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O ecossistema da Amazônia é frágil. Os solos são po
bres e a floresta vive de seu próprio material orgânico. O 
ambiente úmido e as chuvas abundantes dependem da ve
getação natural. O equilíbrio é instável, sua preservação 
complexa. Uma perturbação qualquer, a menor imprudên
cia, pode causar danos irreversíveis. Da fauna, da flora, 
da terra, dos homens e das águas, os conhecimentos são 
escassos. Sabe-se que lá vivem e se reproduzem mais de 
um terço das espécies existentes no planeta (ver artigos de 
Roberto de Souza, Vera e Adalberto Vai). Poucas, muito 
poucas foram estudadas. As águas surpreendem, até a cor 
dos rios guarda segredos: na busca, ainda sem respostas, 
de uma explicação para a cor do rio Negro, cientistas aca
baram descobrindo a violaceína, um pigmento de efeitos 
antibióticos (ver os artigos de Luiz Renato Caldas, Nél
son Duran e Ilse Walker). Os homens que lá vivem apren
deram a retirar sua subsistência das águas e da floresta, 
sem agredi-las, sustentando o frágil equilíbrio de sua re
produção. Nem sempre as relações entre o homem e a na
tureza levam à desvastação. Os povos da floresta obede
cem normas e valores que preservam o meio ambiente. Nós 
os desconhecemos. 

Um documento da SBPC afirmava em 1980: "A grande 
complexidade e fragilidade dos ecossistemas amazônicos 
e o pouco conhecimento sobre as técnicas sustentáveis de 
exploração indicam que, dentro do mais alto rigor cientí
fico, não se deveria propor a exploração dos recursos na
turais da região antes de obtidas respostas satisfatórias às 
questões .expostas." Ou, se isto ocorresse, essa explora
ção deveria obedecer princípios e códigos bastante restri
tivos, evitando-se, por exemplo, a ocupação da terra por 
meio de projetos extensivos em grandes propriedades (ver 
texto de Mário Menezes). 

Passaram-se dez anos. E lá estão Carajás, Tucuruí, Bal
bina (ver artigo de Philip Martin Fearnside), a Zona Fran
ca, a contaminação dos rios pelo mercúrio deixado nos ga
rimpos, o desmatamento de áreas imensas para grandes 
projetos agropecuários. A devastação aumenta. Enquan
to isto, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (ln
pa), o Museu Emílio Goeldi, o Instituto Evandro Chagas 
e as universidades têm suas próprias existências ameaça
das. Na impossibilidade de conhecer, a ignorância conta
mina a própria razão de preservar. Gastaram-se (ou, co-
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CONHECER PARA PRESERVAR 

mo preferem, investiram-se) imensos recursos (em dina
mite) na região e algum troco nos institutos de pesquisa. 
Desastres criminosos como os de Balbina, da Transama
zônica, das queimadas, do mercúrio, de Jari poderiam ter 
sido evitados. O assassinato de Chico Mendes poderia ter 
sido evitado. Quem responde por eles? 

O mesmo documento da SBPC de 1980 recomendava: 
'' Aumentar rapidamente o conhecimento da flora regional, 
incentivando e financiando as pesquisas de botânica, vi
sando a melhorar o conhecimento da vegetação amazôni
ca e do impacto das atividades humanas sobre a mesma. 
Aumentar rapidamente o conhecimento das relações solo
clima-planta, incentivando e financiando pesquisas sobre 
a origem e a dinâmica das chuvas, sobre o comportamen
to dinâmico dos solos e a evolução da matéria orgânica, 
sobre o comportamento e o balanço hídrico dos solos, so
bre os mecanismos de troca solo-planta e solo-atmosfera." 

Passados dez anos, os institutos de pesquisa estão para
lisados. Perderam seus poucos pesquisadores e com difi
culdades formam novos. Aumentam os conflitos: pelas ter
ras, pelos garimpos, pelas queimadas. Multiplicam-se os 
que lutam contra o fogo e a devastação, os que clamam 
pelos direitos dos povos da floresta, pela demarcação das 
terras indígenas, das reservas e parques. 

Crescem a solidariedade e a mobilização social, aqui e 
lá fora, exigindo a atenção e o compromisso dos respon
sáveis diante dos destinos da floresta e de seus habitantes. 
Afirmou-se, compreendeu-se o direito das espécies à so
brevivência. Não pode o homem, ele mesmo uma espécie, 
atribuir-se o direito de destruir as outras. É preciso defen
der a biodiversidade e ressaltar a importância da sociodi
versidade (ver entrevista com Maria Manuela Carneiro da 
Cunha). Este ecossistema complexo representa um imen
so patrimônio. Formas de manejo auto-sustentadas, co
mo as dos seringueiros, são exemplos de que, para preser
var a natureza, é preciso conhecê-la. Para transformá-la, 
sem perturbá-la, é necessário compreender a cultura, a his
tória, o modo de vida dos homens que a habitam. Para 
preservar a Amazônia é preciso conhecê-la. Para conhecê
la, é urgente preservá-la. 
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Chico Mendes ficou associado à idéia da preservação do meio ambiente. Mas ele de
fendia um projeto articulado, concreto. Tão importante quanto não esquecer o se
ringueiro e líder sindical é implantar as reservas extrativistas. · 
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Única espécie remanescente do gênero Arapaima, exclusiva da Amazônia, o piram
cu permanece pouco conhecido e_ mal explorado. No entanto, além de grande poten
cial econômico, o peixe tem uma fisiologia da respiração sui generis, que merece ser 
mais bem estudada. 

BOTOS: MITOLÓGICOS HÓSPEDES DA AMAZÔNIA 14 

VERA M. F. DA SILVA 

Diante do emprego de modernos equipamentos de pesca e dos projetos de constru
ção de hidrelétricas na Amazônia, estudos sobre a biologia, distribuição geográfica 
e comportamento do boto-vermelho e do tucuxi têm enorme importância na conser
vação dessas espécies. 

PEIXES MIGRADORES SUSTENTAM PESCA COMERCIAL 20 

MARIA MERCEDES BITTENCOURT /CRISTINA COX-FERNANDES 

A coleta sistemática de informações s-obre a produção pesqueira da Amazônia vem 
permitindo ao lnpa avaliar o estado atual dos estoques naturais da região, onde as 
espécies migradoras são as mais cobiçadas pela pesca comercial. 

LAGO BATATA: UM LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIATROPICAL 21$ 
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FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES/REINALDO LUIS BOZELLI/FABIO ROLAND 

A busca de promover um novo equilíbrio ecológico num ambiente aqui 
zônia - o lago Batata, assoreado pelo lançamento de efluentes da lav 
xita - converte-o num verdadeiro laboratório de limnologia tropiç; 
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BALBINA: LIÇÕES TRÁGICAS NA AMAZÔNIA 34 

PHILIP MARTIN FEARNSIDE 

A hidrelétrica de Balbina, construída apesar da inadequação técnica e dos efeitos 
sociais e ecológicos desastrosos, é um exemplo da necessidade de discutir publica
mente, antes da implantação, todas as grandes obras projetadas para a Amazônia. 

ECOLOGIA E BIOLOGIA DOS IGAPÔS E IGARAPÉS 44 

ILSE WALKER 

A estrutura da fauna, sua cadeia alimentar e seus mecanismos de sobrevivência du
rante as enchentes e vazantes apontam caminhos para a compreensão dos processos 
evolutivos que permitiram a adaptação perfeita desses organismos às 'águas pretas' 
da Amazônia, ácidas e pobres em nutrientes. 

A VIOLACEINA NO COMBATE À DOENÇAS 55 

LUIZ RENATO CALDAS 

V I O L A C E I N A: A D E S C O B E R T A D E U M A N T I B I Ô T I C O 

NELSON DURAN 

As pesquisas com as águas negras dos rios da bacia amazônica que levaram à desco
berta da violaceína mostram que este pigmento pode contribuir para o combate à 
doença de Chagas. 

ADAPTAÇÃO BIOQUÍMICA EM PEIXES DA AMAZÔNIA 

VERA MARIA FONSECA DE ALMEIDA VALI ADALBERTO LUÍS VAL 
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A investigação de estratégias adaptativas em nível molecular de peixes amazônicos 
pode esclarecer mecanismos genéticos de regulação muito importantes, capazes não 
só de estabelecer o caminho ev9lutivo de certas espécies, mas também levantar subsí
dios ao seu cultivo. 
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Os índios YaPomami enfrentam uma luta de vida ou morte contra os garimpeiros 
e proprietár • He aviões, invasores de suas terras na Amazônia. A anunciada des-
truição de ~1 clandestinas não basta para deter este lento processo de genocídio. 
Esta é a l . da antropóloga Maria Manuela Carneiro da Cunha. 
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V ivendo da floresta e dela se sentindo 
parte, o seringueiro se vê sob risco de 

morte quando a motosserra ou o fogo a 
ameaçam. A recíproca é verdadeira: serin
gai sem seringueiro é floresta desprotegi
da contra o avanço dos grandes projetos 
de colonização e fazendas de criação de ga
do, que substituem a mata pelo pasto. 

A primeira forma de resistência do se
ringueiro à derrubada da mata foi o 'em
pate', tática que surgiu na região de Xa
puri, no Acre. Chico Mendes foi um dos 
pioneiros dessa forma de tentar impedir 
(empatar) derrubadas na região. 

O 'empate' é feito quando se tem notí
cia de que uma derrubada está acontecen
do ou por acontecer. Os seringueiros e suas 
famílias organizam-se numa espécie de mu
tirão e vão para a linha de frente dos tra
balhos. Ali, tentam convencer os homens 
contratados para a tarefa - alguns tam
bém seringueiros, expulsos de seus serin
gais - a suspender a derrubada. Argumen
tam com a impossibilidade de continuarem 
ali, uma vez a mata no chão. 

Essa luta, embora desigual e muitas ve
zes malsucedida, foi revelando aos serin
gueiros sua própria capacidade de organi
zação, de que antes não suspeitavam, da
do o caráter individual e solitário de sua 
atividade. Hoje, e não só em Xapuri, da
do o alarme de um desmate, em poucas ho
ras uma centena de seringueiros se desloca 
para a frente dos trabalhos. A coragem e 
o argumento são sempre os mesmos, mas 
essa forma de mobilização levou os pro
prietários de terra da região a tentar tam
bém impor com mais força a sua vontade, 
lançando mão de mandados de justiça e até 
de força po_licial. 

À vista disto, esses homens sentiram 
maior necessidade de união e organização. 
Primeiro firmaram, com os índios e ribei
rinhos, a Aliança dos Povos da Floresta. 
Por esse pacto tácito e informal, compro
metiam-se a lutar juntos pela demarcação 
e preservação das terras indígenas e posses 
dos ribeirinhos, assim como pela perma
nência e autonomia dos seringueiros nos se
ringais. 

O passo seguinte foi a proposta da cria
ção, por analogia com as res·ervas indíge
nas, de reservas extrativistas; ou, em pou
cas palavras, de reconhecimento do serin
gai como território a ser preservado para 
o usufruto do seringueiro e de sua família 
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RESERVAS EXTRATIVISTAS 
POR UMA REFORMA AGRÁRIA ECOLÓGICA 

(ver 'Para não repetir Rondônia', em Ciên
cia Hoje n? 40, p. 47). 

O projeto foi lançado no I Encontro 
Nacional dos Seringueiros, realizado em 
Brasília em outubro de 1985; ao mesmo 
tempo, para viabilizar sua concretização, 
foi criado o Conselho Nacional de Serin
gueiros. Pautada na adoção de sistemas de 
produção que exigem a preservação da base 
dos recursos naturais que utiliza e do sis
tema biológico em que se insere, a reserva 
extrativista é, simultaneamente, uma uni
dade de produção e de conservação - daí 
sua auto-sustentabilidade. Por sua capaci
dade de atender às necessidades tanto de 
desenvolvimento e ocupação regionais co
mo de preservação do meio ambiente, a 
idéia atraiu a atenção do mundo (ver 'Chi
co Mendes: o preço de um projeto'). 

Ganhava corpo, assim, o projeto de uma 
reforma agrária ecológica, aplicável a áreas 
da Amazônia e de outras regiões do país 
dotadas de potencial extrativo auto-susten
tado, mas ocupadas por populações sub
metidas a relações sociais e trabalhistas 
injustas. 

A proposta, até por contrariar diversos 
interesses, não agradou a todos. Muitos 
afirmam que é inviável. Esquecem que, 
apesar da usurpação de que é vítima histó
rica, o trabalhador extrativista vem há mais 
de um século se reproduzindo e à sua fa
mília. Esquecem também que foi a explo
ração do seu trabalho que permitiu a acu
mulação da riqueza cujas marcas até hoje 
se vêem em Belém e Manaus. Se já não é 
pujante como no início do século, essa ri
queza continua sendo drenada do fundo 
dos seringais. 

Os estudos dos aspectos econômicos da 
atividade extrativista ainda não são mui
tos, mas alguns trabalhos começam a ser 
divulgados e discutidos, e certos dogmas 
sobre a economicidade do extrativismo es
tão sendo postos em xeque. 

Um desses trabalhos é de Susanna Hecht, 
da Universidade de Los Angeles, que estu
_•dou também a pecuária na Amazônia. Se
gundo ela, comparada à agricultura e à pe
cuária, a atividade extrativista, tal como 
praticada pelo seringueiro, é inegavelmen
te mais benéfica ao desenvolvimento regio
nal. No caso do Acre, por exen;iplo, em que 
87% dos desmates foram feitos para abrir 
espaço à expansão da pecuária, os custos 

de recuperação das áreas rnrrespondentes 
em 1985 - quando 3,5% da área do esta
do estavam desmatados -, somados ao va
lor da produção extrativista perdida com 
o desmatamento, chegavam a cerca de 800 
milhões de dólares. Hoje, quando 12% do 
território do Acre já estão desmatados, essa 
perda foi triplicada. 

Em outro estudo comparativo, Hecht 
mostra que, entre a agricultura, a pecuá
ria e o extrativismo; só este é auto-susten
tável, além de ter grande potencial ainda 
inaproveitado. De_ fato, a agricultura e a 
pecuária, nos moldes em que são pratica
das na Amazônia, começam a ser deficitá
rias após três e 12 anos, respectivamente. 
Já o extrativismo, mesmo sob o sistema tra
dicional de produção e comercialização, 
mostra uma produtividade, senão crescen
te, estável no tempo (figura 1). 

Acresce que o potencial de crescimento 
da atividade extrativista é enorme, visto que 
ao seringueiro falta tudo: a garantia da pos
se da terra que ocupa; tecnologias apropria
das para a produção de subsistência e a in
trodução de sistemas de produção e de ma
nejo adequados e capazes de gerar exceden
tes; assistência técnica para a introduçao 
de tecnologias apropriadas, resultantes de 
pesquisa e da experiência empírica acumu
lada na própria região, para aperfeiçoar as 
formas de exploração e enriquecer a base 
de recursos que utiliza; liberdade para co
merciar sem a intermediação do patrão e 
do 'marreteiro'; educação e assistência 
médica. 

Üutro tema polêmico é o do mercado pa
ra os produtos extrativos. No caso da bor
racha, alega-se que, nos últimos anos, gran
des áreas em São Paulo, Minas Gerais, Ma
to Grosso do Sul, Espírito Santo e até Pa
raná - além da Bahia, que já produz bor
racha há mais tempo - foram transforma
das em seringais de cultivo, alguns já es
tando em produção. Em pouco tempo, 
portanto, essa produção viria a concorrer 
com a borracha da Amazônia. 

Isto é certo, mas há alguns pontos a con
siderar. O primeiro é o tamanho do mer
cado e a capacidade que tem a prodtlção 
nacional de supri-lo. Ora, como se infere 
da figura 2, produzimos l t:6% da borra
cha sintética que consumnnos; em contra
partida, nossa produção de borracha na
tural - matéria-prim~ in:;ubstituível na fa-
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fonte: SUSAN HECHT - FEV. 1988 

FIGURA 1 A agricultura e a pecuária, tal como praticadas na Amazônia, começam a ser deficitárias após três 
e 12 anos, respectivamente. Já o extrativismo, mesmo sob o sistema tradicional de produção e comercializa
ção, mostra uma produtividade estável. 

M E R e A D o N A e 1 o N A L D E B O R R A C H A 
1 9 8 8 

Discriminação Borracha Natural Borracha Sintética Borracha Regenerada Total 

Produção 34.803 306.275 23.314 364.392 
Consumo 126.815 288.863 22.729 438.407 

fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO - MERCADO DE BORRACHA - 1988 Unidade: t !peso seco) 

FIGURA 2 A produção nacional de borracha sintética atende à demanda interna, mas cerca de 73% da borra
cha natural consumida no país são importados. 

bricação de vários itens - mal chega a su
prir 27% do consumo. A diferença entre 
os percentuais de produção mostra que o 
país já promoveu a substituição da borra
cha natural em grau elevadíssimo e não po
de ir além. Trata-se agora de atender à de
manda interna de borracha natural com 
produção autóctone, e para isso ainda fal
ta muito. 

Em 1988, segundo a Superintendência do 
Desenvolvimento da Borracha (Sudhevea), 
hoje Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis (lba
ma), 56% da borracha natural produzida 
no país saíam dos seringais nativos. Com 
o início da produção dos seringais de cul
tivo do Sudeste e de outras regiões, esse 
percentual já começa a diminuir, mas a 
produção dos seringais nativos apresenta 
maior elasticidade que a dos cultivados 
frente às cotações de mercado. 

Outro ponto a considerar liga-se ao con
tingenciamento. Tradicionalmente, a polí
ti~a aplicada à borracha no Brasil sustenta
se num sistema de compensação entre os 
preç p nacional e internacional. Ou seja, 
a ind\Ístria que importa borracha natural 
paga por ela o Jreço da que é aqui produ
zida, superior á~ do mercado internacio
nal. Esse preço é fixado com base no cus
to de produção d_ · s~ringal nativo, consi
derado o mais alto. M~.s este ponto - que 

JUNHO / JULHO DE 1990 

parece depor contra o extrativismo e as re
servas extrativistas - exige esclarecimen
to. O seringueiro da Amazônia recebe pe
la borracha que produz um preço avilta
do, muitas vezes pago em gêneros, cotados 
a preços acima dos de mercado. Se o custo 
é alto, sua maior parcela é gerada fora da 
'colocação' (unidade produtiva onde ele 
mora e trabalha) e a intermediação respon
de por boa parte dele. 

É preciso considerar ainda que parte do 
excedente pago pela borracha natural im
portada é repassado pelo governo, através 
do lbama, para a produção de cultivo, na 
forma de crédito para plantio e manuten
ção dos seringais. Com base na importa
ção de borracha natural feita em 1988 (con
sumo - produção= 92 012 t) e nos preços 
do produto nos mercados nacional e inter
nacional em 3 de maio daquele ano - 2 201 
e 1 522 dólares por tonelada, respectiva
mente, segundo o lbama -, pode-se ava
liar o que representa esse repasse para os 
seringais, ou melhor, o quanto a produção 
de cultivo se beneficia da produção nativ.a. 

Com relação à castanha, objeta-se que 
o produto não garante o sustento econô
mico de quem o extrai e que é muito sus
cetível à variação dos preços internacionais. 
Não é o que se verifica na maioria das áreas 
produtoras. No Acre, é crescente a valori
zação da castanha nos seringais. No serin-

gal Favo de Mel, no município de Sena Ma
dureira, agricultores chegados do Sul per
ceberam o que ela representa como fonte 
de renda para suas famílias e querem man
ter os castanhais produtivos. Eles próprios 
reivindicam a implantação, ali, de uma re
serva extrativista, e o seringai já está sen
do desapropriado para esse fim . 

Em Roraima, na região de São João do 
Balisa, os colonos assentados a partir do 
início desta década se valem até hoje do que 
colhem nos castanhais vizinhos ao projeto 
de assentamento e, quando culturas finan
ciadas por empréstimos bancários não ren
dem o suficiente, é da castanha que se va
lem para quitar seus débitos. No Amapá, 
a castanha é uma espécie de lastro com que 
o trabalhador conta ao contrair dívidas ine
vitáveis; muitas vezes, é seu único 'capital'. 

Por fim, o desaparecimento dos casta
nhais do chamado 'polígono', na região de 
Marabá, no Pará, e dos vales do Jari e do 
Cajari, no Amapá, vai por certo contribuir 
- ainda que este seja o mais deplorável dos 
'incentivos' - para a melhoria do merca
do para a castanha. 

Muito mais poderia ser dito sobre a bor
racha, a castanha, o açaí e outros produ
tos extrativos, mas a proposta de criação 
de reservas extrativistas não se sustenta ape
nas na exploração e comercialização de al
gumas espécies extrativas . As ciências so
ciais há muito demonstraram que, nas fren
tes de expansão, como a Amazônia, as con
dições de vida são reguladas pelo grau de 
fartura, não de riqueza. Dados levantados 
num seringai do Alto Juruá (AC) por Mau
ro B. de Almeida, assessor do Conselho 
Nacional dos Seringueiros, ilustram a idéia: 
um seringueiro e sua família chegam a uti
lizar mais de 150 espécies não cultivadas: 
87 espécies florestais, entre as de base ali
mentar, as madeireiras, as medicinais e de 
valor comercial, a que se somam 65 espé
cies animais, a maioria de base alimentar, 
com predominância de mamíferos e aves. 
É essa fartura que os estudos de viabilida
de econômica não detectam. 

Um último aspecto a abordar é a poten
cialidade extrativa da região amazônica, 
como um todo. Até 1975, segundo o Ra
dambrasil, cerca de um terço de seu terri
tório era tomado por florestas, com poten
cial extrativo de nível médio a elevado. Is
so representava por volta de 120 milhões 
de hectares propícios ao desenvolvimento 
do extrativismo. Hoje, passados 14 anos, 
o processo de expansão avançou muito na 
região, atingindo drasticamente áreas ex
trativistas, e o quadro já não é o mesmo. 
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Ainda assim, pelo menos 25% de seu ter
ritório, ou 90 milhões de hectares, possuem 
esse potencial, o que permitiria absorver 
cerca de 300 mil famílias extrativistas. 

Se incluirmos as áreas classificadas pelo 
mesmo levantamento como de baixo poten
cial extrativo - que, em casos como o do 
Amapá, respondem pela maior produção 
do estado -, verificaremos que 40 a 50% 
da região têm vocação extrativista, o que 
eleva sua capacidade de absorção para al
go entre 470 e 580 mil famílias. Essa capa
cidade é calculada aqui em função do ta
manho médio de uma colocação de serin
ga, isto é, cerca de 300 -hectares. Ora, esse 
tamanho é bem menor em áreas extrativas 
com outra base de recursos naturais, co
mo nos açaizais do Baixo Amazonas, que 
podem se limitar a 20 hectares; além dis
to, mesmo em seringais e castanhais, é co
mum haver mais de uma família numa co
locação; por fim, o potencial dessas áreas 
aumentará com a implantação das reservas, 
o que nos permite concluir que pelo menos 
700 mil famílias poderão ser incorporadas 
a essas atividades. Hoje, há na Amazônia 
cerca de 75 mil famílias de seringueiros. 

73º 

O caso do Acre é peculiar. Em 1976, 
quando o Radambrasil fez o levantamen
to no estado, cerca de 70% de seu territó
rio estavam ocupados por seringais e cas
tanhais com bom potencial extrativo. Ho
je, desmatados 12% dessa superfície, o pri
meiro percentual deve ter caído na mesma 
proporção, mas o estado permanece emi
nentemente extrativista (figura 3). Por ou
tro lado, a constatação de que não mais que 
10% de seu território se prestam à agricul
tura ou à pecuária leva à conclusão de que 
seu desenvolvimento não pode se dar se
não por via do extrativismo. O confronto 
dessa vocação com o processo de expan
são em curso no estado dá uma boa medi
da dos erros que ali estão sendo cometidos. 

Na luta pela criação das reservas extrati
vistas, os seringueiros conseguiram, em da
do momento, sensibilizar o poder público 
para a sua proposta. No início de 1987, 
num périplo por vários gabinetes de Brasí
lia, uma comissão de seringueiros e índios 
foi recebida pela direção do Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), que encampou a reivindicação. 

M. d' [ c::J Seringa, Açaí e Castanha 
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FIGURA 3 Nestes mapas, elaborados com base nos trabalhos do Projeto Radambrasil, vemos, acima, as áreas 
do estado do Acre classificadas segundo sua capacidade natural para lavoura e criação de gado em pasto 
plantado; abaixo, as áreas do estado segundo sua capacidade natural para o extrativismo vegetal. 

Em maio do mesmo ano, um grupo de 
trabalho foi encarregado de traduzir a pro
posta em linguagem institucional. Em ju
lho era criado, pela portaria Incra/ P1n':' 
627, o Projeto de Assentamento Extrativis
ta (PAE). Originalmente de âmbito regional 
- e mesmo polarizada pelo Acre, dado o 
nível de organização do movimento no es
tado-, a proposta ganhou dimensão na
cional, podendo hoje ser implementada 
desde o Nordeste - onde só os babaçuais 
garantem o sustento de mais de 300 mil fa
mílias - até as áreas de mate nativo do Rio 
Grande do Sul. 

No início deste ano a proposta dos se
ringueiros foi encampada também pelo 
Ibama, no âmbito da Política Nacional do 
Meio Ambiente. O Decreto n~ 98 897, de 
30/ 01/90, regulamentou a reserva extrati
vista como espaço territorial destinado à 
exploração auto-sustentada e à conserva
ção de recursos naturais renováveis por po
pulações extrativistas. 

Hoje, 14 reservas extrativistas estão sen
do implantadas: sete no Acre, quatro no 
Amapá, duas no Amazonas e uma em Ron
dônia, num total de três milhões de hecta
res, onde vivem nove mil famílias. Embo
ra isto represente um marco na luta dos tra
balhadores da região, é ainda muito pou
co diante das necessidades das populações 
extrativistas e do potencial extrativo da 
Amazônia. Só no Acre, por exemplo, 24 
mil seringueiros ocupam 4,8 milhões de 
hectares sobre os quais não têm qualquer 
direito, enquanto outros 16 mil foram ex
pulsos para os seringais da Bolívia pela ex
pansão da 'fronteira agrícola' no estado. 

O Incra tem uma programação, elabo
rada em consulta com o Conselho Nacio
nal dos Seringueiros, destinada não só a 
atender às.necessidades do Acre como a im
plantar projetos em toda a Amazônia. Até 
o momento, porém, o governo federal pou
co atuou no plano da reforma agrária, to
mando medidas quase sempre na esteira 
dos fatos produzidos por conflitos, muitos 
dos quais custaram a vida de seringueiros 
e sindicalistas. Cabe agora à sociedade bra
sileira exigir do novo governo uma políti
ca de reforma agrária e planos para a Ama
zônia que a transformem no patrimônio 
que a nova Constituição nos assegura co
mo direito de todos. 

MAR I O A. MFNEZES 

COORDENADOR D( PR O J ET O 
DE ASSENTAMENTO E '"TR A TI V IS TA 
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O TESTAMENTO 
DO HOMEM 

DA FLORESTA 

CHICO MENDES 
POR ELE MESMO 

Organização da Cândido Grzybowskl 

e hico Mendes foi assassinado em 22 de 
dezembro de 1988. Dias antes, Cân

dido Grzybowsky - sociólogo que prepa
ra um livro sobre movimentos sociais no 
Brasil a pedido do Latin American Bureau, 
de Londres - recebera as fitas gravadas 
e a transcrição de uma entrevista feita, se
gundo roteiro por ele estabelecido, com o 
líder sindical. Organizado por Cândido, o 
depoimento foi publicado pela Federação 
de Órgãos para Assistência Social e Edu
cacional (FASE), já em janeiro de 1989, 
sob o título O testamento do homem da flo
resta: Chico Mendes por ele mesmo. Daí 
retiramos estas palavras de Chico Mendes: 

SOBRE O EMPATE 

"Entre Brasiléia e Xapuri, de 75, 76, até 
hoje, nós realizamos 45 movimentos de em
pates. Nesses 45 movimentos nós tivemos 
aproximadamente umas 400 prisões, umas 
40 torturas e companheiros assassinados 
também, mas isto fez que mais de 1 200 mil 
ha de floresta não fossem destruídos." 

O CONSELHO NACIONAL 
DOS SERINGUEIROS 

"Então, chegou o momento em que co
meçamos a nos preocupar, porque a gente 
tinha uma luta, uma resistência contra o 
desmatamento, mas ao mesmo tempo não 
tinha uma proposta alternativa a apresen
tar ( ... ). Por que surgiu a idéia da criação 
do Conselho Nacional dos Seringueiros? 
Porque nós descobrimos que existe o Con
selho Nacional da Borracha, que é compos
to simplesmente por fazendeiros, indus
triais, e que não existe nenhum seringuei
ra lá dentro." 

A RESERVA EXTRATIVISTA 

"Nós entendemos, os seringueiros enten
dem, que a Amazônia não pode se trans
formar num santuário intocável. Por ou
tro lado, entendemos também que há uma 
necessidade muito urgente de se evitar o 
desmatamento que está ameaçando a Ama
zônia ( ... ). 

O que a gente quer exatamente? Lutar, 
mesmo sabendo que existe uma ameaça pe
la frente, lutar pelo fortalecimento de uma 
política de comercialização e garantia de 
preço pra borracha. Lutar por uma políti
ca de melhor comercialização e de melho
res condições pra produção de castanha. 
Mas lutar, também, para que o governo dê 
prioridade à industrialização e comerciali
zação de todos os produtos que existem na 
floresta( ... ). Nós temos infinidades de ri
quezas naturais na mata. Produtos vege
tais que nem a tucumã, que tem óleo im-

portante. Nós temos papauá, que tem óleo 
importante. O açaí ( ... ), a copaíba, a ba
caba, o babaçu, a pupunha ( ... ), a abelha 
nativa( ... ). A própria questão da pesca po
de ter uma nova política ( ... ). Nós temos 
uma variedade enorme de árvores medici
nais nessa floresta que. pode ter uma im
portância muito grande para o país, basta 
que haja pesquisa. Eu acho que é um pa
pel muito importante também das univer
sidades, não só do Acre, mas de todo o 
Brasil, se envolverem nesta área de pesquisa 
na Amazônia. '' 

OS OBSTÁCULOS 

"Nós não temos dúvidas de que temos 
uma oposição muito forte pra enfrentar. 
Além da política dos grandes latifundiários, 
dos grandes empresários que hoje domi
nam a Amazônia, nós temos o poder dos 
constituintes que votaram contra a refor
ma agrária ( ... ). Vamos ter que enfrentar 
uma barreira enorme, feita pelos grandes 
latifundiários e pela política de especula
ção da terra na Amazônia. '' 

A UNIÃO DEMOCRÁTICA RURALISTA 
(UDR) NO ACRE 

"No Acre se percebe que a UDR agora, 
já no seu primeiro leilão, se identifica co
mo uma entidade fortíssima. Nós sabemos 
que o objetivo da UDR no Acre, o alvo de
la ( ... ) é combater a base de organização 
dos seringueiros de Xapuri. Na avaliação 
dela, combatendo e derrotando essa base 
de Xapuri, é possível ela conseguir impor 
suas condições, em toda a região do Acre 
e também na Amazônia ( ... ). Pra se ter 
uma idéia, foi depois do lançamento da 
UDR no Acre que começaram a ser derra
madas as primeiras gotas de sangue de tra
balhadores em Xapuri. ' ' 

o p A p E L D E C H I C o M E N D E s, 
SEGUNDO CHICO MENDES 

"Hoje sou membro do Conselho Nacio
nal dos Seringueiros. Eu nem entrei na di
reção, pra dar oportunidade a outros com
panheiros. Mas, como membro, eu faço 
um papel quase de direção do conselho 
( .. . ) .. Meu papel, não digo como lideran
ça, mas como um companheiro, tem sido 
contribuir para o fortalecimento desse mo
vimento( .. . ). Mesmo como presidente do 
sindicato, que sou, acho que a partir do 
conselho se pode fortalecer , também, o 
movimento sindical na Amazônia ( ... ). E 
eu, não digo como líder, mas como um dos 
membros, pretendo dar toda a minha con- . 
tribuição e ajudar no que for preciso para 
o fortalecimento desse movimento ." 







