a seguir
(FIGURA 93), são oriundos das medições em campo realizadas para essa tese, com isso
objetivou-se demonstrar que é necessário realizar uma análise em vários pontos da bacia
hidrográfica, pois a dinâmica fluvial do rio proporciona diversas mudanças em seu curso e
influenciando seus níveis de enchente e vazante, que por sua vez sofrem influência da
localização de seus afluentes diretos à montante ou à jusante, da régua de medicação.
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Figura 93: Perfil transversal do Arquipélago do Januário, município de Itacoatiara.

Elaborado: Camila Louzada (2020).
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No período de cheia de maio à julho, todo o Arquipélago do Januário fica
submerso e outras atividades são realizadas na área.
Os criadores de gado e búfalo, no geral se deslocam da várzea para a terra firme
principalmente para a bacia hidrográfica do rio Preto, acompanhado a criação e mantendo
os cuidados necessários, assim como as vacinações obrigatórias exigidas pelo IDAM.
Sobre esse deslocamento o Agricultor/Aposentado E (2019) complementa
afirmando que:
O rio preto era um lugar tranquilo até pouco tempo atrás, você podia deixar seu
gado lá, e ir vê uma vez por semana, e tava tudo bem, agora depois que fizeram
essa estrada do Monte Sinaí, é tanto bandido roubando nosso gado, matando lá no
campo mesmo, e ainda deixa a cabeça do boi morto lá, pro dono vê.
(AGRICULTOR/APOSENTADO E, 2019).

O entrevistado se refere a um ramal de 17 km chão aberto em 2015 que liga a
comunidade do Monte Sinaí localizada na bacia hidrográfica do rio Preto, à AM 010
(Manaus- Itacoatiara). Com a abertura do ramal, novos moradores passaram a morar na
comunidade, e também ocorreu um aumento no fluxo de pessoas estranhas entrando e saindo
da comunidade, entre esse fluxo encontram-se turistas brasileiros e estrangeiros que pescam
no rio, e pessoas desconhecidas dos moradores locais.
Durante todo o percurso do ramal, é possível visualizar áreas de floresta sendo
desmatadas, venda de carvão, novas residências sendo construídas, venda de lotes de terra,
e também retirada de areia por balsas, as margens do rio Preto.
Com esse fluxo de pessoas estranhas aos moradores do rio Preto, circulando
somado ao surgimento de ocorrências de roubo de gado, invasões de casas, os criadores de
gado do Arquipélago do Januário, passaram a optar por residir lá durante a permanência do
seu rebanho.
Já os moradores do Januário, que optaram por permanecer na várzea durante a
cheia, realizam outras atividades no arquipélago do Januário, entres esses usos, destacam-se
à pesca geralmente voltada para subsistência, uma vez que durante 4 meses (período de 15
de novembro até 15 de março), ocorre o período de defeso.
O período de defeso que é a época de reprodução de 8 espécies peixes na bacia
Amazônica, sendo proibida a sua comercialização, são eles: pirapitinga (Calophysus
macropterus), mapará (Hypophthalmus edentatus), sardinha (Triportheus albus), pacu
(Metynnis argenteus), aruanã (Osteoglossum bicirrhosum), matrinxã (Brycon), caparari
(Pseudoplatystoma corruscans) e surubim (Pseudoplatystoma fasciatum). Quem for
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flagrado pescando, transportando, armazenando ou comercializando essas espécies nesse
período do ano, recebe multa de 700 a 100 mil reais, acréscimo de 20 reais por cada quilo
do pescado (BRASIL, 2008).
Os moradores que optam por residir na várzea no período de cheia, estão cientes
dos perigos, sendo os principais ataques de jacaré açú (Melanosuchus Níger) e de sucuri
(Eunectes). Com grandes áreas submersas, o território desses predadores é expandido,
tornando-se escasso seu principal alimento, o peixe, que tem novos locais para se abrigar e
depositar seus ovos. Assim sendo, tornou-se comum os casos de ataque desses animais aos
ribeirinhos, nessa época do ano, sem distinção de adultos ou crianças (LOUZADA et al.
2018).
Embora haja toda uma complexidade de fatores, envolvidos nessa interação
homem e natureza, os ribeirinhos criaram novas estratégias de adaptação as dificuldades que
surgirem, sem abandonar seus hábitos e costumes. Nesse sentindo, os moradores que
optaram por ficar na várzea, constroem abrigos suspensos, para manter pequenas criações
de galinhas, patos, porcos durante a cheia fluvial, e também são os responsáveis por cultivar
as mudas de frutas e hortaliças (FIGURA 94), que serão plantadas no solo, logo que a várzea
alta ficar seca, por volta do mês de agosto.
Figura 94: Mudas de melancia plantadas em copos de plástico.

Fonte: Rosália Louzada (2015)

Os cultivos agrícolas de frutas e hortaliças serão colocados na várzea alta,
podendo não ser necessariamente no mesmo lugar que, a plantação do ano anterior, isso
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porque é comum, destinar áreas de descanso da terra, também conhecida como pousio, essa
prática obedece a tradição de fornecer descanso da terra a cada 5 ou 6 anos, visando permitir
a recuperação daquela parcela de terra de forma natural. Sobre o pousio Noda et al (1995),
descreve que é estipulado, mediante os níveis de produtividade dos plantios e roçados
realizados em anos consecutivos em cada lugar. Em outras palavras, se os cultivos plantados
nas mesmas áreas mantiverem seus níveis de produtividade, em anos consecutivos, não
ocorreria a necessidade de realizar o descanso da terra naquela área, agora se a produtividade
cair, ou as frutas e hortaliças não se desenvolverem como o desejado, é necessário mudar o
local de produção, dentro da própria várzea alta.
A seguir será apresentado um quadro síntese das condições atuais das paisagens,
com problemas, limitações e potencialidades do Arquipélago do Januário (QUADRO 24).
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Quadro 24: Síntese das condições atuais das paisagens, com problemas, limitações e potencialidades do Arquipélago do Januário.
Unidade de
Paisagem

Várzea Alta

Várzea Baixa

Área de Deposição

Rio Amazonas

Paraná da Eva

Lago do Arraia

Condições atuais

Apresenta atividades
socioeconômicas
principalmente criação bovina,
bubalina e produção de
policulturas.
Predominantemente
preservada, apresenta floresta
de várzea e lagos, assim como
chavascal e aningal.
Apresenta vegetação pioneira
em algumas partes, e também
grãos de areia sem vegetação.
Baseado nas características
avaliadas, dispõem de
condições ambientais, que a
descrevem como ambiente
natural, em boas condições.
Baseado nas características
avaliadas, dispõem de
condições ambientais, que a
descrevem como ambiente
natural, em boas condições.
Baseado nas características
avaliadas, dispõem de
condições ambientais, que a
descrevem como ambiente
natural, em boas condições.

Elaborado por Camila Louzada (2020).

Problemas

Uso de Agrotóxicos.

Limitações
(Sazonalidade)
Fica submerso entre 3 a
4 meses por ano.

Potencialidades
Uso para pesquisa tradicional pela
população ribeirinha. Tem potencialidade
para pesquisa voltada para capacidade
produtiva agrícola; criação bovina e
bubalina, e pequenas criações;

Terras baixas, partes
constantemente inundadas como o
chavascal.

Fica submersa em
média 4 a 5 meses por
ano.

Pesquisas na área de botânica, zoologia,
ictiologia (diversidade de peixes na área de
várzea), cadeia de comercialização de
pescado entre outras temáticas.

Área de reprodução de quelônios,
muito explorada pela população
local.
Descarte inadequado de resíduos
no rio, exploração intensiva da
pesca comercial, e descarte de
peixes mortos no próprio rio
(toneladas).
Descarte inadequado de resíduos,
exploração intensiva da pesca
comercial.

Fica submersa em
média 5 a 6 meses por
ano.

Projeto de sensibilização local, para a
proteção dos quelônios, Pé de Pincha da
UFAM poderia ser uma opção.

O rio recobre sua bacia
de inundação todos os
anos.

Planos de Manejo de pesca, seria uma
alternativa frente a exploração
descontrolada sem fiscalização frequente.

Não apresenta problemas.

Tem seu leito
expandido anualmente
por influência do rio
Amazona, e sua
sazonalidade natural.
Tem seu leito
expandido anualmente
por influência do rio
Amazonas

Planos de Manejo de pesca, também seria
uma alternativa viável, assim como
projetos de educação ambiental.
Poderia ser utilizado para psicultura de
peixes nativos, ou criação de peixes
ornamentais quase extintos do Arquipélago
do Januário.
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No quadro síntese (24) foi apresentado as condições atuais de cada unidade
de paisagem mapeada no Arquipélago do Januário, assim como seus problemas
limitações e potencialidades. Nas unidades de paisagem insulares, sendo principalmente
na várzea alta concentram-se as atividades socioeconômicas com predominância de
cultivos de policulturas, e criação bovina e bubalina.
De modo geral, os problemas encontrados na área de estudo, encontram-se no
uso de agrotóxicos para combater pragas agrícolas, e também à intensa captura de
quelônios que se deslocam todos os anos para colocar seus ovos na Praia da Ponta, sobre
isso:
O povo parece que não pensam, quanto mais tartaruga eles pegam, menos vão
desovar na praia ano que vem, e para piorar, eles ainda roubam os ovos, vai
chegar o dia que não terão mais tantos bichos assim. Que dia triste será.
(INFORMAÇÃO VERBAL)¹

Na várzea baixa por sua vez, ocorre uma predominância de floresta de várzea
preservada, assim como vegetação de aningal e chavascal, nas mesmas condições, tem
grande potencial para pesquisas nas áreas de botânica, zoologia e ictiologia.
As três unidades de paisagem hídricas, baseados em parâmetros analisados,
contém características no geral de ambientes preservados, todavia apresentam impactos
devido a presença resíduos na água, e também a pesca comercial intensiva, tanto no rio
Amazonas como no Paraná da Eva.
A partir desse diagnóstico geoecológico do Arquipélago do Januário, esperase oferecer informações atuais da paisagem, de forma a contribuir para uma futura política
de planejamento ambiental, contribuindo desta forma para a manutenção do modo de vida
ribeirinho assim como da biodiversidade local. A seguir será apresentado uma proposta
de zoneamento ambiental do arquipélago.

¹ Informação fornecida pelo senhor Adailson Alves Louzada, em visita de campo à área de estudo em
setembro de 2017.
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8 Proposta de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário

É preciso lembrar que ninguém
escolhe o ventre, a localização
geográfica, a condição
socioeconômica e a condição
sociocultural para nascer. Nasce
onde o acaso determinar, por
isso, temos que cuidar de todos
aqueles que estão em todos os
recantos deste país.
(Aziz Ab’Saber, 2005)

O zoneamento ambiental é uma ferramenta de planejamento territorial, que
visa estabelecer atividades econômicas baseado em uso racional dos elementos naturais,
garantindo a manutenção da biodiversidade, redução dos impactos ambientais causados
por exploração intensa até agora sem qualquer planejamento visando a manutenção da
biodiversidade.
Atualmente o modelo de desenvolvimento econômico na Amazônia, ainda é
baseado prioritariamente na extração e exploração insustentável dos elementos naturais,
priorizando o máximo lucro dos exploradores, resultando em grandes impactos para a
região, sobre isso Gutberlet (2002):
É um modelo fundado na apropriação do espaço e na exploração das riquezas,
mas muitas vezes sem considerar culturas locais existentes e dinâmicas
naturais que regem os ecossistemas. Este estilo de desenvolvimento traz para
a região transformações rápidas com sérias consequências socioambientais de
médio a longo prazo e em larga escala. A extração predominante das riquezas
naturais reflete-se no local em pobreza econômica, exclusão social e
degradação ambiental (GUTBERLET, 2002, p.157).