P irarucu, palavra de origem tupi, é 
a associação de pira, que significa 

peixe, com urucu, que quer dizer verme
lho, cor característica da semente de uru
cu, ou urucum (Bixa orellana). A cor aver
melhada do animal, dada pelas escamas 
dos flancos, do ventre e da cauda, é o que 
primeiro chama a atenção do observador. 

O peixe ocorre na Amazônia. Vive nas 
águas dos lagos da região, mas pode tam
bém ser encontrado em rios com baixa cor
renteza, margeados por mata espessa. Os 
dados da literatura sugerem que o animal 
atinge a maturidade sexual após o quinto 
ano de vida, quando constrói ninhos de 
aproximadamente um metro de diâmetro 
para depositar os ovos. Os machos perma
necem próximo ao ninho, cujo arejamen
to asseguram por meio de contínuo agitar 
das nadadeiras. 

O número de ovos por postura, na espé
cie, ainda é matéria de controvérsia: ases
timativas variam de dois mil a mais de cem 
mil. Seja como for, parece ser papel do ma
cho proteger a prole, que nada sempre em 
torno de sua cabeça, próximo à superfície. 

Segundo Rui Simões de Menezes, foi o 
padre José Monteiro de Noronha quem pri
meiro escreveu sobre o pirarucu, no seu 
Roteiro de viagem, de 1768, incluído na 
obra Memórias para a história e geografia 
das nações ultramarinas. Desde então, ob
servações interessantes têm sido feitas. 

Em 1784, Alexandre Rodriguez Ferrei
ra escrevia: "Uma observação curiosa é a 
que fazem os pescadores do Peixe Piraru
cu, e dizem os índios que o mesmo obser
vam no Bagre, no Tucunaré, no Uiritinga: 
trazem os filhos por onde que vão sempre 
à roda da cabeça, do mesmo modo que os 
pintos à roda da galinha; em persistindo 
qualquer movimento na água, de repente 
abre a mãe os opérculos das guelras, e cor
rem os filhos a esconder-se dentro delas; 
de modo que pescando-se às vezes os Pira
meus a arpão, que é como se pescam, à 
proporção que se lhes vão dando pancadas 
na cabeça, para morrerem, vão saltando os 
filhos de dentro para fora." 

No início deste século, em 1907, Clara 
Mesquita Pinheiro observava: "O piram
cu (Arapaima gigas, Vastres gigas, Sudis 
gigas) - belo e grande peixe da bacia ama
zônica, considerado o 'gigante das águas 
doces', é o único representante vivo da re
mota e sin·gular família Arapaimidae ( ... ) 
Sua pesca e conservação, por processos ru
dimentares, deixam muito a desejar. Peno
sos e demorados meios de pesca, grandes 
desperdícios de material para simples sal
ga e excitação solar, urge modificar a roti
na por métodos modernos de colheita e 
conservação.'' 

Na literatura recente, a família dos os
teoglossídeos é considerada primitiva. Ne-
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la ocorrem somente dois gêneros: Osteo
glossum (com duas espécies, O. bicirrho
sum e O. ferreiraz) e Arapaima (com uma 
única espécie, A. gigas). Ambos os gêne
ros só ocorrem na Amazônia e estão rela
cionados aos gêneros Scleropages, que 
ocorre na Austrália, e Heterotis, que ocorre 
na África. O pirarucu (Arapaima gigas Cu
vier, 1817) é a maior espécie da família, al
cançando até três metros de comprimento 
e podendo pesar 200 quilos. 

A espécie já foi abundante nas cercanias 
de Manaus, mas sua intensa procura, de
terminada por seu alto valor comercial, tem 
estimulado a captura de exemplares jovens, 
conhecidos vulgarmente por 'bodecos', 
prejudicando o estoque natural. Nos últi
mos anos, a produção de pirarucu no es
tado do Amazonas sofreu grande baixa. Se
gundo a Superintendência do Desenvolvi
mento da Pesca do Amazonas (Sude
pe/ AM), passou de 1. 7 51 toneladas em 
1984 para 310 toneladas em 1988. Estes da
dos oficiais, porém, são controversos. Ao 
que parece, a produção vem sendo subes
timada: sendo proibida a comercialização 
de animais com comprimento inferior a um 
metro e meio, as 'mantas' da carne de ani
mais com comprimento inferior não seriam 
registradas. De qualquer modo, não é pos
sível afirmar que está ocorrendo a extin
ção do pirarucu. 

Peixe de respiração aérea obrigatória, 
o pirarucu usa sua bexiga natatória modi
ficada como se fosse um pulmão; a inter
valos regulares de tempo, emerge parares
pirar. Desse hábito se valem os pescadores 

para capturá-lo. A postos em suas canoas 
de madeira, munidos de arpão, ou fisga, 
aguardam que o peixe venha à tona. Ar
poado, o animal se debate até se cansar, 
quando é puxado e embarcado na canoa. 
O método do curral, também utilizado, 
apesar de proibido, consiste em fechar um 
igarapé com madeira de tal forma que o 
peixe que nele entra não mais consegue sair. 
É também utilizada a captura com malha
deiras, que afogam o animal rapidamen
te, pois, uma vez malhado, ele não conse
gue emergir e morre asfixiado. 

O pirarucu é comercializado principal
mente na forma de mantas congeladas, sal
gadas, ou mesmo frescas, mas são as man
tas salgadas o principal meio de preserva
ção e comercialização do produto. Na ver
dade, o que se constata é que nada ou pou
co mudou nesse intervalo de mais de 80 
anos transcorrido desde as observações de 
Clara Pinheiro, alertando para as condi
ções impróprias do preparo da carne do pi
rarucu. Com exceção de grandes empresas 
que se dedicam à exportação do peixe e 
mantêm o controle de qualidade do pro
duto salgado, não há maiores preocupações 
com o processo adotado na salga. 

Além da deliciosa carne, praticamente 
desprovida de espinhas, que permite o pre
paro de diversos e saborosos pratos regio
nais - entre eles, é famoso o 'pirarucu de 
casaca'-, aproveitam-se ainda do animal 
as escamas, usadas como lixa de unha ou 
na confecção artesanal de ornamentos tí
picos, e até a língua, que, óssea e áspera, 
é largamente utilizada para ralar o guara
ná em bastão. Os ovos das fêmeas também 
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são consumidos. A pele do peixe vem sen
do objeto de intensos estudos que visam à 
sua utilização na produção de sapatos, bol
sas e vestimentas. 

A criação do pirarucu em cativeiro tem . 
sido objeto de controvérsia, em razão de 
duas características da espécie: possui um 
ciclo de vida longo, só se reproduzindo 
após o quinto ano, e é carnívora, não con
sumindo adequadamente alimentos artifi
ciais. Sua criação em diversas estações de 
piscicultura no Nordeste, no entanto, tem 
revelado tratar-se de um animal com gran
de potencial para cultivo. 

Interessados em estudar aspectos da fi
siologia da respiração de Arapaima gigas, 
iniciamos a criação de aproximadamente 
300 alevinos dessa espécie. O processo que 
utilizamos pai:a apanhá-los consistiu em 
deixar um exemplar adulto, recém-captu
rado, com a cauda dentro d'água; os ale
vinos iam então se juntando em torno de
la e eram colhidos com uma rede de filó. 

Ao chegarem ao laboratório, os animais 
mediam pouco mais de 12 centímetros e pe
savam, em média, 30 gramas. Foram dis
tribuídos em tanques de cimento amianto, 
de mil litros, e em dois viveiros cavados na 
terra, com lados de cinco metros e cerca de 
um metro de profundidade. 

A alimentação inicial dos alevinos con
sistiu em pequenos peixes forrageiros e 
camarão-d'água-doce. Observamos, nessa 
fase, que diversos animais morriam ao ten
tar engolir presas demasiado grandes, que 
ficavam entaladas em suas bocas. Para cap
turar a presa, o pirarucu persegue-a e, 
quando próximo dela, 'chupa-a' para den
tro da boca, com grande quantidade de 
água, produzindo um ruído característico. 

Na fase seguinte, quando já aclimatados 
às condições descritas, os pirarucus passa
ram a ser alimentados com carne de peixe, 
de baixo valor comercial, picada: cubos de 
um centímetro cúbicq, colocados nos tan
ques e nos viveiros, sempre no mesmo lo
cal e no mesmo horário, eram vorazmente 

JUNHO / JULHO DE 1990 

devorados. Pudemos ainda observar qu~, 
uma vez acostumados ao sistema d~ ali
mentação (horário e local), os peixes en
travam em intensa movimentação quando 
ocorria qualquer atividade nas proximida
des do viveiro, na expectativa de alimen
to. Quando livre de restrições, o pirarucu 
consome em média, diariamente, seis por 
cento de seu peso em alimento. 

Mensalmente, 30 animais eram pesados 
e medidos, e deles obtínhamos razoável 
quantidade de sangue para a análise dos pa~ 
râmetros hematológicos, de vários metabó
litos intermediários, dos fostatos intra
eritrocitários, da concentração de amônia 
e nitrito e outras. 

O crescimento e o ganho de peso do pi
rarucu em cativeiro podem ser constatados 
de uma semana para outra, mesmo sem uso 
de balanças ou ictiômetros. Criados nas 
condições descritas, podem, ao fim de um 

ano, apresentar um incremento de peso da 
ordem de dez mil por cento e de compri
mento da ordem de 500 por cento. ~sto sig
nifica que um animal ·com peso inicial de 
40 gramas estará, ao cabo de 12 meses, com 
quatro quilos! A figura 1 ilustra essas ob
servações, refletindo os dados obtidos men
salmente. Há referências a outras condições 
de cultivo, em que os peixes chegam a ga
nhar nada menos que dez quilos por ano. 
Por força desses dados impressionantes', 
vários interessados vêm cultivando o pira
rucu, com sucesso, em alguns estados do 
Norte e do Nordeste e outros tantos estão 
se preparando para isso. 

Embora os pirarucus tenham respira
ção aérea, é necessário controlar a quali
dade da água em que são imersos. Em tan
ques de piscicultura, quando a água não é 
renovada, ocorre o acúmulo do ânion ni-

O GANHO DE PESO NA CRIACÃO EM CATIVEIRO 

FIGURA 1 Criado em cativeiro, o pirarucu apresenta rendimento muito maior que o de outras espécies. Embo
ra seja carnívoro, sua taxa de conversão alimentar foi, em nosso estudo, de 3,01 em média. No primeiro mês, 
os peixes passaram do peso inicial de 40 g para 128 g; no segundo, chegaram a 246 g; no 12~ mês de cultivo, 
alguns exemplares pesavam mais de 4,750 kg. 
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trito (N02), que é formado a partir da 
amônia - principal produto nitrogenado 
de excreção dos peixes-, por meio da ati
vidade metabólica de microrganismos. Ab
sorvido pela pele dos peixes, o nitrito é alta
mente específico na conversão da hemoglo
bina - proteína carreadora de oxigênio -
em metaemoglobina, que é uma forma não 
funcional da proteína, incapaz de se ligar 
reversivelmente com o oxigênio. Dessa for
ma, o nitrito pode levar o animal a um es
tado hipóxico, isto é, de baixa oxigenação 
corporal. Os dados têm revelado uma rela
ção direta entre a concentração de amônia 
na água e de nitrito no plasma do pirarucu. 

Experimentos conduzidos em aquários 
com controle da atmosfera acima da linha 
d'água têm revelado que o pirarucu é in
capaz de oxigenar seu sangue a partir do 
oxigênio dissolvido na água, mesmo em 
condições extremas. Em atmosfera com
posta por cem por cento de nitrogênio ga
soso, os animais morrem num intervalo de 
cinco e dez minutos. A análise espectrofo-

FIGURA 2 No homem, a oxiemoglobina (forma oxige· 
nada da hemoglobina) tem um espectro de absorção 
característico entre500e600nm (o nanômetro é a bilio
nésima parte do milímetro). Em peixes, os picos de ab
sorção podem estar levemente deslocados, mas o as
pecto geral dos espectros é praticamente o mesmo. 
O sangue retirado de exemplares de pirarucu subme
tidos a uma atmosfera constituída por 100% de nitro
gênio exibe um comportamento espectral (-) carac
terístico da desoxiemoglobina (forma desoxigenada 
da hémoglobina); o mesmo sangue, quando agitado 
em contato com ar, sofre oxigenação e exibe a se
guir o comportamento espectral (- - -) caracterís
tico da oxiemoglobina. 
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tométrica do sangue revela que, nessa con
dição, suas hemoglobinas estão cem por 
cento desoxigenadas (figura 2). Isto de
monstra que, se impedido de subir à super
fície da água para respirar ou submetido 
a uma atmosfera anóxica, o animal morre 
por não conseguir oxigenar seus tecidos. 

Durante uma expedição científica feita 
pelo navio Alpha Helix à Amazônia em 
1976, dois pesquisadores, simultaneamen
te, registraram a presença, em Arapaima 
gigas, do pentafosfato de inositol (IP5), 

um composto orgânico encontrado nos gló
bulos vermelhos do sangue ( eritrócitos) de 
aves, onde atua como modulador da afi
nidade da hemoglobina com o oxigênio. 

O achado foi tão inesperado que Grant 
Bartlett, um dos pesquisadores, comentou 
mais tarde: ''Quando uma assistente me 
mostrou as primeiras análises dos fosfatos 
das células vermelhas em Arapaima gigas, 
fiquei convencido de que, inadvertidamen
te, ela as substituíra pelas células verme
lhas de patos, que estávamos estudando ao 
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eritrocitários de Arapaima gigas confirma
ram a presença entre eles do inositol pen
tafosfato (figura 3). Com isto, foi-nos pos
sível comprovar também a hipótese da exis
tência desse composto num animal filoge
neticamente mais primitivo que os répteis. 

Estudos sobre o papel fisiológico do IP5 
em Arapaima gigas deverão ser implemen
tados, fundamentalmente para investigar 
se, nesse animal, ele é capaz de modular a 
afinidade da hemoglobina com o oxigênio, 
como o fazem outros fosfatos intra
eritrocitários, como o trifosfato de adeno
sina (A TP) e o trifosfato de guanosina 
(GTP), em relação às hemoglobinas da 
grande maioria das espécies de peixes . 

Com suas surpreendentes características, 
sua origem primitiva, sua localização tão 
circunscrita, e seu considerável valor eco
nômico, o pirarucu permanece pouco co
nhecido e mal explorado. Continua sendo, 
em suma, o que dele disseram Eigenmann 
e Allen em 1942, '' ... um fértil assunto de 
estudos, à espera de um investigador". 

FOSFATOS ERITROCITÁRIOS NO PIRARUCU 

~ 

HCI 

FIGURA 3 Perfil cromatográfico dos fosfatos presentes nos glóbulos vermelhos (eritrócitos) do sangue dos 
pirarucus, com as quantidades, em micromoles por mililitro. Surpreendentemente, a concentração de IP5 

encontrada é semelhante à presente nos eritrócitos das aves. 
Pi, fosfato inorgânico; ADP, difosfato de adenosina; GTP, trifosfato de guanosina; Fe-GTP, trifosfato de gua
nosina ligado a ferro; HCI, ácido clorídrico; IP

5
, pentafosfato de inositol. 

mesmo tempo." Isto dá uma boa idéia da 
semelhança entre o perfil cromatográfico 
dos fosfatos eritrocitários do pirarucu e das 
aves. De fato, nos eritrócitos destas, o IP5 
ocorre em concentrações que variam de dez 
a 20 micromoles por n:iililitro. Está também 
presente nos eritrócitos de algumas espé
cies de répteis, porém em concentrações re
lativamente baixas, e ausente em outras 
mais especializadas. 

Como esses pesquisadores estudaram 
animais pequenos, restava confirmar apre
sença desse composto em animais adultos, 
bem como investigar sua evolução ontoge
nética. Nossos estudos dos fosfatos intra-
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Além de doutores, mestres e estagiários 
de ciências biológicas, o Departamento de 
Biologia Aquática do Inpa tem em seus 
quadros um grupo de funcionários mui
to importantes, mas que nunca estiveram 
sentados em bancos universitários: na 
maior parte, nem sequer concluíram o 
primeiro grau. São os 14 pescadores que 
fazem parte da equipe de apoio e que con
tribuem para o êxito das pesquisas aca
dêmicas-com seu conhecimento empírico 

FOTOS CEDIDAS PELA AUTORA 

mas bas~ante preciso sobre as migrações, 
os hábitos alimentares, a reprodução dos 
peixes, épocas e locais de desova e outras 
informações sobre o comportamento da 
fauna aquática, que complementam os li
vros ou até mesmo preenchem as lacunas 
deixadas pelos autores. 

Na maioria, são nativos da região, do-
. tados de excepcional habilidade, tanto na 
captura como na identificação das espé
cies, e se movimentam com singular de
senvoltura pelos rios, lagos, igapós e iga
rapés da bacia amazônica. Graças à tra
dição oral e aos ensinamentos colhidos na 
ob::iervação diária dos mais velhos, des
de a infância aprenderam a lidar com os 
recmsos naturais da região. Um deles é 
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João de Souza Pena, há dez anos funcio
nário do Inpa, filho e neto de pescador. 
Ele diz: "Como o pesquisador sentou no 
banco de aula para aprender, assim o pes
cador sentou na proa de uma canoa, pa
ra colocar em prática a capacidade de ob
servar e criar suas técnicas." 

Jansen Suanon, assistente de pesquisa 
e aluno de pós-graduação do curso de 
Biologia de Água Doce e Pesca Interior, 
considera que o apoio dos pescadores é 
fundamental para o seu trabalho, sobre
tudo porque, vindo de São Paulo, foi 
criado numa realidade totalmente diferen
te: "Se eu fosse realizar sozinho o traba
lho de coleta, ao invés de um ano, teria 
que organizar tudo em três, sendo dois 
só para me familiarizar com as espécies, 
para depois, então, selecionar as varieda
des que me interessam." Outra pesquisa
dora, Vera Maria Vai, da Divisão de !e
tiologia e Mamíferos Aquáticos, acha que 
os conhecimentos dos pescadores repre
sentam 'uma ciência à parte'. E Adalber
to Luís Val, coordenador de pós-gradua
ção, afirma: "A conversa com os pesca
dores durante as nossas excursões faz sur
girem hipóteses de trabalho para as quais 
tentamos depois encontrar uma explica
ção científica.'' 

"Quando eu estava preparando a mi
nha tese", acrescenta Adalberto Vai, "es
tudava a produção de um composto no 
sangue dos peixes. Este composto é mais 
concentrado quando o organismo está 
submetido a maior estresse. Tratava-se de 
um grupo de peixes de tipo migrador, que 
nadavam grandes distâncias. Coletei vá
rios exemplares em dois locais diferentes 
e num dos grupos encontrei grande quan
tidade do composto, mas no outro gru
po a quantidade encontrada era muito pe
quena, e eu não atinava qual a razão." 

Mais tarde, conversando com um pes
cador, Adalberto soube que entre os pei
xes que estudava havia uma espécie não 
migradora: ''Era um peixe que eles cha
mam de morador, porque não deixa seu 
hábitat nem mesmo para se alimentar ou 
reproduzir. Fiz novas coletas dos peixes 
que apresentavam pequena quantidade do 
composto no sangue e comprovei que eles 
não migram: são endêmicos da região." 

Mas será que os pescadores também 
aprendem com os pesquisadores? Carlos 
Sotero da Silva, o 'Carlitos', diz que sim: 
"Aprendi, por exemplo, os nomes cien
tíficos dos peixes, a distinguir o macho 
da fêmea, e a saber quando certos tipos 
de peixe estão ovados." Alguns pescado-

res, antes de ingressarem no Inpa, haviam 
trabalhado na pesca comercial e estavam 
habituados a capturar cardumes de até 
dez mil peixes, como conta João Pena: 
'' A gente pegava peixe até na desova. De
pois senti remorso, porque os pescadores 
têm alternativas, podem pescar outras 
qualidades em outros locais do rio." No 
caso desses pescadores, o convívio com 
os pesquisadores contribuiu para o desen
volvimento da consciência ecológica. Eles 
valorizam também a possibilidade que se 
abre, com o trabalho científico, de cria
ção de certas espécies em cativeiro. 

Como qualquer profissional, os pesca
dores desejam ver seu trabalho mais bem 
remunerado e reconhecido - o que às ve
zes significa apenas a menção de seus no
mes nas pesquisas de que participam. Ma
nifestam também o desejo de conhecer 
melhor o trabalho do pesquisador, ·não 
somente durante a coleta, mas também 
os resultados. Tudo isso contribui para 
um relacionamento que facilita o traba
lho de pesquisa: "Há, por exemplo, ex
perimentos em que é necessário coletar 
peixe de duas em duas horas, inclusive à 
noite", comenta Vera Val. "Sabendo o 
motivo do trabalho, eles se mostram mais 
solidários, mais amigos." 

No entanto, nem tudo é fácil ou se pas
sa sem tropeços. Mas como é das dificul
dades que surgem as soluções, esse con
tato, às vezes amistoso e solidário, às ve
zes tortuoso e distanciado, leva muitos 
pesquisadores ao reconhecimento da pró
pria dificuldade que têm para explicar seu 
trabalho. A superação dessa deficiência, 
com a conquista de uma forma de expres
são mais clara e objetiva, também enri
quece seu trabalho científico. Ao mesmo 
tempo, surgem sugestões, como as de Jan
sen: "Deveríamos organizar aqui um trei
namento especial para os pescadores, 
mostrando, por exemplo, por que é im
portante estudar o conteúdo estomacal do 
peixe, conhecer o que ele come, suas pe
culiaridades ... Deveria haver uma forma 
de transmitir esse conhecimento gerado 
aqui através de uma linguagem mais fá
cil, mais acessível, uma forma de comu
nicação mais popular!" 

VERA ROLIM SALLES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL 
UNIVERSIDADE EST. DO MARANHÃO 
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BOTO S 
Em 1982, quando a expedição comandada por Jacques-Yves Cousteau cortou a Ama

zônia com sua incrível parafernália, os meios de comunicação brasileiros deram ampla 

cobertura aos feitos do explorador francês, em especial às imagens que sua equipe pro

duzira dos pequenos cetáceos que habitam suas águas - os botas. Embora sempre 

se distinguissem em toda a Amazônia duas espécies de boto (o boto-vermelho e o tu

cuxi), graças àquelas imagens o brasileiro gravou na memória, além de sua figura gra

ciosa, um equívoco: o de que aquele animal esperto, que saltitava das águas fazendo 

piruetas mirabolantes,-se chamava, como o batizou Cousteàu, boto-cor-de-rosa. Se 

até bem pouco tempo a ênfase nos estudos sobre o boto-vermelho e o tucuxi se con

centrava no caráter puramente mítico desses animais, hoje as pesquisas sobre eles bus

cam - como mostra este artigo - investigar em profundidade sua biologia, distribui- -

ção geográfica e comportamento. Diante do emprego indiscriminado de modernos equi

pamentos de pesca e dos projetos de construção de hidrelétricéis na Amazônia, tais es

tudos ganham importância capital na conservação dessas espécies. 

V E R A M. F. D A S I L V A 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA AQUÁTICA DO INSTITUTO NACfONAL DE PESCUISAS DA AMAZÓNIA 



FIGURA 2 O tucuxi (Sotalia f/uviatilisl. 

l nia geoffrensis e Sotalia fluviatilis, co
nhecidos respectivamente pelos nomes 

populares de boto-vermelho e tucuxi, são 
as duas espécies de botos existentes na 
Amazônia (figuras 1 e 2). Inia pertence à 
famíiia dos platanistídeos, que reúne as for
mas mais primitivas dos odontocetos (ce
táceos com dentes) vivos, e Sotalia à mo
derna família dos delfinídeos, de distribui
ção marinha. S. fluviatilis é a única espé
cie dessa família que ocorre em água doce. 

De distribuição ampla, limitada por ca
choeiras, as duas espécies são abundantes, 
ocorrendo não apenas nos lagos e afluen
tes do rio Amazonas, como também nos 
rios da Amazônia peruana, colombiana, da 
Bolívia, Equador e Venezuela. O gênero 
Sotalia, cabe lembrar, distribui-se também 
ao longo da costa atlântica da América do 
Sul (figura 3). 

Anatomicamente, o boto-vermelho é 
muito diferente de seus congêneres moder
nos. Seu corpo não possui a forma de tor
pedo, característica dos delfinídeos, a na
dadeira dorsal é baixa, em forma de qui
lha, e as nadadeiras peitoràis, grândes e lar
gas, são capazes de efetuar movimentos ro
tatórios. Por apresentar vértebras cervicais 
separadas - o que dá à sua cabeça mobi
lidade para cima, para baixo e para os la-

dos-, o boto-vermelho tem enorme fle
xibilidade corporal. Essas · características 
não o capacitam a desenvolver velocidades 
altas , mas permitem que ele explore dif e
rentes hábitats, penetrando em florestas 
alagadas (igapós), várzeas e locais de pou
ca profundidade. Seu rosto longo possui 
pêlos sensitivos na extremidade, sugerindo 
uma função tátil na exploração das regiões 
mais profundas dos rios, já que sua alimen
tação se baseia principalmente em peixes 
de fundo e de hábitos solitários, cujo com
primento varia de dez a 80 centímetros. 

Nas águas barrentas é escuras dos rios 
amazônicos, a visibilidade é limitada a pou
cos centímetros. Os olhos de lnia são pe
quenos e seu nervo óptico possui um redu
zido número de fibras: apenas 15 500, 
quando os delfinídeos têm em média 150 
mil. Compensando essa baixa capacidade 
visual, o animal se utiliza, para desviar-se 
de obstáculos ou localizar suas presas, de 
um mecanismo de orientação conhecido co
mo sistema de ecolocação ou sonar (ver 'O 
leitor pergunta', em Ciência Hoje n? 43). 
Na região da testa chamada P1elão e na por
ção posterior da mandíbula, os odontoce
tos possuem lipídios acústicos (que funcio
nam como uma espécie de lente acústica), 
de composição extremamente diferente da 
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FIGURA 3 Mapa de distribuição do boto-vermelho e do tucuxi. 

Crânio Saco Aéreo 
CRIAÇÃO DO SOM 

Mandíbula · 
O ar dos pulmões enchem 
o saco aéreo de ar 

O som é enviado do saco 
aéreo através do melão dentro d'água. 

RECEPÇÃO DO SOM 

---Som 

O som é captado 
Osso timpânico Mandíbula de volta pela mandíbula 

e viaja para o ouvido e ouvido interno 

FIGURA 4 Esquema de funcionamento do sistema de sonar dos cetáceos. 

gordura de seu corpo. O funcionamento do 
sistema de sonar desses animais se deve à 
emissão de cliques ultra-sónicos projetados 
pelo melão, que se contrai ou expande pa
ra focar ou projetar sons de alta e baixa 
freqüência em várias direções (figura 4). 
Tais sons se produzem pela passagem do 
ar de um saco aéreo a outro, controlada pe
lo animal com a ajuda de seus músculos. 
Os sons passam do melão para a água e são 
refletidos pelos objetos em seu caminho. 
Ao voltar, o eco é recebido pela mandíbu
la e pelo melão na área dos lipídios acústi
cos, passando em seguida ao ouvido inter
no. A imagem sónica assim criada permite 
aos animais identificar tamanho, densida-
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de, velocidade, direção e outras caracterís
ticas do objeto à sua frente. 

O tucuxi inclui-se entre os menores bo
tos que se conhecem, atingindo as formas 
fluviais no máximo um metro e meio. Na 
forma marinha, Sotalia fluviatilis guianen
sis, costumam ocorrer animais de 1,80 me
tro. Anatomicamente, como os outros del
finídeos, tem o corpo em forma de torpe
do, nadadeira dorsal alta e curta e nada
deiras peitorais estreitas e longas. As vér
tebras cervicais são anquilosadas, isto é, 
uma presa à outra, o que impede movimen
tos articulatórios naturais. Sua cabeça, por 
esse motivo, é fixa e praticamente imóvel. 
As vértebras torácicas e lombares estão en-

caixadas uma à outra por meio de um pro
longamento horizontal do processo espi
nhoso. Tais características, responsáveis 
por uma grande rigidez corporal, permitem 
ao animal desenvolver velocidad·es mais al
tas . De corpo rígido, Sotalia não tem ades
treza de Inia para executar manobras nu
ma área pequena e rasa, razão pela qual é 
sempre avistada em áreas abertas, mais 
profundas e desprovidas de vegetação de 
cobertura. 

A partir de levantamentos realizados no 
rio Solimões, verificou-se que o número 
médio de botos-vermelhos por quilómetro 
de rio (0,23) é bem inferior ao de tucuxis 
(0,51). Provavelmente em razão de seu 
mergulho discreto e hábitos mais solitários, 
o boto-vermelho é menos visível do que o 
tucuxi, que anda em grupos maiores ecos
tuma saltar alguns metros acima d'água. 

A variação sazonal de enchentes e vazan
tes nos rios da região amazónica exerce for
te influência sobre a reprodução dos bo
tos (figura 5). O período reprodutivo, co
mo se sabe, está intimamente relacionado 
às ocasiões de maior oferta de alimentos 
para suprir a demanda energética durante 
a lactação. No período seco, a oferta de ali
mentos é significativamente maior, já que 
a concentração de peixes em determinadas 
áreas facilita sua captura. É, pois, ao final 
das cheias, após uma gestação de aproxi
madamente dez meses, que nascem os fi
lhotes de Inia, com cerca de 80 centímetros. 
Sotalia tem uma gestação de dez meses, e 
os filhotes nascem no início da seca, com 
aproximadamente 75 centímetros. Como 
ocorre com os demais cetáceos, no parto 
dos filhotes de lnia e Sotalia a cauda apon
ta primeiro, saindo por último a cabeça. 

Com base em nossas investigações, cons
tatamos que os machos de Sotalia - cu
jos indivíduos adultos podem ou não setor
nar sexualmente ativos no período repro
dutivo - exibem um ritmo sexual sazonal. 
Machos adultos inativos têm testículos pe
quenos, cujo peso representa 1 % de sua 
massa corporal total. Quando ativos, os 
testículos aumentam de volume, atingindo 
de 2,5 a 5% do seu peso corporal. O in
vestimento de Jnia, cujos machos .perma
necem sexualmente ativos após a fase adul
ta e não exibem ritmo reprodutivo sazonal, 
é bem menor: nos adultos ativos, o peso 
dos testículos corresponde a aproximada
mente 1,5% de seu peso total. Essa dife
rença de peso pode estar relacionada ao fa
to de Sota/ia ter hábitos sexuais distintos 
dos adotados por Inia. Diferentes machos 
de S. fluviatilis copulam com uma mesma 
fêmea (poliandria), e o indivíduo com 
maior volume de esperma é que, muito pro
vavelmente, a fecunda. Como o investi
mento no período reprodutivo é muito 
grande, estes mesmos indivíduos estariam 
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FIGURA 5 Esquema mostrando os eventos reprodutivos de lnia e Sotalia em relação ao nível do rio e à dispo 
nibilidade de peixes durante a estação de seca e cheia. 

aptos a fecundar um número maior de fê
meas. /. geoffrensis, ao contrário, parece 
ser monogâmica. Um macho sozinho pre
cisa garantir uma quantidade de esperma 
suficiente para assegurar a fertilização. 

A partir do emprego de novos equipa
mentos de pesca e do uso do náilon na fa
bricação de redes, a captura acidental de 
botos durante a pescaria tem aumentado 
substancialmente. Estudos recentes revelam 
que ambas as espécies são muito vulnerá
veis às malhadeiras: a caçoeira (rede lan
çada no fundo dos rios para a pesca de 
grandes bagres) captura mais tucuxis, e a 
rede de arrasto mais botos-vermelhos. 

Para verificar se os botos estariam com
petindo com o homem na pesca comercial, 
compararam-se as espécies de peixes inge
ridas por esses animais com aqueles comer
cializados no mercado Adolpho Lisboa, em 
Manaus. Para tanto foi analisado o conteú
do estomacal de 22 botos-vermelhos e 29 

tucuxis, tendo sido identificadas 58 espé
cies de peixes: 30 haviam sido consumidas 
exclusivamente pelos botos-vermelhos, 15 
exclusivamente pelos tucuxis e 13 espécies 
eram comuns à dieta de ambos. Dessa aná
lise, constatou-se que os grupos de peixes 
mais consumidos respectivamente pelos bo
tos-vermelhos e tucuxis eram as pescadas 
(72, 1 OJo e 26,2%), as branquinhas (6, 1 OJo e 
42,5%) e os bagres (8,6% e 15,5%). 

Com base nesses estudos, verificou-se 
que 43% das espécies comerciais de peixes 
faziam parte da dieta dos botos, não se in
cluindo entre elas as de maior valor eco
nômico. Além disso, os indivíduos preda
dos . eram em geral menores do que os co
mumente encontrados no mercado. Con
vém ressaltar que a dieta desses animais in
clui também espécies de peixes não comer
cializáveis. O tucuxi, por exemplo, alimen
ta-se praticamente de peixes pequenos, de 
dez a 37 ,5 cm, de hábitos pelágicos e for-

FIGURA 6 Competição entre os botos amazônicos e o homem na pesca comercial. 
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madores de cardumes. Como predador que 
ataca em bando (de dois a dez indivíduos), 
prefere presas agrupadas (figura 6). 

Consumidores terciários no nível mais al
to da cadeia alimentar - não são preda
dos por nenhuma outra espécie animal-, 
os botos, como os predadores em geral, 
exercem a função ecológica de estabilizar 
e manter a diversidade do ecossistema, gra
ças ao seu modo de ação sobre as presas 
mais abundantemente disponíveis no meio 
ambiente. Como é sabido, as presas debi
litadas por parasitos, má nutrição, deficiên
cias genéticas ou outras anomalias são mais 
facilmente capturáveis. Além de reduzir ao 
máximo o gasto energético do predador na 
captura, esse 'método' - ao eliminar os 
indivíduos débeis - acaba por promover 
uma espécie de triagem nas populações das 
presas, mantendo-as sadias. 

Não seria exagero admitir que durante 
muito tempo as lendas e mitos em torno 
dos botos amazônicos desempenharam um 
papel fundamental no tocante à sua con
servação. Hoje, no entanto, como a gran
de maioria dos pescadores jovens da região 
não lhes devota a mesma credibilidade de 
seus antepassados, as histórias fantásticas 
relacionadas a esses animais vão progres
sivamente perdendo seu poder ~e sedução 
(ver 'A lenda do papa-moças e outras his
tórias encantadas'). As capturas acidentais, 
por exemplo, que resultam da intensifica
ção do uso de redes e malhadeiras, pode
rão ameaçar significativamente as popula
ções de ambas as espécies. O emprego in
discriminado desses equipamentos, pode
se admitir, está indiscutivelmente relacio
nado à degeneração dessas crenças. 

O projeto de construção de uma rede de 
barragens hidrelétricas nos rios da Amazô
nia, cujo impacto ainda não foi devidanien-

* 

- Mercado Manaus (30.830t) 

lnia / Sotalia 142,3 kg) 
* não foi possível calcular o peso 
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te avaliado, também comprometerá o sta
tus de conservação dos botos. Por certo, 
essas edificações dev~rão provocar mudan
ças que influirão no equilíbrio das popu
lações desses animais nas áreas represadas, 
já que vão limitar a disponibilidade dos pei
xes que sobem os rios durante a piracema. 
A variação sazonal enchente-vazante do sis
tema fluvial amazônico - que desaparece 
com o represamento - tem, como já foi 
apontado, grande influência, seja na ali
mentação, seja na reprodução desses ani
mais. Espécies de botos de água doce, co
mo Lipotes vexillifer, da China, Platanis
ta gangetica, da Índia, e Platanista minor, 
do Paquistão, sofreram baixas expressivas 
em razão dos represamentos realizados com 
a finalidade de produzir energia e de im
plementar projetos de irrigação. Estases
pécies estão hoje em vias de extinção. 

Para evitar que o boto-vermelho e o tu
cuxi alcancem esse estágio dramático e la
mentável, é preciso encará-los como inte
grantes essenciais ao equilíbrio do ecossis
tema aquático da Amazônia, devendo, por
tanto, ser protegidos a qualquer custo. Não 
é, pois, por outra razão que, desde 1979, 
a Divisão de Mamíferos Aquáticos do Ins
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
vem desenvolvendo estudos não apenas so
bre a biologia de nossos botos, mas tam
bém no tocante à distribuição, comporta
mento social e reprodutivo, estado de con
servação, definição de populações ou gru
pos, deslocamentos diários e sazonais e ou
tras variáveis necessárias ao conhecimen
to desses que são os únicos cetáceos de água 
doce do Novo Mundo. 
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A LENDA DO PAPA-MOÇAS 
E OUTRAS HISTÓRIAS ENCANTADAS 

FOI 

QUE 

BOTO, 

V E I U 

S I N H Õ, / F O 1 

TENTA/E A 
BOTO 

MOÇA 
SI N H A 

L E V Õ. 
ANTONIO TAVERNARD POETA POPULAR AMAZÓNICO 

Nenhum animal da Amazônia protago
nizou t~ntas fábulas e lendas como o bo
to, a que se atribuem inúmeros poderes 
mágicos e sobrenaturais. Ao que tudo in
dica, estas histórias não têm origem in
dígena. Presume-seque os portugueses, ao 
colonizar o Brasil, adaptaram suas lendas 
àquelas já existentes na terra conquistada. 

Entre as inúmeras histórias s'obre o ani
mal difundidas em todo o país, a que al
cançou maior popularidade diz respeito 
à sua transformação; nas noites de lua 
cheia ou de festas, em rapaz atraente cu
jo charme irresistível seduz as moças vir
gens das vilas, eventualmente engravidan
do-as e tornando-se o pai desconhecido 
de seu primogênito. Na Venezuela, Co
lômbia e Br_asil, acredita-se também que 
o boto se transforme em formosa mulher 
de cabelos longos que, ao cantar doces 
melodias, atrai os jovens, arrastando-os· 
para o fundo do rio. 

Se, por um lado, o boto tem fama de 
vilão por perturbar a pesca, tirando os 
peixes das malhadeiras, por perseguir em
barcações que levam a bordo mulheres 
menstruadas e até por provocar a alaga
ção das canoas em que viajam moças, 
com o fito de levá-las para o fundo do 
rio, por outro ele é enaltecido por suas 
virtudes. Reza a lenda que o animal é ca
paz de indicar a presença de cardumes aos 
pescadores, de afugentar as piranhas com 
sua presença ou mesmo de salvar a vida 
de pessoas que estão se afogando. Dizem 
até que, encurralado, o boto tem o po
der de criar pernas e correr ou ainda de 
lhe fazer crescerem asas e voar. 

Os pescadores se recusam a matar es
ses animais por acreditar serem eles a se
de da alma dos afogados, e sua morte, 
crêem, é fonte de infelicidade eterna pa
ra os que o mataram propositadamente. 
Porém, à sua morte acidental nas redes 

de pesca não é atribuída maldição. Quan
do isso acontece, os pescadores separam 
diferentes partes do corpo do animal e 
lhes dão finalidades diversas. Do fígado 
e da banha, por exemplo, é extraído um 
óleo para uso em lamparinas. Mas há 
quem diga que os que utilizam azeite de 
boto para acender uma lâmpada ficam 
instantaneamente cegos. 

A banha é também usada contra asma, 
rouquidão, reumatismo e inflamação do 
baço. Sua carne, embora considerada ex
celente remédio contra a lepra, não é nor
malmente ingerida por ser muito forte e 
ter odor desagradável (pitiú) ou mesmo 
porque sua ingestão é consideradá peca
minosa. Os olhos e as membranas das ór
bitas do animal têm poderes mágicos na 
atração do sexo oposto e são considera-, 
dos poderosíssimos amuletos para a con
quista de mulheres indiferentes. Os ór
gãos genitais são tidos como poderosos 
atrativos sexuais e os dentes servem de 
amuletos contra dores em geral, em espe
cial as dores de dente. Se um preguiçoso 
ingerir pó de dente de boto misturado à 
sua comida, ele se transformará, diz a len
da, no mais trabalhador dos homens. 

Os caboclos acreditam na existência de 
um lugar encantado onde moram os bo
tos ou onde eles se reúnem para suas f es
tanças. Nessa ocasião, é possível ouvir 
música e vozes provenientes do fundo do 
rio ou do lago. Na junção Orinoco
Casiquiare, no município de Tamata, 
conta-se que há uma grande cidade - co
nhecida pelo nome de Temendauí, em al
gum remanso do rio Negro, no Brasil -
pertencente aos botos. Alguns pescado
res do rio Amazonas, nas proximidades 
de Manaus, confirmam a existência des
ses 'encantados' e dizem que eles podem 
desaparecer após certo tempo ou 
deslocar-se para outros pontos do rio. 
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O Rio está muito longe da Amazônia, mas nem por isso 
deixa de ter a floresta no coração. 

É no Rio que estão alguns dos principais Institutos liga
dos à Ciência, à Tecnologia e ao Meio Ambiente como o Mu
seu Nacional, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o 
Observatório Nacional, o Arquivo Nacional, o Instituto Po
litécnico do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual de Flores
tas, o Instituto Vital Brazil, o Centro de Primatologia, EM
BRAPA, . UFRJ, UFRRJ, UFF, UNIR/O, PUC/RJ, UCP, 

FEEMA, EMATER, CENPES, CEPEL, CETEM, !PqM, 
CTEx, IRD, !EN, FIOCRUZ, INT, IMPA, CBPF, LNCC, 
BIO-R/0, CeCiERJ. 

O que se descobre em cada um deles, em matéria de tec
nologia, 'ciência e ecologia, ajuda a conhecer melhor e pre
servar o verde da Amazônia. 

E eles contam com o apoio da FAPERJ, da FLUTEC 
e o nosso. 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 



O Mercado Adolfo Usboa, edificado em 
1882, é uma cóJ>ia reduzida d9 antigo 
Les Ha., em- Paris. Suas armações, 
gradei Jercos de ferro são art nouveau 
e foram importados da Europa. Fica no 
centro, de Manaus, às margens do rio 
Negr do pescado, nele são co-
merei artigos como carnes, ver-
duras ..... : • ...._ ... ___ n, ato. 

PEIXES MIGRADORES SUSTENTAM PESCA COMERCI 
OS PEIXES MIGRADORES SÃO OS MAIS CONSUMIDOS PELA POPULAÇÃO DA 

AMAZÔNIA CENTRAL E OS MAIS EXPLORADOS PELA PESCA COMERCIAL. ES

SAS ESPÉCIES MIGRAM PARA APROVEITAR OS ALIMENTOS QUE A CHEIA DE

POSITA NAS VÁRZEAS, MIGRAM PARA FUGIR DA VAZANTE, MIGRAM PARA 

DESOVAR . CONHECEDOR DESSES HÁBITOS, O PESCADOR ADAPTOU SEUS 

EQUIPAMENTOS A ESSE TIPO DE COMPORTAMENTO. MAS NÃO É A SUA ATI

VIDADE QUE FAZ O INPA TEMER PELA PRESERVAÇÃO DOS ESTOQUES DE PES

CADO, E SIM A AMEAÇA DE PROJETOS AGROPASTORIS NA_S REGIÕES DE 

VÁRZEA, A POLUIÇÃO CAUSADA PELO USO DE MERCÚRIO NOS GARIMPOS, 

A ALTERAÇÃO DO REGIME DOS RIOS PELA ABERTURA DE POÇOS DE PETRÓ

LEO E A CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS. 

MARIA MERCEDES BITTENCOURT /CRISTINA COX-FERNANDES 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA AQUÁTICA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 
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O Mercado Municipal Adolfo Lis
boa, em Manaus, é o principal 

centro de comércio de peixe da região ama
zônica. Mais de 300/o da produção do es
tado do Amazonas são vendidos ali. O tam
baqui (Colossoma macropomum), o jara
qui (Semaprochilodus spp), o curimatã 
(Prochilodus nigricans), o pacu (Mylosso
ma spp), o matrinxã (Brycon cephalus), a 
pirapitinga (Piaractus br.aêhypomum) e, em 
alguns anos, a piramutaba (Brachyplatys
toma vaillantl) (figuras 1 e 2) constituem 
800/o dessa produção. Com exceção do pi
rarucu (Arapaima gigas), pescado intensa
mente em lagos e quase todo exportado pa
ra outros estados e países, a economia pes
queira da região baseia-se nessas espécies 
migradoras (ver 'O gigante das águas ama
zônicas') . Grande importância têm, em al
guns meses do ano, as sardinhas (Tripor
theus spp) e as branquinhas (principalmen
te dos gêneros Potamorhina e Psectrogas
ter), igualmente migradoras. 

Quadro semelhante foi observado por 
Goulding em 1979, nos desembarques de 
pescado em Porto Velho (Rondônia). A 
pesca na região do alto e médio Madeira 
visa sobretudo à captura de várias espécies 
de bagres (siluróides) e caracóides migra
dores. Os primeiros, em especial, são in
tensamente exportados para outros estados 
do Sul e praticamente sustentam os frigo
ríficos e a indústria de exportação local (fi
guras 3 e 4). Siluróides migradores pare
cem ser também o principal produto de ex
portação de alguns frigoríficos nos rios So
limões e Amazonas, como em ltacoatiara, 
a cerca de 200 km de Manaus (figuras 5 e 
6). Não existem, porém, dados sobre ovo
lume da captura. 

Desde 1976, o Inpa vem coletando infor
mações sobre a produção pesqueira da 
Amazônia, cuja população tem no peixe a 
principal fonte de proteína animal. Diaria
mente o Setor de Recursos Pesqueiros ob
tém com os pescadores dados sobre locais 
de pesca, duração de suas viagens, tempo 
gasto na captura dos peixes, número de 
pescadores envolvidos, tipos de aparelhos 
empregados, quantidade e tipo de pesca
do. Com esses dados, o Inpa pode avaliar 
o estado atual de exploração dos estoques 
pesqueiros da Amazônia Central e diagnos
ticar fatores que influenciam o volume e 
a disponibilidade desse recurso natural. 

Em todas as partes do mundo, a pesca 
é uma atividade basicamente extrativista, 
pois consiste na retirada de algo - o peixe 
- que se encontrá na natureza. Geralmente 
não existem fronteiras bem definidas no 
meio aquático, e nenhum pescador pode 
afirmar que este ou aquele peixe é de sua 
propriedade particular. Portanto, mesmo 

que se preocupe com a produtividade da 
pesca no futuro, o pescador não vê moti
vos para controlar essa exploração, pois sa
be que os peixes não capturados por ele 
provavelmente o serão por outros. Isso 
conduz a um excesso de exploração e até 
mesmo a um excesso de .investimentos. 

Como atividade extrativista, a pesca exi
ge a adaptação do homem ao meio ambien
te. A forma como a atividade pesqueira se 
desenvolve é fortemente modelada pela na
tureza do meio e pelas características do es
toque a ser explorado. Quando pesca, o ho
mem pode ser comparado a um animal pre
daqor e, como todo predador, tem que de
senvolver mecanismos de reconhecimento 
e captura da presa. No caso da bacia ama
zônica, a forte variação do regime dos rios, 
em conseqüência do regime de chuvas e do 
degelo dos Andes, é da ordem de dez me
tros ao ano, o que influencia a pesca na re
gião. Além disso, durante o ciclo cheia/va
zante/ seca ocorrem mudanças extremas na 
composição química da água e na produ
ção primária, o que resulta numa variação 
constante do ecossistema. 

Na Amazônia Central, as áreas de alto 
potencial pesqueiro localizam-se nas regiões 
de várzea, delimitadas pelos rios de águas 
'brancas' que, por ocasião das cheias, car
reiam sedimentos inorgânicos das monta
nhas andinas para as planícies de alagação. 
As maiores extensões de várzea situam-se 
principalmente ao longo do Solimões e do 
Amazonas. São áreas sujeitas à alternân
cia constante de períodos de inundação e 
seca. Mudanças drásticas ocorrem nas 
áreas marginais, causando grande instabili
dade ambiental. A migração é uma adapta
ção dos peixes às condições adversas decor
rentes dessas oscilações ambientais da água, 
permitindo-lhes ao mesmo tempo aprovei
tar a abundante fonte de alimento dispo
nível sazonalmente em diferentes locais. 

Os peixes necessitam de condições am
bientais específicas para se reproduzirem. 
Sua alimentação, crescimento e proteção 
dependem também de certas condições, 
nem sempre encontradas num mesmo há
bitat. Migrando, eles podem usufruir dos 
benefícios da época da cheia e fugir tem
porariamente das desvantagens da seca. Tal 
comportamento é adotado por grande parte 
dos peixes que habitam as regiões inundáveis 
e parece bastante eficiente, pois as espécies 
migradoras exploradas comercialmente têm 
biomassa suficientemente alta para supor
tar uma pesca intensa e lucrativa. 

Goulding observou, em 1980, que um 
dos principais fatores para manutenção 
dessa alta biomassa entre os caracóides mi
gradores do Amazonas é a sua habilidade 

em se deslocar para explorar o al~mento dis
ponível sazonalmente na floresta alagada. 
Eles migram em cardumes pelos rios e ca
nais, e a ocasião é aproveitada pelos pes
cadores comerciais para obter uma eleva
da captura. 

Uma das causas das migrações é a mudan
ça do nível das águas. Quando sobem, elas 
facilitam aos peixes o acesso a áreas onde 
encontram alimento, e quando descem im
pedem esse trânsito. Na vazante, muitos 
peixes deixam os lagos de várzea, após se 
alimentarem fartamente durante a cheia, e 
dirigem-se para a calha do rio principal, 
nessa época com um teor de oxigênio dis
solvido mais alto que o dos lagos. O oxi
gênio pode ser outro fator determinante 
desses movimentos migratórios, mas há ou
tras condições que os estimulam e que são 
desencadeadas pelo ciclo de enchentes. 

Vários caracóides e siluróides empreen
dem também migrações de desova. Os pri
meiros pertencem a 12 gêneros (Colosso
ma, Mylossoma, Triportheus, Brycon, Le
pqrinus, Schizadon, Rhytiodus, Eigenman
nina, Semaprochilodus, Curimata, Pota
morhina e Psectrogaster); os siluróides per
tencem sobretudo aos gêneros Ageneiosus, 
Pimelodus, Hyphophytalmus e Pseudó
platystoma. Em alguns casos, as migrações 
de desova ocorrem entre o lago de várzea 
e os rios; em outros, o movimento é restri
to à éalha principal do rio, e então pode 
ser feito rio acima, rumo às cabeceiras, ou 
rio abaixo, em direção aos rios de águas 
'brancas' - no caso dos tributários de 
águas claras ou 'pretas'. 

Cardumes de duas espécies de jaraquis 
(Semaprochilodus insignis e S. taeniurus) 
foram observados por Ribeiro em 1983, 
abandonando os igarapés e os lagos mar
ginais do rio Negro (água 'preta') e'migran
do rio abaixo, rumo às águas 'brancas'. 
Eram na maioria peixes já sexualmente ma
duros e dirigiam-se para o ponto de encon
tro das águas do Negro com o Solimões, 
onde ocorre a desova. No Madeira, Goul
ding observou em 1979 que as maiores cap
turas de tambaqui são feitas na época em 
que esses peixes migram rio acima, no co
meço da enchente, para se reproduzir. Os 
pescadores da região acham que a subida 
do nível da água, as fortes chuvas e as fa
ses da Lua (crescente e cheia) são estímu
los importantes para a desova. Aparente
mente, uma das vantagens. que os peixes 
desfrutam ao desovar no período das en
chentes é que estas aumentam o espaço dis
ponível, diminuindo a predação e, como as 
áreas marginais se alagam, proporcionan
do maior oferta de alimentos para a prole. 
Locais de desova rio acima permitem que 
ovos e larvas sejam transportados pela cor-
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FIGURA 1 Jaraqui 'escama grossa' (Se
maprochilodus insignis). Esta espécie e 
outra muito semelhante, o jaraqui 'es
cama fina' (S. taeniurus), ocupam hoje 
o primeiro lugar na produção pesquei
ra de Manaus e no consumo alimentar 
da região. · 

FIGURA 2 Curimatã (Prochilodus nigri
cans). Várias espécies de pequeno por
te são vendidas a varejo, 'em cambada'. 
Em quantidade variável, são amarradas 
com fibra vegetal. 

FIGURA 3 Pirara (Pharactocephalus he
miolipterus) capturada com espinhei Ui
nha longa e resistente, contendo vários 
anzóis). 

FIGURA 4 Filhote (Brachiplatistoma fila
mentosus). Os exemplares no barco são 
o produto de um dia de pesca. 

FIGURA 5 Entreposto de ltacoatiara. 

FIGURA 6 Dependências internas de um 
frigorífico de armazenamento de ba
gres para exportação. 

FIGURA 7 Barco de pesca típico da re
gião, ancorado perto do Mercado Adol
fo Lisboa. Nas proximidades da balsa 
da antiga Sudepe, os barcos de pesca 
se juntam à noite para vender seus pro
dutos. Depois das 21 horas o local se 
transforma em verdadeiro mercado flu
tuante, no qual pratica-se um comple
xo sistema de comercializacão. Os 
compradores visitam os barcos em ca
noas e fazem seus negócios. Quando o 
peixe é desembarcado, já tem destino 
certo. 
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renteza em direção às planícies inundadas 
e possam ali se desenvolver. 

Os movimentos migratórios dos bagres 
são pouco conhecidos, e menos ainda a sua 
reprodução. No rio Madeira, durante a se
ca, parece que os bagres seguem os cardu
mes migradores de caracóides para predá
los durante o deslocamento rio acima. O 
surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) e o 
caparari (P. tigrinum), amplamente distri
buídos na bacia amazônica, são importan
tes para a pesca comercial. Foram estuda
dos por Reid em 1983, na bacia do Orino
co (Venezuela), onde representam a percen
tagem mais alta da pesca comercial. Seu de
senvolvimento gonadal dá-se do final da se
ca ao início da enchente. 

É muito difícil descrever sua reprodução, 
que se dá em águas turvas, o que torna im
possível a observação. Possivelmente a de
sova ocorre ao mesmo tempo que as mi
grações reprodutivas de outras espécies, 
pois os bagres predadores não passam por 
períodos de abstenção alimentar na época 
da reprodução. Assim,, eles seguem as ou
tras espécies, que lhes servem de presa, e 
são seguidos, por sua vez, pelos pescado
res, que são seus maiores predadores nos 
dias atuais. 

De modo geral, as espécies que realizam 
a migração reprodutiva retornam imedia
tamente à várzea após a desova, para re
fazerem as suas energias. É nessa época que 
a várzea oferece maior variedade de alimen
tos associados às macrófitas aquáticas, in
setos, frutas, sementes, detritos orgânicos. 
Um exemplo são os tambaquis, que se dis
sociam do cardume e entram na floresta 
inundada de rios de águas 'pretas', claras 
ou 'brancas' para se alimentarem, compor
tamento típico de peixes amazônicos. De
pois de passar vários meses alimentando
se nas florestas inundadas, os peixes acu
mulam grandes reservas de gorduras - são 
os 'peixes gordos'. Quando o nível das 
águas começa a baixar, eles realizam mo
vimentos migratórios complexos e de difí
cil interpretação. Mesmo que essas migra
ções possam se constituir numa fuga nes
ses períodos de estiagem, a mortalidade é 
relativamente alta. 

Estudos sobre a ecologia dos peixes na 
ilha do Careiro, que possui um tradicional 
pesqueiro (o lago do Rei), mostraram que 
a ictiofauna migradora empreende diver
sos movimentos de entrada e saída do am
biente de várzea. São migrações denomi
nadas 'laterais' e consistem em movimen
tos em massa de peixes entre a várzea (pla
nície inundada) e o canal principal (no ca
so, o rio Amazonas). Na vazante, ocorre 
uma primeira saída de parte da comunida
de, composta de várias espécies (pacus, 
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branquinhas, curimatãs, cubiús e sardi
nhas), em direção ao rio. No início da en
chente, um segundo movimento de saída 
da várzea foi observado. Este fazia parte 
do princípio de uma migração reproduti
va que se estendeu ao longo do rio princi
pal - a migração conhecida como 'longi
tudinal', que pode ser rio acima ou rio abai
xo. Após a desova, várias espécies retor
nam ao ambiente de várzea, com suas gô
nadas esvaziadas, e ali não ocorre a forma
ção de cardumes - os indivíduos adultos 
se espalham de maneira dispersa pela pla
nície e pela floresta inundadas. 

A correnteza do rio Amazonas favorece 
a entrada de larvas e ovos à deriva, assim 
como facilita a natação dos peixes adultos. 
Esses ambientes de várzea funcionam co
mo local de berçário e de alimentação pa
ra a ictiofauna. Daí a importância de sua 
preservação, no caso dos programas de ma
nejo de várzeas propostos para estimular 
a agropecuária. Essas margens são perio
dicamente inundadas, retendo grande parte 
do recurso alimentar disponível para os pei
xes na época da cheia. Portanto, devem 
permanecer isentas de qualquer poluente ou 
substância que possa prejudicar a produ
ção biológica. 

Para o pescador, a quantidade e o tipo de 
pescado capturado não estão em dependên
cia estrita da abundância da oferta: os fa
tores socioculturais também pesam. Heran
ça cultural indígena é, por exemplo, o ta
bu da utilização do bagre pela culinária re
gional, bem como várias restrições ao con
sumo de alguns peixes em determinadas 
ocasiões. Esses tabus alimentares, presen
tes também em outras sociedades, ainda 
não foram bem estudados na Amazônia, 
mas parecem estar relacionados à gordura 
que o peixe contém. A aversão acentuada 
ao bagre explica por que este grupo, ape
sar de muito abundante, é pouco comer
cializado no mercado de Manaus, servin
do mais à exportação. 

A pesca comercial na Amazônia Central 
é artesanal e o processo de comercializa
ção é feito através de entrepostos com pou
ca infra-estrutura. Há cerca de 20 anos, os 
principais equipamentos usados eram os 
mesmos dos índios da região: arco e flecha, 
arpão, caniço e, em menor escala, redes te
cidas com fibras vegetais, herdadas da cul
tura indígena e ainda hoje presentes na pes
ca amazonense (ver 'Chuvas e constelações: 
o calendário econômico dos índios Desâ
na', em Ciência Hoje n? 36). Os locais de 
pesca não distavam muito dos centros ur
banos, pois não havia forma de conservar 
os peixes, com exceção do pirarucu, que era 
e é salgado no próprio local de pesca. O 

pescado processado através de métodos an
tigos, como o 'moqueado' (defumado) e o 
'piracuí' (farinha de peixe), ou modernos, 
como a salga, é desprezado na presença do 
produto em estado fresco. 

A partir da década de 1950, os barcos pes
queiros começaram a transportar gelo du
rante suas pescarias. No final da década de 
1960 e início da de 1970, uma série de trans
formações socioeconômicas modificou a 
atividade pesqueira da Amazônia Central. 
A criação da Zona Franca de Manaus em 
1967 e a construção de várias estradas de 
rodagem na região a partir dos anos 70 in
fluenciaram fortemente a expansão urba
na. No censo de 1980, por exemplo, dos 
1 430 314 habitantes do estado do Amazo• 
nas, 634 759 viviam em Manaus. A deman
da de peixes capturados localmente aumen
tou de modo significativo c9m essa explo
são demográfica nas cidades. Também du
rante o início dos anos 70, ocorreu o que 
poderíamos considerar uma revolução na 
tecnologia pesqueira, com a introdução de 
redes fabricadas industrialmente com fios 
de náilon e com o uso de isopor para o re
vestimento das caixas de gelo. 

A possibilidade de conservar melhor o 
pescado permitiu à frota pesqueira de Ma
naus buscar sítios de pesca bastante distan
tes. Petrere mostrou, em trabalho de 1985, 
que os barcos sediados em Manaus operam 
atualmente nos principais rios do estado, 
numa amplitude de ação de até 1 700 km 
Solimões acima e aproximadamente 600 
km Amazonas abaixo, até a divisa com o 
estado do Pará. No entanto, a maior par
te da frota concentra suas atividades num 
raio de 500 km de Manaus. Nos tributários 
do Solimões-Amazonas, os barcos normal
mente se limitam à região da embocadura, 
só penetrando mais longe esporadicamen
te. Após essa inovação tecnológica, o pes
cador de Porto Velho moveu-se para re
giões do curso superior do Madeira, pene
trando no Mamoré e no Guaporé, áreas an
teriormente pouco exploradas pela pesca 
comercial. 

A frota pesqueira de Manaus, a maior 
de toda a Amazônia Central, é constituída 
atualmente por mais de 500 embarcações 
com tamanho entre dez e 25 m de compri
mento (figura 7). Mas ainda hoje são pou
cos os barcos equipados com rádio . Em ge
ral, o pescador conta apenas com a bússo
la, sua visão e o conhecimento empírico da 
área e do comportamento dos peixes. 

Uma grande alteração nos métodos tra
dicionais de pesca deu-se com a introdu
ção de redes mais resistentes e duradouras, 
fabricadas com fibras sintéticas. Atualmen
te os aparelhos mais usados são confeccio-
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nados com esse material. Duas redes de cer
co (arrastão e arrastadeira) e uma rede de 
espera (malhadeira) adaptam-se perfeita
mente à captura de peixes migradores em 
diferentes situações. Esses aparelhos são 
responsáveis por mais de 90% da captura 
total (em peso) desembarcada no mercado 
municipal de Manatis. As redes de cerco 
são tipicamente utilizadas para a pesca de · 
peixes reunidos em densos cardumes, o que 
geralmente ocorre durante a migração. 
Com a arrastadeira, o peixe é cercado na 
água e arrastado em direção à margem por 
duas equipes de pescadores em terra. Usan
do o arrastão, os pescadores, em duas ca
noas, cercam o cardume e o colocam den
tro das embarcações. 

Como esses dois aparelhos são muito ca
ros e há necessidade de uma equipe treina
da para utilizá-los, normalmente só pesca
dores comerciais fazem uso deles. O tercei
ro, a malhadeira, é uma rede de espera de 
dimensões variáveis em comprimento, al
tura e tamanho da malha. É empregada em 
lagos, mas pode ser armada em remansos 
de rios. Sua captura é mais elevada duran
te os períodos de cheia, quando os peixes 
se encontram nas planícies e florestas ala
gadas. Seu emprego é bastante difundido, 
inclusive entre os pescadores de subsistên
cia, pois é um aparelho relativamente ba
rato, e um pescador pode manejá-la sozi
nho. Além dessas três redes, a frota pes
queira de Manaus faz uso de outros dez ti
pos de aparelhos, em menor escala. Em
pregados freqüentemente em situações e 
épocas definidas, visam à captura de uma 
espécie determinada. 