Sobre isso, em nenhum momento do percurso histórico do Brasil, a região
Amazônica foi vista além de um lugar de exploração, o que resultou em grandes impactos
ambientais na região, que só intensificaram ainda mais com as políticas
desenvolvimentistas adotadas na segunda metade do século XX, o que

provocou

cicatrizes de destruição na paisagem que jamais serão apagadas, a começar pelas estradas
construídas que levaram devastação a lugares, onde antes existia floresta (LOUZADA,
2014).
Alguns autores afirmam que a retirada da floresta é “sinal de
desenvolvimento”, quando na verdade, é sinal de ganância do agronegócio que se alastra
como uma praga, que após ter praticamente extinto a vegetação de Cerrado do centro
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oeste (que agora só existe naturalmente em área de reservas), saiu da região em direção a
Amazônia, intensificando seu lastro de destruição, sobre isso o IBGE (2016) divulgou os
dados de desmatamento em um período de 20 anos (1995- 2015), no qual demonstrava
que nesse período um aumento de 51% no desmatamento da Amazônia nesse período, e
o que presenta a perda de 15% da área total da Amazônia, o equivalente a três vezes o
tamanho do estado de São Paulo (745.840 km²).
Primeiramente os criminosos retiram da floresta densa, as árvores nobres e
com alto valor comercial, posteriormente colocam fogo no restante da floresta,
geralmente são nesses momentos que os satélites usados pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE, localizam as novas áreas desmatadas. Sobre isso, o exdiretor do INPE Ricardo Galvão, divulgou ao mundo em 2019 que o desmatamento
cresceu 85% em 2019 desmatando uma área que chegou a 9.165,6 km² só nesse ano.
A Amazônia sempre foi, e ainda é vista como um palco, onde a gentes
externos dotados de ausência de escrúpulos, e muito dinheiro, movidos pela ganância, e
protegidos por centenas de leis dúbias enfraquecem a proteção da floresta, permitindo sua
intensa exploração por quem paga mais, com protegido por um ministro do meio ambiente
que age contra a própria pasta, movido pelos seus interesses próprios “é hora de passar a
boiada” (palavras chulas, ditas pelo do ministro Ricardo Sales em reunião ministerial em
21/03/2020).
O acúmulo das políticas desenvolvimentistas da segunda metade do século
XX, que não considerou as particularidades locais e regionais, muito menos os impactos
ambientais que resultaram dessas práticas faraônicas e destruidora da floresta à todo e
qualquer preço, não que esse pensamento tenha mudado radicalmente no início do século
XXI, pois não mudou, e continua a refletir no aumento dos índices de desmatamento,
proporcionando grandes impactos ambientais a região ano após ano.
Os municípios e as microrregiões sempre foram tratados como receptores de
investimentos e executores de políticas já decididas previamente. É uma
realidade histórica que as comunidades raramente podem se empenhar na
discussão sobre o rumo do desenvolvimento local, resultando, geralmente, em
decisões pouco sustentáveis para as comunidades. Uma semelhante prática de
pouca participação acontece hoje na elaboração e implementação do
zoneamento (GUTBERLET 2002, p.158)

O que a nação brasileira, de fato saber sobre a Amazônia? Muito pouco, talvez
algumas poucas características físicas ensinadas na escola, quando esse tema fazia parte
dos conteúdos obrigatórios do ensino de geografia, todavia se limita a isso, o que reflete
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negativamente para a região, que como no passado continua a ser vista como palco de
exploração e ocupação de práticas causadores de grandes impactos ambientais.
O modelo econômico adotado para a região, ignora e menospreza a
diversidade dos inúmeros ecossistemas amazônicos, um exemplo são os planos
governamentais.
A maior riqueza da Amazônia – sua biodiversidade – tem sido, na prática,
ignorada, questionada e combatida sistemática e implacavelmente pelas
políticas públicas. Essas políticas estabeleceram uma oposição (que é, na
verdade, um falso dilema) entre desenvolvimento e conservação ambiental. O
desenvolvimento sustentável, como uma forma de desenvolvimento que
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das
futuras gerações, não integra as políticas públicas como condição essencial.
Quando aparece, está confinado e limitado a alguns programas específicos dos
setores e órgãos ambientais (LOUREIRO, 2002, p. 112).

A maioria das atividades econômicas produzidas da Amazônia atualmente
pecuária extensiva, exploração madeireira, mineração, grilagem de terras, apresentam
diversos impactos ao ambiente, pois não são respeitados limites de exploração, extraindo
tudo que for possível, deixando um rastro de destruição para trás, invés de adotar uma
prática integrada de desenvolvimento econômico entre a população residente ali, sem
destruir integralmente o meio, as políticas públicas tomaram caminhos inversos de
agressão e destruição total da natureza, nessa região, usando uma máscara de
“desenvolvimento” . Surgiu no EUA a preocupação com o planejamento ambiental,
resultado da pressão de pesquisadores preocupados com a aceleração dos impactos
ambientais, e destruição de habitats (BATISTELA, 2007).
8.1 Planejamento Ambiental e sua chegada ao Brasil
Após a Segunda Guerra Mundial tanto os Estados Unidos como os países do
da Europa, se voltaram a buscar um desenvolvimento econômico, estabelecendo
parâmetros econômicos ligados ao modelo de sociedade consumista, que necessita de
grande exploração de elementos naturais, para alimentar esse mercado, o que gerou
grandes impactos ao redor do mundo, e nós próprios países envolvidos.
Surgiu em 1950 no EUA uma preocupação de cientistas, entorno da
necessidade de se avaliar os impactos ambientais frutos de grandes obras estatais e com
a entrada da década de 60 uma nova etapa do desenvolvimento frutos de pressões se
desvinculou dos aspectos puramente econômicos predominantes até então, assim como
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as característica associadas ao “mundo desenvolvido”, como poluição e degradação
ambiental (BATISTELA, 2007).
Esse período coincidiu com a publicação do livro Primavera Silenciosa em
1962 de autoria Rachel Carson, no qual a autora chama a atenção, para o uso irracional
de pesticidas químicos principalmente o DDT (Diclorodifeniltricloroetano) e
responsabilidade da ciência e os limites tecnológicos (CARSON, 2013), a autora também
questionava:
[...] o direito moral do governo de deixar seus cidadãos desprotegidos diante
de tais substâncias que eles não poderiam evitar fisicamente nem questionar
publicamente. Essa arrogância insensível só poderia levar á destruição do
mundo vivo. “Será que alguém acredita que é possível lançar tal bombardeio
de venenos na superfície da Terra sem torná-la imprópria para toda a vida?
perguntava ela. Eles não deviam ser chamados de ‘inseticidas’, e sim ‘biocidas’
(CARSON, 2013, p. 15).

Carson (2013) vai além, ao afirmar que um dos direitos dos cidadãos mais
básicos:
[...] está em proteger seu lar contra a intrusão de veneno aplicado por outras
pessoas. Por ignorância, cobiça e negligência, o governo permitiria que
“substância químicas venenosas e biologicamente potentes” caíssem
“indiscriminadamente nas mãos de pessoas ampla ou totalmente ignorantes de
seu potencial de danos”. Quando a população protestava, recebia “pílulas
calmantes de meias - verdades” como resposta de um governo que se recusava
a assumir a responsabilidade pelos danos ou reconhecer as provas de sua
existência. Carson desafiou essa ausência de moral. “A obrigação de suportar”,
e escreveu, “nos dá o direito de saber” (CARSON, 2013, p.16).

A autora chama atenção da sociedade estadunidense para o uso descontrolado
de pesticidas nas lavouras americanas, que prejudicava além do meio ambiente físico em
larga escala, como também a humanidade como um todo.
Após a publicação dessa obra, foram iniciadas investigações estaduais e
federais nos EUA, para refutar os argumentos da autora que terminaram por serem
comprovados, e após inúmeras pressões de ambientalistas, o governo americano foi
obrigado a criar um pacote de leis contra a contaminação invisível, muito posteriormente
proibindo o uso DDT nos EUA, mas exportando para todo o mundo (CARSON, 2013).
Como os movimentos ecológicos ultrapassaram as preocupações locais, e se
transformaram em globais, gerou grande desconforto na sociedade mundial, tanto
científica quanto civil, o que resultou em importante encontros mundiais, a começar pela
primeira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972 em
Estocolmo na Suécia (LOUZADA, 2014).
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No que se refere ao planejamento ambiental, as décadas de 70 e 80 foram
marcados por estudos de impacto ambiental, que acabaram por influenciar na
reformulação de tendências de intensa exploração, visando elaborar planejamentos
regionais integrado, porém pouco de fato foi efetivado na implementação do
planejamento ambiental, devidos as dificuldades institucionais. Havia esforços para
incluir conceitos ecológicos e políticos em planejamentos de caráter regional, mas tendia,
a ser unicamente acadêmicos ou estudos de casos não aplicados, somente teóricos
(BATISTELA, 2007, p. 39).
A partir disso somando a pressão da sociedade civil e dos movimentos
ambientais, foi criado um novo paradigma que incorporasse as questões ambientais, que
refletiu em uma política ambiental, em quase todos os países do mundo até ao final do
século XX. Assim muitos conceitos relativos aos novos princípios ambientais passaram
a ser gradativamente populares, e foram incorporados forçosamente aos planejamentos
de alguns países, com a popularização do conhecimentos naturais são finitos, e não
infinitos como se passava até então, e que o homem proporciona degradação ao meio
natural acima da capacidade de suporte sem qualquer preocupação com as consequências,
e nem medidas amenizadoras de impacto.
Até 1960 o Brasil era considerado um país majoritariamente rural, isso porque
55,3% da população brasileira vivia em área rural, e somente 44,7% em área urbana,
todavia o cenário mudou, e o Brasil passou a ser considerado um país urbano, com a
industrialização das cidades, que atraiu muitos trabalhadores rurais, e na década seguinte,
os papéis já se inverteram, a população urbana já alcançava a marca de 55,9%, quanto a
população rural ficou em 44,1% já no final da década de 80.
Foi a partir da década de 60 nos EUA que surgiu a preocupação com os
impactos ambientais diferentes escalas, foi absorvido no Brasil décadas depois, com a
proibição da entrada no país e de uso alguns pesticidas, o que acabou por influenciar
algumas políticas públicas, até culminar na Política Nacional do Meio Ambiente em 1981
(BRASIL, 1981).
O Decreto lei 6.938 de 1981 instituiu diretrizes de avaliação de impactos
ambientais, planejamento e gerenciamento de práticas, e também o zoneamento
ambiental, usando como unidade de análise o planejamento de bacias hidrográficas.
De modo geral, o planejamento é resultado da sistematização de
conhecimento científico de uma região, apontando as interrelações entre os elementos da
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natureza e seus possíveis usos, considerando a necessidade de manutenção de equilíbrio
natural, atendendo demanda socioeconômica, não necessariamente em grande escala.
O maior problema para executar o planejamento ambiental, consiste em
realiza-lo antes da exploração de determinada região, e também da avaliação por parte
dos cientistas das condições ambientais, e possíveis impactos com a interferência
humana, todavia existe uma grande resistência por parte dos executores de políticas
públicas e órgãos

fiscalizadores, e também pelos setores envolvidos empresas

madeireiras, grileiros, e invasores de terras entre outros, que esse trabalho seja feito.
Um verdadeiro “cabo de guerra”, de um lado os planejadores e economistas
representados por uma categoria que visa o aumento dos lucros, e do outro lado os
cientistas de diferentes áreas tentando demonstrar como determinadas ações produzem
impactos irreparáveis ao meio natural, infelizmente inutilmente, para alguns setores, que
só visam lucros com a exploração, seja madeireira legal e principalmente ilegal oriunda
de terras públicas e de reservas indígenas que é muito forte na região.
A exploração tem um ciclo muito claro, primeiramente inicia-se a exploração
madeireira, posteriormente nos meses de (agosto, setembro e outubro) colocam fogo no
que restou da floresta, que não tem um valor econômico expressivo logo em seguida
introduzem a criação de gado de corte na área recém desmatada, e legalmente dão entrada
nós documentos de legalização da terra junto aos órgãos competentes, e assim procede o
arco do desmatamento no sul da Amazônia, que avança em milhares de quilômetros todos
os anos, depois da construção das rodovias federais na Amazônia, que serviu de porta de
entrada para todos os tipos de interesses na região.
Com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, através
da lei 6.938 de 1981, foi instituído um colegiado composto de representantes do
ministeriais e entidades setoriais da administração pública federal envolvidos com a
questão ambiental, para começar a produzir planos de ação (LEITE, 2001).
Em 1986 foi instituído a prática obrigatória da elaboração dos estudos de
impacto ambiental, em atividades potencialmente causadoras de impactos (CONAMA,
1981). E em 1989 é criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, órgão responsável por acionar instâncias públicas na tomada de
decisões de maneira compatível com a qualidade ambiental, com objetivo de implementar
programas e ações conjuntas de forma integrada, como objetivos inovadores em
proposição de alternativas de desenvolvimento, surgindo vários projetos posteriormente
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inovadores como o Plano Nacional de Meio Ambiente- PNMA, e o Plano Agropecuário
e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO (LEITE, 2001).
No PLANAFLORO, tinha como objetivo geral auxiliar na conservação da
biodiversidade, criando uma base para o manejo sustentável dos elementos naturais, para
o desenvolvimento econômico, e entre os objetivos estava a execução do zoneamento
mapeamento e regularização fundiária, criando um planejamento ambiental, de fato no
estado de Rondônia.
O planejamento ambiental, passou por diversas reformulações, objetivos, e
ajustes de acordo com a necessidade executora, e de expandiu do zoneamento urbano para
também o zoneamento rural, sem dessa forma comprometer a regulamentação de
proporcionar o uso adequado do território, constituindo limitações a exploração.
Foi a PNME que institui a criação do ZZE nacional em 1981, todavia a mesmo
somente foi regulamentada pelo em 2002, estabelecendo os critérios para o Zoneamento
Ecológico Econômico do Brasil-ZEE. Nele ficou estabelecido no capítulo 2, art.6º que
cabe ao poder público federal executar a elaboração do ZEE nacional e regional quando
tiver por objetivos biomas brasileiros ou territoriais por planos e projetos prioritários,
estabelecidos pelo Governo Federal. Em seu artigo 6º, ficou estabelecido que:
Art. 6º-C. O Poder Público Federal elaborará, sob a coordenação da Comissão
Coordenadora do ZEE do Território Nacional, o ZEE da Amazônia Legal,
tendo como referência o Mapa Integrado dos ZEE dos Estados, elaborado e
atualizado pelo Programa Zoneamento Ecológico-Econômico.
Parágrafo único. O processo de elaboração do ZEE da Amazônia Legal terá a
participação de Estados e Municípios, das Comissões Estaduais do ZEE e de
representações da sociedade. (BRASIL, 2002, p. 25)