A pesca na Amazônia Central, portan
to, apresenta características de pesca mul
tiespecífica, com alternância na utilização 
de vários aparelhos, de acordo com o ci
clo hidrológico. Isso mostra claramente que 
o pescador comercial conhece e está capa
citado a explorar a grande diversidade de 
espécies disponíveis no meio, adaptando 
sua estratégia pesqueira às flutuações do ní
vel da água e ao comportamento das espé
cies. Apesar de poucas espécies predomi
narem no desembarque, o número das que 
são exploradas é elevado. Só em Manaus 
ocorrem 33 tipos de pescado (alguns deles 
incluindo gêneros e até espécies diferentes). 

Mudanças na densidade populacional 
dos peixes, que ora estão concentrados em 
cardumes para realizar migrações, ora es
tão dispersos na planície alagada, refletem
se na produção total desembarcada. Esta 
flutua saionalmente em termos de abun
dância e escassez de pescado. A variação 
sazonal também é sentida no número de 
viagens mensais e distâncias percorridas pe
la frota pesqueira. Hav_endo uma defasa-
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gem temporal no ciclo de enchente e de se
ca nos rios Solimões-Amazonas, o pesca
dor se desloca para áreas onde as migra
ções, principalmente de tambaqui, come
çam a ocorrer. As viagens, por serem de 
maior duração e porque o pescador não se 
sente motivado a investir numa captura in
certa, diminuem em número nessa estação. 

A sazonalidade na produção torna mui
to difícil a operação de qualquer tipo de in
dústria de processamento de pescado, pois 
não haveria matéria-prima disponível (em 
quantidade e qualidade) durante o ano to
do. É necessário a implantação de frigorí
ficos, pois atualmente estes existem em nú
mero reduzido. Em função da falta de in
fra-estrutura para o armazenamento do 
pescado durante a época de abundância, 
até recentemente o excesso da produção era 
lançado aos rios por falta de compradores 
ou diante do baixo preço oferecido. 

Ü pescador comercial é um predador bas
tante criativo, sempre inovando as técni
cas e estratégias de captura. Isso impede 
sua presa de apresentar, como numa rela
ção natural de presa-predador, mecanismos 
eficientes para se proteger da predação. O 
controle dessa predação tem que partir do 
próprio homem. Algumas comunidades in
dígenas e pequenos núcleos de caboclos 
apresentam em seu folclore elementos que 
servem para fins conservacionistas, como 
as lendas sobre entidades aquáticas como 
a 'Mãe-dágua', que punem quem pesca 
muito, e à preservação de lugares proibi
dos à pesca. Entretanto, essas 'leis' são frá
geis e desaparecem sob a pressão de siste
mas socioeconômicos mais modernos, co
mo os que regem a pesca comercial. Poucos 
desses tabus são ainda respeitados pelos 
pescadores. A proteção aos estoques pes
queiros precisa ser feita por uma legislação 
de iniciativa de órgãos governamentais. 

A pesca no estado do Amazonas é regu
lamentada por uma série de leis que visam 
à proteção dos peixes jovens de algumas es
pécies, até que possam atingir o tamanho 
mínimo da primeira reprodução, e proíbem 
a pesca no período reprodutivo. No entan
to, além do pouco embasamento biológi
co dessas leis, em vista da ampla área de 
distribuição de um recurso que não pode 
se comportar de maneira unitária, a fisca
lização é totalmente falha. Mesmo que os 
fiscais sejam corretos na aplicação da lei 
(o que nem sempre ocorre), seu número é 
reduzido em relação à extensão da área. O 
desembarque clandestino pode ocorrer em 
qualquer ponto nas margens dos rios. A 
proibição sem uma vigilância efetiva che
ga a estimular a exploração do recurso, que 
obtém ótimos preços no mercado negro. 

O pirarucu, explorado comercialmente 
desde o século passado,' é uma espécie 
ameaçada de sobrepesca e há leis que proí
bem sua captura durante os meses de re
produção. O tambaqui é outra espécie que 
já apresenta fortes sinais de estar sendo su
perexplorado, como mostram as análises de 
dados de desembarque coletados durante 
dez anos no mercado de Manaus. 

Um fator mais preocupante que a inten
sidade de pesca é a exploração da várzea, 
já mencionada anteriormente. Sendo a vár
zea uma área de alimentação e criadouro, 
sua preservação poderia proporcionar, no 
mesmo espaço de tempo e com menor cus
to, maior quantidade de proteína animal 
na forma de peixe do que se for ocupada 
pelo gado. Também as recentes explorações 
de jazidas de minérios estão despejando na 
água quantidades descontroladas de mer
cúrio e outros poluentes, e contaminando 
os organismos que nela vivem (ver 'A 
ameaça do mercúrio nos garimpos', em 
Ciência Hoje n? 61). Essas explorações cau
sam ainda o desmatamento de áreas mar
ginais, muitas vezes próximas às cabecei
ras dos rios, o que altera todo o equilíbrio 
no curso inferior. Abertura de poços de pe
tróleo na região e construção de hidrelétri
cas são outros agentes de modificação am
biental (ver 'Xingu: hidrelétricas coroam 
quatro séculos de agressão', em Ciência 
Hoje n? 59). 

A pesca, isoladamente, não leva neces
sariamente à extinção biológica de uma es
pécie. Existe um controlador muito forte 
que é o fator econômico: a pesca comer
cial é interrompida se não for lucrativa. En
tretanto, em conjunto com outros fatores 
que alteram o ciclo de vida de uma espécie 
de peixe, pode levar a um declínio acentua
do de estoque, em alguns casos dificilmente 
recuperável. 
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e lassificado como de águas claras, 
o lago Batata tem cerca de 18 x 3 

km e se situa à margem direita do rio Trom
betas (1 °30' s e 56°20' w), como mostra 
a figura 1. Nos períodos de seca, comuni
ca-se com o rio por uma ligação principal 
e várias menores. Nas cheias, uma vasta 
área entre o rio e o lago é inundada e a co
municação é ainda maior. 

Como é característico dos lagos da Ama
zônia, o Batata apresenta quatro fases hi
drológicas distintas: enchente, cheia, va
zante e seca. Entre a cheia e a seca, que são 
as mais diferenciadas, a variação do nível 
d'água do Trombetas chega a mais de seis 
metros (figura 2). Isto torna os lagos da re
gião peculiares, pois ocasiona profundas al
terações nos componentes abióticos, os 
quais, por sua vez, promovem acentuadas 
mudanças na estrutura das comunidades 
aquáticas vegetais e animais. 

Num trabalho que só foi possível graças 
às facilidades que a Mineração Rio do Nor
te s.A., responsável pela lavra, concedeu 
à nossa equipe, estabelecemos, em 1987, 
uma rede de pontos de amostragem que in
cluía, além de áreas do lago fortemente afe
tadas pelo efluente, outras consideradas 
pouco afetadas, tanto no próprio Batata 
como no rio Trombetas e num lago vizi
nho, o Mussurá. 

O que apresentaremos aqui são os resul
tados obtidos, nesse ano, nos períodos de 
cheia e de seca, em quatro pontos de amos
tragem: estação 1, localizada na região do 
Batata onde o efluente era lançado; esta
ção 2, localizada numa região onde o efei
to do efluente era ainda evidente; estação 
3, onde se registravam apenas sinais da pre
sença do efluente; e estação 4, numa região 
já sem nenhuma influência do efluente, co
mo está indicado na figura 1. 

Em cada estação determinamos a tem
peratura e a transparência da coluna d'água 
e coletamos amostras para análise das se
guintes variáveis abióticas: pH, condutivi
dade elétrica, concentração de oxigénio dis
solvido, alcalinidade total e concentração 
de nutrientes (como fosfato, nitrato, nitro
génio amoniacal, silicato), além da presen
ça de elementos-traço (alumínio, ferro, 
chumbo, bário, cádmio, cromo, manganês, 
zinco, níquel, cobalto e titânio) e de ma
cronutrientes (sulfato, cloro, cálcio, potás
sio, magnésio e sódio). 

Entre as variáveis biológicas da coluna 
d'água, analisamos a densidade e a com
posição do fitoplâncton e do zooplâncton: 
comunidades, respectivamente, de peque
nos vegetais e animais que vivem em sus
pensão nas águas. No sedimento lacustre, 
colhemos amostras para análise do teor de 
matéria orgânica, das concentrações de ele
mentos-traço e de macronutrientes e da 
composição da fauna que vive nas águas 
mais profundas, integrada pelos chamados 
organismos bentônicos (do grego bénthos, 
que significa profundidade). 

As respostas das variáveis abióticas ana
lisadas ao lançamento do efluente foram 
de intensidade diferenciada. A concentra
ção de oxigénio e a alcalinidade mostra
ram-se pouco alteradas; por outro lado, al
guns nutrientes, como os compostos nitro
genados, tiveram suas concentrações for
temente modificadas. 

As variáveis mais utilizadas como indi
cadores de influência do lançamento de 
efluentes em ambiente aquático são a con
dutividade elétrica da água e o pH. Os re
sultados obtidos mostraram, no entanto, 
que no caso do lago Batata estas não so
freram variação. Ao longo de todo o pe-

ríodo pesquisado, obtivemos em todas as 
estações, para a condutividade elétrica da 
água, valores entre 13 e 15 microssiemens 
por centímetro, e, para o pH, entre 5,2 e 
5,5, ambos compatíveis com os níveis de 
variação verificados nos lagos da região. 
Observe-se que, tanto no período de cheia 
como no de seca, os valores obtidos na es
taçao 1 (localizada na zona do lago onde 
o efluente é lançado) não divergiram mui
to daqueles obtidos na estação 4 (situada 
em área livre da influência do efluente). Fe
nômeno semelhante foi observado com re
lação à temperatura da coluna d'água. Is
to mostrou que o efluente de bauxita tem 
efeitos diferenciados e que, para avaliar seu 
impacto sobre corpos d'água, seria neces
sário buscar novos indicadores. 

Já a análise da concentração do mate
rial em suspensão mostrou que essa variá
vel se altera sob o efeito do efluente: os va
lores referentes às estações 1 e 4 foram mui
to diferentes. Na primeira, a concentração 
de material em suspensão foi de 26,2 mili
gramas por litro, enquanto na segunda che
gou a 14,4 mg/1. Não fosse a elevada taxa 
de sedimentação das argilas, essa diferen
ça seria ainda maior. 

Também a composição do material em 
suspensão mostrou-se muito diferente en
tre as estações 1 (impactada) e 4 (natural): 
enquanto na primeira predominavam argi
las sem nenhum valor energético, a segun
da apresentou abundância de material or
gânico (detritos vegetais e fitoplâncton), de 
grande importância na dinâmica do ecos
sistema por sua participação no fluxo de 
energia e na ciclagem de nutrientes. 

Como se vê na figura 3, entre os nutrien
tes pesquisados, foi nos nitrogenados que 
encontramos maiores diferenças de concen
tração entre as estações 1, 2 e 3 (impacta-

FIGURA 1 Localização do lago Batata; no mapa inferior a área afetada -pelo efluente aparece em vermelho e estão indicadas as quatro estações de coleta 
de amostras implantadas para o estudo dos efeitos do lançamento. 
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FIGURA 2 Variação do nível d'água do rio Trombetas em 1987. 

ESTAÇÕES ----
N-AMONIACAL SECA 565,6 334,9 271,4 33,5 

CHEIA 246,8 64,9 62,3 54,5 

N-NITRATO SECA 112,9 135,5 121,9 <5,0 

CHEIA 90,2 36,4 5,3 5,8 

N-TOTAL SECA <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 

CHEIA <0,8 - <0,8 <0,8 

P-SOLÚVEL REATIVO SECA <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

CHEIA 7,4 <5,0 <5,0 <5,0 

P-DISSOLVIDO SECA 6,3 <5,0 16,4 11,3 

CHEIA 6,2 10,0 5,3 5,3 

P-TOTAL SECA 16,4 10,1 20,2 37,8 

CHEIA 15,3 - 11,9 8,1 

SILICAT9 SECA 2,5 2,4 2,6 3,1 

CHEIA 2,6 2,4 3,5 3,9 

FIGURA 3 Concentração de diferentes nutrientes na coluna d'água nas estações impactadas (1, 2 e 3) 
e não impactadas (4) nos períodos de cheia e seca de 1987. Os valores para silicato estão expressos em 
miligramas por litro (mg/1) e os demais em microgramas por litro (JLg/11. 

das) e 4 (não impactada), sobretudo no pe
ríodo da seca. Os resultados relativos ao 
nitrogênio amoniacal mostram que, entre 
as estações 1 e 4, sua concentração exibe 
um gradiente decrescente. Na seca, quan
do as diferenças são maiores, obtivemos na 
estação 1 uma concentração de 565,6 mi
crogramas por litro desse nutriente, ao pas
so que na estação 4 ela foi de apenas 33,4 
µ,g/1, ou seja, cerca de 17 vezes menor. 
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Essa disparidade pode ser atribuída ao 
fato de que o material argiloso dep·ositado 
sobre o sedimento natural do lago - que 
em certos locais chega a formar camadas 
com mais de três metros de espessura -
propiciou o estabelecimento, ali, de con
dições anaeróbias, isto é, em que não há 
oxigênio. Nessas, o nitrogênio amoniacal 
que foi produzido por amonificação (for
mação de amônio durante o processo de de-

composição da matéria orgânica) se acu
mula porque o processo de nitrificação, que 
o transforma em nitrato, está inibido no 
sedimento natural. Posteriormente, por di
fusão, o nitrogênio amoniacal atinge a co
luna d'água. 

Também quanto à presença de nitrato 
constatamos grandes diferenças entre as es
tações 1 e 4. A maior concentração (112,9 
µ,g/1) foi detectada na primeira, no perío
do da cheia, enquanto todos os valores re
gistrados na estação 4 ficaram abaixo de 
5 ,O µ,g/1, que era o limite mínimo detecta
do pelos métodos de análise que utilizamos. 
Essa elevada concentração de nitrato po
de ser atribuída aos intensos processos de 
nitrificação que ocorrem na coluna d'água, 
em decorrência principalmente da elevada 
concentração de nitrogênio amoniacal e das 
condições favoráveis de oxigenação. 

A concentração de nitrogênio total não 
variou de uma estação para outra. Tam
bém não constatamos a ação do efluente 
sobre a concentração de fosfato solúvel 
inorgânico, fosfato dissolvido total e síli
ca 'reativa', que tampouco apresenta va
riação acentuada entre os períodos de seca 
e de cheia. 

A figura 4 mostra as concentrações de 
vários elementos-traço e de macronutrien
tes nas quatro estações. Todos os valores 
estão dentro dos limites determinados por 
outros autores para sistemas aquáticos na 
região e observamos que pouco variam en
tre as estações. Apenas o sulfato mostra 
uma concentração mais alta na estação 4. 

Foi no sedimento do lago Batata que en
contramos os mais graves efeitos do lan
çamento do efluente da lavagem da bauxi
ta: depositou-se sobre o mesmo uma espes
sa camada de argila, com características 
químicas e físicas muito diferentes das 
apresentadas pelo sedimento natural. Es
sa camada atinge cerca de 300 hectares de 
extensão, o que equivale a cerca de 15% 
da área do lago no período seco. Os dados 
apresentados na figura 5 evidenciam que 
nas estações 1, 2 e 3, impactadas, as con
centrações de matéria orgânica, fosfato e 
nitrogênio são menores que na estação 4, 
não impactada. As análises do sedimento 
colhido na área da estação 1 permitem ca
racterizar o efluente, uma vez que, ali, o 
sedimento natural foi inteiramente cober
to por ele. 

O sedimento natural, tal como pode ser 
observado nesta última estação, tem colo
ração escura e é formado por areia grossa 
e restos de folhas e galhos da vegetação ter
restre. Já nas áreas afetadas pelo efluente, 
o que encontramos é um sedimento de tex
tura extremamente fina e coloração aver
melhada (indicativa do predomínio de ar
gilas· em sua composição), marcado ainda 
pela ausência de restos orgânicos. É sabi-
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ELEMENTO-TRAÇO , MACRO NUTRIENTES 

Ag AI B Ba Cd Cu Mn Pb Zn Ni Ti CI Ca K Fe Mg Na 

1 SECA <0,05 0,36 0,04 0,08 0,02 0,05 0,02 <0,01 0,05 0,03 <0,01 <2,0 0,84 0,43 0,47 0,23 0,35 1,08 
·• 

CHEIA <0,05 0,21 <0,02 0,10 0,02 0,02 0,01 <0,01 0,05 0,02 <0,01 - - 0,54 0,74 0,58 0,23 1,25 

2 SECA <0,05 0,45 0,03 0,16 <0,02 0,04 0,02 <0,01 0,07 0,02 <0,01 <2,0 0,97 1,18 0,78 0,25 0,45 1,24 

CHEIA <0,05 0,19 0,03 0,14 <0,02 <0,02 0,01 <0,01 0,07 <0,02 <0,01 <2,0 - 0,92 0,83 0,48 0,29 1,41 

3 SECA <0,05 0,44 0,03 0,07 <0,02 0,04 0,01 <0,01 0,41 0,03 <0,01 <2,0 1,08 0,62 0,50 0,23 0,33 1, 15 

4 SECA <0,05 0,36 0,03 O, 10 <0,02 <0,02 0,01 <0,01 0,06 <0,02 <0,01 25,45 1,25 0,65 0,64 0,21 0,29 1,06 

CHEIA <0,05 0,41 0,03 0,18 <0,02 <0,02 0,02 <0,01 0,13 <0,02 <0,01 11,35 - 1,23 1,35 0,71 0,51 1,80 

FIGURA 4 Concentração de elementos-traço e macronutrientes na coluna d'água do lago Batata, nas quatro estações de coleta de amostras nos períodos 
de seca e cheia de 1987. Valores em partes por milhão (PPM). 

iffüMfiiMil·iH•NWUMIMi+ii ____________ _ 
DISP. TOTAL 

1 14,4 < 10,0 127,0 1 000,0 2 042,0 <2,-0 <2,0 <2,0 3,0 8,0 12,0 6,0 18,0 245,0 <2,0 25,0 <2,0 

2 16,4 < 10,0 · 168,0 1400,0 1 965,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,0 8,0 8,0 <2,0 11,0 232,0 <2,0 19,0 <2,0 

3 15,3 < 10,0 90,0 1 200,0 2 326,0 <2,0 <2,0 <2,0· 4,0 13,0 17,0 11 ,0 9 1 126,0 <2,0 70,0 <2,0 

4 20, 1 56,0 472,0 6 200,0 2 866,0 < 2,0 <2,0 12,0 24,0 8,0 78,0 76,0 18,0 1 664,0 20,0 433,0 61,0 

FIGURA 5 Principais constituintes químicos do sedimento lacustre. As amostras foram coletadas nas quatro estações, no período de cheia. Os valores de 
matéria orgânica estão expressos em peso seco (%) e os dos demais constituintes em PPM. 
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FIGURA 6 Esquema da ação do efluente sobre a ciclagem de nutrientes no lago Batata. 

do, contudo, que as argilas têm grande ca
pacidade de adsorver matéria orgânica e, 
provavelmente, é isto que explica que esta 
se encontre numa concentração relativa
mente elevada nesse sedimento. 

O recobrimento do sedimento natural 
por uma camada de argila tem profundos 
efeitos sobre a dinâmica dos nutrientes (fi
gura 6). De fato, nos ecossistemas lacus
tres, a interface mais importante, no tocan
te à ciclagem de nutrientes, é a que se situa 
entre o sedimento e a coluna d'água. Os 
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processos físico-químicos que aí ocorrem 
resultam na liberação ou na retenção de nu
trientes fundamentais para a manutenção 
de outros processos vitais para o sistema, 
como a produção de matéria orgânica pe
lo fitoplâncton. 

No lago Batata, em toda a área em que 
houve deposição de argila sobre o sedimen
to natural, os processos de liberação de nu
trientes para a coluna d'água sofreram um 
bloqueio, pelo menos parcial. Esta é a prin
cipal conseqüência da barreira física for-

mada pelo material argilosó interposto en
tre o sedimento natural e a coluna d'água. 
Mas a barreira interfere também, indireta
mente, na ciclagem de nutrientes - espe
cialmente o nitrogênio -, uma vez que, so
bretudo por estabelecer condicões de anae
robiose permanente, altera as condições 
químicas do sedimento natural. A longo 
prazo, a restrição da liberação de nutrien
tes, afetando profundamente a dinâmica de 
vários processos, ocasiona a progressiva re
dução da produtividade do ecossistema. 

VOL. 11 / Nº 64 CIÊNCIA HOJE 



Se o lançamento do efluente da lavagem 
da bauxita afetou, como vimos, alguns 
componentes abióticos do sedimento do la
go Batata, alterando-o profundamente, co
mo reagiram a esse aporte as comunidades 
planctônicas que o habitam? 

A baixa concentração de pigmentos fo
tossintéticos, como a clorofila a que encon
tramos nas áreas impactadas, já permite in
ferir que, sob a ação do efluente, a biomas
sa da comunidade fitoplanctônica se reduz. 
O f enômeno foi especialmente notório no 
período da seca, quando registramos na es
tação 4 (não impactada) uma concentração 
de clorofila a de 15,2 µ,g / 1 e, na estação 1, 
apenas 1,6 µ,g / 1 (na cheia, provavelmente 
por efeito de uma maior diluição, a dife
rença é menos acentuada). 

A reduzida transparência da coluna 
d'água nas áreas impactadas é, provavel
mente, a causa principal dessa-redução da 
biomassa fitoplanctônica. Observe-se que 
o grau de transparência nessas áreas fica 
ainda menor quando ventos fortes revol
vem toda a coluna d'água, inclusive a par
te superficial do sedimento, que aí é cons
tituído quase exclusivamente por argilas. 

A medida do número de organismos do 
fitoplâncton por mililitro, isto é, de sua 
densidade, confirma o efeito deletério do 
efluente sobre essa comunidade. Como se 
vê na figura 7, no período de seca consta
tamos um gradiente positivo da estação 1 
até a 4, registrando nesta última uma den
sidade cerca de 3,5 vezes maior que a obti
da na primeira. 

Outra observação que pudemos fazer foi 
a de que o efluente não afeta igualmente 
o conjunto da comunidade fitoplanctôni
ca: a densidade de alguns grupos é mais 
acentuadamente reduzida. A figura 8 ilus
tra o fenômeno no tocante a Chlorophy
ceae; padrões semelhantes, .embora menos 
pronunciados, foram obtidos com relação 
a Chrysophyceae e Cyanophyceae. 

Quanto ao zooplâncton, como se vê na 
figura 9, há entre a estação livre da ação 
do efluente e aquelas que a sofrem uma di
ferença de intensid~de evidente. Ao que pa
rece, essa drástica redução resulta sobre
tudo da ressuspensão das argilas sedimen
tadas: presentes em grande quantidade na 
coluna d'água: obstruem a respiração dos 
organismos do zooplâncton, além de inter
ferir na qualidade do alimento que este in
gere. De fato, no meio aquático, o aumento 
da proporção de partículas minerais em re
lação às partículas orgânicas diminui a dis
ponibilidade de recursos alimentares e, con
seqüentemente, reduz a possibilidade da vi
da animal. 

Também sob este aspecto as diferenças 
entre as estações são menos acentuadas no 
período de cheia, o que é explicável pelo 
fator diluição, pela distribuição mais ho
mogênea dos organismos do zooplâncton 
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FIGURA 7 Densidade do fitoplâncton total nas quatro estações no período de seca. 
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FIGURA s Densidade de Chlorophyceae nas quatro estações de coleta no período de seca. 
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FIGURA 9 Densidade do zooplâncton total nas quatro estações de coleta no período de seca 
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graças às fortes correntezas, típicas do pe
ríodo e, finalmente, pela predação por pei
xes planctófagos. Como se observa na fi
gura 10, durante a seca, na estação 1, a 
mais diretamente atingida pelo efluente, os 
principais grupos zooplanctônicos são gra
vemente afetados e só na estação 3 a den
sidade normal se restabelece. 

É na comunidade bentônica, porém, que 
encontraremos as alterações mais drásticas 
e diretas, uma vez que seu hábitat, o sedi
mento natural, é destruído pela deposição 
de sucessivas camadas de argila. O novo se
dimento formado pelo efluente é pouco 
propício à colonização por organismos ben
tônicos. De fato, tudo que encontramos na 
área da estação 1 foram umas poucas lar
vas de inseto da família Heleidae, ao pas
so que nas estações 3 e 4 estavam presen
tes organismos de outros grupos, como 
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fonte de alimentos para os peixes. É nas 
cheias, aliás, que os peixes da região têm 
seu período de engorda. Essa participação 
de produtos da floresta na cadeia alimen
tar da ictiofauna é mais uma peculiarida
de dos lagos da Amazônia, uma vez que, 
nos de outras regiões, a alimentação dos 
peixes baseia-se em produtos do próprio la
go, como algas, plantas superiores, detri
tos e zooplâncton. 

O lançamento do efluente tem efeitos ne
ga ti vos notórios também no ambiente ter
restre, sobretudo na zona de transição, re
gionalmente chamada de igapó. Nas áreas 
afetadas pelo efluente, especialmente as 
mais próximas dos locais de lançamento, 
a mata foi fortemente alterada, com a mor
te de vários indivíduos. 

A morte da vegetação de igapó signifi
cou a destruição de áreas potenciais de for-

FIGURA 10 Distribuição de grupos de zooplãncton nas quatro estações de coleta no período de seca. 

Chironomidae, Chaoboridae, Ostracoda, 
Hydrocarina e Trichoptera. Essa redução 
da área ocupada pela comunidade bentô
nica acarretará, a longo prazo, a redução 
dos peixes, especialmente das espécies car
nívoras, que têm na comunidade bentôni
ca uma de suas principais fontes de ali
mento. 

Observa-se em suma, no lago Batata, um 
quadro de assoreamento, processo com 
múltiplas e complexas implicações, inclu
sive sobre etapas fundamentais do metabo
lismo do ecossistema aquático~ como a ci
clagem de nutrientes e o fluxo de energia. 

A interação lago-floresta é fundamental 
para a elevada produtividade dos lagos 
amazônicos. Nos períodos de cheias, eles 
recebem considerável aporte não só de nu
trientes, que são utilizados na produção 
primária do fitoplâncton, como de energia, 
na forma de produtos da floresta - fru
tos, sementes e serrapilheira (material ve
getal caído no solo} - que são importante 

rageamento para os peixes. Além disso, em 
parte considerável do lago, o efluente -
tanto depositado como em suspensão -
constitui uma barreira que impede por 
completo o acesso da comunidade de pei
xes à floresta (figura 11). 

Uma síntese dos efeitos do lançamento 
do efluente sobre a biota (o conjunto dos 
seres vivos), a coluna d'água e o sedimen
to é mostrada na figura 12. 

A partir dos primeiros resultados de nos
sa pesquisa ficou patente que o lançamen
to do efluente no lago Batata devia ser in
terrompido o quanto antes. Um plano que 
previa a transferência do lançamento para 
grandes lagos artificiais na área de lavra da 
bauxita foi agilizado pela companhia res
ponsável e, no final de novembro de 1989, 
o despejo no Batata cessou. 

Nossos estudos prosseguem, e seu obje
tivo é mitigar o impacto sofrido pelo lago, 
permitindo-lhe ingressar, no menor prazo 
possível, num novo equilíbrio ecológico. 

Em face da inexistência de experiências an
teriores com impactos dessa natureza, co
meçamos por testar previamente as medi
das que nos pareciam convenientes, de mo
do a evitar danos adicionais ao sistema. 

As várias pesquisas que estão hoje em 
andamento podem ser classificadas segun
do dois objetivos básicos: (1) possibilitar 
a criação, na área afetada pelo efluente, 
de um substrato com características tão 
próximas quanto possível das do sedimen
to natural; (2) viabilizar o plantio de indi
víduos de espécies nativas nas áreas de 
igapó criadas em decorrência do lançamen
to do efluente e a revegetação daquelas 
em que a mata pereceu. 

O substrato argiloso e compactado que 
se formou nas áreas afetadas é absoluta
mente impróprio à vida. Para alterar suas 
condições estruturais, texturais e nutricio
nais de modo a torná-lo recolonizável, ex
perimentamos adicionar-lhe casca de ma
deira, cavaco de madeira, serragem e gra
mínea triturada. N.essa escolha, considera
mos a qualidade nutricional dos materiais 
e sua disponibilidade na região. 

Os resultados iniciais indicam que todos 
esses materiais geram efeitos positivos, mas 
a casca de madeira tem se mostrado o mais 
adequado. Incorporando-se mais facilmen
te ao substrato, propicia sua rápida reco
lonização por microrganismos e algas ben
tônicas, fundamentais na cadeia alimentar 
da maioria dos organismos bentônicos e de 
muitas espécies de peixes. 

Concluída essa fase de testes, o material 
escolhido será distribuído em toda a área 
afetada, preferencialmente no período de 
seca. Nossos objetivos com esse tipo de in
tervenção são: 

1 Acelerar a taxa de colonização do subs
trato por vegetais, mesmo inferiores, co
mo algas, e por comunidades de animais 
bentônicos, fundamentais na alimentação 
de peixes carnívoros. 

2 Promover, pela decomposição do ma
terial adicionado, o aumento gradativo da 
concentração de nutrientes na coluna 
d'água. 

3 Melhorar as condições nutricionais da 
área alterada, favorecendo o crescimento 
de algas planctônicas e bentônicas. 

4 Melhorar as condições ópticas pela re
dução da taxa de ressuspensão do efluente. 

5 Promover uma mudança gradativa da 
coloração do sedimento do lago, com a 
substituição do avermelhado que hoje lhe 
confere a argila pela tonalidade escura tí
pica do sedimento dos lagos am.azônicos. 

Nosso segundo objetivo básico, a colo
nização do substrato afetado por espécies
vegetais superiores, exige, além da recupe
ração de condições adequadas de estrutu
ra, textura e nutrição, a identificação de es
pécies que resistam a longos períodos de 
inundação. 
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FIGURA 11 Esquema da ação do efluente sobre a floresta de igapó e seu efeito sobre a comunidade 
de peixes. 
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Para estudar as condições de sobrevivên
cia e crescimento de espécimes transplan
tados, estabelecemos, em janeiro de 1989, 
na zona impactada pelo efluente, 13 áreas 
de teste de 16 x 20 m. Em cada uma plan
tamos 104 indivíduos de cerca de 15 espé
cies de igapó, em covas de 50 x 50 x 50 cm. 
Metade das covas foram preenchidas com 
uma mistura de areia grossa (para melho
rar a textura e a estrutura do substrato), 
do próprio efluente (argila) e de uma fonte 

de matéria orgânica, em proporções iguais. 
Como fontes de matéria orgânica, usamos 
casca de madeira !Jrossa, casca de madeira 
fina, cavaco de madeira, serragem e gra
mínea triturada. As demais covas foram 
preenchidas com uma mistura igual, acres
cida porém de 370 g de adubo (do tipo 12 
nitrogênio: 36 fósforo: 12 potássio) porco
va. Ainda não temos os primeiros resulta
dos desse teste, mas os indivíduos estão 
mostrando boas taxas de crescimento. 
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O lago Batata, com seu equilíbrio eco
lógico tão seriamente alterado, proporcio
na uma oportunidade singular para a ex
perimentação e o estudo, constituindo um 
verdadeiro laboratório natural. As pesqui
sas que ali pudermos desenvolver fornece
rão subsídios de suma relevância para fu 
turas intervenções em ecossistemas aquá
ticos tropicais impactados. Por isso mes
mo, além das duas pesquisas mencionadas, 
estamos desenvolvendo outros projetos pa
ra obter informações fundamentais que 
possibilitem a instauração de um novo 
equilíbrio ecológico. Entre eles, destaca
mos: (1) estudo dos padrões naturais de su
cessão ecológica sobre o efluente deposi
tado e identificação de estratégias que per
mitam a colonização vegetal do novo subs
trato; (2) análise do efeito do efluente so
bre a composição química da biomassa das 
espécies vegetais colonizadoras; (3) identi
ficação de padrões de ciclagem de nutrien
tes na comunidade colonizadora; (4) sele
ção de estratégias de colonização do efluen
te pela comunidade zoobentônica e de al
gas bentônicas; (5) estudo da utilização dos 
recursos alimentares pela fauna de peixes 
nas áreas afetadas; e (6) análise da coluna 
d'água nas áreas impactadas do ponto de 
vista da circulação de nutrientes, da pro
dução primária fitoplanctônica e dos pro
cessos de decomposição . 

Ao intervir em ecossistemas, notadamen
te aqueles de grande complexidade, o ho
mem deve estar fundado num profundo co
nhecimento sobre as possíveis conseqüên
cias de sua ação sobre o meio físico e a bio
ta, isto é, o conjunto dos seres vivos que 
o povoam. As diferentes formas de ocupa
ção da região amazônica têm se pautádo, 
ao contrário, pela ignorância da intricada 
rede de interações ecológicas que a carac
teriza. Intervenções não precedidas pelo de
vido planejamento e que desconsideram os 
princípios ecológicos básicos da região têm 
provocado, com freqüência, grandes alte
rações de características naturais, muitas 
delas de caráter irreversível. Não raro, es
sas intervenções têm por resultado a extin
ção de espécies, com a conseqüente perda 
de um patrimônio genético de valor incal
culável para a humanidade. 
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A s pirâmides construídas pelos fa
raós do Egito antigo são conhe

cidos exemplos de ·obras públicas maciças 
que exigem os esforços de uma sociedade 
inteira e apresentam retorno econômico e 
benefícios sociais praticamente nulos. Com 
base nesse exemplo histórico, algumas obras 
de grande porte e de características seme
lhantes, realizadas nas últimas décadas no 
Brasil, receberam da sabedoria popular 
uma denominação irônica e pejorativa: 
obras faraônicas. 

Entre as obras que se enquadram nessa 
categoria, uma posição de destaque é ocu
pada pela hidrelétrica de Balbina, que en
trou em operação parcial no ano passado. 
Projetada para acabar com os problemas 
energéticos de Manaus, a usina revelou-se 
desastrosa em todos os aspectos - técni
co, financeiro, social e ecológico. Inundou 
2 360 mil m2 de floresta, sem qualquer 
aproveitamento, e vai gerar uma energia 
minguada, muito cara em relação ao inves
timento e, sobretudo, incapaz de atender 
à demanda atual da capital amazonense em 
função do crescimento da cidade. 

Construída no rio Uatumã, no centro da 
Amazônia, Balbina mostrou claramente os 
obstáculos que são colocados ao desenvol
vimento racional da região e os problemas 
ambientais que podem ser esperados se o 
país insistir nos atuais planos de aprovei
tamento do potencial hidrelétrico regional. 
A identificação de alguns erros cometidos 
em Balbina, por sua vez, permitirá extrair 
lições importantes para outros projetos. 

O estudo de viabilidade técnica e econô
mica foi realizado em 1975/76, quando o 
preço do petróleo estava no ápice e a tec
nologia de transmissão de energia a longa 
distânc!a era menos avançada. O cresci-

. mento da demanda de energia em Manaus 
foi subestimado, tanto que a empresa es
tatal Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
(Eletronorte) admite que o projeto seria in
justificável se esse dado fosse conhecido de 
antemão. Mesmo com as informações dis
poníveis na época, porém, a hidrelétrica é 
questionável como decisão técnica. 

As restrições impostas aos meios de co
municação pelo governo militar da época 
e as revelações, feitas em caráter não ofi
cial por funcionários da Eletronorte, de que 
a ordem de iniciar a obra veio diretamente 
da Presidência da República, mostram que 
esta não foi desenvolvida em bases técni
cas. O governo queria dar uma grande obra 
ao estado do Amazonas, e a alternativa 
mais próxima, embora com potencial subs
tancialmente maior, situava-se no Pará 
(Cachoeira Porteira). 

Mais difícil de explicar que a decisão de 
construir a hidrelétrica é a força implacá
vel que esta adquiriu quando passou a ser 
considerada 'irreversível' pelas autoridades. 
O Banco Mundial negou pedido de finan-
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ciamento específico para Balbina, mas con
cedeu mais tarde um empréstimo setorial 
para que o Brasil aumentasse a capacida
de de geração de energia, sem examinar de
tidamente os projetos. A hidrelétrica, por
tanto, escapou tanto aos controles ambien
tais brasileiros como aos daquele organis
mo internacional. 

Üs erros técnicos de Balbina começam 
pela diferença entre a capacidade nominal 
de produção da hidrelétrica e a quantida
de real de energia que ela vai gerar. O pro
jeto previa a instalação de 250 megawatts 
(Mw) de capacidade, através de cinco ge
radores de 50 MW, mas a vazão limitada 
da água do rio Uatumã aponta para uma 
produção de energia bem menor. 

Funcionando a plena capacidade, cada 
turbina exigirá 267 metros cúbicos de água 
por segundo (m3 / s), totalizando 1 335 m3 / s 
para as cinco turbinas, que podem operar 
com menos água, mas nesse caso geram 
menos energia. A vazão média anual do 
Uatumã no local da barragem, no entan
to, segundo estimativa do próprio estudo 

de viabilidade, é pouco superior ao neces
sário para duas turbinas de 50 MW. Mes
mo um cálculo grosseiro, baseado na área 
da bacia e nos índices pluviométricos, in
dica uma vazão média anual em torno de 
660 m3/s. 

A quantidade limitada de água é conse
qüência inevitável da pequena bacia hidro
gráfica de Balbina, apenas oito vezes maior 
que a própria área do reservatório, situa
ção tecnicamente incomum em projetos hi
drelétricos. A vazão às vezes cai a quase na
da: em março de 1983, segundo medição 
da Eletronorte, chegou a 4,72 m3/s, equi
valente à de um pequeno igarapé. Os en
genheiros que estavam no canteiro de obras 
cruzavam o rio Uatumã em automóveis de 
passeio. 

Com base na vazão média real, excluída 
a água que passará pelo vertedouro sem ge
rar energia (13%), a produção média da hi
drelétrica pode ser estimada em 112,2 MW, 

o que equivale a 64 MW de potência firme 
(a energia com que se pode contar para ga
rantir suprimento da demanda). Uma per
da presumida de 2,5% na transmissão re-
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duz a energia entregue a Manaus a apenas 
109,4 MW (em potência firme, 62,4 MW), 

valor muito pequeno em relação à produ
ção nominal da usina. A capacidade de 250 
MW já seria minguada para uma represa 
do porte de Balbina, cujo reservatório (de 
2 360 mil m2) é pouco menor que o de Tu
curuí, no Pará, que inundou 2 430 mil 
m2 e terá capacidade nominal de 8 000 
MW. Cada megawatt (nominal) de Balbi
na, portanto, sacrificou 31 vezes mais flo
resta, em relação a Tucuruí. 

A profundidade média da represa de Bal
bina atinge apenas 7 ,4 metros, porque o re
levo da região é bastante plano. A área de 
2 360 mil m2, inundada na cota de 50 
metros acima do nível do mar, cai para 
1 580 mil m2 na cota de 46 metros. Isso 
significa que 780 mil m2 (33% do total na 
cota de 50 m) têm menos de quatro metros 
de profundidade. 

A extensa área de águas rasas tacilita a 
presença de uma vegetação aquática enrai
zada no fundo, o que poderá, juntamente 
com a proliferação dos aguapés (plantas 
flutuantes), afetar a represa inteira. A com
binação de superfície extensa com águas ra
sas e alta biomassa de vegetação aquática 
também elevará a perda de água para a at
mosfera, por evaporação direta e pela 
transpiração das plantas. 

Como o reservatório é um labirinto de 
canais entre cerca de 1 500 ilhas e 60 iga
rapés afluentes, o tempo de residência da 
água (tempo em que permanece parada) se
rá maior que a média de 350 dias, já extre
mamente grande, prevista no estudo de via
bilidade, ou que a média de 420 dias, cal
culada pela vazão real. Em Tucuruí, por 
exemplo, esse tempo é de apenas 54 dias. 
Em algumas partes do reservatório de Bal
bina, a água pode demorar vários anos pa
ra se renovar. 

O tempo de residência da água no fun
do, onde se concentram as folhas em de
composição, será maior que a média geral, 
pois espera-se uma estratificação térmica: 
as águas novas entrarão no reservatório e 
seguirão em direção à barragem nas cama
das superficiais, misturando-se pouco com 
a água parada do fundo. Só haverá algu
ma mistura junto à barragem, pois as to
madas de água para as turbinas situam-se 
no fundo. A decomposição da vegetação, 
nessa água de renovação lenta, produzirá 
ácidos que aumentarão a corrosão das tur
binas (ver 'Ambiente, represas e barra
gens', em Ciência Hoje n? 27). 

O grande número de canais e baías de 
água parada em Balbina e a decomposição 
da floresta inundada aumentarão ainda 
mais a acidez da água. Apenas 50 km2 

(2% da área inundada) foram desmatados 
antes do fechamento da barragem, o que 
gerou controvérsia jurídica, já que uma lei 
de 1960 (n? 3 824) exige "a destoca e con-
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seqüente limpeza das bacias hídricas dos 
açudes, represas e lagos artificiais". Em 
Tucuruí, a Eletronorte alegou que a lei se 
referia a represas destinadas à captação de 
água, e não à geração de energia, e o pre
cedente foi aproveitado em Balbina (ver 
'Águas de Tucuruí encobrem graves denún
cias', em Ciência Hoje n? 14). 

O aumento na acidez da água tornará ca
ra a manutenção. A hidrelétrica de Curuá
Una (perto de Santarém, no Pará) foi tem
porariamente paralisada em 1982, apenas 
cinco anos após entrar em operação, para 
reparos nas turbinas corroídas, a um cus
to de 1, 1 milhão de dólares. O custo de ma
nutenção acumulado em seis anos chegou 
a dois milhões de dólares, ou 16 600 dóla
res por MW instalado, 70 vezes maior que 
o custo por MW de uma usina do Nordes
te brasileiro, por exemplo. 

Como o tempo médio de residência da 
água em Balbina é dez vezes maior do que 
em Curuá-Una (40 dias), a qualidade da 
água será pior e os problemas de corrosão 
maiores. Parte do custo de manutenção, 
porém, foi transferida para a fase de cons
trução, com a utilização de um aço espe
cial, mais resistente à corrosão e mais caro. 

A pequena vazão do rio Uatumã pode 
servir de pretexto para outro projeto pre
judicial ao meio ambiente: o desvio do rio 
Alalaú, para que deságüe no reservatório 
de Balbina. O Alalaú passa dentro da re
serva dos índios Waimiri-Atroari, para os 
quais fornece um recurso vital (a pesca). 

O desvio alteraria profundamente a ecolo
gia local, e a construção de um canal de 
30 km na reserva seria uma fonte de gra
ves perturbações para os indígenas. Odes
vio, previsto no estudo de viabilidade da 
usina e não incluído no orçamento e nos 
estudos ambientais, voltou a ser conside
rado durante o lento enchimento da bar-, 
ragem, em 1988. 

Examinada sob o aspecto econômico, 
Balbina também apresenta absurdos. O 
custo de construção, estimado em 383 mi
lhões de dólares, praticamente dobrou. A 
própria Eletronorte admite a cifra de 750 
milhões, gastos apenas no canteiro de 
obras, o que eleva o custo de cada quilo
watt (kw) de capacidade instalada a três 
mil dólares, enquanto em Tucuruí esse cus
to foi de US$ 675/kw (22,5% em relação 
a Balbina) e na gigantesca ltaipu atingiu 
US$ 1 206/kw (40,2%). 

Se a base de cálculo for a potência mé
dia real a ser entregue a Manaus (109,4 
MW), e não a capacidade nominal, o cus
to sobe a mais de US$ 6 800/kw, sem con
siderar a linha de transmissão, os custos de 
manutenção e substituição de peças, a de
preciação dos equipamentos e os juros da 
dívida contraída para sua construção. 

A perda mais evidente causada pelo en
chimento apressado da represa está nos 
produtos da floresta sacrificada. O valor 
potencial da floresta não foi incluído nos 
cálculos do custo do reservatório, o que 
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normalmente deveria ser feito, e a quanti
dade de madeira foi considerada insuficien
te pelas firmas madeireiras, em função da 
grande disponibilidade em outras partes da 
região. O poµco tempo dado às madeirei
ras (menos d~ dois anos, entre a data da 
licitação e o fechamento previsto da bar
ragem) também inviabilizou a exploração 
comercial. 

O uso da madeira como lenha, gerando 
energia, foi planejado e depois descartado, 
com exceção do pequeno volume emprega
do em geradores no próprio canteiro de 
obras. Usar derivados de petróleo para ge
rar energia, hoje, é mais barato que usar 
lenha, mas o petróleo não é um recurso re
novável. Ao jogar fora a floresta e quei
mar o óleo, também se joga fora a opor
tunidade de guardar esse recurso para o dia 
em que estiver em falta e, portanto, muito 
mais caro. A geração de energia termoelé
trica a partir da biomassa vegetal, porém, 
deve ser planejada ~om cuidado, para evi
tar que os geradores permaneçam no local 
após o desmatamento da área de inunda
ção, destruindo outros trechos de floresta. 

Do ponto de vista ambiental, o desa
parecimento de grandes áreas de floresta 
é um dos principais custos das grandes re
presas, agravado pela decomposição do 
material inundado. Os estudos de viabili
dade feitos em Balbina previam que ore
servatório· ocuparia 1 240 mil m2 , mas a área 
real, na cota de 50 m, é de 2 360 mil m2 , 

quase o dobro do previsto. A perturbação 
da ecologia, porém, atinge praticamente o 
dobro dessa área, pois nela não estão in
cluídas as 1 500 ilhas formadas. 

Uma revista em quadrinhos distribuída 
pela Eletronorte · afirma que as ilhas têm 
condições de vida para animais e plantas, 
mas o conhecimento atual sobre ecologia 
mostra que a floresta, dividida em peque
nos fragmentos, perde muitas espécies da 
faumi e da flora à medida que os pedaços 
se degradam e que a relocação da fauna é 
uma tarefa difícil (ver 'Salvamento ou mas
sacre?', em Ciência Hoje n? 46). 

A decomposição da vegetação contribui
rá ainda para o efeito estufa (ver 'Efeito 
estufa: uma ameaça no ar', em Ciência Ho
je n? 29), pela maciça liberação de carbo
no para a atmosfera, na forma de gás car
bônico (co2) e metano (CH4). Se a energia 
gerada por Balbina continuasse a ser pro
duzida pela queima de combustíveis fósseis, 

. a liberação de carbono demoraria 250 anos 
para atingir o mesmo volume estimado pa
ra a represa. 

A baixa profundidade e a existência, em 
grande proporção, de terra alternadamen
te inundada e exposta fornecem as condi
ções ideais para a produção de metano, 20 
vezes mais potente para provocar o aque
cimento da atmosfera ·que o gás carbôni-
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co. As várzeas da Amazônia, que ocupam 
cerca de 2 OJo dos seus cinco milhões de 
km2 , já estão entre as principais fontes de 
metano do planeta. As 80 barragens con
sideradas viáveis nos estudos sobre o apro
veitamento energético dos rios amazônicos, 
se construídas, inundariam percentual se
melhante e gerariam um fluxo de metano 
capaz de contribuir significativamente pa
ra os problemas atmosféricos globais. 

Um impacto ambiental que sempre atrai 
a atenção pública é a morte de peixes na 
época do fechamento de barragens. Em 
Balbina, a Eletronorte dificultou o levan
tamento de informações a esse respeito, f e
chando a barragem, sem aviso prévio, um 

mês antes da data prevista (31 de outubro 
de 1987). Alguns pesquisadores presentes 
no local, porém, constataram o problema. 

A água que move as turbinas, retirada 
do fundo da represa, praticamente não tem 
oxigênio, o que impede a sobrevivência dos 
peixes no rio, abaixo da barragem. Com 
a entrada em funcionamento da segunda 
turbina, em março de 1989, os peixes mor
reram em um longo trecho, até a foz do rio 
Jatapu, a 145 km da barragem, e desapa
receram das águas até a cidade de São Se
bastião do Uatumã, a mais de 200 quilô
metros. 

A construção de Balbina exigiu o deslo
camento de poucos residentes não indíge
nas, em comparação com outros projetos 

hidrelétricos. Segundo a Eletronorte, ape
nas uma família de sete pessoas foi trans
ferida, mas a revista Visão (julho de 1986), 
em reportagem favorável à hidrelétrica, 
afirmou que ria área de inundação viviam 
11 famílias não indígenas, com 42 pessoas. 
Outro levantamento, feito por organiza
ções ecológicas e indigenistas opostas à bar
ragem, concluiu que 217 famílias, com mais 
de mil pessoas, seriam diretamente afetadas. 

Residentes ao longo do rio, abaixo da 
barragem, optaram por ficar onde estavam, 
em troca de compensações para a perda da 
pesca e da água potável durante a fase de 
enchimento. As 50 famílias mais próximas, 
situadas nos primeiros 30 km do rio, até 

a localidade de Cachoeira Morena, recebe
riam secadores solares, para preservar pei
xes que ficassem presos nas poças do leito 
seco do rio, e essas famílias e outras 50, en
tre Cachoeira Morena e a foz do rio Aba
cate, a 95 km da barragem, receberiam po
ços e caixas d'água. 

Antes de fechar a barragem a Eletronorte 
completou apenas um terço dos poços, pro
metendo abastecer as demais famílias com 
caminhões-pipa, através da estrada entre 
Balbina e Cachoeira Morena, I1_1as houve 
somente uma entrega de água. Além dis
so, quando as comportas foram abertas, 
em março de 1989, o nível do rio subiu aci
ma do máximo anterior à obra, inundan
do as casas e os poços que a Eletronorte 
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havia feito. Outros problemas têm sido 
causados pela má qualidade da água (ver 
'A água envenenada'). 

A represa também inundou - um dos 
seus custos não monetários mais cruéis -
uma parte da reserva dos Waimiri-Atroari, 
grupo indígena drasticamente reduzido nas 
últimas décadas, em função da passagem, 
em suas terras, da rodovia Manaus-Boa 
Vista (BR 174). A população de 3 500 ín
dios, em 1973, caiu para apenas 374 em 
1986, segundo a Fundação Nacional do Ín
dio (Funai), fato ainda mais grave por ter 
acontecido em dias recentes e a menos de 
200 km de Manaus. 

Das dez aldeias existentes, ficavam na 

área inundada as de Taquari, com 72 ha
bitantes, e de Tapupunã, com 35, que de
tinham 28,60/o da pop"Ulação da tribo -
ainda 374 índios, sendo 223 Waimiri e 151 
Atroari. Todos os índios das aldeias des
locadas são Waimiri, representando 47,90/o 
do grupo. O total de índios afetados, po
rém, é maior que a população dessas al
deias, já que a tribo caça e pesca em todo 
o território da reserva. A área de 311 mil m2 

(1,30/o do total da reserva) inundada naco
ta de 53 m é relativamente pequena, mas 
inclui parcela significativa da população e 
dos recursos alimentares. 

Os índios não queriam deixar as aldeias, 
e foram convencidos pela Funai, que levou 
uma delegação de líderes à tribo Paraka-
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nân, cujo território havia sido inundado em 
1984 pela represa de Tucuruí. Antes dessa 
visita, explicações orais e demonstrações 
com maquetes da barragem e do reserva
tório não alcançaram qualquer resultado. 

A tragédia de Balbina torna imperati
va a necessidade de realizar e discutir pu
blicamente estudos de impacto ambiental 
detalhados e isentos, antes da implantação 
de qualquer projeto na Amazônia - so
bretudo os de grande porte. 

A maneira como essa avaliação vem sen
do feita, a posteriori, na hidrelétrica, fa
vorece a utilização seletiva e enganosa dos 
resultados. As empresas de consultoria con-

tratadas para elaborar os relatórios depen
dem da Eletronorte para sua sobrevivên
cia e encomendam às instituições de pes
quisa apenas os dados crus, separados ain
da por vários subprojetos. A comparação 
e análise dos dados é feita no Rio de J a
neiro ou em Brasília, sem a participação 
das instituições diretamente envolvidas em 
sua coleta. 

Os dados de cada subprojeto são libera
dos em pequenas doses, de acordo com a 
opinião da Eletronorte sobre a necessida
de das informações para o requerente, e a 
divulgação das análises também depende da 
aprovação da empresa. Além de impedir 
qualquer planejamento ou decisão bem in
formada por parte de órgãos e entidades 

envolvidos, esta situação dá à própria Ele
tronorte, comprometida com a defesa da 
obra que construiu, a responsabilidade fi
nal quanto à análise ambiental. 

A 'irreversibilidade' da cõnstrução esma
gou o processo de avaliação ambiental, ain
da embrionário no Brasil. O Secretário Es
pecial do Meio Ambiente entre 1974 e 1986, 
Paulo Nogueira Neto, opunha-se à hidre
létrica e, ao deixar o cargo, por outros mo
tivos, previu que ali ocorreria 'o maior de
sastre ecológico jamais provocado por uma 
represa'. A Secretaria manteve sua posição 
contrária à obra, mas a autoridade quan
to ao licenciamento de projetos em função 
da avaliação ambiental foi transferida pa
ra repartições .. estaduais. 

Balbina foi dispensada da apresentação 
do relatório sobre o impacto no meio am
biente (Rima), tornado obrigatório em ja
neiro de 1986 para grandes projetos, por
que estava em construção antes daquela da
ta, mas pa1;a entrar em operação dependia 
da licença do Centro de Desenvolvimento, 
Pesquisa e Tecnologia do Amazonas -
Codeama. A diretora do órgão opunha-se 
à usina e foi afastada dias antes da apro
vação da licença, ocorrida na mesma data 
- primeiro de outubro de 1987 - em que 
foi fechada a última adufa para bloquear 
o rio Uatumã. 

Deixando de lado as razões não técnicas 
que influíram na decisão de construir Bal
bina, o projeto reflete um dilema comum 
no planejamento do desenvolvimento: a es
colha entre responder ao aumento da po
pulação através de uma série de medidas 
crescentes ou através de grandes pulos que 
antecipem o crescimento futuro. 

Existe um forte argumento contra o se
gundo caminho. O crescimento que se quer 
antecipar torna-se uma profecia auto
realizada justamente porque a infra-estru
tura é construída antes que a demanda exis
ta, ou seja; o que seria a solução torna-se 
a causa. Assim, no caso de Manaus, mais 
pessoas seriam atraídas para a cidade até 
que o fator limitante (a energia elétrica para 
uso industrial) voltasse a ficar escasso, re
duzindo a oferta de emprego. 

Adotar o primeiro caminho, porém, não 
trouxe o resultado esperado, em função da 
baixa eficiência e do alto custo ambiental 
de Balbina. O país arcou com os custos e 
impactos da obra e ainda terá que construir 
linhas de transmissão até barragens mais 
distantes e potentes. A existência de Bal
bina apenas diminui a viabilidade econô
mica de usinas que aproveitem locais de to
pografia mais apropriada. 

O projeto levanta outra questão impor
tante: até que ponto o desenvolvimento da 
Amazônia deve ser subsidiado pelo resto 
do país? Com a política de tarifa unifica
da para a eletricidade, a indústria e a po-
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pulação localizam-se onde bem querem, 
obrigando as empresas estatais de energia 
a adotar medidas heróicas para atendê-las. 
Energia em locais desfavoráveis, como Ma
naus, é subsidiada por consumidores que 
vivem perto de locais favoráveis, como Itai
pu. Se as tarifas refletissem o custo de ge
ração e transmissão, os centros industriais 
seriam mais próximos dos locais com maior 
potencial hidrelétrico. 

A economia brasileira pode suportar o 
subsídio, desde que a população amazôni
ca permaneça relativamente pequena -
cerca de dez por cento do total nacional em 
1987. No entanto, talvez tenha chegado a 
hora de questionar se o crescimento de um 
centro industrial e populacional como Ma
naus deve continuar a ser subsidiado. En
tre 1970 e 1980 a população da cidade cres
ceu a uma taxa anual de 7, 1 OJo, enquanto 
a taxa nacional foi de 2,40Jo, e em 1987 che
gou a 1,3 milhão de pessoas. 

Repetida constantemente desde o início 
das obras, a declaração de que Balbina era 
'irreversível' tornou-se tão poderosa que 
impediu a análise de fatos posteriores que 
mudaram a relação custo-benefício. En
quanto a construção prosseguia, o preço do 
petróleo baixou, jazidas de óleo e gás na
tural foram descobertas na Amazônia, 
registraram-se avanços na tecnologia de 
transmissão de energia a longa distância, 
a população de Manaus aumentou mais de 
cem por cento e foram detectados err•~~ 
graves no estudo de viabilidade, pois tan
to o custo de construção como a área a ser 
inundada haviam sido muito subestimados. 

A decisão de abandonar Balbina, apesar 
do investimento feito, traria apenas uma 
nova perda, a dos 6 992 gigawatts/hora 
(Gw/h) que seriam produzidos até que a 
hidrelétrica de Cachoeira Porteira começas
se a funcionar, dentro de seis ou sete anos. 
Como cada barril de petróleo (159 litros) 
produz 477 quilowatts/hora (kw /h) e cus
ta 20 dólares (1989), os 6 992 GW/h perdi
dos custariam 293 milhões de dólares, pre
ço que seria uma pechincha diante da lição 
de Balbina. O país ganharia com a preser
vação da floresta e estaria livre dos altos 
custos de manutenção que a barragem terá. 

O maior benefício de Balbina é a lição 
sobre como planejar o desenvolvimento da 
Amazônia, embora lições semelhantes, na 
região, não tenham sido aprendidas. Tu
curuí e Balbina seguem o padrão de outros 
projetos amazônicos, lançados com o re
conhecimento explícito de erros anteriores 
e incapazes de evitar sua repetição. O pro
jeto Polonoroeste ( em Rondônia) reconhe
ceu e repetiu os problemas ocorridos na co
lonização da rodovia Transamazônica, o 
Programa Grande Carajás (no Pará e no 
Maranhão) reconheceu e repetiu a devas
tação ambiental e social causada por fazen-
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das financiadas pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 
e o programa de asfaltamento rodoviário 
no Acre reconheceu e repetiu os resultados 
desastrosos do Polonoroeste. 

Em 1989, o presidente da Eletrobrás, 
Mário Bhering, classificou Balbina como 
'um mau projeto'. Miguel Nunes, presiden
te da Eletronorte, já havia reconhecido em 
julho de 1986 que a usina representava um 
erro que não seria repetido, e apesar disso 
ela foi concluída. Paralisar a obra naque
la época pouparia pelo menos 250 milhões 
de dólares em despesas de construção e evi
taria impactos ambientais e humanos. 

Tudo isso demonstra a necessidade de 
garantias mais fortes, que permitam alterar 
ou cancelar projetos <lanosos ao meio am
biente. Só assim serão evitadas ativitudes se
melhantes em futuras hidrelétricas, como a 
de Babaquara, no rio Xingu, cuja construção 
inundaria 6 140 mil m2 de floresta, habita
dos por várias tribos indígenas. 

O Brasil avançou muito, em anos recen
tes, na proteção aos ecossistemas naturais 
e na inclusão da análise de fatores ambien
tais entre os procedimentos que visam ao 
desenvolvimento. Hoje existem um Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis (lbama), um 
sistema de parques nacionais e uma lei que 
exige o estudo dos impactos ambientais 
antes da aprovação de qualquer grande 
projeto. 

As conquistas legais e institucionais nessa 
área, porém, precisam ser fortalecidas pela 
formação de um quadro de pessoal qualifi
cado para executá-las e pela criação efeti
va de uma tradição de séria consideração 
do ambiente no planejamento do desenvol
vimento, em especial nas fases iniciais de 
formulação de projetos, antes que setor
nem, como acontece sempre, 'irreversíveis'. 
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A obstrução do rio Uatumã e a forma
ção do reservatório da hidrelétrica de Bal
bina constituem uma das mais polêmicas 
intervenções humanas sobre um rio já 
ocorridas no mundo. A combinação de 
fatores como a grande área e biomassa 
alagadas, a pequena profundidade e o · 
longo tempo de residência da água indi
cavam, já no estudo de viabilidade, que 
haveria sérios problemas com a qualida
de da água. Era fácil prever que as trans
formações no meio aquático teriam gra
ves reflexos na vida da população da re
gião, intrinsecamente ligada ao rio. 

O enchimento da represa foi concluí
do em fevereiro de 1989, quando a pri
meira das cinco turbinas da usina come
çou a liberar água para o rio. Logo em 
seguida, a imprensa regional registrou o 
lamento dos ribeirinhos quanto à mortan
dade de peixes e quanto às condições da 
água, imprestável para beber (além do 
gosto ruim, provocava diarréia e febre), 
pai:a tomar banho ( causava coceiras e fe
ridas) ou para outros usos, como no pre
paro da farinha de mandioca. A Eletro
norte, empresas consultoras a ela vincu
ladas e prefeitos de municípios afetados, 
porém, negavam os problemas, divulgan
do um quadro de normalidade. 

O Instituto de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) desenvolveu projetos de pesquisa 
no rio Uatumã, em convênio com a pró
pria Eletronorte, nos três anos que ante
cederam a formação do lago, mas os re
cursos para essa finalidade esgotaram-se 
quando a barragem foi fechada. Assim, 
praticamente inexistem pesquisas ambien
tais independentes da Eletronorte desde 
que começou o processo de enchimento 
e especialmente desde que a água voltou 
a ser liberada para o rio. 

A identificação das mudanças ocorri
das na vida dos produtores rurais situa
dos ao longo do rio Uatumã, sob o as
pecto socioeconômico, após o início do 
lançamento das águas represadas em Bal
bina, é exatamente o objetivo deste tra
balho. As informações foram levantadas 
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em observações de campo e entrevistas 
realizadas com produtores rurais, segun
do roteiro elaborado com base em visi
tas prévias. 

A população estudada é constituída pe
las famílias dos produtores que vivem nas 
margens do rio, entre a localidade de Ca
choeira Morena e a embocadura do rio 
Jatapu, trecho que inclui terras dos mu
nicípios de ltapiranga, Presidente Figuei
redo e São Sebastião do Uatumã. Foram 
visitadas 13 localidades e entrevistados 32 
produtores rurais e suas famílias. 

Em geral, os habitantes reúnem-se em 
comunidades de até 12 famílias, com cer
ca de 60 pessoas, mas muitas famílias 
vivem isoladas. O número de pessoas 

por família varia de duas a oito, nas 
comunidades, e de quatro a 11 nas famí
lias isoladas. A maior parte dos morado
res está no local há mais de dez anos 
(77 % ) - alguns há mais de 30 anos 
(25 % ) - e poucos chegaram há menos 
de dois anos (8% ). 

Cada família ocupa, em média, uma 
área de 50 hectares, sem limites definidos, 
e nel)hum produtor possui título de pro
priedade. O trabalho é baseado na mão
de-obra familiar. As relações dos produ
tores com o mercado, desfavoráveis àque
les, obrigam as famílias a utilizar de for
ma intensiva o trabalho de mulheres e 
c~ianças, embora este seja considerado 
apenas uma 'ajuda', mesmo quando as 
tarefas executadas são equivalentes às dos 
homens adultos. 

JUNHO / JULHO DE 1990 

Esse processo de divisão do trabalho 
familiar, porém, foi alterado após a aber
tura das comportas de Balbina e a conse
qüente poluição das águas do Uatumã. As 
crianças, por exemplo, ficavam longos 
períodos sem os pais, usando o rio em 
suas brincadeiras e em pequenas tarefas, 
como levar água para casa e pescar, mas 
com a poluição foram proibidas de se 
aproximar da água, para evitar doenças. 
O suprimento doméstico de água passou 
a ser feito através de poços, com ou sem 
bomba manual, e as crianças em geral não 
conseguem manejar os equipamentos. 