Todavia os estados e municípios podem produzir seus próprios ZEEs, todavia
para serem reconhecidos pelo Poder Público devem seguir as orientações do decreto lei
nº 6.288 de 2008, e serem aprovados pela comissão coordenadora do zoneamento
ecológico econômico do território nacional.

8.2 Implementação do Zoneamento Ambiental da Amazônia Legal

A Floresta Equatorial Amazônica, é rotineiramente confundido com à área da
Amazônia Legal, instituída pela Lei nº 1.806, de 06 de janeiro de 1953 em seu art. 2º;
Art. 2º A Amazônia Brasileira, para efeito de planejamento econômico e
execução do Plano definido nesta lei, abrange a região compreendida pelos
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Estados do Pará e do Amazonas, pelos territórios federais do Acre, Amapá,
Guaporé, Roraima e ainda, a parte do Estado de Mato Grosso a norte do
paralelo de 16º, a do Estado de Goiás, a norte Tocantins e a do Maranhão a
oeste do meridiano de 44º. (BRASIL, 1953, p. 276)

Com isso a Amazônia Legal abrange integralmente ou parcialmente dez
estados brasileiros que somados correspondem a 5,2 milhões de quilômetros quadrados
sendo integralmente os territórios dos estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia,
Roraima, e Tocantins, e parte dos estados de Mato Grosso, Goiás e Maranhão (outro
bioma).
Dentro do “Programa Nossa Natureza” lançado pelo Decreto lei nº 96.944 de
12 de outubro de 1988, foi criado o ZEE com objetivo de estabelecer condições, para a
utilização e a preservação do meio ambiente da Amazônia Legal, mediante parcerias com
dos órgãos governamentais, priorizando a qualidade ambiental. Para Gutberlet (2002),
esse programa tinha como objetivo disciplinar a ocupação e exploração da Amazônia
Legal, fundamentadas no ordenamento territorial.
A partir do Plano Plurianual de 2000-2003 os governadores estaduais,
passaram a adotar o ZEE como uma ferramenta política de regulação do território, e
também como instrumento técnico de informação territorial, e de gestão ambiental
Ab’Saber (1996) criticava os resultados do zoneamento federal na escala de
1:3.000.00, que na prática somente orientou a continuação, das políticas de
desenvolvimento econômicas voltadas para intensificação da exploração ambiental na
Amazônia, o que resultou no aumento da exploração vegetal, intensificando o
desmatamento, que depois era substituído pela produção de grãos em grande escala na
Amazônia Legal, também facilitou a expansão dos eixos rodoviários acelerando a
penetração de grandes empresas madeireiras e acelerando a especulação imobiliária, e a
expulsão da população local.
Nesse sentido Gutberlet (2002) complementa que afirmando que a escolha de
macrozoneamento estadual na escala de 1:1.000.000, que na maioria das vezes possibilita
afirmações e indicações genéricas em relação às características gerais de cada Estado,
principalmente em grandes regiões como a Amazônia Legal.
Diante disso, concluísse que a adoção de escalas pequenas para realizar o
ZEE, em grande territórios não retrata a complexidade daquela paisagem, muito menos
sua dinâmica, portanto não é possível visualizar os possíveis impactos, riscos e possíveis
conflitos ambientais, presentes em cada território, ou que poderão vir a existir,
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dependendo das medidas adotadas. O ZEE executado em escala federal, é um trabalho
técnico com objetivos específicos, e no geral não conta com a participação da sociedade
civil, e atende interesses exclusivamente federais.
A metodologia aplicada pelas equipes executoras para os levantamentos
temáticos não tem envolvido de forma sistemática os representantes da
população local. E tão pouco houve, se quer no início dos trabalhos, uma ampla
discussão nas comunidades sobre os objetivos do ZEE e os fins, e métodos dos
levantamentos temáticos. Por causa dessa omissão, é muito mais difícil agora
fazer a população se apropriar do conhecimento gerado pelo diagnóstico.
Consequentemente, será muito mais demorado envolve-los em discussões
acerca de planejamento, manejo e gestão dos recursos naturais nas suas
comunidades e municípios (GUTBERLET 2002, p. 166).

A gestão de uso dos elementos naturais está intrinsecamente relacionada ao
processo de ordenamento espacial da produção, buscando retirar sempre os melhores
resultados, maximizando os resultados econômicos, e algumas vezes sociais
(VASCONCELOS et al. 2013).
Como a Amazônia Legal é uma área muito grande, o IBAMA em parceria
com outras organizações e órgãos da esfera federal, priorizaram primeiramente investir
em planos pilotos de manejo, e de gestão de elementos naturais, em comunidade e
municípios da região, sobre coordenação de diferentes órgãos, no primeiro momento para
depois executar um ZEE regional da Amazônia Legal.
O plano de manejo mais difundido na Amazônia Legal, é o plano de manejo
florestal, apresentado na Instrução Normativa de 080/91- IBAMA que regulamenta as
diretrizes técnicas na extração de madeira da floresta (HUMMEL, 2001).
Na portaria do IBAMA nº 71 de 11 de julho de 1994, instituiu o Sistema de
Controle de Madeira Contingenciada-SISMAD, onde ficou regulamentado a exportação
das espécies nativas “beneficiadas” provindas dos Planos de Manejo Florestal Sustentado
-PMFS. A pesar das inúmeras críticas, a portaria 048/1995 do IBAMA, regulamentou a
exploração florestal com corte raso (derrubada total das árvores) na bacia Amazônica
(HUMMEL, 2001).
Na prática a portaria 048/1995 do IBAMA, somente regulamentou a extração
madeira, com mais agravantes para a região amazônica, pois até 2000, não era exigido a
cobrança de Plano de Manejo Sustentável de pequenos e médios produtores rurais, logo
a extração madeireira sem prévio plano de manejo apresentado ao órgão responsável,
tornou-se obsoleto.
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A opção mais "lógica" e mais fácil é retirar uma autorização de desmatamento
para acobertar a origem da matéria-prima florestal ao invés de fazer inventários
florestais e planos de exploração. Para os grandes proprietários a retirada de
autorizações de desmatamento de pequenas áreas, através do fracionamento da
propriedade, torna-se uma opção fácil para "esquentar" a origem da madeira,
por exemplo. Esse fracionamento tem ocorrido também para escapar da
exigência de EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) e de RIMA
(Relatório de Impacto Ambiental) - para projetos acima de 2.000 ha , prevista
no Decreto 1.282/94 ( ZACHOW, 1999 , p.54).

Teoricamente a madeira retirada, deveria ser reposta com o plantio de novas
mudas das árvores cortadas, afim de repor e manter a capacidade produtiva da floresta.
Sobre isso Hummel et al. (1994) afirmaram que o melhor entendimento científico de
reposição dos estoques madeireiros explorados, foi ignorado ao longo dos anos, por dois
procedimentos normativos, que seria a relação de plantio de 4 árvores por cada metro
cúbico de matéria prima derrubada, com isso passou-se a praticar o recolhimento de um
Fundo de Reposição Florestal-FRF, que ficou responsável pelas ações de reposição
florestal.
Na prática os Planos de Manejo Madeireiro executados na Amazônia Legal,
até hoje, com raríssimas exceções, são simplesmente planos de exploração florestal, sem
reposição, que visam exaurir o mais rápido possível (2 ou 3 anos), todo o capital natural
disponível na área, e nem os recursos ínfimos arrecadados pelo Fundo de Recolhimento
Florestal não foram aplicados como deveriam ser, na forma regulamentada, sobrando
desta floresta gigantesca áreas desmatadas, que Fearnside (2009) chama de arco do
desmatamento sobre a Amazônia, que só intensificou ao longo dos últimos 50 anos.
Que após o desmatamento gigantesca áreas são ocupadas com centenas de
cabeças de gado, e posteriormente com plantações de soja, assim funciona a expansão da
última fronteira agrícola em território brasileiro, a Amazônia.
No que diz respeito ao zoneamento dos estados que compõem a Amazônia,
os estados de Acre, Amapá, Amazonas e Rondônia, conseguiram realizar o ZEE de todo
o território. No caso específico de Rondônia produziu-se muitas informações e relatórios,
todavia são se encontram disponíveis ao público, e como não houve participação da
população em geral, ocorre pouca aceitação de parte do ZEE publicado. Nos demais
estados da região, predominam apenas dados parciais disponíveis, sobre o ambiente
físico, qualidade dos solos, aptidão agrícola, e potencial madeiro (GUTBERLET, 2002).
Sobre essa disponibilidade de informação dos aspectos físicos da região
Amazônica, Ab’Saber (1996), já alertava que:
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[...] o estabelecimento puro e simples de uma carta das classes de capacidade
do solo poderia induzir os especuladores e os administradores mal avisados a
cometer as propostas agrárias mais absurdas. Ele continua lembrando que a
própria cartografia extensiva do Projeto Radam, dirigida para o uso potencial
dos solos, tem se mostrado ineficiente e perigosa, quando utilizada com
rigidez, favorecendo as mais diversas distorções pelos interessados no uso
empírico dos espaços amazônicos (AB’SABERM 1996, P. 12).

Na década de 90 já era possível visualizar os impactos ambientais na região
Amazônica resultado das políticas públicas de ocupação da região. Gutberlet (2002)
chamava a atenção para quais são os reais objetivos do zoneamento, e para quem de fato
servem esses resultados? O ZEE de fato está contribuindo para a reversão da exploração
irracional e na promoção do desenvolvimento sustentável? Ou serve somente para mero
instrumento de consolidação da hegemonia já existente de desenvolvimento econômico?
Pode-se concluir que até então, o processo de ZEE não conseguiu anteceder
os possíveis impactos ambientais decorrentes de cada atividade econômica,
principalmente as voltadas para mineração, extração madeireira, criação extensiva de
gado, e soja na região Amazônica, muito menos conseguiu acompanhar a dinâmica de
desenvolvimento local, dos Estados onde o ZEE já foi concluído Acre, Amapá, Rondônia
e no Amazonas.
As transformações ambientais e sociais ocorrem de forma tão rápida que os
levantamentos já se tornam ultrapassados antes mesmo de terminados. A
dinâmica do desenvolvimento regional também é alimentada por processos
migratórios, impactos ambientais cumulativos e conflitos socioeconômicos.
No entanto, a metodologia aplicada até o presente não conseguiu captar essa
dinâmica. Pelo contrário, o diagnóstico torna acessível informações
importantes sobre o potencial biofísico da área, facilitando a sua exploração.
Além disso, uma leitura desagregada dos indicadores socioeconômicos e
culturais pode levar a conclusões e propostas equivocadas para o
desenvolvimento. (GUTBERLET, 2002, p.168).

Outro característico dos ZEEs produzidos na região Amazônia, é que eles são
marcados por pouca ou total inexistência da participação da sociedade civil, priorizando
os conhecimentos científicos das características físicas da região, exemplo: potencial do
solo para determinada atividade agrícola de cada estado, diante disso já é possível
encontrar simulações climáticas de condições ideias de cultivos agrícolas como a soja,
em uma propriedade do município de Vilhena em Rondônia (CRESTANI, 2019). Dentro
do diagnóstico do ZEE, também destacam a disponibilidade de água, presença de recursos
minerais, potencial florístico para exploração madeireira, infraestrutura disponível ou que
pode ser construída, tudo isso sem articulação com os indicadores socioeconômicos e
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culturais da região, como se não existissem pessoas nesses lugares, e que seriam
diretamente impactados com as atividades, projetadas e executadas por outras pessoas e
corporações externas da região.

8.3 MACROZEE- Macrozoneamento Econômico Ecológico do Estado do Amazonas

O estado do Amazonas deu início ao processo de elaboração do ZEE em 1996,
com a publicação do decreto estadual nº 16.948 que instituiu um grupo de trabalho,
responsável por elaborar as primeiras orientações sobre o Plano Ambiental do Estado do
Amazonas-PAEA, e que criou a Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico
Econômico-CEZEE através do Decreto 17.199 de 22 de maio de 1996, e no ano seguinte
foram nomeados os membros da comissão que era composta por 16 representantes de
instituições, entidades públicas de pesquisa e ensino.
Segundo a Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável-SDS (2008) entre 1998 e 2000 a elaboração do ZEE, foi incorporado ao
Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Amazonas – PGAI-AM, que estipulou as
diretrizes para o ordenamento territorial do Estado do Amazonas.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas-IPAAM, órgão responsável
pela coordenação do processo do ZEE, deu início aos levamentos para fins de execução
do ZEE SISTEMÁTICO, atendendo mais uma vez a uma metodologia amplamente
discutida por pesquisadores, empresas, consultores e outros especialistas no assunto para
definir os rumos do ZEE estadual. Estas ideias foram então reunidas na versão inicial do
PGAI-AM e implementadas até o final de 1999.
Foram

realizadas duas abordagens do ZEE:

a

primeira era

o

Macrozoneamento que abrangia a totalidade do territorial do Estado do Amazonas,
1.570.745,68km², com produção de mapas na escala de 1:1.000.000, tendo como
principais produtos mapas: de unidade de conservação (estaduais e federais): de cobertura
vegetal e ocupação: de terras indígenas: de ocorrências de campos naturais de áreas de
potencias para a proteção da biodiversidade: mapas de geologia, geomorfologia e
pluviosidade e mapas da situação fundiária (AMAZONAS, 2008).
Na segunda abordagem o governo do Estado escolheu a área focal para
realizar o Zoneamento Ecológico Econômico Sistemático e Participativo- ZEEP/AM dos
municípios Humaitá, Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã, em uma área total de 176.000
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km², com a elaboração de diagnósticos físico e biótico, socioeconômico e jurídicoinstitucional, ficou estabelecido um Macrozoneamento-MZEE, com escala de 1:100.000
de todo o território amazonense. Do ZEEP do sudeste do estado, surgiu o documento
“Diretrizes Iniciais para um Ordenamento Sustentável da Região Sudeste e Sul do
Amazonas” produzidos por técnicos do IPAAM e da Secretária da Coordenação da
Amazônia-SCA/MMA (AMAZONAS, 2001).
Para execução do ZEEP/AM, o IPAAM firmou parcerias e contou com apoio
de renomadas instituições governamentais (Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM, Fundação Universidade do Amazonas - FUA,
Escola Superior de Tecnologia do Estado - UTAM, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Ministério Público do Estado - MPE,
Diretoria de Serviços Geográficos do Ministério do Exército - DSG/4ª DL,
dentre outros) e organizações não governamentais atuantes na área ambiental,
que elaboraram diagnósticos físico-biótico, socioeconômico e jurídicoinstitucional utilizados para conduzir as ações de controle ambiental da região.
(SDS, 2008, p.17-18)

A partir de 2003 com a reformulação da estrutura governamental o ZEEP,
passou a ser executado pela PGAI e SDS. E a partir de 2004 e 2005 em com a forte
dinâmica de ocupação da fronteira sul do estado com a expansão agrícola, pecuária e
produção de grãos principalmente soja, o ZEEP foi atualizado, com o diagnóstico
socioeconômico da área. Visando dessa forma projetar cenários futuros alternativos, para
alcançar um desenvolvimento sustentável nessa região (SDS, 2008).
O MACROZEE do Estado do Amazonas teve efetivamente suas atividades
iniciadas em 2005 e concluídas em 2008, nele é possível visualizar uma dispersão
geográficas das sedes municiais, que dificultaram a integração socioeconômica das micro
e mesorregiões do Estado do Amazonas, resultado nas dificuldades das prestações de
serviços públicos, e “atrasando os processos de desenvolvimento rural sustentável”
(AMAZONAS, 2008, p.47).
Visando reduzir/amenizar as discrepâncias regionais e sociais no maior
estado em extensão territorial do país, a União por meio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário-MDA e o Estado através do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável-CEDRS dividiu o Amazonas em 11 Territórios
Rurais de Identidade (FIGURA 95), tendo como objetivo tratar a questão do
desenvolvimento rural sustentável não mais de forma setorial, e sim na dimensão
territorial, visando reduzir as desigualdades sociais e regionais, melhorando desta forma
a qualidade de vida do meio rural das sub-regiões (AMAZONAS, 2008).
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Figura 95: Territórios Rurais de Identidade

Fonte: MACROZZE (2008): Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Zonificação
Territorial (2008).

Os territórios rurais de identidade é uma política de ordenamento territorial
federal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT dentro do Ministério
de Desenvolvimento Agrário-MDA, que resultou no Programa de Desenvolvimento
Sustentável dos Territórios Rurais-PRONAT, que também ficou conhecido como
territórios rurais de identidade ocorrido em 2003. O conceito de território oficialmente
adotado na portaria nº 5, de 18 de julho de 2005, diz que:
[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo,
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura,
a política e as instituições – e uma população com grupos sociais relativamente
distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos
específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam
identidade e coesão social, cultural e territorial. (BRASIL, MDA/SDT, 2005).

No que se refere a política estadual do Amazonas de ordenamento territorial,
ela está diretamente vinculada às calhas dos principais rios do estado, distribuídas em
nove sub regiões: Região do Alto Solimões, Região do Triângulo Jutaí, Solimões e Juruá,
Região do Purus, Região do Juruá, Região do Madeira, Região do Alto Rio Negro, Região
do Rio Negro/Solimões, Região do Médio Amazonas e Região do Baixo Amazonas,
diretamente ligadas às calhas dos rios principais.
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O ordenamento territorial do Estado do Amazonas no início do século XXI,
foi realizado de duas formas, a oficial por meio do poder público em suas três esferas
municipal, estadual e federal, e elaborado pelos órgãos responsáveis que resultou na
produção do MACROZEE oficial, destacando as características físicas da região, e com
vinte mapas de temáticas distintas, Mapas de Unidades de Conservação (Federais e
Estaduais); Mapas de Cobertura; Vegetal e Ocupação Atual; Mapa de Terras Indígenas;
Mapa de Ocorrência de Campos Naturais; Mapa de Áreas Potenciais para a proteção da
Biodiversidade; Mapas de Geologia, Geomorfologia e Pluviosidade; Mapa de situação
fundiária e o mapa síntese (FIGURA 96) (PARÉDIO, 2012).
Figura 96: Mapa Síntese do Macrozoneamento Ecológico- Econômico do Estado do Amazonas.

Fonte: MACROZEE (2008).

E o ordenamento territorial não oficial, feito por atores da sociedade que
estudam a mesma, e com a participação expressiva da sociedade civil. No entanto, na
esfera federal, priorizou-se a o ordenamento territorial oficial para o Estado Amazonas
(PARÉDIO, 2012).
O mapa síntese do MACROZEE, encontra-se dividido em três categorias de
usos: Usos Consolidados/ A Consolidar; Usos Controlados; Usos Especiais, divididos em
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ou subunidades denominadas de Zonas Ecológicas Econômicas, são elas: áreas com
estrutura produtiva definida (institucionalmente); áreas com aptidão para ocupação
produtiva; áreas com alteração da cobertura vegetal antropizada por ocupação rural, áreas
de usos múltiplos dos recursos naturais de forma sustentável, áreas potenciais para criação
de UC; unidades de conservação constituídas, terras indígenas e ecossistemas frágeis. A
seguir o (QUADRO 25) com as categorias de uso, cenários presentes e diretrizes para uso
futuro e povoação do solo no território do Amazonas (PARÉDIO, 2012).
Quadro 25: MACROZEE e suas categorias de uso.
Cenários
Uso Consolidados ou a Usos Controlados
consolidar
Representam 14,16% do Representam 34,29% do
Estado do Amazonas, território do Estado do
retratam de forma Macro as Amazonas
e
foram
áreas produtivas existentes idealizadas a partir do
oficialmente
com princípio
de
“Uso
ordenamento e diretrizes de Sustentável dos recursos
Presentes
uso/ocupação, bem como naturais”, não podendo
aquelas áreas onde ocorre deixar de considerá-las
produção
de
forma como áreas produtivas,
tradicional em pequena e uma vez que as atividades
média escala ou somente das populações tradicionais
para subsistência, servindo e as técnicas de manejo são
como forte indicador para cientificamente
aptidão do uso do solo;
comprovadas
como
sustentáveis.
São Áreas de produção As
Zonas
Ecológicas
rural são as que permitem a Econômicas
desta
realização de atividades de categoria demandam ações
pequeno, médio e grande de
recuperação
e/ou
porte, onde predomina o orientações das atividades
uso mais intensivo do solo produtivas a partir de
e onde está concentrada a estudos de aptidão.
porção mais dinâmica da
economia estadual, para as
Diretrizes para quais são recomendadas as
ações e intervenções para a
Uso Futuro
manutenção
e/ou
intensificação
das
atividades
existentes,
baseado nos paradigmas do
desenvolvimento
sustentável.

Usos Especiais
Representam 58,36%
do
Estado
do
Amazonas, estão assim
definidas
por
já
existirem diretrizes de
uso e ocupação prédefinidas em lei, e por
serem
áreas
com
fragilidades
naturais
que
exigem
usos
especiais.

Existem diretrizes de
uso para a ocupação das
Unidades
de
Conservação Estaduais,
e para Unidades de
Conservação Federais
estão estabelecidas no
Sistema Nacional de
Unidades
de
Conservação,
instituída, no Brasil em
18 de julho de 2000,
através da Lei N° 9.985.
Para
as
Terras
Indígenas
estão
estabelecidos
na
Constituição Federal,
nos artigos 20, 22, 49,
109, 215, 231 e 67, no
estatuto das Sociedades
Indígenas
(Lei
n°
6001/93)

Fonte: AMAZONAS (2008).
O ZEE produzido no Amazonas, abre espaço para a tomada de decisões
futuras sobre o uso e ocupação do solo na esfera estadual, para quem sabe em um futuro
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breve, possa ser utilizado como subsídio para a políticas públicas de ordenamento
territorial mais eficiente no estado.
A elaboração dos dois instrumentos de ordenamento o ZEE e o
MACROZEE/AM , viabilizou o maior conhecimento das particulares do estado, e sobre
o território, viabilizando a formulações de políticas públicas mais adequadas a cada
região.