As mulheres passaram a executar algu
mas tarefas antes confiadas às crianças e 
foram obrigadas a ficar mais tempo em 

casa. Sem a ajuda de mulheres e crianças 
e sem os recursos fornecidos pelo rio 
(água e peixes), os produtores gastam 
mais tempo para suprir as necessidades 
alimentares normais de suas famílias. 
Existe, portanto, um grande potencial de 
fome na região, pela desarticulação na or
ganização do trabalho produtivo. 

Todos os produtores da área utilizam 
os recursos naturais disponíveis para, 
prioritariamente, manter as suas famílias. 
A floresta, a água e a agricultura são ma
nejadas de modo a garantir o abasteci
mento da família e gerar um pequeno ex
cedente que permita a aquisição de pro
dutos básicos não disponíveis no local, 
agrupados sob o nome genérico de 'ran
cho' (basicamente arroz, café, açúcar, f ei
jão, macarrão, bolacha, sabão, leite, 

combustível, fósforos e tabaco). A pesca, 
a caça, o extrativismo e a agricultura são 
as atividades mais importantes para o 
consumo e a renda dos moradores situa
dos . à beira do rio. 

Antes da queda de qualidade da água 
do Uatumã, a pesca era a atividade que 
mais contribuía com proteínas para a ali
mentação dos ribeirinhos, exigindo pou
co esforço e consumindo pouco tempo, 
sem prejudicar o trabalho agrícola. O pei
xe era consumido diariamente, sem pro
blemas de escassez, e às vezes também era 
vendido. Com a abertura das comportas, 
a situação mudou completamente . Para 
obter peixe, em igarapés e lagos não con
taminados, o trabalhador passou a gas-

tar um dia inteiro, o que inviabilizou a 
manutenção do produto na dieta diária. 
Apesar das negativas da Eletronorte, a 
ausência de peixes está diretamente liga
da à liberação das águas do reservatório, 
tanto que a própria empresa coletou e en
terrou peixes mortos, segundo os mora
dores da região. 

A caça também visava a obter alimen
to para a família e eventualmente para 
venda, Geralmente era.feita na floresta 
próxima aos lotes, onde existem pacas, 
cutias, veados, porcos-do-mato, tatus e 
outros animais. Os moradores passaram 
a dedicar mais tempo à caça, como alter
nativa alimentar, mas os animais também 
tornaram-se mais raros, afugentados pe
la poluição do Uatumã, na opinião da po
pulação local. 
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As atividades extrativas não foram al
teradas. A floresta fornece principalmen
te madeira, usada nas residências e co
mercializada, no caso de espécies mais no
bres (itaúba, cedrinho, jacareúba e ou
tras). Também são extraídos frutos (co
mo bacaba, açaí, buriti, castanha-do
pará) e outros produtos (palha, cipó, breu 
e látex de seringueira), de usos variados. 

A agricultura praticada pelos ribeiri
nhos é praticamente de subsistência, pois 
a venda de excedentes visa somente à ob
tenção dos recursos necessários à_ compra 
do 'rancho'. A cultura mais importante 
é a da mandioca, pois a farinha, produ
to alimentar básico, também é facilmen-

te vendida. Cultiva-se também melancia, 
abóbora, feijão, milho, tomate, batata
doce e cana-de-açúcar, e todas as proprie
dades possuem pomares com variadas es
pécies frutíferas. Quase todas as famílias 
criam galinhas e 15 OJo das propriedades 
têm criação de porcos. 

A produção agrícola não foi direta
mente afetada pela poluição do rio, mas 
esta causou sérios prejuízos à fabricação 
da farinha de mandioca. A farinha 
d'água, preferida pelos moradores locais 
e pelos compradores externos, exige água 
em diversas fases do processo de produ
ção. A raiz deve ser deixada de molho pa
ra a maceração e depois é lavada em gran
de quantidade de água, que agora preci
sa ser retirada do poço, o que torna o tra
balho penoso e demorado. 
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O desaparecimento dos regatões, em
barcações de comércio que periodicamen
te percorriam o rio, também é atribuído 
à poluição pelos moradores da região, já 
que os barqueiros não podem mais usar 
a água. Assim, comercializar a produção 
tornou-se Um problema tão sério, para as 
famílias mais isoladas, que pode inviabi
lizar a vida na região. O escoamento dos 
produtos das propriedades próximas à 
barragem passou à ser feito pela estrada 
entre Balbina e Cachoeira Morena, mas 
os produtores de outros locais precisam 
usar canoas, em viagens de até seis dias, 
nas cidades de São Sebastião do Uatumã 
e Itapiranga. 

Para a população ribeirinha, a água do 
Uatumã representava, ao mesmo tempo, 
uma fonte de alimento, um componente 
importante no processamento da produ
ção agrícola e uma via de comunicação 
com o mundo exterior. A poluição pro
vocada pela hidrelétrica de Balbina invia
bilizou totalmente duas destas funções bá
sicas do rio e prejudicou seriamente a ter
ceira, provocando drásticas mudanças 
nos hábitos alimentares. 

Uma parcela dos produtores recebeu 
auxílio da Eletronorte, que construiu po
ços com paredes de manilha e banheiros 
rústicos com caixas d'água de amianto, 
ligadas por encanamento plástico a bom
bas hidráulicas manuais, mas em muitos 
casos a instalação ficou incompleta. Abai
xo da embocadura do rio Abacate, a 95 

km da barragem, não houve qualquer ti
po de ajuda da empresa. 

É preciso ressaltar que a construção da 
usina apresentou um aspecto social posi
tivo: melhorou a assistência médica à po
pulação que vive próximo à barragem. 
Entretanto, os moradores relatam que a 
comunicação, pela Eletronorte, das pos
síveis conseqüências do lançamento da 
água da represa no rio só ocorreu, de for
ma precária, em poucos casos. A maio
ria dos relatos aponta a total omissão da 
empresa, o que constitui um agravamen
to do atentado perpetrado contra os di
reitos dos cidadãos e uma atitude indig
na, que fere os princípios norteadores da 

atuação das empresas públicas e contri
bui para denegrir sua imagem. 

Os produtores consideravam o rio Ua
tumã um bom local para se morar, com 
abundância de peixes e sem os mosquitos 
carapanãs, comuns em outros rios amazô
nicos. Acreditavam no futuro da região, 
tanto que implantaram pomares com es
pécies frutíferas perenes, mas a magnitu
de dos problemas que estão enfrentando, 
provocados pela poluição da água, esca
pa às atuais possibilidades de solução, 
mesmo a longo prazo. Alguns morado
res já se retiraram da região, em função 
do desastre ecológico causado por Balbi
na, e a permanência dos restantes depen
de fundamentalmente de alternativas para 
a ausência dos peixes, recurso básico pa
ra a vida da população ribeirinha. 
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Saneamento. 

SECRETARIA 
DE ENERGIA E 
SANEAMENTO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

Básico à vida. 
A água é a fonte da vida. 
Tratar a água é manter essa vida

no caso do Estado de São Paulo, 
milhões de vidas. 

Esse é o trabalho da Sabesp. 
Um trabalho que evolui, não só 
no sentido de estender seus 
benefícios a todos, mas também 
de melhorar a qualidade de seu 
atendimento. 

O saneamento básico é questão 
das mais sérias para o governo. 

Ele é imprescindível à elevação 
da qualidade de vida que se busca 
proporcionar à população. 

É um trabalho que exige altos 
· investimentos. Mas, afinal, ele 
garante uma vida melhor a muita 
gente e isso não tem preço. 

IS 
sabesp 



POBRES EM NUTRIENTES E ÁCIDAS, AS 'ÁGUAS PRETAS' DA AMAZÕNIA HOSPEDAM UMA FAUNA VA-

RIADA, ADAPTADA AO REGIME IRREGULAR DE ENCHENTE E VAZANTE VERIFICADO NA REGIÃO. COMO 

FUNCIONA ESSE ECOSSISTEMA E COMO ESSA FAUNA ADAPTOU-SE A CARACTERÍSTICAS TÃO DESFAVO-

RÁVEIS? ALÉM DE MOSTRAR QUE A COMUNIDADE FAUNÍSTICA SOBREVIVE GRAÇAS À SERRAPILHEIRA 

PRODUZIDA PELA FLORESTA, AS ÁGUAS DO TARUMÃ-MIRIM, UM AFLUENTE DO RIO NEGRO, FORNECEM 

PISTAS QUANTO AOS MECANISMOS EVOLUTIVOS QUE PERMITIRAM A ADAPTAÇÃO DESSES ANIMAIS. 



ILSE WALKER DEPARTAMENTO DE BIOECOLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÓNIA 



O s mapas da Amazônia Central 
mostram que a região, apesar de 
uma topografia essencialmente 

plana, é recortada por uma complexa rede 
de rios de tamanhos variados e igarapés 
(riachos) que drenam platôs de terreno não 
sujeitos a inundações periódicas (terra fir
me) . Essas águas contribuem para a for
mação das bacias de dois grandes rios do 
centro da Amazônia, o Solimões/ Amazo
nas e o Negro, que se encontram nas pro
ximidades de Manaus e apresentam, em 
seus leitos e em suas margens, ecossistemas 
bastante diferentes. 

As cabeceiras do rio Solimões situam-se -
nos Andes, montanhas formadas no perío
do terciário e compostas de antigos sedi
mentos marinhos. Suas águas, por isso, são 
ricas em cátions como cálcio (ca2 +), po
tássio (K+), sódio (Na+), magnésio (Mg2 +) 
e outros, o que permite grande produção 
primária, isto é, síntese de matéria orgâni
ca a partir de gás carbônico, sais minerais 
e energia solar, e, portanto, a presença de 
macrófitas flutuantes e fitoplâncton. 

Essa fertilidade sustentou, desde antes da 
colonização européia, atividades agrícolas 
responsáveis por repetidos desmatamentos 
marginais nos últimos séculos, e assim a 
maioria das florestas existentes hoje nes
sas margens são secundárias (capoeiras). A 
passagem do Solimões/ Amazonas e seus 
afluentes pelos Andes e pelas regiões des
matadas resulta em uma pesada carga de 
sedimentos argilosos em suspensão e na cor 
de 'café com leite' de suas águas, conheci
das como 'águas brancas'. 

No rio Negro não estão presentes os mi
nerais andinos. Suas cabeceiras situam-se 
em formações cristalinas do período paleo
zóico, pobres em cátions. Em conseqüên
cia, a água é ácida (pH ~ 5,8) e a fertili
dade é mínima, como pode ser avaliado pe
la baixa condutividade elétrica, entre oito 
e 13 µ,S/cm. A produção primária é quase 
ausente, assim como os sedimentos em sus
pensão. O rio Negro e a maioria dos seus 
afluentes mostram em suas margens praias 
de areia acompanhadas por florestas pri
márias ainda intactas, e suas águas, trans
parentes e de cor alaranjada, em função das 
substâncias húmicas em suspensão, são 
chamadas de 'águas pretas'. Quando a pro
fundidade é maíor que dois metros, a água 
parece realmente preta. 

As substâncias húmicas (ácidos húmicos 
e fúlvicos) chegam à água através da dre
nagem dos solos arenosos das campinas e 
campinaranas, áreas diferentes das de so
los argilosos, com vegetações específicas. 
A extrema pobreza desses solos em nutrien
tes e a percolação (filtragem) rápida da chu
va pela areia.não permitem a decomposi
ção completa da serrapilheira, nome dado 
à camada de folhas, frutos, flores e madei
ras mortas caídas no solo da mata. 
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Os igarapés que fazem essa drenagem 
tornam-se 'pretos', e os ácidos húmicos são 
os responsáveis pela permanência do pH 
desses igarapés em valores entre 3,5 e 3,9, 
embora o índice dependa das chuvas. Du
rante períodos secos prolongados (agosto 
de 1986, por exemplo) não acontece a per
colação e os igarapés carregam somente 
águas e íons estocados no solo argiloso por 
muito tempo. Com isso, a alcalinidade e 
o teor de íons aumentam e a cor desapare
ce. As primeiras chuvas, no entanto, tor
nam a água extremamente 'preta' e ácida 
(figura 1). 

Os la~ossolos argilosos, ao contrário, re
têm a água e os íons em solução nos mi
croporos da argila, permitindo a decompo
sição até a mineralização completa das 
substâncias orgânicas. Os igarapés que dre
nam solos argilosos, portanto, são claros, 
sem nenhum traço de cor, e têm pH ácido 
( ~ 4,3) e bastante instável. A drenagem do 
mosaico de solos amazônicos significa que 
todos os rios maiores carregam águas mis
turadas. No caso dos rios barrentos, os se
dimentos argilosos em suspensão impedem 
que essas condições sejam percebidas, mas 
muitas 'águas brancas' contêm compostos 
húmicos originários de 'águas pretas'. 

Em função da pequena declividade da 
bacia amazônica (menos de 40 metros de 
Manaus até o oceano Atlântico), o nível do 
rio Negro sobe entre seis e 12 metros du
rante as inundações anuais, que decorrem 
do regime climático dividido entre uma es-

tação seca e uma chuvosa. Essa pequena 
declividade causa também a formação de 
meandros, especialmente em rios menores, 
como o Tarumã-Mirim, que desemboca no 
rio Negro cerca de 20 km acima de ~~ 
Em dez quilômetros do curso do Taru
mã-Mirim, cujo traçado é quase reto nos 
mapas, contei 102 meandros. Os melhores 
mapas da Amazônia omitem a infra
estrutura topológica e a maioria dos iga
rapés com menos de três quilômetros de 
comprimento, trazendo ainda uma nomen
clatura incorreta. 

O período de enchente (entre fim de de
zembro e junho) alaga as florestas das áreas 
baixas próximas aos rios, chamadas 'vár
zeas' do lado do rio Solimões/ Amazonas 
e 'igapós' do lado do rio Negro. A várzea 
e o igapó têm poucas espécies de árvores 
em comum, e não há superposição de es
pécies entre o platô da terra firme e as zo
nas alagáveis. De modo geral, as madeiras 
das florestas inundáveis são mais densas 
que a água, evitando que as enchentes ar
ranquem as árvores, de raízes quase hori
zontais. Uma característica notável é que 
a maioria das árvores do igapó forma fo
lhas durante a cheia (de março a agosto), 
enquanto as espécies dos baixios (vales de 
terra firme) morrem após uma inundação 
prolongada. A partir de junho as águas bai
xam, retirando-se da floresta (período de 
vazante) e entre setembro/outubro e janei
ro os rios e os igarapés ficam confinados 
a seus canais (seca). 

FIGURA 1 A tabela mostra índices de alcalinidade (pH), condutividade elétrica (µS20/cm) e concentração de 
substâncias húmicas (mg/1), em relação à precipitação. Os símbolos significam número de amostras (n), mé
dia obtida (x) e desvio-padrão (s), este último sempre para mais ou para menos. O asterisco indica várias 
repetições das medições no mesmo dia, em pontos diferentes. O traço indica dados não disponíveis. Condi• 
ções normais: medidas obtidas durante a seca, com os cursos d'água confinados a seus canais. Período seco 
longo: medidas obtidas após mais de um mês sem chuva, o que é excepcional na região. Após seca: medidas 
obtidas após as primeiras chuvas, depois de um período seco. Dados da atual pesquisa ou de Ungemach 
(11, em Amazoniana n~ 3/1972, Jorge Nessimian (21 - lnpa e Antonio dos Santos (31 - lnpa. 
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A variabilidade química das águas ama
zônicas (ver 'Três cores para os rios ama
zônicos') e a periodicidade do ciclo de en
chente e vazante conduzem a duas pergun
tas básicas, que servem de guia para as pes
quisas descritas neste artigo. A primeira in
dagação originou-se em meados do século 
XIX, quando Alexander von Humboldt, 
durante viagem ao rio Orinoco através do 
canal Caciquiare (na Venezuela), observou 
a pobreza relativa do rio Negro, 
admirando-se especialmente pela ausência 
de insetos hematófagos, como mosquitos 
(culicídeos) e mutucas (tabanídeos). For
mulou duas hipóteses: ou a 'água preta' é 
tóxica ou faltam nutrientes. Ambas as pro
postas permanecem na literatura científi
ca até o presente. A toxicidade seria cau
sada por substâncias fenólicas originárias 
da serrapilheira submersa, segundo Daniel 
Janzen, da Universidade da Pennsylvania 
(Estados Unidos) e/ou pela substância vio
laceína, produzida pela bactéria Chromo
bacterium violaceum, segundo Luiz R. Cal
das, da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro (ver o artigo 'Um pigmento nas águas 
negras', nesta edição). A outra hipótese -
a pobreza da água em nutrientes - é com
provada em inúmeras medições. 

O problema, portanto, é saber se real
mente há evidência de toxicidade, se a vi
da nessas águas é tão pobre como relata a 
literatura e quais são a estrutura e a dinâ
mica das comunidades existentes. Em re
sumo: como funciona o ecossistema das 
águas pobres e ácidas da Amazônia 
Central? 

Sabe-se hoje que lagos 'pretos' mistura
dos com água 'branca' durante a cheia, na 
região do encontro dos rios Solimões e Ne
gro, têm aparência de várzea com capim 
flutuante e grande profusão de mosquitos, 
o que contraria a idéia de toxicidade. A vir
tual ausência de produção primária nas 
águas pobres, 'pretas' ou claras, implica 
que a fauna ali existente obtenha seus nu
trientes básicos da própria floresta, atra
vés da serrapilheira caída na água, como 
foi sugerido por Harald Sioli e seus cola
boradores, após amplas pesquisas na re
gião. Se a serrapilheira é a fonte de alimen
to, não pode ser tóxica. 

A segunda indagação envolve a mecâni
ca da evolução. Como a fauna se adaptou 
às águas pobres, principalmente no caso de 
organismos de origem marinha, como ca
marões e caranguejos? Como os animais 
do igapó convivem com enchentes e vazan
tes, já que as inundações anuais significam 
expansões e reduções periódicas do hábi
tat que interferem profundamente com o 
ciclo de vida da fauna aquática? 

A variação dos níveis extremos atingidos 
pela água conduz a um zoneamento nítido 
do igapó (figura 2). A área mais alta, ou 
zona 1, é inundada irregularmente, apenas 
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IGAPÓ I TERRA FIRME 
DOMINADA POR ENCHENTE E VAZANTE DOMINADA POR PRECIPITAÇÃO 

INTERFACE 
◄-------► PLATÔ 

DECLIVE DO PLATÔ 
ALTURA VARIÁVEL 40-80 m 

IGARAPÊS E LAGOAS DOS BAIXIOS 

RIOS MENORES E IGARAPÊS 

FIGURA 2 O ciclo inundação-vazante permite dividir o rio Tarumã-Mirim, ao longo de seu curso, em três zo
nas distintas: zona 1, inundada esporadicamente, em anos de grandes cheias; zona 2, inundada regularmen
te, todos os anos; e zona 3, esporadicamente seca, em anos de vazantes extremas. 

FIGURA 3 lgapó da zona 2 na época da seca. 

nos anos de cheias excessivas; a área ime
diatamente inferior, ou zona 2, é inunda
da anualmente, de forma regular (figura 3); 
e o igapó mais baixo, ou zona 3, só não 
permanece inundado em anos excessiva
mente secos, o que caracteriza um regime 
irregular. Os baixios da terra firme, acima 
do igapó, sofrem inundações - também 
irregulares - durante a estação das chu
vas, com a água atingindo níveis acima de 
um metro. 

Espera-se, portanto, nas zonas com re
gimes irregulares, a presença de organismos 
de constituição genética flexível, que per
mita uma adaptação individual rápida às 
alterações nas condições locais. Regimes re
gulares, como o de inundação anual, na zo
na 2, ou estáveis, como o do canal dos iga
rapés de terra firme, por outro lado, deve
riam permitir uma adaptação da espécie, 
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fixada a longo prazo pela seleção de indi
víduos. Essas hipóteses nos remetem ao fo
co das pesquisas genéticas atuais: a regu
lação gênica, isto é, a determinação, em 
função do ambiente, do ritmo dos proces
sos ontogenéticos (referentes ao ciclo vital) 
e fisiológicos (referentes ao funcionamen
to do organismo). 

As pesquisas do meu laboratório de eco
logia aquática concentram-se há 13 anos 
nas bacias dos rios Tarumã-Mirim e Cuiei
ras (figura 4). Também são feitas amostra
gens comparativas em vários igarapés de 
terra firme na bacia do Tarumã-Açu, nas 
reservas florestais do lnpa. Em 1984, uma 
expedição subiu o Tarumã-Mirim, varou as 
canoas pelo divisor de águas (no igarapé 
Pau Rosa) e desceu o igarapé da Cachoei
ra e o rio Cuieiras, constatando a semelhan-

ça do zoneamento ecológico entre essas ba
cias, corroborada por excursões em rios 
menores da região. É a primeira vez que 
uma pesquisa biológica abrange, naquela 
região, a extensão completa de um rio, das 
cabeceiras até o rio Negro. 

Os dados de pesquisa disponíveis no mo
mento permitem identificar três áreas fáu
nísticas distintas: (a) os igarapés de terra 
firme, distantes do igapó; (b) o ria-lake e 
o igapó da zona 3, geralmente inundado e 
de margens laterais mais ou menos íngre
mes, que descem do platô de terra firme até 
os trechos mais baixos do igapó; e (c) os 
igarapés de terra firme e seus baixios, pró
ximos ao igapó, e as zonas 1 e 2. A deno
minação ria-lake foi dada por Sioli à área 
em que o canal do rio se torna muito lar
go, quase um lago, com correnteza extre
mamente fraca, mesmo durante a seca. 

Os igarapés de terra firme nascem nas en
costas do platô e correm através dos bai
xios planos, que em alguns locais atingem 
centenas de metros de largura e apresen
tam, em relação ao platô, declives íngre
mes de 40-60 metros de altura. Há pouca 
similaridade entre espécies de árvores do 
platô bem drenado e dos solos higromór
ficos dos baixios, dominados por palmei~ 
ras (Mauritia sp, Manicaria saccifera, Jes
senia bataua e outras), especialmente os 
baixios arenosos das cabeceiras dos igara
pés 'pretos'. O solo dos baixios dos igara
pés claros consiste em uma lama fina, be~ 
ge, onde prolifera a planta abiurana (Pon
teria sp), cujas raízes se assemelham às dos 
mangues, saindo verticalmente do solo. A 
diferença de vegetação entre baixios areno
sos e baixios argilosos, porém, ainda não 
foi estudada a fundo. 

O substrato do fundo dos igarapés é ge
ralmente arenoso, ocasionalmente cober
to pela planta monocotiledônea Thurnia 
spherocephala e por troncos, serrapilheira 
e raízes. Em 1984, pesquisando a fauna do 
igarapé Santo Antoninho (km 18 da rodo
via BR 174), Leocádio T. Gondim consta
tou uma densidade entre 800 e dois mil in
divíduos por metro quadrado e separou 180 
morfótipos, incluindo 150 de insetos e no
ve de peixes. A classificação da fauna, em 
todas as pesquisas aqui relatadas, reuniu 
indivíduos com diferenças duvidosas, 
usando-se portanto o termo morfótipo, e 
não espécie, o que resulta em uma subesti
mação da real diversidade faunística. 

Coletas em outros igarapés de terra fir
me confirmaram a prevalência de insetos 
e a pobreza relativa em termos de peixes. 
Descobri também que o detrito fino é rico 
em tecamebas (amebas providas de con
cha). Em cinco igarapés, foram encontra
das 128 morfoespécies, havendo entre 64 
e 76 morfoespécies por igarapé e uma den
sidade entre 82 e 404 indivíduos por milili
tro de detrito sedimentado em água. 
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As poucas espécies de árvores existentes 
na segunda área faunística, que inclui o iga
pó baixo (zona 3) e o ria-lake, não são en
contradas nos baixios da terra firme. O 
substrato do ria-lake é uma mistura de ar
gila e detrito orgânico produzido pela mi
crofauna aquática do rio e do igapó, prin
cipalmente na época da cheia, o que resul
ta em uma lama fina, marrom. A presen
ça do detrito orgânico significa um certo 
teor de nutrientes, o que parece explicar a 
presença esporádica de plâncton, relacio
nada com determinadas condições de en
chente e vazante, ainda não estudadas es
pecificament\;!. Na época da seca, nota-se 
a abundância de madeiras mortas, em sua 
maior parte ocas, ocupadas durante o dia 
por pequenos peixes silurídeos da família 
dos auquenipterídeos, medindo de cinco a 
15 cm (gênero Trachycoristes), e por cama
rões (Macrobrachium natteren), organis
mos que se mostram ativos durante a noite. 

Estudando em 1975 a fauna bentônica 
do baixo igapó do Tarumã-Mirim, através 
de convênio entre o Inpa e o Instituto Max 
Planck, da Alemanha Ocidental, Ulrich 
Irmler encontrou em média 1940 indivíduos 
por metro quadrado, perfazendo uma bio
massa média de 280 miligramas por metro 

• LOCAIS DE COLETA 
IGARAPÉS 
TC - T ARUMÃZINHO - CHEFE 

quadrado (peso fresco), excluída a fauna 
das madeiras ocas. Os valores são seme
lhantes aos obtidos por Jorge Nessimian em 
1985, em lagos do igapó no arquipélago das • 
Anavilhanas (no rio Negro, acima da em
bocadura do Cuieiras). Ambos verificaram 
a variação quantitativa e qualitativa da fau
na em relaça.o à enchente e à vazante, e 
Irmler constatou a virtual ausência de fau
na em profundidades maiores, deficientes 
em oxigênio. 

Ainda não se sabe onde a fauna do fun
do do ria.:./ake se refugia na cheia, quando 
cai substancialmente o teor de oxigênio na 
água. É provável que a falta de oxigênio 
também seja a causa da distribuição estra
nha das colônias redondas da esponja Drul
lia brownii nas copas das árvores, à mes
ma altura dos cupinzeiros. Curiosamente, 
a esponja sobrevive ao período de seca, en
quanto os cupinzeiros são afogados e ex
tintos no período de cheia. A presença da 
esponja indica que na cheia o ria-lake pro
duz plâncton, permitindo a sustentação 
desses organismos filtradores. 

A terceira área faunística é representa
da pelos trechos intermediários entre os iga
rapés de terra firme e o baixo igapó. A fau
na da zona 2 (regularmente inundada) es-

( 
4<51/ PR 

Ca 
Vp 

- PAU-ROSA 
- CACHOEIRA 
- YPIRANGA 

AA - ARQUIPÉLAGO DAS ANAVILHANAS ~r 
D - RESERVA DUCKE 

Bq - BRANQUINHO 
BF - BEIJA-FLOR 
Cm - CAMPINA 
SA - SANTO ANTONINHO 
88 - BARRO BRANCO 

LP - LAGO DO PEIXE-BOI 

--- ESTRADAS 
174 - MANAUS-BOA VISTA 
010 - MANAUS-IT ACOA TIARA 
ZF2 - ZONA.FRANCA 2 

FIGURA 4 Mapa das bacias dos rios Tarumã-Mirim e Cuieiras. 
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tende-se pela zona 1 (ocasionalmente inun
dada) até os baixios adjacentes da terra fir
me. Nesta área faunística do Tarumã-Mi
rim, especialmente na zona 2, minhas pes
quisas são contínuas há 11 anos. Nas zo
nas 1 e 2 o dossel (cobertura vegetal) é fe
chado, com altura entre 25 e 35 metros. A 
água invade a floresta em fevereiro/mar
ço, atingindo entre quatro e seis metros de 
profundidade na cheia, e retira-se em se
tembro/ outubro. 

A temperatura da água estagnada duran
te a cheia atinge de 28 a 30°C, mas os iga
rapés mais frios (entre 24 e 26°C) e de cor
renteza mais forte fornecem oxigênio para 
as águas mais profunda~ do igapó. A reti
rada de camarões ovados e larvas de qui
ronomídeos (mosquitos não hematófagos) 
de profundidades entre quatro e cinco me
tros comprova a oxigenação. O fluxo da 
água no canal, durante a seca, varia de 15 
a 40 metros por minuto, dependendo das 
chuvas e da topografia - entre o meandro 
A (ver figura 4) e o ria-lake o declive é de 
aproximadamente quatro metros. No 
meandro A, isolado porque a água do rio 
tomou outro caminho, existe um grande 
banco de serrapilheira, objeto de muitas 
pesquisas. 

A maior árvore do igapó, o macucu (AI• 
dina sp), da família das cesalpináceas, é fa
cilmente notada, e a pequena palmeira ja
rá (Leopoldinia sp) aparece com freqüên
cia, ambas colonizadas por orquídeas e ou
tras epífitas. As características do substra
to são as mesmas dos igarapés, mas é raro 
encontrar a planta T. spherocephala no ca
nal principal. Uma parte das madeiras sub
mersas é densamente colonizada por algas 
rodofíceas (Batrachospermum sp). 

Amostragens preliminares nos diversos 
substratos (água livre, serrapilheira sub
mersa, raízes, leito arenoso e barrancos are
nosos ou argilosos) mostraram que a fau
na aquática está concentrada principalmen
te na serrapilheira. Esse material cobre o 
solo submerso do igapó e acumula-se nas 
lagoas semipermanentes dos baixios, nas 
pequenas baías e embocaduras dos igara
pés menores e nos meandros do canal prin
cipal, onde pode chegar a dois metros de 
espessura. 

Os barrancos argilosos, com muitos bu
racos e raízes, certamente são colonizados 
por uma fauna variada, mas é quase im
possível obter uma amostragem quantita
tiva, pois os animais fogem antes de serem 
capturados por qualquer instrumento. A 
água livre é praticamente destituída de or
ganismos planctônicos (mesmo na época da 
cheia), com exceção éla fauna bentônica em 
movimento, notada principalmente em cor
rentezas rápidas formadas após chuvas for
tes. Por estas razões, os estudos faunísti
cos foram limitados ao hábitat da serrapi
lheira submersa. 
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MICROFAUNA (400 cestasl % 

FILO 

Protozoários 23 

CLASSES {ORDENS) 

Turbelários {rabdocélios) 12,8 

Nematóides 2 

Rotíferos 15,3 

Gastrotríquios 4,1 

Oligoquetas 4,6 

Aracnídeos {ácaros) 6,1 

OUTROS 

Camarões jovens 11,7 

Insetos 19,5 

100% = 196 morfótipos 

FIGURA 5 Fauna do igapó do Tarumã-Mirim. 

O exame de folhas submersas retiradas 
ao acaso mostrou que são densamente po
voadas por fungos decompositores (hifo
micetos ), cujos micélios (filamentos) co
brem as superfícies e penetram nas cama
das internas. Algas microscópicas (diato
máceas e conjugadas) e bactérias são en
contradas apenas em baixas densidades. As 
folhas são também colonizadas por uma 
microfauna composta, em média, por oi
to a 15 morfoespécies diferentes, perfazen
do de 30 a 60 indivíduos por folha. Por
tanto, além de proteção, a serrapilheira 
submersa parece fornecer a alimentação de 
sua fauna. 

Para obter dados quantitativos, o subs
trato do igapó foi caracterizado (número 
de folhas por metro quadrado e peso seco) 
logo que a água saiu da floresta, na vazan
te, e para estudar o processo de coloniza
ção foram mergulhadas na água do igapó, 
por períodos diferentes, séries de 12 cestos 
contendo folhas inteiras coletadas na ser
rapilheira da floresta não inundada. A mi
crofauna foi determinada (figura 5) em la
boratório pela lavagem em álcool de uma 
folha de cada cesto, contando-se os orga
nismos com lupa, e pela observação ao vi
vo, também com lupa, de outras folhas 
(uma de cada cesto) colocadas em vidros 
com água do local de coleta. Usaram~se 
dois métodos porque os organismos mais 
frágeis, como protozoários e outros, não 
podem ser reconhecidos mortos no álcool. 