8.3.1 – Zoneamento Ecológico Econômico de Itacoatiara

A partir de 2002 a Agência Alemã de Cooperação Técnica Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GTZ, que tem sede em Brasília, com
apoio da prefeitura local do município de Itacoatiara, através da Comissão Municipal de
Zoneamento Ecológico Econômico Sistemático e Participativo –CMZEE-P, passaram a
testar a metodologia participativa o ZEEP/AM, coordenado pelo Instituto de Proteção
Ambiental do Estado do Amazonas- IPAAM. Na prática incluíam a divulgação do
zoneamento ambiental em processo de realização no município, através de palestras
divulgação nos meios de comunicação, e reuniões temáticas.
Assim como no Macrozoneamento estadual, no ZEEP de Itacoatiara também
foram produzidos mapas temáticos, como: mapas de cobertura vegetal, mapas geológicos,
mapas dos tipos de solo, e mapas de atividade agrícola desenvolvidas entre outros.
As áreas identificadas como tendo atividade agrícola em uma porcentagem
expressiva, foram divididas em seis polos administrativos, que apresentam comunidades,
que foram chamadas de assentamentos pelos responsáveis por realizar o ZEEP, são elas:
I- Paraná da Eva, que tem influência do município de rio Rio Preto da Eva,
e dá parte leste do município de Manaus, e também do Lago do Arumã (que
tem 25 assentamentos).
II- Novo Remanso, São José de Amatari, Ilha da Maquira e Costa da
Conceição (que tem 17 assentamentos).
III- Ilha do Risco, Cidade de Itacoatiara, Igarapé do Carão, Paraná do Serpa
e Costa do Tabocal (19 assentamentos).
IV- Arari, rio Araú e Lago Presto (54 assentamentos).
V- Estrada da AM-010, rio urubu e Tabocal (60 assentamentos).
VI- Rio Amazonas, Costa do Surubim e Costa do Cumaru (29
assentamentos). (IPAAM, 2003, p.55)

Com exceção do polo V, que fica situado totalmente em área de terra firme,
os demais polos foram identificados ao longo da área de várzea do município de
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Itacoatiara, por essa razão os assentamentos humanos situam-se tradicionalmente ao
longo de rios, paranás e igarapés desse município (IPAAM, 2003), a seguir (FIGURA
97), com a distribuição espacial dos polos.
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Figura 97: Distribuição dos polos administrativos do município de Itacoatiara.

Fonte: IPAAM (2003)
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A princípio, verificou-se que o setor agrícola desenvolvido no município, embora
carente de tecnologia e diversificação, ocupa considerável destaque na economia local
(OLIVEIRA, 2007). Segundo o IBGE (2019) o PIB do município de Itacoatiara foi o segundo
maior do Estado com R$11.684 reais, ficando atrás somente do município de Manaus com R$
24.363.
De acordo com o IDAM/Itacoatiara (2019), o município tem grande potencial para
exploração madeireira, o órgão calcula existir 635,85 m³ de madeiras nobres com alto valor
comercial no município, e o dobro disso, em madeira branca, muito utilizada na construção
civil. Existem três empresas madeireiras regularizadas, que realização essa exploração.
Durante a ditadura militar, o estado do Amazonas fez concessão de terras públicas
para pessoas físicas com interesses em investir no município, o que ficou conhecido
popularmente como “Grilagem Paulista”, essas terras foram vendidas e revendidas desde então,
na década de 90 chegaram empresas madeiras interessadas no potencial de florestal do
município, entre elas a empresa Mil Madeiras Preciosas do grupo Suíço Procious Wood , com
sede em Zug na Suíça, a empresa tem certificação Forest Stewardship Council-FSC (Conselho
Florestal de Manejo), que é uma organização não-governamental compostas por ambientalistas
que estabeleceram princípios de “bom manejo” na década de 90, com a exploração de madeira
nativa, e a reposição com o plantio de

Eucalyptus, uma planta exótica no ecossistema

Amazônico, que gera desequilíbrio ambiental quando deveriam ser plantadas mudas das árvores
nativas que foram retiradas da floresta.
A empresa Mil Madeiras Preciosas chegou ao município de Itacoatiara no início
dos anos 2000, através da compra de terras, todavia 20 anos depois a empresa encontra-se em
conflito com a população local, principalmente comunitários da Comunidade Boa Esperança
residentes na área a mais de 40 anos com uma população estimada em três mil pessoas, que
vivem da produção agrícola familiar.
Além da exploração madeireira o município é um grande produtor agrícola de
alimentos oriundos da agricultura familiar, com destaque para a produção de abacaxi que em
2019 alcançou 94,3 milhões de frutos, e elevou o estado ao segundo maior produtor de abacaxis
da região norte (QUADRO 26).
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Quadro 26: Produtos, oriundos da agricultura familiar, no município de Itacoatiara.
Produtos

Quantidade

Abacaxi (Ananas comosus)

94,3 milhões de frutos

Banana Pacovan (Musa paradisiaca)

90.000 cachos

Cupuaçu (Theobroma grandiflorum)

3.000 mil toneladas

Goiaba (Psidium guajava),

1.300 mil toneladas

Graviola (Annona muricata)

4.100 mil toneladas

Laranja (Citrus sinensis),

25.000 mil frutos

Limão (Citrus limon),

17.000 mil frutos

Mandioca (Manihot esculenta Crantz)

14.000 mil toneladas

Macaxeira (Manihot dulcis),

12.000 mil toneladas

Mamão (Carica papaya),

3.400 mil toneladas

Maracujá (Passiflora edulis)

2.7000 mil toneladas

Melancia (Citrullus lanatus).

677.000 mil frutos

Fonte: IDAM/Itacoatiara (2019)
Organizado: Camila Louzada (2020).

O expressivo cultivo de mandioca (Manihot esculenta crantz), está diretamente
ligado a produção de farinha d’água, que é a base alimentar da população amazonense, e
acompanhando diversos pratos típicos. Todavia o município também vende produtos oriundos
do extrativismo, com destaque para (QUADRO 27).
Quadro 27: Produtos oriundos do extrativismo em Itacoatiara.
Produtos

Quantidade

Açaí (Euterpe oleracea)

6.000 mil toneladas

Andiroba (Carapa guianensis)

400 litros

Bacabá (Oenocarpus bacaba)

1.500 mil toneladas

Borracha (Hevea brasiliensis)

5.000 mil toneladas

Buriti (Mauritia flexuosa)

750 litros

Castanha da Amazônia (Bertholletia
excelsa)
Copaíba (Copaifera langsdorffii)

24.000 mil toneladas

Murumuru (Astrocaryum murumuru)

2.000 toneladas

Piaçava (Attalea funifera)

7.500 toneladas

Tucumã (Astrocaryum aculeatum)

8.000 mil sacas 50 kg

620 litros

Fonte: IDAM/Itacoatiara (2019)
Organizado: Camila Louzada (2020).

A maior produtora de castanhas da Amazônia ou castanha do Brasil (Bertholletia
excelsa), é a empresa Agropecuária Aruanã S.A localizada na fazenda Aruanã no 215 km na
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rodovia Manaus-Itacoatiara, com uma área de 12.000 hectares, onde foram plantadas 320.000
árvores de castanheiras de semente pré-selecionadas, em meio a árvores já existentes a partir
de 1970, quando a empresa chegou em Itacoatiara. É na própria fazenda Aruanã que residem
os funcionários.
Após 18 anos da execução do CMEEP, a empresa GTZ fechou parceria com o
IDAM, com o objetivo de realizar um planejamento estratégico com auxílio da empresa de
consultoria para a promoção de imóveis rurais, por meio do Programa de Regularização
Ambiental-PRA e o Cadastro Ambiental Rural-CAR do estado do Amazonas (JORNAL
EMTEMPO, 2020).

8.4 A Integração dos elementos que compõem a paisagem: a teia do Arquipélago do
Januário.
A paisagem é formada por um conjunto de elementos que se inter-relacionam com
diferentes níveis de interação dos componentes naturais e humanos, em um emaranhado de
conexões e rompimentos para posterior religamentos em um tempo ecológico próprio, é isso o
que acontece no Arquipélago do Januário, que é um ambiente de várzea sujeito a sazonalidade
do rio Amazonas, representado no mapa conceitual a seguir (FIGURA 98).
Figura 98: A teia de relações do Arquipélago do Januário.

Espaço Geográfico

Meio Físico
Interação

Arquipélago
do Januário

Dinâmica Natural do
Rio Amazonas

Lugar

Comunidades

Relação do
homem com o
meio

Interação

Ocupação
interação

interação
interação

Ritmo de Vida

Tipos de Paisagem

Interação

Interação

Atividades
Econômicas

Atividades
Culturais

Interação

Autora: Camila Louzada (2019)

A visão sistêmica viabiliza observar, mapear e diagnóstica todos os elementos
presentes em determina paisagem, que agrupados de diferentes formas e com diferentes níveis
de interação, entre se e com o todo a sua volta criam paisagens distintas.
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A configuração atual da paisagem do Arquipélago do Januário proporciona, um
conjunto de elementos aparentemente distintos à primeira vista, todavia interligado com os
demais, criando uma complexa teia de inter-relações, refletindo desta forma nos tipos de
ambientes e solo, que são usados para determinadas atividades econômicas, adaptadas a
sazonalidade das águas, em um tempo ecológico próprio da população ribeirinha. Segundo
Rodriguez e Silva (2013) avaliação do potencial geoecológico através do diagnóstico
ambiental, viabilizar propor formas de uso dos espaços de maneira sustentável, também
mecanismos de planejamento ambiental futuro, para determinadas áreas. A geoecologia das
paisagens tem como objetivo fornecer informações específicas, para futuras ações voltadas para
o planejamento e gestão ambiental, direcionadas para modelos de uso e ocupação do solo,
voltada a sustentabilidade socioambiental.
Todavia no caso do Arquipélago do Januário, os próprios moradores fazem o
Zoneamento Ambiental dá área, pré-estabelecendo que áreas podem ser exploradas e que áreas
devem ser mantidas preservadas.

8.5 Proposta Alternativa de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário.

Como ficou demonstrado na figura 33 Unidades de Paisagem do Arquipélago do
Januário (AM), localizado na página 97, os ribeirinhos já realizam sua própria forma de
Zoneamento Ambiental do Arquipélago do Januário, estabelecendo quais lugares devem ser
utilizados para ocupação humana, criação bovina, bubalina e produção agrícola, e quais lugares
devem ser mantidos preservados.
Como uma população tradicional, os ribeirinhos do Arquipélago do Januário são
portadores de uma grande “arsenal” de conhecimentos sobre o lugar/a várzea que vivem, esses
conhecimentos foram aprendidos e passados de geração a geração, vão desde a sazonalidade
natural desse ambiente, sua dinamicidade (hora inundada, e hora seca e fértil), e os tipos de uso
que podem ser realizados, assim como os que devem ser mantidos “preservados” e a partir disso
adaptaram seu modo de vida e suas práticas socioeconômicas ao período que a várzea passará
enxuta, durante a vazante do rio Amazonas.
Os ribeirinhos, percebem a natureza como seu relógio e calendário, através de um
tempo ecológico próprio, agindo de acordo com os ciclos naturais do ambiente de várzea, horas
sendo influenciado pelo rio, horas transformando a paisagem em benéfico próprio, mas não de
maneira tão impactante ao ponto de causar grandes impactos ao meio. Embora à primeira vista,
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possa parecer que os ribeirinhos por não desenvolverem ou fazerem usos de mecanismos que
viabilizem uma produção em grande escala, sejam considerados “preguiçosos” no padrão
capitalista extremamente consumistas, o que está anos luz da verdade, os ribeirinhos
simplesmente não veem necessidade e ter hábitos extremamente consumistas, pois o que
interessa a eles não é o que a sociedade urbana pode vir pensar sobre eles, e sim o que eles
pensam de se mesmos.
Pra quê vou me matar de produzir tanta melancia esse ano, pra carregar pro barco,
chegar em Manaus vender, receber um pouco mais de dinheiro do que ano passado,
pra quê, pra deixar a terra cansada, ter a necessidade de usar algum tipo de tóxico
(agrotóxico), que vai entranhar na terra, e depois quando o rio subir os peixes comem,
sabe Deus que mal vai fazer isso depois. Só pra eu ter mais dinheiro, mas dinheiro não
é tudo nessa vida (AGRICULTOR/APOSENTADO E, 2019).

O agricultor entrevistado, revela preocupação com a natureza ao qual encontra-se
inserido, e mesmo sem ter conhecimento científico, demonstra receio com o meio a sua volta
com determinadas práticas, a terra se tornar “cansada”, o uso de agrotóxico, e que
consequências isso pode levar para os peixes quando o rio subir, tudo fruto de sua experiência
de vida, e finaliza dizendo que dinheiro não é tudo, para seu modo de vida.
Outro sábio entrevistado relatou que “homem movido por ganância é uma praga,
que destrói tudo que toca”. Os dois entrevistados demonstraram grande sabedoria aprendida
com suas vivências, e observação do meio à sua volta.
Diante disso, e baseado no diagnóstico operacional realizado, chegou-se à
conclusão que os próprios ribeirinhos do Arquipélago do Januário já realizam a sua própria
forma de Zoneamento Ambiental, concentrando suas atividades e diversos usos na várzea alta
para residir e desenvolver suas atividades ligadas a agricultura familiar e a criação bovina e
bubalina. E mantendo a várzea baixa com a vegetação natural preservada, e que os lagos devem
ser utilizados para a pesca de subsistência deles próprios quando a cheia estiver no seu auge,
também não fazem uso das áreas de deposição recente.
Sobre as paisagens hídricas por serem áreas gigantescas os moradores do
Arquipélago do Januário, não exercem nenhum tipo de acordo sobre as práticas de uso, ou
algum tipo de proposta de zoneamento.
Os ribeirinhos são portadores de um etconhecimento, tão vasto quanto complexo
sobre a unidade geomorfológica de várzea ao qual encontram-se inseridos. Ainda assim, faz-se
necessário auxílio de agentes parceiros, que poderiam vir a colaborar no aprimoramento de suas
técnicas e proporcionar o melhor desenvolvimento sustentável possível, assim como renda para
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essa população, visando o melhoramento da produção, criação de renda para os mesmo, e
evitando dessa forma que as futuras gerações, não proporcionem impactos ao arquipélago, e
mantenham o desenvolvimento sustentável. A seguir (QUADRO 28).

Quadro 28: Proposta Alternativa de Zoneamento Ambiental para o Arquipélago do Januário.
Unidade de
Paisagem

Propostas

Agente Parceiros

- Criação de gado em confinamento.
- Introdução da ordenha mecanizada.
- Fabricação de vários tipos de queijo, e não
mais exclusivamente o queijo de coalho.
- Uso de tratores no transporte da produção
agrícola.

Várzea Alta

Várzea Baixa

Área de
Deposição

- Área de observação de pássaros, répteis,
mamíferos e peixes.
- Turismo Rural ou Científico.

-Curso de Zootecnia e Veterinária
(UFAM e IFAM).
- EMBRAPA; IDAM, SEPROR.
- SEBRAE.

- INPA (Pesquisa nas áreas de
botânica, zoologia, ictiologia
(diversidade de peixes na área de
várzea).
UEA – CURSO DE TURISMO

- Projeto de sensibilização local, para a
proteção dos quelônios, Pé de Pincha da
UFAM poderia ser uma opção.

- UFAM e INPA

Rio Amazonas

- Planos de Manejo de pesca.
- Planos de Proteção aos Quelônios.
- Projetos de Educação Ambiental.

-Curso de Zootecnia (UFAM).
INSTITUTO MAMIRAUA
- EMBRAPA; IDAM, SEPROR.

Paraná da Eva

- Planos de Manejo de pesca.
- Planos de Proteção aos Quelônios.
- Projetos de Educação Ambiental.

-Curso de Zootecnia e Veterinária
(UFAM e IFAM). INSTITUTO
MAMIRAUÁ
- EMBRAPA; IDAM, SEPROR.

Lago do Arraia

- Planos de psicultura de peixes nativos, assim
como peixes ornamentais quase extintos do
Arquipélago do Januário, em gaiolas de aço
reforçado devido à presença de jacarés.

-Curso de Zootecnia e Veterinária
(UFAM e IFAM).
- EMBRAPA; IDAM, SEPROR.

Elaborado: Camila Louzada (2020).
O Instituo de Desenvolvimento Sustentável Manirauá, é uma organização social
fomentada e supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI, criada
em 1999. Desenvolve atividades ações de pesquisa e manejo de recursos naturais, visando o
desenvolvimento

social

das

populações

tradicionais,

na

calha

central

do

rio

Solimões/Amazonas. E em 21 anos de atuação na região, se tornou referência internacional de
práticas de manejo, principalmente de pirarucu (Arapaima gigas).
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A proposta alternativa de Zoneamento Ambiental para o Arquipélago do Januário,
visa fortalecer os ribeirinhos, no sentido de viabilizar um melhoramento na sua produção
agrícola, bovina e bubalina,