A macrofauna dos cestos foi retirada a 
mão, no campo, e estocada em álcool pa-
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MACROFAUNA (520 cestasl 

ORDENS - INSETOS 

Odonatos 

Efemerópteros 

T ricópteros 

Hemípteros 

Coleópteros 

OUTROS 

Camarões 

Peixes 

100% = 111 morfótipos 

% 

23,4 

15,3 

14,3 

11,7 

5,4 

7,6 

10,8 

ra identificação. Além disso, de cinco a 12 
locais diferentes ao longo do canal, foram 
obtidas amostragens mensais da macrofau
na retirando-se do fundo, com um puçá, 
a serrapilheira de uma área de cerca de O, 1 
m2 • Para comparação com as outras zonas 
faunísticas, as coletas foram duplicadas nas 
áreas desejadas. As folhas utilizadas foram 
medidas, secadas e pesadas. 

As amostragens permitiram o cálculo de 
parâmetros básicos. A taxa de produção de 
serrapilheira seca pela floresta do igapó é 
de cinco a sete toneladas por hectare (t/ha) 
ao ano, e a quantidade que cobre o solo 
atualmente, acessível à colonização durante 
a cheia, chega a 3,3 t/ha, correspondendo 
em média a 858 folhas por metro quadra
do. Não foram examinadas, quanto à co
lonização, 4,3 t/ha - peso seco - de tron
cos, madeiras pequenas, raízes e outros de
tritos que se misturam às folhas. 

A folhagem submersa é coberta por uma 
fina camada de sedimentos, que se torna 
perceptível somente na vazante, quando a 
água se retira. Esses sedimentos compõem
se de areia fina, argila e detritos produzi
dos pela microfauna e pela precipitação de 
colóides orgânicos (formados na mistura de 
'águas pretas' e águas claras com partícu
las argilosas em suspensão), conforme de
monstraram Humberto de M. Santos e 
Jerry A. Leenheer, em pesquisa patrocina
da pela Organização dos Estados Ameri
canos e pelo Inpa, e seu peso varia de 4,3 
a 8,2 t/ha na cheia, na zona 2, dependen
do da profundidade da água no igapó. 

Isso significa uma fertilização anual do 
igapó. Implica, também, que a folhagem 
submersa por períodos prolongados não se
ja um hábitat propício para uma fauna fil
tradora, em função da grande quantidade 
de partículas não comestíveis (argila e ou
tras) misturada às comestíveis. Observa-se, 
realmente, que ciliados maiores (filo Pro
tozoa), rotíferos (filo Aschelminthes), rab
docélios (filo Platyhelminthes) e microcrus
táceos (subclasse Copepoda e ordem Cla
docera) ingerem partículas relativamente 
grandes e individualmente selecionadas, 
tais como esporos de fungos, pedaços de 
micélio e pequenas tecamebas. Certos ci
liados e rabdocélios são predadores vora
zes de rotíferos e até de microcrustáceos, 
mas quase não entram na cadeia alimen
tar da macrofauna: ou comem uns aos ou
tros ou morrem naturalmente. A mesma 
microfauna, entretanto, mostra adaptação 
imediata quando ocorre a decomposição de 
cadáveres ou da vegetação verde por bac
térias, passando a alimentar-se por filtra
ção para capturar essas bactérias e ajudan
do a manter a água limpa (figura 6). 

A decomposição da serrapilheira acelera
se no segundo mês de submersão, quando 
larvas de quironomídeos mineradores (Ste
nochironomus sp) atravessam a epiderme 
das folhas e consomem a camada interior. 
Como as larvas, seus detritos e a microfau
na acompanhante permanecem entre as epi
dermes, o peso e a área das folhas não di
minuem substancialmente antes do comple
to fracionamento. O teor de fósforo e ni
trogênio nessas folhas aumenta durante dez 
meses, segundo apurou Renato Diniz (In
pa), quando deveria diminuir. Após 12 me
ses, cerca de 80% das folhas dos cestos ex
perimentais já estavam fracionadas. 

As folhas são colonizadas.imediatamente 
após caírem na água e o número de indiví
duos e morfoespécies por folha permane
ce praticamente inalterado entre duas e 18 
semanas de submersão, embora aumente a 
presença de oligoquetas (minhocas) e dimi
nua a de insetos. O exame da microfauna 
das folhas distinguiu 196 morfótipos, e a 
densidade total foi estimada entre 12 e 40 
mil indivíduos/m2, incluindo seis a 26 mil 
insetos, dos quais 70% são quironomídeos, 
presentes na alimentação de quase todos os 
predadores maiores. O peso fresco dessa 
microfauna alcançou de 180 a 800 mg por 
metro quadrado. Na vazante, a colonização 
das folhas parece ser mais intensa, segundo 
os poucos dados a respeito já processados. 

Já a densidade da macro fauna varia de 
63 a 328 indivíduos por metro quadrado, 
dependendo da abundância da serrapilhei
ra, resultando em um peso fresco de dois 
e meio a 15 gramas por metro quadrado, 
ou nove gramas por quilo de serrapilheira 
seca, em média. Até o presente, foram dis
tinguidas cerca de 250 morfoespécies (ex-
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MANUTENÇÃO {LIMPEZA} DA ÁGUA TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA 

FIGURA 6 Cadeia alimentar da fauna do igapó (zona 2). A rede alimentar foi determinada coin base em 519 observações ao vivo e na dissecação de 670 animais 
para verificação do conteúdo estomacal. 

cluídos os quironomídeos), e novas espé
cies surgem com freqüência. Das sete es
pécies de camarões encontradas no 
Tarumã-Mirim, duas são novas (Macrobra
chium inpa e Pseudopalaemon chryseus -
Kensley e Walker), assim como outro tipo 
de crustáceo, da ordem, Mysidacea (Par
vimysis piscibus - Henderson e Bamber). 
No maior banco de serrapilheira da área, 
de cerca de 130 por 20 metros, estudado em 
colaboração com Peter Henderson (pesqui
sador visitante dá General Electricity Ge
nerating Board, da Inglaterra), foram cap
turadas 19 espécies de pequenos peixes, en
tre as quais adultos ovados de Microphili
pinus sp medindo apenas 1,2 cm e uma no
va espécie de peixe silurídeo, sem escamas, 
do gênero Phreatobius, à primeira vista pa
recido com uma minhoca (figura 7). 

Há uma estrutura nítida de comunida
des faunísticas bem separadas nesse banco 
de serrapilheira, e um ensaio com radioi
sótopos sugere que cada animal se movi
menta numa , área individual bastante res
trita. No ensaio, folhas com fungos mar
cados com radioisótopos foram expostas 
no banco, e em amostragens posteriores da 
fauna consumidora não foram encontrados 
indivíduos com radioatividade em distân
cias além de dois metros dessas folhas. 

O fator limitante, portanto, parece ser 
o espaço e não o recurso alimentar, hipó
tese respaldada pela relação presa/preda
dor. Considerando camarões, libélulas (or
dem Odonata), frigâneas (ordem Trichop
tera) e peixes como os predadores poten-

JUNHO / JULHO DE 1990 

FIGURA 7 Nova espécie de peixe, descoberta por Peter Henderson e identificada por Paulo Petrie. 

ciais dominantes, sustentando-se principal
mente de quironomídeos e outros insetos 
(presas potenciais), cheguei à seguinte es
timativa, baseada em contagens reais: os 
predadores têm densidade média de 106 in
divíduos por metro quadrado e as presas 
de 32 207 por metro quadrado, com uma 
média de 303 presas potenciais por preda
dor. Cabe salientar que esta média repre
senta, na verdade, o número de presas so
breviventes, levantado com a predação con
tínua em andamento. 

A estrutura da cadeia alimentar mostra 
que animais maiores, como peixes, cama
rões e libélulas, têm uma grande varieda
de de presas, e que quase não existem con
sumidores especialistas. Se esses animais 
maiores, com poucas gerações por ano 
(provavelmente uma), dependessem apenas 
de um integrante da cadeia nutricional, sua 
existência seria extremamente frágil. A pre
sença de canais múltiplos na oferta de ali
mentos significa redundância, e conseqüen
temente estabilidade, na transferência de 
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energia. Do ponto de vista do número va
riável de espécies e indivíduos, isso repre
senta instabilidade, mas a transferência de 
energia é bem mais importante para um 
ecossistema que a ausência esporádica de 
certas espécies em determinados locais. 

O retorno da biomassa à terra também 
é um aspecto importante. A maioria dos 
insetos com larvas aquáticas tem adultos 
voadores que servem como presas para pás
saros e até morcegos, como os da espécie 
Rynchonycteris naso, encontrados em gru
pos de dez a 20, agarrados aos troncos que 
sobranceiam o canal. Os peixes maiores 
alimentam-se na serrapilheira submersa, 

· onde são capturados pelas redes dos cabo
clos, e na vazante aparecem os pássaros 
pescadores, como o socozinho (Butorides 
striatus), várias garças e os martins-pesca
dores, o que estende a cadeia alimentar aos 
organismos que vivem fora da água. 

A transferência direta dos nutrientes das 
folhas para fungos e larvas e destes para 
níveis tróficos superiores explica o fato de 
as águas permanecerem pobres apesar da 
intensa decomposição. Por outro lado, a 
absorção dos nutrientes por microrganis
mos (fungos, algas, bactérias) e provavel
mente pelas raízes das plantas do igapó pa
rece empobrecer a água desde os igarapés 
até o rio Negro, como sugere a ligeira di
minuição na condutividade elétrica. 

A comunidade faunística das águas cla
ras tem essencialmente a mesma estrutura, 
mas a comparação permitiu constatar que 
'águas pretas' são mais ricas em biomassa 
animal que águas claras, tanto nos igara
pés de terra firme como no igapó das zo
nas 1 e 2 (figura 8). Na 'água preta', apre
cipitação dos colóides orgânicos e a presen
ça dos ácidos húmicos servem provavel
mente como fonte adicional de nutrientes 
para os fungos decompositores. 

O maior volume da fauna nas 'águas pre
tas' (em relação às águas claras) e a con
centração dos animais na serrapilheira sub
mersa contradizem a hipótese de que tais 
águas apresentam toxicidade. Os mosqui
tos hematófagos não põem ovos em 'águas 
pretas' porqué falta alimento para suas lar
vas, que são filtradoras. Isso foi compro
vado por uma série de experimentos em re
cipientes com diferentes substratos: água 
de chuva pura, água de chuva com capim 
flutuante de várzea (Echinochloa polysta
chia) em decomposição e a mesma água 
com serrapilheira do igapó, também em de
composição. A metodologia foi repetida 
com 'água preta' do Tarurriã-Mirim. 

O númerõ médio de posturas de mosqui
tos culicídeos constatado por recipiente (em 
dez dias) chegou a 38,5 (água de chuva) e 
41 ('água preta') nos recipientes com ca
pirii malcheiroso, e ficou entre zero e 1,8 
nas outras quatro combinações. O capim 
verde foi decomposto por bactérias, que 
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serviram de alimento às larvas filtradoras 
dos mosquitos. A decomposição da serra
pilheira por fungos, ao contrário, tem efei
to antibacteriano, acidificando a água e ini
bindo a reprodução de bactérias, o que tor
na possível manter aquários e lagos de jar
dim livres do carapanã, bastando apenas 
colocar serrapilheira da mata no fundo. 

A fauna está onde está o alimento. Este 
é o segredo dos igarapés e do igapó. Os or
ganismos menores, portanto, são geralmen
te bentônicos, excetuando-se alguns inse
tos hemípteros (gerrídeos) e coleópteros (gi
nirídeos) que vivem na superfície da água. 

A falta de alimento particulado na água 
livre explica os diferentes ciclos de vida dos 
camarões. Em águas ricas (no mar e nas 
várzeas amazônicas, por exemplo), as fê
meas carregam muitos ovos pequenos, dos 
quais eclodem larvas filtradoras de plânc
ton (larvas 'zoea'), e somente após nume
rosos estágios (mudas) ocorre a metamor
fose da larva em indivíduo jovem, preda
dor bentônico, com a forma do adulto, po
rém ainda pequeno. As espécies de águas 
doces e pobres, porém, carregam poucos 
ovos grandes dos quais eclodem larvas que 
não se alimentam e sofrem uma metamor
fose precipitada, inexistindo portanto a fa
se filtradora. 

Célio Magalhães (lnpa) contou de dez a 
11 estágios planctônicos em Macrobrachium 
amazonicum na várzea (27-30 dias, em la-

boratório), e somente de um a três estágios, 
completando a metamorfose em 2-3 dias, 
nos gêneros encontrados nos igarapés e no 
igapó (Pseudopalaemon, Euryrhynchus e 
Macrobrachium). Diferentes gêneros e fa
mílias desenvolveram a mesma adaptação 
às águas pobres, suprimindo estágios lar
vais, enquanto um mesmo gênero (Macro
brachium) pode dispor de dois mecanismos 
biológicos distintos em bacias hidrográfi
cas interligadas. Nesses casos, ocorreu 
adaptação por mutação ao acaso, por re
gulação gênica, ou talvez por uma intera
ção entre os dois processos? Eis a questão. 

Outro fator que influi profundamente no 
ciclo de vida dos animais do igapó é a pe
riodicidade do regime de enchente e vazan
te. As aves aquáticas pescadoras, por exem
plo, aparecem em setembro, quando a fau
na do igapó, concentrada no canal, setor
na mais visível (peixes da água livre) e mais 
acessível, e desaparecem no final de dezem
bro, quando começa a enchente. É o caso 
dos martins-pescadores ou arirambas: hou
ve 50 observações de espécies do gênero 
Chloroceryle e 52 da espécie Ceryle torqua
ta entre setembro e dezembro, e apenas 
uma ou duas observações em janeiro, com 
raras ocorrências na zona 1 e nos baixios 
de terra firme (não foram encontrados in
divíduos em fase de reprodução durante a 
época em que estão no Tarumã-Mirim). 

O estudo dos ciclos vitais dos camarões 
que integram a fauna aquática do igapó, 

IGARAPÉS 'PRETOS' (DATAI IGARAPÉS CLAROS (DATAI 

TECAMEBAS CACHOEIRA (6/79) CACHOEIRA (6/79) 
x = n? obtido com u~ de lupa (30x), ramos 'pretos' ramos claros 
durante 10 minutos. 

7 38,9 5,3 11,6 3,2 

IPIRANGA (6/79) 

18,4 7,2 

CAMPINA (78/80) BARRO BRANCO (78/80) 

52 52,3 
1 

22,0 37 16,8 6,7 

QUIRONOMiDEOS 4 'foÂRAPÉS (Ei184i (6/84) 
x = nº por 10 folhas. 

4 165,7 4 78,0 31,9 

CACHOEIRA (8/86) BRANQUINHO (8/86) 

240 
1 -~ ~J 94 

CAMARÕES CACHOEIRA -"(6 /79) IPIRANG.tt (6/79) 
x = nº por puçá. 

97 3,17 3,15 45 0,57 0,77 

TARUMÃ-MIRIM (6 /80-81) 

266 1,27 1,32 

FIGURA 8 Os símbolos significam número de amostras (nl. média obtida (x) e desvio-padrão (s) , este último 
sempre para mais ou para menos. O rio Tarumã-Mirim, incluído na parte da tabela referente aos camarões, 
é menos 'preto' que o igarapé da Cachoeira. 
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FIGURA 9 A) VARIAÇÃO ANUAL DO NÍVEL DA ÁGUA. A numeração à esquerda indica a altura (em metros) atingi
da pela água, considerado como zero o nível mínimo registrado em dezembro de 1981. Os símbolos à direita 
indicam as zonas limnológico-topográficas. A linha inteira indica os níveis médios verificados no Tarumã
Mirim, no período 1978-1988, e a linha pontilhada mostra dados oficiais apurados no porto de Manaus (rio 
Negro), em 1988. Os pontos extras mostram níveis extremos da água e os anos em que ocorreram. As linhas 
A e I indicam, respectivamente, o nível do solo no meandro A (ver figura 6) e no igapó baixo (zona 3). 
B) DINÂMICA POPULACIONAL DOS CAMARÕES. o percentual de cada gênero ou espécie é indicado pela escala 
à esquerda(%) e pelas cores nas colunas, enquanto a numeração à direita (D) e a linha pontilhada mostram 
a média de indivíduos por amostra de serrapilheira retirada com puçá (densidade). Os números inscritos nas 
colunas indicam o percentual de adultos ovados, por gênero ou espécie, e os números abaixo de cada cohma 
representam o total de indivíduos encontrados em cada mês nas amostras. 
C) DINÃMICA POPULACIONAL (NA SECA E NA CHEIA, POR ZONAS). 0 gráfico obedece o mesmo padrão do anterior, 
exceto quanto aos números sob as colunas, que neste caso indicam o total de indivíduos coletados, em cada 
zona, nos meses considerados. 
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desenvolvido em colaboração com Maria 
José de N. Ferreira (figura 9), mostrou que 
todas as espécies do igapó se reproduzem 
na enchente e na cheia - quase não se en
contram fêmeas ovadas na seca, entre agos
to e novembro. Constatou-se também que 
a densidade populacional aumenta rapida
mente em agosto/setembro, na vazante; em 
seguida diminui até dezembro, provavel
mente por causa da predação; e cai drasti
camente entre dezembro e janeiro, quan
do a água inunda a floresta e os animais 
se espalham no igapó. Há, portanto, mi
gração lateral entre o canal do rio e a flo
resta inundada. 

Outro resultado está na diferença de fre
qüência entre os gêneros. A cheia é domi
nada por Euryrhynchus, principalmente na 
zona 3 (igapó baixo), enquanto Pseudo
palaemon domina na seca, preferindo as 
águas correntes. Com base nesses dados, 
pode-se levantar a hipótese de migrações 
periódicas no canal, em sentido longitudi
nal. O estudo revelou também que nos iga
rapés da terra firme não há periodicidade: 
nem de reprodução, nem de densidade, 
nem de composição de espécies. Essas di
ferenças nos ciclos de vida dos camarões 
no igapó e nos igarapés nos levam de volta 
ao mesmo problema da evolução - o pos
sível papel da regulação gênica no proces
so evolutivo. Desta vez as mesmas espécies, 
com distribuição contínua ao longo do iga
rapé, exibem diferentes ciclos de vida. 

Sem dúvida, os ecossistemas amazônicos 
contêm as informações capazes de solucio
nar muitas questões hoje colocadas, pois 
a Amazônia Central, com suas florestas 
ainda intactas e suas bacias hidrográficas 
de qualquer tamanho, interligadas ou iso
ladas, é um imenso laboratório de evolu
ção em pleno processo. Cabe às biociên
cias aproveitar essa situação, antes que se
ja tarde demais. 
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Quem não ouviu falar da cor escura das 

águas do rio Negro, na Amazônia? Pois foi 

em busca de uma explicação para essa es

tranha coloração que uma equipe do Insti

tuto de Biofísica da UFRJ iniciou suas pes

quisas com amostras das águas do Negro. 

As primeiras análises revelaram a presen

ça maciça de um microrganismo, a Chro

mobacterium violaceum, que produz um 

pigmento chamado violaceína. Levantou-se 

então a hipótese de que a cor negra estaria 

relacionada com a grande quantida_de des

sas bactérias nas águas. Em combinação 

com a luz solar, a violaceína poderia agir co

mo um sensibilizador fotodinâmico. 

Esta primeira hipótese, no entanto, não 

foi comprovada. Os testes realizados com 

linhagens de Escherichia coli, iluminadas 

com lâmpadas de amplo espectro, mostra

ram que as águas do rio Negro não pos

suíam propriedades fotodinâmicas. Surgiu, 

em seguida, uma nova hipótese: estaria a 

presença da Chromobacterium violaceum 

relacionada com a escassez de microflora 

e microfauna nos rios de águas negras, 

ameaçando, conseqüentemente, a sobrevi

vência dos peixes? 

Constatou-se, então, que o pigmento vio

laceína possui uma ação antibiótica. Seu 

efeito sobre a microfauna torna escassos os 

alimentos dos peixes, afugentando os car

dumes e dificultando a atividade pesquei

ra das populações ribeirinhas. O rio Negro 

é conhecido internacionalmente pelo ape

lido de hungry river , rio da fome, que es

panta os pescadores de suas margens. A 

biomassa do rio Negro chega a ser 200 ve

zes menor do que a do rio Amazonas. 

56 

A ocorrência de grandes quantidades 
desta bactéria Oram-positiva cha

mada Chromobacterium violaceum nas 
águas do rio Negro está atualmente bem es
tabelecida. A primeira amostra para aná
lise bacteriológica constatou a presença de 
500 colônias de C. violaceum por mililitro 
d'água e foi colhida a uma profundidade 
de 30 metros, em frente a uma estação de 
tratamento de água em Manaus, em abril 
de 1976. O sedimento dessa amostra, es
palhado em placas de Petri com meio trip
tonado, mostrou dois tipos diferentes de 
colônias bacterianas: colônias brancas eco
lônias violeta, estas últimas identificadas 
por Wilson Chagas de Araújo, do Institu
to de Microbiologia da UFRJ, como sendo 
Chromobacterium violaceum (Bacillus 
violaceus). 

Até então, esse microrganismo não ha
via sido isolado e estudado no Brasil. Mes
mo o Instituto Oswaldo Cruz, que mantém 
a maior coleção de bactérias de origem bra
sileira, não tinha notícia a seu respeito em 
seus arquivos. Uma pesquisa posterior, rea
lizada pelo Instituto de Pesquisas da Ama
zônia, envolvendo mais cem amostras co
letadas na bacia do médio Amazonas ( em 
lagos, córregos e rios tributários do Ama
zonas), confirmou uma forte correlação en
tre águas negras e esse microrganismo. A 
Chromobacterium violaceum (figura 1) está 
presente sistematicamente nas águas negras 
da Amazônia, embora não se saiba se as 
águas são negras em virtude de sua presen
ça ou se a bactéria se desenvolve graças a 
propriedades específicas das águas negras. 

Depois de identificada a bactéria, a equi-

•• • 

pe defrontou com outro problema: como 
age a Chromobacterium violaceum? Para 
responder a essa pergunta é preciso ter em 
conta a ação fotodinâmica, mediada pela 
violaceína. Sabemos que muitos processos 
químicos que envolvem a luz são necessá
rios para o funcionamento normal e para 
a sobrevivência de organismos vivos. Es
tas reações são sensibilizadas por pigmen
tos especializados, uma vez que grande par
te das moléculas que constituem matéria vi
va (entre elas, carboidratos, gorduras, pro
teínas, ácidos nucleicos, sais, água) não ab
sorvem luz eficientemente. Basta citar o 
exemplo da clorofila, indispensável à ab
sorção da luz na fotossíntese, e dos com
plexos carotenoídicos, que absorvem a luz 
necessária à visão dos animais. 

A ação fotodinâmica, no entanto, nem 
sempre é benéfica. Em contraste com os 
processos fotobiológicos citados, os siste
mas biológicos podem ser danificados ou 
destruídos por reações não fisiológicas fo
tossensibilizadas (ou seja, reações não fi
siológicas entre componentes celulares que, 
anormalmente, acontecem em presença de 
luz e de um corante sensibilizador, danifi
cando as células). Esses sensibilizadores 
tanto podem derivar do meio ambiente 
(sensibilizadores exógenos) quanto podem, 
em alguns casos, ser sintetizados pelos pró
prios organismos (sensibilizadores endóge
nos), como ocorre normalmente em algas, 
bactérias pigmentadas ou, em determina
das condições, em células humanas. 

Os primeiros estudos sobre reações fo
tobiológicas sensibilizadas artificialmente 
foram realizados pelo pesquisador alemão 

, .. 
•• • • 

VOL. 11 / Nº 64 CIÊNCIA HOJE 



Oscar Raab, em 1900. Nessas experiências 
pioneiras, ficou demonstrado que baixas 
concentrações dos corantes acridina e eo
sina não produziam efeito químico no es
curo, e quando iluminados tais corantes 
provocavam a morte rápida do protozoá
rio paramécio. Mais tarde, novas experiên
cias comprovaram que certas enzimas po
diam ser inativas no escuro e que algumas 
espécies de microrganismos são muito sen
síveis à presença da luz. 

Atualmente sabemos que muitas varie
dades de moléculas (além de certos vírus, 
células e até mesmo plantas e animais) po
dem ser totalmente danificadas ou mesmo 
inativadas pelo efeito da luz. Basta que es
tejam na presença de sensibilizadores apro
priados. A maioria das reações requer a 
presença de oxigênio molecular. A tal pon
to que se chama especificamente de efeito 
fotodinâmico a ação fotossensibilizadora 
de corantes especiais em presença de oxi
gênio molecular. 

No caso da Chromobacterium viola
ceum, os estudos começaram pelos méto
dos de isolamento do seu mais importante 
subproduto: o pigmento violaceína. No 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 
com a colaboração da professora Aída 
Hasson Voloch, conseguimos a cristaliza
ção do pigmento. O peso molecular da 
substância (343) foi determinado por espec
trografia de massa, no Núcleo de Pesqui
sas de Produtos Naturais (NPPN), do Ins
tituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. 

Uma vez isolada a violaceína, estava 
aberto o caminho para se comprovar se esse 
corante executa uma ação fotobiológica. 
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FIGURA 2 Efeito da violaceína numa linhagem 
W 5 de Staphylococcus epidermidis. Os pontos 
retangulares mostram o comportamento de 
uma cultura exponencial, de cerca de 2 x 108 
células por mililitro, pré-exposta à luz de uma 
lâmpada GE-H 6 por 15 minutos . E os pontos re
dondos mostram o comportamento da mesma 
colônia sem pré-exposição à luz. 
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Nesse sentido, foram realizadas experiên
cias sobre o efeito da violaceína em proto
zoários como o Tetrahymena pyrif ormis e 
o Trypanosoma cruzi. Uma vez exposto ao 
corante, a letalidade produzida em T. pyri
f ormis é dramática. Concentrações de vio
laceína tão baixas quanto as de um micro
grama/mililitro são capazes de matar cem 
por cento das células na fase exponencial 
de crescimento em apenas dez minutos. O 
mesmo se aplica ao T. cruzi suspenso em 
PBS (solução salina tamponada com fosfa
to). No caso do T. cruzi, as concentrações 
de violaceína necessárias para produzir a 
morte em poucos minutos são mais altas 
(75 microgramas/mililitro). 

Para demonstrar a ação fotobiológica 
sobre bactérias, linhagens de Staphylococ
cus epidermidis, a saber, P {w) e W5, fo
ram submetidas à ação da violaceína. O ví
rus bacteriano {w), que está contido no 
ADN do S. epidermidis, era induzido quan
do se adicionava violaceína (dez microgra
mas/mililitro) à cultura em fase exponen
cial de crescimento (2 x 108 células/milili
tro em meio triptonado). Como se pode 
acompanhar pela figura 2, a cultura de S. 
epidermidis, tratada com violaceína, se 
comportou de forma diferente da cultura 
de controle, demonstrando uma sobrevi
vência de cem por cento à luz. 

Uma nova experiência foi realizada com 
uma cultura exponencial de S. epidermidis, 
tratada com violaceína, no primeiro caso 
preaquecida e no segundo caso sem qual
quer preaquecimento, demonstrando uma 
sobrevivência de 90% ao calor. Como se 
pode ver na figura 3, alise, com produção 
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FIGURA 3 Efeito da violaceína sobre a linhagem 
W 5 de Staphylococcus epidermidis. Os pontos 
retangulares mostram o comportamento de 
uma colônia de cerca de 2 x 108 células por mi
lil itro, tratada com dez microgramas de viola 
ceína por mililitro, com preaquecimento a 52 
graus centígrados por dez minutos . A sobrevi
vência ao calor foi inferior a 90%. A incubação 
da violaceína foi realizada a 37 graus centígra 
dos. A linha de pontos redondos mostra o com
portamento da mesma colônia , sem o preaque
cimento. 

de fagos, se completa após a incubação 
com a violaceína realizada a 37 graus centí
grados. As linhagens de Staphylococcus são 
inativadas pela violaceína e o efeito varia 
em função da concentração do pigmento. 

Alguns pré-tratamentos das células bac
terianas podem aumentar a ação da viola
ceína. É o caso registrado na figura 4, que 
mostra o efeito da violaceína e do calor so
bre E. coli AB 1157. Na primeira experiên
cia, a E. coli foi tratada apenas com calor, 
numa temperatura de 52 graus centígrados. 
Na segunda experiência, acrescentou-se ao 
calor a ação da violaceína (dez microgra
mas por mililitro). 

A observação das mudanças de compor
tamento das bactérias sob o efeito da vio
laceína está apenas no começo. Ainda há 
muito a se descobrir sobre a ecologia da C. 
violaceum na bacia amazônica e principal
mente sobre os efeitos desse corante na bai
xa fertilidade das águas negras. 
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FIGURA 4 Efeito da violaceína e do calor em Es
cherichia coli AB 1157. A linha de pontos redon
dos mostra uma cultura de 2 x 108 células por 
mililitro, tratada com calor (a 52 graus centígra
dos). A linha de pontos retangulares mostra a 
mesma colônia tratada com calor e com a pre
sença de violaceína (dez microgramas por mi
lilitro). 
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VIOLACEÍNA: A DESCOBERTA DE UM ANTIBIÓTICO 
N E L S O N OU R A N I N S TI TU TO D E Q U Í M I C A U N I V E R SI O A O E ESTA D U A L O E CAM PI NAS 

As pesquisas sobre a Chromobacterium 
violaceum encontrada no rio Negro permi
tiram novas aplicações para a violaceína. 
Este pigmento apresenta uma ação antibió
tica contra bactérias Oram-positivas e 
Oram-negativas, concentrando-se princi
palmente no ataque a Staphylococcus au
reus e Bacillus subtilis, bactérias pat9gêni
cas, próprias de infecções hospitalarês; co
mo se pode observar na figura 1. Além dis
to, a violaceína possui propriedades foto
terápicas significativas. Os resultados de 
uma experiência de fotoxigenação realiza
da em nosso laboratório revelam que, na 
faixa de 500 a 550 nanômetros (milionési
mos de milímetros), a violaceína apresen
ta propriedades similares à violeta gencia
na, o que indica que ambos os compostos 
oxidam rapidamente substâncias orgânicas, 
na presença de oxigênio e luz. Acima de 610 
nanômetros, ela se comporta como a he
matoporfirina, um fototerápico amplamen
te utilizado na medicina, sobretudo no tra
tamento de tumores e de algumas formas 
de herpes (figura 2). 

No próprio rio Negro desenvolvem-se di
versos processos fotoquímicos, nos quais 
a violaceína se decompõe em produtos co
loridos que também apresentam atividades 
anti bióticas, como por exemplo os compos
tos II, de cor amarela, e III, de tonalidade 
preta, que se encontram detalhados na fi
gura 3. Esse fenômeno tem sido mimetiza
do em laboratório, por meio da fotólise da 
violaceína. As experiências de fotoxigena
ção mostraram que, além da atividade an
tibiótica, a violaceína poderia ser utiliza
da também como um fototerápico de me
nor toxicidade do que alguns compostos 
comerciais ( como a violeta genciana e a he
matoporfirina). Há ainda outros derivados 
sintéticos, como os compostos IV, v, VI, 

vn, que poderiam diminuir a citotoxicida
de da violaceína e aumentar a sua dissolu
ção em água (figura 4). A professora Mar
cela Haun, da Unicamp, comprovou que 
o composto v é levemente tóxico a cultu
ras de células de hamster chinês V-79 e tem 
ação comparável à do Nifurtimox, droga 
comercial letal aos tripanossomatídeos. Re
sultados semelhantes foram obtidos nos es
tudos sobre genotoxicidade (efeito sobre a 
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CONCENTRAÇÕES INIBITÓRIAS MÍNIMAS (MIC) DE VIOLACEÍNA PARA VÁRIOS 
MICRORGANISMOS 

MICRORGANISMOS MIC (µ,g/mll 
Enterobacter aerogenes ATCC 10006 > 100 
Escherichia coli ATCC 25922 > 100 
Providencia sp 50 
Klebsiel/a pneumoniae ATCC 3383 50 
Proteus vulgaris 25 
Salmonella typhi 50 
Staphylococcus aureus 6 
Bacil/us subtilis 6 
Saccharomyces cerevisiae 25 

FIGURA 1 Como se pode ver na tabela, a ação antibiótica da violaceína se concentra no ataque a Staphy
!ococcus aureus e Baci/lus subtifis. 