com ajuda de agentes parceiros como instituições de pesquisa

como: EMBRAPA, IFAM, INPA, UFAM e também agência executoras de orientação técnica
IDAM, Instituto Mamirauá e SEPROR, para que através dessas orientações os ribeirinhos
consigam o melhoramento de sua produção, e o melhor aproveitamento das áreas atuais,
evitando futuros impactos ambientais.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande e complexo sistema fluvial do rio Amazonas, formam o maior sistema de
drenagem superficial do mundo, drenando aproximadamente 37% de toda a água doce da
América do Sul, com uma vazão média estimada em 209.000 m³/s no oceano Atlântico. Todavia
a importância do rio Amazonas, não se resume unicamente aos seus aspectos físicos, vazão,
velocidade, capacidade de transporte de sedimentos, entre outros. Pois existe outros níveis de
interação nessa paisagem fluvial, a começar pela unidade geomorfológica de várzea, que é
criada e “alimentada” anualmente pela dinâmica natural do próprio rio Amazonas.
O objetivo geral do presente estudo foi: analisar de que forma o conjunto articulado,
entre os processos da dinâmica fluvial do rio Amazonas e o modo de vida da população
ribeirinha, se conectam e se explicam na geoecologia da paisagem do Arquipélago do Januário,
partindo da dinâmica fluvial e a geomorfologia fluvial do rio Amazonas
A análise da paisagem do Arquipélago do Januário sobre a perspectiva sistêmica,
tornou possível mapear e identificar os diferentes agentes transformadores da paisagem, em
suas distintas escalas de interação entre si, e sobre esse ambiente “anfíbio”, que é a várzea.
Partiu-se primeiramente da identificação dos principais processos da dinâmica fluvial
realizados pelo rio.
O rio Amazonas e seus afluentes diretos, principalmente os de água barrenta,
estabelecem eles próprios, as superfícies de continuidade e descontinuidade dá várzea definindo
limites e esculpindo a paisagem, através de três processos principais: erosão fluvial/terras
caídas, transporte de sedimentos e deposição.
Esses processos são oriundos de uma escala maior, a começar pelas condições
climáticas da Amazônia que sofrem influência tanto do oceano Atlântico como do Pacífico,
atuam diretamente na precipitação da região, que por sua vez não ocorre de maneira uniforme,
condicionando a região a dois períodos diferente, o de enchente e o de vazante, que ocorrem
em épocas distintos do ano em cada rio, de sua gigantesca malha hídrica.
Essa sazonalidade natural dos rios de água branca, estabelece uma dinâmica fluvial
intensa na paisagem capaz de realizar alterações, que podem variar de pequenas ondas de areia
frutos da deposição, e até formação de ilhas quilométricas completamente vegetadas, o que não
garante a sua estabilização, pois podem desaparecer através da erosão fluvial ou terras caídas
como é regionalmente conhecida, com o passar dos anos. Também influenciado pelo rio surgem
elementos importantes da geomorfologia fluvial, esculpidos na paisagem da várzea, são eles o
furo natural e o furo artificial.
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A partir do mapeamento das unidades de paisagem do arquipélago do Januário, foi
possível identificar seis unidades de paisagens, sendo três insulares: área de deposição recente
(DC), várzea alta (VA) e a várzea baixa (VB) e três paisagens hídricas, o rio Amazonas, os
lagos de depressão da várzea e o paraná da Eva. Embora as unidade de paisagem terrestre sejam
comuns em estudos de zoneamento ambiental, este trabalho propôs algo inédito, apresentando
também as paisagens hídricas como unidades de paisagem, devido ao seu poder de
transformação da paisagem principalmente da área de várzea, a parte de uma análise sistêmica
não faria sentido deixar os corpos hídricos de fora.
As áreas de deposição recente têm idade inferior a 25 anos, como é o caso da Ilha
da Ponta localizada a oeste do arquipélago, tem como característica principal baixa altimetria
inferior a 3m tendo como nível de base fluvial, o rio Amazonas. Apresenta significativa
colonização de vegetação primaria, com destaque para a presença de capim da praia
(Echinochloa polystachya), ouraneira ou oerana (Salix marthan) e a embaúba (Cecropia
pachystachya), também apresenta partículas de solo exposto ao longo de sua extensão.
A várzea alta por sua vez ocupa aproximadamente 60% da área de estudo, ficando
submersa em média 3 meses por ano, a uma profundidade de aproximadamente 2,5m em cheias
normais. Essa áreas encontra-se localizada sobre as margens do rio Amazonas e dos paranás da
Eva e do Jacaré, que são as áreas mais elevadas da várzea, justamente por isso é ocupada pela
população ribeirinha e suas atividades socioeconômicas principalmente criação bovina,
bubalina e a produção de frutas e hortaliças, de forma manual sem qualquer forma de
mecanização.
É também na várzea alta que é facilmente encontrado a vegetação de aningal, que
é uma estrutura de vegetação densa localizada dentro dos lagos, acima do nível da água, é
composta principalmente da vegetação de aningá (Montrichardia linifera), apuí (Ficus
dendrocido) e mata- pasto (Senna reticulata), atingem altura variante entre 4 e 6m de altura,
situado sobre matéria orgânica decomposta, outra particularidade é que essas estruturadas
podem varias de 10m até 50m de extensão, e mesmo assim são facilmente deslocadas pela ação
dos ventos durante os períodos de cheia.
A várzea baixa por sua vez, encontram-se localizada mais ao centro da maior ilha
do arquipélago, e tem como principal característica a presença da floresta de várzea preservada,
assim como a vegetação de chavascal que são vegetações que tem suas raízes abaixo do nível
da água e encontra-se constantemente alagadas.
A primeira unidade de paisagem hídrica mapeada, foi o rio Amazonas considerando
a análise sistêmica, não fazia sentido estudar a várzea e não considerar o poder de transformação
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da paisagem exercido pelo sistema hídrico dominante, não só pela sua sazonalidade natural que
exerce influência direta na várzea através da deposição de solos aluviais durante o período de
cheia, mas também por sua influência no modo de vida da população local, que faz desse
elemento natural seu relógio e calendário.
Outra unidade de paisagem hídrica mapeada foram os lagos de depressão da várzea,
eles servem de abrigo para uma grande variedade de peixes foram listadas mais de quarenta
espécies durante esse estudo. Também foi descrito como se dá o processo de formação de ilhas
compostas na várzea, através de seguidas anexações de barras laterais e frontais, que são
preenchidas posteriormente por água, sendo essa água oriunda da precipitação ou do
afloramento do lençol freático, não se pode afirmar com precisão ainda, pois faz-se necessário
mais estudos a respeito.
A última unidade de paisagem hídrica mapeada foi o Paraná de Eva, que é um canal
de ligação do próprio rio Amazonas, que contorna no sentido de oeste a leste o Arquipélago do
Januário. Paranás são comuns em rios multicanais como o rio Amazonas, principalmente nesse
trecho estudado, seu processo de formação esta diretamente ligado ao Quaternário na sua última
fase entre 6.500 e 11.000 anos, quando o nível dos oceanos ficou abaixo da cota atual entre 25
e 45m, o que resultou em um acelerando processo de sedimentação nos grandes rios do mundo,
que deságua no oceano.
No capítulo seis modo de vida de ribeirinho: ocupação da terra no Arquipélago do
Januário (1919-2019), foi descrito como se deu o processo de ocupação da maior ilha do
arquipélago, a ilha do Januário, a partir do relato dos moradores mais antigos, que relataram
que no início do século XX a região já abrigava cinco famílias ribeirinhas. E passou a receber
mais, influenciado principalmente pelo primeiro Ciclo da Borracha no estado do Amazonas,
que passou a receber intenso fluxo migratório de outras regiões do país e até de outros países.
A chegada de novos trabalhadores alavancou a produção de borracha no estado que
bateu seu primeiro recorde histórico em 1900, alcançou 27.650 toneladas naquele ano, após a
chegada de 45.792 migrantes oriundos principalmente dos estados do nordeste brasileiro.
Todavia, nem todos os migrantes e imigrantes que chegaram à região aceitaram se deslocar de
barco a vapor, até o alto curso dos grandes rios, e optaram por permanecer morando na cidade
de Manaus e seu entorno, foi assim que se deu o processo de ocupação do Arquipélago do
Januário, que no primeiro momento foi marcado pelo extrativismo com a extração de látex da
seringueira (Hevea brasiliensis), que era muito comum na área de estudo.
Entretanto a ocupação não se deu exclusivamente com a chegada dos migrante de
outros estados brasileiros não, mais também com a fixação de caboclos da reunião, e outras
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pessoas que vieram do alto cursos dos rios, após a Segunda Guerra mundial, sendo os famosos
soltados da borracha que foram largados pelo governo brasileiro, a própria sorte nas cabeceiras
dos rios.
Posteriormente a esse resgate histórico dos principais ciclos econômicos do
arquipélago, a começar seringueira, cacau até primeira metade do século XX, posteriormente
foi introduzido a juta até a década de 80, até a expansão dos cultivos de policulturas de ciclo
curto frutas e hortaliças e a criação bovina e bubalina, nos anos seguintes. Posteriormente a
isso, foi representado através de croquis a evolução dos sistemas produtivos de seis unidades
familiares, seguidos de quadro síntese do percurso histórico do sistema produtivo, e os
principais processos da dinâmica fluvial mais atuantes nas propriedades e as transformações na
paisagem proporcionada pelas mudanças das práticas agrícolas.
No capítulo sete, foi realizado um Diagnóstico Geoecológico da Paisagem do
Arquipélago do Januário, a partir do enfoque funcional da paisagem, foi apresentado a
configuração atual da paisagem partindo da ocupação humana, o Arquipélago tem quatro
comunidades estabelecidas são elas: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Grande Vitória,
Nossa Senhora da Conceição e São Francisco.
Todas as comunidades da área de estudo encontram-se assentadas na várzea alta, e
não são caracterizadas pela alta concentração de residências próximas como em outros locais,
mas têm as residências mais afastadas uma das outras. A comunidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro encontra-se as margens do Paraná da Eva, e tem como principais atividade
econômicas a criação bovina, bubalina, e a plantação de policulturas como: maracujá
(Passiflora edulis), mandioca (Manihot esculenta Crantz) melância (Citrullus lanatus), mamão
(Carica papaya), maxixe (Cucumis anguria), cebolinha (Allium cepa), couve (Brassica
Oleracea), banana pacovan (Musa paradisiaca) além desses cultivos, os comunitários também
praticam a pesca artesanal seja para consumo familiar ou para a venda para o mercado
consumidor.
A Comunidade Grande Vitória, tem aproximadamente 32 residências e 160
pessoas, que tem como atividade econômica também o cultivo de policulturas de ciclo curto, e
a criação bovina e bubalina sendo o leite desse animal utilizado na fabricação de queijo de
forma artesanal e familiar.
A Comunidade de Nossa Senhora da Conceição, encontra-se localizada as margens
do rio Amazonas têm aproximadamente 138 residências e 680 pessoas. A principal atividade
econômica desenvolvida aqui é a criação de bovina, direciona ao abastecimento do mercado
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consumidor de Manaus, mas também se produz frutas, mas enfrenta dificuldades para o
escoamento da produção devido ao surgimento da ilha da ponta.
A Comunidade de São Francisco é a comunidade mais populosa do arquipélago do
Januário, têm 715 indivíduos. Uma característica marcante dessa comunidade é que a maiorias
das residências são estabelecidas em forma de casas flutuantes localizadas dentro do Paraná do
Jacaré, a principalmente atividade econômica é a produção de frutas, sendo variedades de
banana seu carro chefe, com destaque para banana pacovan (Musa paradisiaca), banana maça
(Musa balbisiana), banana prata (Musa acuminata), banana nanica (Musa acuminata 'Dwarf
Cavendish') entre outras.
Uma particularidade de todas as comunidades do arquipélago, é que durante a cheia
fluvial os rebanhos de bovino e bubalino são deslocados para a bacia hidrográfica do rio Preto
que é uma área de terra firme, onde permanecem até que o período de vazante se inicie na
várzea, para onde o rebanho retornará aproximadamente no mês de agosto.
Sobre o diagnóstico geoecológico da paisagem insular do arquipélago do Januário,
o mesmo foi realizado com o auxílio do Protocolo de Iventariamento Geográfico-PIG, para
avaliar os parâmetros condições dos corpos hídricos e a situação atual da cobertura vegetal nas
comunidades.
E para realizar o diagnóstico geoecológico das paisagens hídricas foi utilizado o
Protocolo de Avaliação Rápida de Rios-PARr, priorizando os aspectos visíveis, como a
presença de plantas aquáticas, odor na água, velocidade do corpo hídrico, estabilidades das
margens, entre outros. De forma geral predominou, como problema nas paisagens insulares o
uso de agrotóxicos para combater as pragas agrícolas e a captura indiscriminada de quelônios
durante o período de desova.
Nas paisagens hídricas também predominou ambientes em condições naturais boas,
todavia, nos tópicos analisados, estabilidade das margens, proteção das margens e extensão da
mata ciliar, as unidades de paisagem rio Amazonas e Paraná da Eva, foram caracterizados como
alterados, o que é compreensível e aceitável pois estamos falando de grandes corpos hídricos
que tem suas margens ocupadas pelas populações ribeirinhas a muitas gerações. No que se
refere aos parâmetros analisados dos lagos, devido ao elevado numero de lagos que é superior
a 20, priorizou-se o diagnóstico do maior lago o lago do Arraia.
De forma geral a unidade de paisagem hídrica do lago do Arraia, apresenta
predominância de características naturais, todavia, apresentou redução da mata ciliar, uma vez
que esse lago se encontra dentro de uma comunidade isso já era esperado, uma vez que suas
margens são ocupadas pelas criações bovinas e bubalinas.
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A análise da paisagem do ponto de vista geoecológico visa, demonstrar os possíveis
problemas, limitações e potencialidades das unidades de paisagem mapeadas, de modo geral a
principal limitação da várzea é sua sazonalidade natural, o que impede o cultivo de algumas
práticas agrícolas que necessitam de mais tempo para serem colhidas. Sobre os problemas, o
uso de agrotóxicos é o que mais se destacou. As potencialidades são inúmeras que vão da
sensibilização ambiental e proteção dos quelônios, aos planos de manejo de pesca, e a
necessidade de aumento na fiscalização principalmente da pesca comercial.
No último capítulo da tese Proposta de Zoneamento Ambiental do Arquipélago do
Januário, foi descrito desde o surgimento da necessidade de planejamento ambiental na
segunda metade do século XX nos Estados Unidos, e sua chegada no Brasil que influenciou os
movimentos ecológicos, e a criação de leis para a proteção ambiental que culminou na criação
do CONAMA e do IBAMA, órgão responsável por acionar instâncias públicas na tomada de
decisões de maneira compatível com a qualidade ambiental, com objetivo de implementar
programas e ações conjuntas de forma integrada, como objetivos inovadores em proposição de
alternativas de desenvolvimento, para o país.
O planejamento ambiental no território brasileiro passou por diversas
reformulações, objetivando acordos e parcerias firmadas, e expandiu do zoneamento urbano
para a necessidade de zoneamento rural, visando construir limitações a exploração desenfreada
executada principalmente pelo governo federal, que alguns autores acusam de ser o maior
responsável pela devastação da região Amazônica em toda a sua história, o que não deixar de
ser verdade, principalmente a partir da segunda metade do século XX e as políticas públicas de
integração nacional, que serviram de base para outras práticas de exploração da região.
A partir de 2002 foi estabelecido os critérios para o Zoneamento Econômico do
Brasil, que teria que ser executado de forma regional para posteriormente nacional, a começar
pelos biomas brasileiros, ou pelos projetos prioritários, e pela implementação do Zoneamento
Ambiental da Amazônia Legal, que posteriormente culminou no Macrozoneamento Econômico
e Ecológico do Estado do Amazonas-MACROZEE, anos mais tarde.
O MACROZEE reuniu representantes das três esferas, municipal, estadual e
federal, concluído em 2008, destacou as características físicas do estado, através de 20 mapas
temáticos, com destaque para os mapas de: Unidades de Conservação (Federais e Estaduais),
Cobertura Vegetal, Uso e Ocupação, Terras Indígenas, Áreas de Campos Naturais, Mapas
Geológicos, Geomorfológico e situação fundiária no estado.
No MACROZEE encontre-se três categorias de usos da região divididas em Usos
Consolidados/A Consolidar, Usos Controlados e Usos Especiais, essa ferramenta de análise
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espacial permitiu conhecer um pouco mais do maior estado brasileiro, todavia o destaque das
características físicas do estado assim como suas áreas de ocupação em diferentes categorias,
chama a atenção sobre esse vasto território não só no sentido de viabilizar futuras políticas
públicas de ocupação menos impactante a região, como também, à torna alvo de intensão
exploração principalmente da indústria madeireira legalizada e principalmente a ilegal, o que
por sua vez intensifica os conflitos no que o professor Philip Fearnside, chama de “O Arco do
Desmatamento”, que abarcar toda a região sul da Amazônia, que avança ano, após ano com
mais fogo na região, que bateu recorde em 2020, com mais de 15 mil fogos de incêndio somente
no estado do Amazonas.
Durante a construção do ZEE do município de Itacoatiara foram identificados seis
polos administrativos baseado nos assentamentos humanos na região, que tem como principal
setor a agricultura de base familiar, todavia o município tem o segundo maior PIB do estado
com renda de R$ 11.684, graças a indústria madeireira instalada, que calcula o potencial
madeireiro da região em 635.85m³ de madeira nobre com alto valor comercial, toda a madeira
retirada é exportada. Não se tem a informação de que as empresas exploradoras, realizam a
reposição com as mudas das mesmas espécies exploradas, segundo o que determina as leis do
CONAMA e do Código Florestal.
Além do potencial madeireiro do município de Itacoatiara, a região é uma forte
produtora de frutas com mão de obra da agricultura familiar, com destaque para a produção de
abacaxi que teve mais de 94 milhões de frutos colhidos em 2019, também produzem variedades
de banana, sendo as mais comuns banana pacovan (Musa paradisiaca), banana prata (Musa
acuminata), banana nanica (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish'), cupuaçu (Theobroma
grandiflorum), goiaba (Psidium guajava), graviola (Annona muricata), laranja (Citrus
sinensis), limão (Citrus limon), mandioca (Manihot esculenta Crantz), macaxeira (Manihot
dulcis), mamão (Carica papaya), maracujá (Passiflora edulis) e melancia (Citrullus lanatus).
Também tem produtos oriundos do extrativismo como o açaí (Euterpe oleracea),
andiroba (Carapa guianensis) bacabá (Oenocarpus bacaba), butiti (Mauritia flexuosa),
castanha da Amazônia ou castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), Copaíba (Copaifera
langsdorffii), murumuru (Astrocaryum murumuru), piaçava (Attalea funifera) e tucumã
(Astrocaryum aculeatum).
No Arquipélago do Januário por sua vez, predominam a criação bovina e bubalina,
assim como a produção de frutas e hortaliças de ciclo curto, que se adaptaram ao período que a
várzea passará seca, durante a vazante do rio Amazonas.
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Ficou demonstrado durante o presente estudo que a população ribeirinha do
Arquipélago do Januário, é detentora de um vasto etnoconhecimento sobre o ambiente de várzea
ao qual encontra-se inseridos, adaptando seu modo de vida a sazonalidade das águas do rio
Amazonas, que é seu relógio e calendário, primeiramente construindo suas residências em
forma de palafitas ou em forma de casas flutuantes, e deslocando suas residências quando
necessário com ajuda de um carpinteiro de beiradão. Além disso, adaptaram suas práticas
agrícolas ao período de vazante do rio. Diante disso, nada mais justo do que defender, que os
mesmos são capazes que estabelecer eles próprios sua própria forma de zoneamento ambiental.
Respondendo ao objetivo geral pode-se afirmar sem dúvida, que a relação
sociedade-natureza encontrasse expressa na paisagem do arquipélago do Januário através das
distintas práticas da população ribeirinha associada aos processos da dinâmica fluvial, que se
conectam e se explicam na paisagem do Arquipélago do Januário.
Onde a população local já pré-estabeleceu que as atividades econômicas devem ser
concentradas na várzea alta, que contorna toda a maior ilha do arquipélago, e que as área de
deposição recente, assim como as áreas de várzea baixa, devem ser mantidas preservadas,
criando desta forma a sua própria versão do zoneamento ambiental da várzea, baseado nas
próprias experiências de vida da população ribeirinha que reside nesse lugar.
Portanto, foi no poder de transformação das águas, que se buscou a resposta da
hipótese inicial da tese, que foi: apesar de o Arquipélago do Januário, e sua maior ilha que é a
ilha do Januário, ser um ambiente de várzea e está sujeita a dinâmica fluvial do rio Amazonas,
a mesma apresenta forte ocupação humana para reproduzir um modo de vida particular/gênero
de vida, perfeitamente adaptado a sazonalidade das águas em um tempo ecológico próprio,
voltado para a produção agrícola de policulturas, e a criação bovina e bubalina ocupando
principalmente as margens da ilha do Januário, a várzea alta, e mantendo as áreas de várzea
baixa presentes no centro da ilha, com a vegetação de floresta de várzea preservada. Que se
mostrou comprovada ao longo da pesquisa, uma vez que o rio Amazonas realmente exerce esse
poder de transformação da paisagem, com a dinâmica fluvial e sua sazonalidade natural, e a
população ribeirinhas adaptou seu modo de vida as particularidades desse ambiente, em um
tempo ecológico próprio, reproduzindo seu modo de vida e sua produção agrícola de base
familiar a gerações.
Percebeu-se no decorrer do trabalho, que existe espaço para futuras novas
pesquisas, principalmente no que se refere a produção agrícola na várzea, e como a proximidade
do Arquipélago do Januário com a cidade de Manaus, influência nessa produção agrícola,
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alguns autores chamam isso de “cinturão do hortifrúte” em outras regiões brasileira, mas no
estado do Amazonas, são raros os trabalhos sobre essa temática.
Para a expansão da produção agrícola de modo sustentável na região, faz-se
necessário inovação das técnicas de trabalho tanto na agricultura, como a introdução de técnicas
de manejo de peixes como o pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum )
e matrinxã (Brycon) que poderiam vir a fornecer uma nova fonte de renda a população local.
Além da produção agrícola da várzea, existe espaço para pesquisas voltadas as
práticas de carpintaria na várzea, que não se limitam a construção de palafitas, mas também ao
deslocamento de residências, assim como a elevação das mesmas acima do nível atual com
auxílio do carpinteiro de beiradão, e os macacos hidráulicos, e ajuda da própria comunidade.
No que tange a ciência geográfica, a espaço para muitas pesquisas não só as citadas
anteriormente como muitas outras, a exemplo de relevos antropogênicos produzidos na várzea.
No decorrer da pesquisa foi demonstra que é possível sim, analisar a várzea sobre outro olhar,
além capitalismo exacerbado, que rotula a várzea como uma terra “não adequada para a
produção agrícola”, ao contrário é possível sim a produção alimentos na várzea, mas para isso
é necessário adaptar suas técnicas ao tempo ecológico do rio Amazonas, como fazem os
ribeirinhos.
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEM ESTRUTURA COM OS
MORADORES MAIS ANTIGOS

Roteiro de Entrevista com os moradores mais antigos
Dados pessoais do entrevistado
Sexo:
Idade: Profissão:
Escolaridade:
1- Seus pais são daqui do Januário? Mudaram pra cá em que ano?

2- A quanto tempo mora aqui?

3- Quantas famílias tinha aqui quando você chegou aqui?

4- Como era o Januário da sua lembrança mais antiga?

5- O que mais, se plantava nesse período?
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APÊNDICE B - PROTOCOLO DE INVENTARIAMENTO GEOGRÁFICO -PIG
FORMULÁRIO –PARÂMETROS E PONTUAÇÃO NOS SISTEMAS HÍDRICOS
Descrição do ambiente
Localidade:
Data da coleta:
/
/
Modo da coleta (coletor):
Tempo situação do dia:
Largura média:
PESQUISADOR:
N°
PARÂMETROS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Existência de mata ciliar preservada
Moradia próximo as margens do corpo hídrico
Existe criação de peixe em tanques
Existe vegetação exótica na água
Existe vegetaçãoe exótica na margem
Odor da água
Oleosidade
Potabilidade da água durante a cheia
Potabilidade da água durante a vazante
Presença de esgotos domésticos despejados no
sistema hídrico
Existência de residências tipo flutuante
Existe algum sistema de irrigação
Navegabilidade do sistema.
Estabilidade das margens.
Algum tipo de uso além dos já citados

11
12
13
14
15
10 – Pontos: Sistema hídrico em excelentes condições.
06 – Pontos: Sistema hídrico equilibrada
03 – Pontos: Sistema hídrico desequilibrada.
00 – Sistema Hídrico extremamente ruim

Horário:

PONTUAÇÃO
03 PONTOS
Vegetação degradada

10 PONTOS
Vegetação
Natural
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ótima
Ótima
Ausente

06 PONTOS
Vegetação plantada

00 PONTOS
Ausente

Residências
Raro
Raro
Raro
Moderado
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Preocupante
Preocupante
Moderada
Moderada
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante

Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada

Ausente
Ausente
Ótima
Ausente

Moderada
Raro
Moderado
Moderado

Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante

Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada

Pontuação: Entre 90 a 60 Ambiente Excelente
50 e 40 Ambiente Equilibrado
30 a 20 Ambiente Desequilibrado
10 a 00 Ambiente Extremamente Degradado

PROTOCOLO
DE INVENTARIAMENTO
GEOGRÁFICO
-PIG
Fonte: (FELIX, BRANDÃO E PACHÊCO,
2014); (SEIXAS,
2018) adaptado por Camila
Louzada (2020).
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FORMULÁRIO –PARÂMETROS E PONTUAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL DE E USO E OCUPAÇÃO DA TERRA
Descrição do ambiente
Localidade:
Data da coleta:
/
/
Modo da coleta (coletor):
Tempo situação do dia:
Largura média:
PESQUISADOR:
N°
PARÂMETROS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vegetação nativa presente
Presença de pastagens
Presença cultivos agrícolas
Presença de rebanho bovino
Presença de rebanho bubalino
Presença de suinocultura
Presença de vegetação invasora
Presença de árvores frutíferas
Desmatamento para atividade agrícola
Existe a prática de queimada no campo
Existe alguma forma de mecanização
Existe retirada de madeira para alguma atividade
Existe a utilização de algum agrotóxico para
combater pragas agrícolas
Existe a utilização de algum fertilizante no solo.
Existe área preservada na propriedade

14
15
10 – Pontos: Sistema hídrico em excelentes condições.
06 – Pontos: Sistema hídrico equilibrada
03 – Pontos: Sistema hídrico desequilibrada.
00 – Sistema Hídrico extremamente ruim

Horário:

10 PONTOS
Vegetação
Natural
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ótima
Ótima
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Sim

06 PONTOS
Vegetação plantada
Residências
Raro
Raro
Raro
Moderado
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Raro
Moderado

PONTUAÇÃO
03 PONTOS
Vegetação degradada
Preocupante
Preocupante
Moderada
Moderada
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante
Preocupante

00 PONTOS
Ausente
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada
Acentuada

Moderado
Preocupante
Acentuada
Significativa
Degradada
Ausente
Pontuação: Entre 90 a 60 Ambiente Excelente
50 e 40 Ambiente Equilibrado
30 a 20 Ambiente Desequilibrado
10 a 00 Ambiente Extremamente Degradado

Fonte: (FELIX, BRANDÃO E PACHÊCO, 2014); (SEIXAS, 2018) adaptado por Camila Louzada (2020).
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APÊNDICE C- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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APÊNDICE D- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE RIOS- PAR –
ADAPTADO COM AS CATEGORIAS REPRESENTATIVAS E SUAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Localização
Data de coleta
Horário de Coleta
Condições do tempo
Modo de coleta (coletor)
Tipo de Ambiente ( ) rio ( ) paraná ( ) lago com conexão com o rio
( ) lago sem conexão
Largura
Profundidade estimada
PARÂMETROS
Pontuação
5 pontos
3 pontos
2 pontos
0 pontos
1- Presença de
plantas
Ausente
Moderada
Aproximadamente Abundante
aquáticas
75%
2- Odor na
Ausente
Moderada
Abundante
água
3- Oleosidade
Ausente
Moderada
Abundante
na Água
Rápida como uma
Rápida como
Trechos rápidos,
4- Velocidade
corredeira bem
uma corredeira, seguido de trechos Água parada,
do corpo
desenvolvida, e
não tão
mais lentos, e não
sem
hídrico
tem largura
desenvolvida, e
tão largos
corredeiras
superior a 25m.
com largura
existentes.
inferior a 25 m,
Visivelmente
Visivelmente
5- Tipo de
Visivelmente
ausente devido Ausente devido a Canal pouco
Substrato
Ausente (canal
a tonalidade da
tonalidade da
profundo,
Sólido
profundo, superior
água
água
inferior a 2m.
a 10m)
(profundidade
(profundidade
inferior a 10 m)
inferior a 5m)
6- Tipo de
Mais de 50% com Entre 30 e 50%
Entre 10 e 30%
Menos de
Substrato
elementos
elementos
elementos
10% de
Diverso
diversos (pedaços
diversos
diversos (pedaços
elementos
de troncos, folhas
(pedaços de
de troncos, folhas
diversos
e lama).
troncos, folhas
e lama).
(pedaços de
e lama).
troncos,
folhas e
lama).
7- Deposição
Mais de 75% do
Entre 50 e 70% Entre 25 e 50% do
Entre 0 e
da lama
fundo coberto de
do fundo
fundo coberto de
25% do
lama
coberto de lama
lama
fundo
coberto de
lama.
8- Estabilidade
Acima de 90%
Entre 70 e 90%
Entre 70 e 50%,
Menos 50%
das
presença de
com vegetação trechos com solo
com a
margens
vegetação nativa.
nativa, e
presença de
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9- Proteção
das
margens
pela
vegetação
10Extensão da
mata ciliar

Pontuação:
Entre 0- 22
23-32
Maior que 32

Margens estáveis:
evidência de
erosão mínima ou
ausente.

presença de
atividade
econômica
pouco
expressiva
Moderadamente
estáveis entre 5
e 40% da
margem com
erosão.

exposto, e pouca
vegetação nativa.

Moderadamente
instável, entre 40
e 60% da
margem. Risco
elevado de erosão
durante enchentes.
Extensão de
Largura da
Largura da
vegetação de mata
vegetação de
vegetação de mata
ciliar, maior que mata ciliar entre ciliar, abaixo de
50m (APP
20 e 30 m:
20m
variável segundo
mínima
o Código
influencia
Florestal).
antrópica
Nível de Perturbação:
Impactado
Alterado
Natural

Fonte: Callisto et al. 2002; Adaptado por Camila Louzada (2020).

mata ciliar
nativa.

Instável;
erosão óbvia
entre 60 e
100% da
margem
Vegetação
nativa
ausente
devido à
extensa
presença de
atividade
antrópica.
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APÊNDICE E- LISTA DE PEIXES ENCONTRADOS NOS LAGOS DA ILHA DO
JANUÁRIO, COM SEUS RESPECTIVOS NOMES POPULARES NA REGIÃO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nome popular do peixe
Acará
Acará-Disco
Arari
Araunã/ Macaco d’água
Arraia disco
Bacu
Baiacu / Balão
Bodó
Branquinha
Cara Dourado
Cascudo listrado / Cascudo
zebra/Acari zebra
Carauaçu
Curimatã
Candiru
Caparari
Cascudo
Cubiú
Jacundá
Jaú
Jeju
Jiju
Jundiá
Matupiri
Matrinxã
Pacamum/ Bagre sapo
Pacu
Peixe agulha
Peixe cachorro
Peixe lenha/Pintado
Piauçu
Piraíba
Piramutabá
Piranha
Pirarara
Pirarucu
Pirapitinga
Poraquê
Sardinha

Nome científico
Geophagus brasiliensis
Symphysodon aequifasciatus
Chalceus erythrurus
Osteoglossum bicirrhosum
Paratrygon aiereba
Platydoras costatus
Colomesus asellus
Hypostomus plecostomus
Psectrogaster amazonica
Geophagus brasiliensis
Hypancistrus zebra
Astronotus oceallatus
Prochilodus lineatus
Vandellia cirrhosa
Pseudoplatystoma corruscans
Loricariidae
Hemiodus immaculatus
Crenicichla lenticulata
Paulicea luetkeni
Hoplerythrinus unitaeniatus
Hoplias malabaricus
Siluriformes
Poptella compressa
Brycon
Asterophysus batrachus
Metynnis argenteus
Boulengerella maculata
Hydrolycus scomberoides
Pseudoplatystoma corruscans
Megaleporinus obtusidens
Brachyplathystoma filamentosum
Brachyplatystoma vaillanti
Pristobrycon calmoni
Phractocephalus hemioliopterus
Arapaima gigas
Calophysus macropterus
Electrophorus electricus
Triportheus albus
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39
40
41
42
43
44
45

Sardinhão
Suribim
Tambaqui
Tamuatá/ Cascarudo
Trairá
Tubarona / Dourado
Tucunaré

Salminus brasiliensis
Pseudoplatystoma fasciatum
Colossoma macropomum
Callichthys callichthys
Hoplias
Salminus brasiliensis
Cichla ocellaris

Fonte: Adailson Louzada (Entrevistado em 26/02/2020).
Organizado: Camila Louzada (2020)