VELOCIDADES RELATIVAS DE FOTOXIGENAÇÃO DE ACETATO DE ETIL-ALFA-FORMIL
ALFA-FENILA 

FAIXA EOSINA HEMATOPORFIRINA VIOLACEÍNA VIOLETA- AZUL-DE-
IRRADIAÇÃO GENCIANA METILENO 

500 nm 1,2 0,26 O, 10 O, 15 1,0 
550nm 0,26 0,10 0,12 1,0 
610 nm 0,13 0,07 0,08 1,0 

FIGURA 2 Acima de 610 nanômetros, a violaceína se comporta como a hematoporfirina, um fototerápi
co amplamente usado na medicina. 
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FIGURA 3 Fórmulas químicas dos compostos 1, li e Ili, derivados da violaceína. 
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FIGURA 4 Derivados sintéticos como os compostos IV, V, VI e VII aumentam a dissolução da violaceína 
em água. 

CITOTOXICIDADE DE NIFURTIMOX E VIOLACEÍNA E DERIVADOS SOBRE CÉLULAS 
FIBROELÁSTICAS DE HAMSTERV-79 

COMPOSTO 
1 

Ili 
V 
IV 

NIFURTIMOX 

ID
50 

(µM) (a) 

12,5 ± 0,7 
20,0 ± 0,5 
20,0 ± 0,7 
13,0 ± 0,9 
não tóxico até 30 µM 

(a) Sobrevivência (b) Inibição de 50% da síntese do ADN 

D
50 

(µM) (b) 

113,1 ± 11,8 
não determinado 
450,0 ± 35,0 
48,0 ± 8,5 
450,0 ± 45,0 

FIGURA 5 O composto V apresenta uma ação comparável ao Nifurtimox, droga comercial letal aos tri
panossomatídeos. 

PERCENTAGEM DE MOBILIDADE DE TRYPANOSOMA CRUZ/ (EPIMASTIGOTAS) APÓS 
INIBIÇÃO COM OS DERIVADOS DA VIOLACEÍNA (a) 

c o M p o s T o s 
DOSE (µg/ml) CONTROLE Ili VI V IV 

o 95% 
10 86% 86% 95% 86% 86% 
20 86% 70% 80% o 80% 
40 80% 30% 76% o 50% 

(a) a 48 h de interação 

FIGURA 6 O composto V se mostrou o mais eficiente na imobilização do Trypanosoma cruzi. 

INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DE TRYPANOSOMA CRUZ/ PELOS DERIVADOS DE VIOLACEÍNA · 

c o M p o s T o s 
DOSE (µg/ml) Ili VI V IV 

10 23% 23% 23% 23% 23% 
20 38% 50% 23% 100% 40% 
40 45% 100% 23% 100% 100% 

FIGURA 7 As propriedades do composto V podem ser muito eficazes no tratamento da doença de 
Chagas. 
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síntese de ADN) feitos com as mesmas li
nhagens de células (figura 5). 

O composto v foi o mais eficiente na 
imobilização do Trypanosoma cruzi (cepa 
Tulahuen chilena, epimastigotas). Concen
trações de 20 microgramas/mililitro deste 
composto podem causar cem por cento de 
imobilização (figura 6). Ao cabo de algu
mas poucas horas, o composto provoca 
não apenas à perda do flagelo mas também 
outras modificações estruturais no T. cru
zi. As experiências mostraram que as pro
priedades do composto v - sobretudo sua 
baixa toxicidade, sua solubilidade em água 
e a ação similar ao Nifurtimox in vitro -
podem ser muito eficazes no tratamento da 
doença de Chagas (figura 7). 

Entretanto, os tripanocidas atuam de di
ferentes formas sobre a parasitemia (pre
sença do parasita no sangue do animal), de
pendendo da linhagem. Em conseqüência 
disso, novas experiências foram realizadas 
com o intuito de estabelecer as sensibilida
des das diferentes linhagens e aumentar a 
eficácia do tripanocida sobre aquelas cepas 
existentes na América Latina, onde o pro
blema da doença de Chagas é bastante sé
rio (ver 'Trypanosoma cruzi: retrato de um 
invasor', em Ciência Hoje n? 4). 

A professora Solange Lisboa de Castro, 
do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz, RJ), 
fez estudos com o composto v em linha
gens mais infecciosas de T. cruzi. Estes es
tudos revelaram que uma concentração de 
75 micromolares -é capaz de produzir uma 
taxa de inibição (ID) de 500/o, após 24 ho
ras com epimastigotas (forma básica do T. 
cruzi, que tem grande potencial de divisão 
num hospedeiro invertebrado como o bar
beiro, mas é incapaz de infectar o hospe
deiro vertebrado). E revelaram que 500 mi
cromolares apresentavam uma taxa de ini
bição de 500/o (ID 50), após 48 horas com 
amastigotas (forma arredondada do T. cru
zi, com pouca mobilidade, forma caracte
rística do hospedeiro vertebrado, e um alto 
potencial de divisão celular). Analisando o 
efeito sobre tripomastigotas (forma do T. 
cruzi, incapaz de se dividir e altamente es
pecializada em inf ectar as células do hospe
deiro vertebrado) no sangue de camundon
gos, observou-se alise total (destruição) do 
protozoário somente em concentrações de 
750 micromolares, após 24 horas. 

Os resultados obtidos por L. de Souza 
Filardi, no Centro de Pesquisas René Ra
chou (Fiocruz, MG), em experiências in vi
vo, com ratos infectados (5 x 104 tripo
mastigotas sangüíneas da cepa Y de T. cru
z1) foram diferentes. Revelaram apenas 
quatro a seis por cento de supressão da pa
rasitemia do camundongo. Isto indica que 
se a violaceína e derivados se mostraram 
altamente eficientes contra a cepa Tulahuen 
chilena, o mesmo não aconteceu com a ce-
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FIGURA 8 A Chromobacterium violaceum, além da violaceína, produz um grande número de metabólitos do aminoácido triptofano. 

pa Y brasileira, que ofereceu maior resis
tência. Na Unicamp, estamos empenhados, 
neste momento, em estudar variações es
truturais da violaceína que superem a re
sistência da cepa Y brasileira. 

A C. violaceum produz, além da viola
ceína, um grande número de metabólitos 
do aminoácido triptofano. Entre eles, es
tão 5-hidroxitriptofano, 6-hidroxitriptofa
no, os ácidos indol-2-carboxílico, pirrol-
3-acético, indolpirúvico e indol-3-acético. 
O triptofano tem um papel importante na 
biossíntese da violaceína, como se pode ve
rificar pela ação de metabólitos como o 
ácido-3-acético, a isatina e a 5-hidroxitrip
tamina. Fizemos experimentos com ácido 
indol-3-acético, marcado isotopicamente 
no carbono 1 e no carbono 2, que nos le
varam à conclusão de que o carbono car
boxílico não é eliminado e que a molécula 
de ácido indol-3-acético é incorporada na 
íntegra à violaceína. Na biossíntese da vio
laceína, estaria envolvido, como interme
diário, o metabólito N-etil-(5-hidroxi-indol-
3-il)-2-indoliletilamida (figura 8). 

60 

Por outro lado, é importante ressaltar o 
grande potencial da Chromobacterium vio
laceum na síntese de outros antibióticos. Já 
se sabe que de suas cepas incolores podem 
ser isolados antibióticos monobactâmicos, 
como por exemplo SQ-26 180. Outras espé
cies de antibióticos têm sido encontradas 
em cepas BMF-EG2 de C. violaceum, co
mo por exemplo o 3,6-diidroxiindoxazeno 
(também chamado Y-TO678H ou Bactropo
ne). Da cepa ATCC 31532, já foi possível 
isolar glicopeptídeos (SQ-28, 504 e SQ-28, 
546), que são substâncias que aumentam a 
atividade das penicilinas básicas (ou beta
lactamas) . Recentemente dois novos anti
bióticos foram isolados, na cepa ATCC 
5343, o Aerocianidin e o Aerocavin, já 
mencionados na figura 8. 

O estudo da química das bactérias pos
sibilita um trabalho multidisciplinar com 
grandes aplicações em biotecnologia. Na li
teratura espec,ializada internacional, a C. 
violaceum já foi descrita como patogêni
ca. Mas no Brasil ainda não se tem regis
tro de qualquer caso de infecção por este 

microrganismo. A pesquisa de novos anti
bióticos a partir das cepas brasileiras de C. 
violaceum é, portanto, um campo aberto 
que se promete bastante fértil. 
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Com seu sistema de rios, lagoas e lagos temporários, canais naturais e diferentes tipos de água, 

/2 

a bacia amazônica, ao reunir ecossistemas complexos e enorme variedade de nichos ecológicos, 

abriga riquíssima diversidade de espécies, ·que se mantém graças às inúmeras estratégias adap-

tativas ali desenvolvidas. Nesse valioso laboratório natural, as pesquisas sobre a fauna de peixes 

- considerada por muitos esp.ecialistas como a mais rica do planeta - ganham destaque. Com 

base no estudo de proteínas e enzimas envolvidas no metabolismo respiratório de peixes amazô-

autores concluem que, através da investigação de estratégias adaptativas em nível molecular, é 

possível esclarecer mecanismos genéticos de regulação importantes, capazes não só de esta-

belecer o caminho evolutivo de espécies desse grupo de vertebrados, mas também de levantar 

subsídios ao seu cultivo. Vera Maria Fonseca de Almeida-Vai e Adalberto Luís Vai. 

Departamento de Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (lnpa). 



O s peix_es s~o, entre os vertebrad?s, 
os ammais que apresentam ma10r 

interesse nas pesquisas sobre processos 
adaptativos. Isso decorre não só de sua po
sição na escala evolutiva, mas também de 
suas características genotípicas - que lhes 
garantem enorme plasticidade na seleção de 
ambientes - e da capacidade de algumas 
espécies suportarem diferentes condições de 
temperatura e pressão, altos índices desa
linidade ou baixas concentrações de oxigê
nio. A literatura tem registrado um núme
ro cada vez maior de trabalhos sobre adap
tações bioquímicas em peixes, e seus resul
tados vêm confirmar particularidades que 
lhes são tradicionalmente atribuídas. 

Os peixes, segundo esses trabalhos, apre
sentam grande plasticidade genotípica, is
to é, seu material genético está apto aso
frer alterações e pode variar, em sua expres
são, de acordo com mudanças ambientais. 
Além de sua grande diversidade evolutiva 
no tocante a estratégias de reprodução e de
senvolvimento, pôde-se confirmar também 
a facilidade com que os peixes formam hí
bridos - permitindo maior troca de infor
mações genéticas entre espécies diferentes 
- e a existência de espécies que sobrevive
ram conservando características muito se
melhantes às de seus ancestrais. 

Por ocupar ecossistemas separados, os 
peixes de água doce são um objeto de in
vestigação particularmente instigante. Uma 
vez que o isolamento geográfico tem sido 
considerado fator decisivo no processo de 
especiação do grupo, o estudo desses pei
xes requer análises comparativas em dif e
rentes tipos de ambientes e discussões acer
ca de sua distribuição nas diversas bacias 
hidrográficas. Com seu sistema de rios, la
goas e lagos temporários, canais naturais 
e diferentes tipos de água (preta, branca e 
clara), a bacia amazônica reúne um con
junto complexo de ecossistemas, com enor
me diversidade de espécies, mantida gra
ças a inúmeras estratégias adaptativas (fi
gura 1). 

A riqueza da ictiofauna amazônica po
de ser constatada com base na enorme va
riação morfológica de seus peixes (figura 
2). Segundo alguns estudiosos, já foram 
descritas cerca de duas mil espécies diferen
tes: desde peixes cartilaginosos, a exemplo 
das raias, peixes ósseos primitivos, a exem
plo dos aruanãs, até representantes de fa
mílias de peixes ósseos altamente especia
lizados, como os tucunarés. Além de abri
gar- considerável número de invasores ma
rinhos, como as raias e as pescadas, a Ama
zônia possui também espécies dotadas de 
respiração aérea obrigatória, como o pira
rucu, outras que apresentam respiração aé
rea facultativa, como o jeju ou o acari
bodó, ou ainda espécies extremamente pri
mitivas, a exemplo da pirambóia, um pei
xe pulmonado. Não seria, pois, exagero 
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FIGURA 1 Diversos tipos de ambientes aquáticos da Amazônia: (a) lago de várzea 
(ilha da Marchantaria, rio Solimões, Manaus); (b) queda d'água, igarapé do Taru
mazinho (Manaus); (e) visão do rio Amazonas; ao fundo, a ilha da Marchantaria. 

considerar a bacia amazônica um valiosís
simo laboratório natural para investigações 
sobre genética e evolução desse grupo de 
vertebrados. 

O pesquisador alemão Wolfgang Junk 
acredita que o fato de o sistema existir há 
muito tempo sem ter sofrido modificações 
drásticas pode explicar tal diversidade. Pa
ra ele, a existência de inúmeros nichos -
que incluiriam isolamentos geográficos~ 
ecológicos, temporais e etológicos - per
mitiu a sobrevivência de diversas espécies 
conjuntamente. Essa hipótese abrange to
da a gama de variações encontrada nos pei
xes da bacia amazônica, e as diferentes 
estratégias observadas no grupo podem ser 

consideradas adaptações que propiciaram 
a ocupação efetiva de nichos ecológicos 
distintos. 

O estudo, em nível molecular, das estra
tégias adaptativas a ambientes extrema
mente variáveis é um dos meios pelos quais 
podemos elucidar os caminhos evolutivos 
de um determinado grupo. Com base no 
estudo de proteínas e enzimas envolvidas 
no metabolismo respiratório e dos fatores 
que impõem modulação em sua atividade, 
é possível esclarecer mecanismos genéticos 
de regulação muito importantes, tanto pa
ra estabelecer o caminho evolutivo das es
pécies desse grupo, como para levantar sub
sídios ao seu cultivo. 
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FIGURA 2 Peixes capturados em região de várzea da Amazônia, na ilha da Marchantaria; (a) acari-bodó, silu
riforme da família dos loricarídeos; (b) dois acarás, perciforme da família dos ciclídeos; (c) mandi, silurifor
me da família dos pimelodídeos; (d) duas piranhas, da família dos serrasalmídeos; (e) aracu, da família dos 
anostomídeos; (f) jeju, da família dos erythrinídeos, de respiração aérea; (gl pirambóia (Lepidosiren parado
xa). espécie de peixe pulmonado. 

SOBRE A MODULAÇÃO DA HEMOGLOBINA PELOS FOSFATOS INTRA-ERITROCITARIOS 

A ocorrência de um mesmo indivíduo 
com mais de um tipo de hemoglobina (he
moglobinas múltiplas ou isoemoglobinas) 
tem sido freqüentemente descrita entre os 
peixes. Estudadas isoladamente em várias 
espécies, as isoemoglobinas revelaram da
dos importantes: elas têm propriedades 
funcionais distintas e suas conc;entrações 
relativas podem ser reguladas adaptativa
mente, de acordo com as condições do 
meio ambiente. É o que ocorre, por exem
plo, com o tamoatá (Hoplosternum lit
torale), que possui duas frações hemoglo
bínicas - uma com efeito Bohr normal 
e a outra com efeito Bohr reverso - e 
com o tambaqui, que exibe cinco frações 
hemoglobínicas cujas concentrações rela
tivas sofrem grande variação sazonal, de 
acordo com a oscilação do nível de água. 
Denomina-se Bohr o efeito do pH sobre 
a saturação da hemoglobina pelo oxigê
nio. A afinidade entre esses elementos é 
baixa em pH ácido e alta em pH alcalino 
(efeito Bohr normal). 

A hemoglobina é uma proteína tetra
mérica, sintetizada a partir de informa
ções genéticas existentes no organismo. 
Nos vertebrados superiores é simétrica, is
to é, constituída por quatro cadeias iguais 

-~J., 
duas a duas, codificadas pelos genes Hb ex 
e Hb (3. Algumas espécies de peixes po
dem apresentar hemoglobinas assimétri
qas e outros genes responsáveis pela sín
tese das cadeias. 

Cada cadeia polipeptídica que compõe 
a hemoglobina está ligada a um grupo 
prostético, de natureza porfirínica, deno
minado heme. O grupo heme é constituí
do pela protoporfirina IX e contém um 
átomo de ferro sob a forma ferros a 
(Fe + + ), responsável pela ligação da he
moglobina ao_ oxigênio molecular (02). 

O processo de oxigenação da hemoglobi
na se dá através da 'movimentação' do 
átomo de ferro, como se ele se encaixas
se ao grupo heme. A concentração hidro
geniônica (pH) e os fosfatos intra
eritrocitários agem modificando a confi
guração espacial da hemoglobina (são por 
isso denominados efetores alostéricos), 
exercendo importante influência na for
mação do complexo Hb-0

2 
(figura 3). 

O matrinxã (Brycon cf erythropterum), 
uma espécie economicamente importan
te na Amazônia, exibe um padrão eletro
forético com cinco isoemoglobinas, que 
sofrem uma forte modulação pelo pH e 
apresentam efeito Bohr normal ( <p = ~ 

O cadeia polipeptídica o grupo heme 

resíduo de 
histidina plano do \. His ./ 

ligado ao ferro grupo heme '-r'""" 

~+G--a-..@ 
Fe 02 
Encaixe do átomo de Fe no grupo heme para 
se ligar à molécula de 02 

FIGURA 3 Representação esquemática da ligação 
da hemoglobina com o oxigênio 

log P5/ ~ pH). Nessa espécie, tanto o 
A TP quanto o GTP ( este último é um mo
dulador mais negativo que o primeiro) 
são encontrados em seus eritrócitos e pos
suem uma efetiva capacidade moduladora 
da afinidade da hemoglobina com o oxi
gênio. Como o pH tissular é levemente 
ácido, a ação do ATP e do GTP sobre a 
hemoglobina facilita a liberação do oxi
gênio para os tecidos. Ambos têm peque-
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Ü metabolismo respiratório de um animal 
está em íntima relação com o meio em que 
vive, e as adaptações sofridas por esse sis
tema refletem os diferentes níveis de sua or
ganização celular. Portanto, um estudo que 
pretenda elucidar os mecanismos bioquími
cos de adaptação a ambientes hipóxicos 
( em que há baixo teor de oxigênio) não po
de ser conduzido apenas num sentido: ele 
deve abordar, além dos mecanismos dire
tamente relacionados à respiração do ani
mal, os fatores de influência do ambiente 
em que se encontra. 

O processo respiratório é comumente di
vidido em duas etapas: uma que envolve 
a tomada de oxigênio do meio (aquático ou 
aéreo), seu transporte através do sangue e 
sua liberação nos tecidos, e outra que diz 
respeito à utilização desse gás em nível tis
sular, isto é, o caminho metabólico segui
do pela célula, de acordo com a disponibi
lidade de oxigênio (metabolismo aeróbico 
e/ou anaeróbico). Visando alcançar uma 
abordagem genético-ecológica, recomenda
se que o estudo dessas duas etapas seja feito 
em conjunto. 

A principal proteína envolvida na pri
meira etapa da respiração é a hemoglobi
na (Hb). Em peixes, ela costuma ocorrer 
sob formas múltiplas, permitindo pressu-

na influência na ligação da Hb com o 
oxigênio em nível branquial (figura 4). 

Os peixes , como sabemos, estão cons
tantemente à mercê de significativas va
riações (diárias e sazonais) da disponibi
lidade de oxigênio no ambiente em que 
se encontram. Em razão disso, a regµla
ção qualitativa e quantitativa dos fosfa
tos intra-eritrocitários representa uma im
portante estratégia adaptativa para o gru
po. Saliente-se que essa regulação pode 
ser rápida, pois ATP e GTP estão separa
dos de ADP e GDP, respectivamente, por 
um único passo metabólico. 

Nossos estudos com o pacu (Mylosso
ma duriventris) revelaram que o perfil 
cromatográfico dos fosfatos intra
eritrocitários varia sazonalmente. Tal va
riação , é de se supor, está relacionada aos 
níveis de água e do oxigênio nela dissol
vido, evidenciando que a espécie é capaz 
de regular adaptativamente a concentra
ção eritrocitária daqueles metabólitos. 
Durante os períodos de baixa disponibi
lidade de oxigênio no ambiente, M. 
duriventris possui aproximadamente 65 
vezes menos GTP que nos períodos de 
maior disponibilidade desse gás; o ATP, 
por sua vez, é apenas quatro vezes me-
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por o envolvimento de um número maior 
de locos gênicos na sua produção do que 
em vertebrados superiores. Várias hipóte
ses têm sido lançadas para explicar tal f e
nômeno. A principal delas é a de que cada 
fração hemoglobínica teria propriedades 
funcionais específicas, e a regulação de sua 
síntese poderia conferir ao animal maior 
chance de sobrevivência em ambientes va
riáveis: Diversas espécies da bacia amazô
nica - entre elas o tamoatá (Hop/osternum 
littorale), o jaraqui-de-escama-grossa (Se
maprochilodus insignis) e o tarnbaqui (Co
/ossoma macropomum) - já foram estu
dadas sob esse aspecto, comprovando-se 
que cada fração hemoglobínica pode pos
suir propriedades funcionais distintas. 

Outro fator adaptativo importante está 
relacionado à modulação que a hemoglo
bina pode sofrer por ação de ef etores alos
téricos. Em diferentes concentrações, regu
ladas fisiológica e metabolicamente, eles 
atuam sobre essa proteína, diminuindo sua 
afinidade com o oxigênio e facilitando sua 
liberação para os tecidos (ver 'Sobre a mo
dulação da hemoglobina pelos fosfatos in
tra-eri troei tári os'). 

Na segunda etapa do processo são mui
tas as proteínas envolvidas, podendo ser ex
ploradas todas as enzimas do metabolismo 

1 
2 

1 

o 

• • • • • 

respiratório. No entanto, destacam-se a 
glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH), 
a fosfoglicomutase (PGM), a fosfoglicoiso
merase (PGI), a creatina quinase (CK), a 
maiato desidrogenase (MDH) e a lactato de
sidrogenase (LDH). Esta última, a mais 
bem estudada entre os vertebrados, atua no 
final da via glicolítica e transforma o piru
vato em lactato (ou vice-versa), com a con
seqüente oxidação da coenzima NADH, 
possibilitando a quebra da glicose e a for
mação do A TP - essencial ao balanço 
energético celular - durante os períodos 
de baixa concentração ou ausência de oxi
gênio nos tecidos. Acredita-se, assim, que 
o nível de oxigênio tissular, sangüíneo e, 
conseqüentemente, ambiental regule a atua
ção dessa enzima, o que a torna um exce
lente material para estudos sobre adapta
ções bioquímicas em ambientes hipóxicos. 

O emprego da eletroforese, com o auxí
lio de métodos histoquímicos de revelação, 
proporcionou um avanço expressivo na elu
cidação dos mecanismos genéticos envol
vidos tanto na codificação como na regu
lação da atividade da hemoglobina e da en
zima LDH. A eletroforese em gel de ami
do, particularmente, trouxe maior poder de 
resolução para esse tipo de estudo, 
tornando-se um método mundialmente 
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nor . Sendo o GTP um modulador mais 
negativo que o ATP, sua diminuição du
rante os períodos hipóxicos facilita a to
mada de oxigênio em nível branquial; o 
ATP, por outro lado , facilita a liberação 
do gás para os tecidos . No caso do acari
bodó (Pterygoplichthys multiradiatus) , 
espécie de respiração aérea facultativa , 
não há ocorrência intra-eritrocitárià de 
GTP em condições hipóxicas . Entretanto , 
quando indivíduos dessa espécie são acli
matados a condições normóxicas , a con
centração de GTP aumenta e passa a ser 
superior à de ATP (GTP/ATP = 1,43). 

P50 = pressão de 0
2 

necessária para saturar 
50% da hemoglobina. Em pHs ácidos, que ocor
rem nos tecidos, há baixa afinidade Hb-0

2
. Em 

pHs alcalinos, que ocorrem na região branquial, 
há alta afinidade Hb-0

2
. Os moduladores ATP 

e GTP aumentam os valores de logP 
50 

em pHs 
ácidos, diminuem a afinidade Hb-02, facilitan
do a liberação de 0 2. 

n
50 

= coeficiente de Hill. Refere-se à interação 
entre os grupos heme da molécula de hemoglo
bina nos processos de oxigenação. n

50 
> 1,0 in

dica a presença de interações heme-heme po
sitivas. 

FIGURA 4 Comportamento da afinidade entre 
hemoglobina e oxigênio em diferentes pHs no . 
caso do Brycon cf erythropterum (Matrinxã). 

ATP e GTP são os fosfatos intra-eritro
citários mais comumente encontrados nos 
peixes. A existência de outros compostos 
fosfatados - e seus efeitos sobre a afini
dade da hemoglobina com o oxigênio -
ainda está sendo investigada. Até o mo
mento já foi identificado no pirarucu o 
inositol pentafosfato, característico dos 
eritrócitos de aves. Os estudos realizados 
até agora permitem afirmar que o contro
le da concentração dos fosfatos eritroci
tários é uma estratégia adaptativa impor
tante, já que permite aos peixes compen
sar, de forma virtual , a alteração dos ní
veis de oxigênio disponível no ambiente. 
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adotado em pesquisas com finalidades se
melhantes às que aqui apresentamos. 

As enzimas, se codificadas por mais de 
um loco gênico, podem ocorrer sob múlti
plas formas (isozimas). Dependendo do nú
mero de cadeias que as compõem - e que 
define se são monoméricas, diméricas, te
traméricas etc. - e do número de genes es
truturais envolvidos em sua síntese, elas po
dem apresentar-se como uma, duas, três ou 
mais isozimas. Estas, em geral, possuem 
cargas eletrônicas diferentes, o que lhes 
confere diferentes mobilidades relativas 
quando submetidas à eletroforese. 

A enzima LDH (um tetrâmero) é codifi
cada, na maioria dos vertebrados, pelos lo
cos gênicos Ldh-A e Ldh-B, responsáveis 
pelo aparecimento das subunidades A e B 
respectivamente. A combinação ao acaso 
dessas subunidades gera cinco diferentes 
formas isozímicas: A

4
, A

3
B, A2B2, AB3 e B4 • 

Em peixes, a LDH pode ocorrer como 
uma, duas, três, quatro ou cinco isozimas. 
O número de tetrâmeros formados entre as 
subunidades A e B resulta de fatores como 
grau de divergência entre locos gênicos es
truturais, instabilidade tetramérica ou re
gulação gênica. Um terceiro loco, Ldh-c, 
tem distribuição tissular inespecífica em es
pécies consideradas primitivas na escala fi
logenética. Já em grupos de peixes teleós
teos avançados, este terceiro loco se apre
senta sob forte regulação gênica, possuin
do mobilidade eletroforética relativa espe
cífica e alta restrição tissular. 

Para uma abordagem genético-evolutiva 
ou genético-adaptativa, a escolha das es
pécies a serem estudadas é muito importan
te. Em peixes da bacia amazônica já foram 
descritas muitas estratégias de adaptação 
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FIGURA & Porcentagem de indivíduos com lá
bios inferiores desenvolvidos ( * A. l 
e concentração de oxigênio dissolvido na água 
em partes por milhão (ppm) ( • • ), 
durante cinco diferentes meses de 1984. 

FIGURA 5 Exemplar de Colossoma .macropomum (tambaqui) de aproximadamente 
52 cm, capturado na região da ilha da Marchantaria (rio Solimões) em período de 
baixa disponibilidade de oxigênio. 

a ambientes hipóxicos. Algumas famílias 
abrigam espécies de respiração aérea, re
sultante de modificações anatômicas de ór
gãos internos, como a bexiga natatória no 
pirarucu (Arapaima gigas), o estômago no 
acari-bodó (Pterygoplichthys multiradia
tus), ou a cavidade bucal no muçum 
(Symbranchus marmoratus). A pirambóia 
(Lepidosirem paradoxa) é um exemplo ex
tremo desse tipo de adaptação: durante seu 
processo evolutivo, como sabemos, a espé
cie desenvolveu pulmões verdadeiros. 

Espécies de diferentes famílias não do
tadas de respiração aérea ou aérea facul
tativa conseguem permanecer em águas ex
tremamente pobres em oxigênio, graças ao 
desenvolvimento de outra estratégia mor
fológica: a expansão do lábio inferior, que 
ocorre, por exemplo, com o tambaqui, es
pécie que tem merecido especial atenção de 
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FIGURA 7 Concentração relativa (%) do produ
to do loco Ldh-A em músculo cardíaco 
1 • • l e valores B/A* observados 
para a enzima LDH deste mesmo tecido (pH 
7,0) durante cinco diferentes meses do ano de 
1984. *B / A = velocidade de reação da LDH em 
baixa concentração de piruvato (0,30 mM)/ve
locidade de reação da LDH e,v alta concentra
ção de piruvato (10,0 mM). 

estudiosos da fisiologia da respiração e eco
logia (figura 5). Com o auxílio da nova es
trutura - ela se forma surpreendentemente 
poucas horas após os animais serem expos
tos a baixas tensões de oxigênio e lhes per
mite captá-lo das camadas mais superficiais 
da água-, a espécie é capaz de sobrevi
ver durante certo período em áreas de in
tensa hipoxia (figura 6). Embora até ago
ra as explicações para o f enômeno tenham 
um caráter puramente especulativo, é pos
sível considerá-lo uma convergência adap
tativa, cuja compreensão requer estudos 
detalhados acerca dos mecanismos bioquí
micos aí envolvidos. 

Em peixes, quatro fatores metabólicos 
podem ser evidenciados durante exposição 
a situações de hipoxia: captura de oxigê
nio por vias extrabranquiais; acidose tran
siente; alta capacidade anaeróbica; e mu-

% DE INIBIÇÃO 
DA LDH EM AL-

MÊS DE % DE INDIVÍDUOS TAS CDNCEN- TIPO DE 
DE COLETA COM LÁBIOS TRACÕES DE 

SUBSTRATO 
METABOLISMO 

l0mM PIR 

JANEIRO 88 40 AERÓBICO 

MARÇO 88 40 AERÓBICO 

JULHO 80 AERÓBICO 

SETEMBRO 20 ANAERÓBICO 

NOVEMBRO o o ' ANAEROBICO 

FIGURA 8 Relação entre período de coleta, mo-
dificações morfológicas e inibição da enzima 
LPH, destacando-se o tipo de metabolismo 
predominante em cada situação. 
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dança de seu padrão isozírnico. Nossos es
tudos sobre a enzima lactato-desidrogenase 
de C. macropomum revelaram que a espé
cie apresenta pelo menos mudança do pa
drão isozírnicó. É preciso notar também 
que, apesar da expansão dos lábios inf e
riores, as brânquias continuam a exercer 
suas funções tradicionais de captar oxigê
nio do meio aquático. A nova estrutura 
apenas se presta à tornada de águas mais 
oxigenadas, sem interferir no mecanismo 
funcional das brânquias. 

Nossas análises da enzima LDH revela
ram que seus componentes isozírnicos va
riam de acordo com a época do ano. Aná
lises densitornétricas dos zirnograrnas (re
presentação gráfica de urna eletroforese de 
enzimas, em que, após separação eletrofo
rética e revelação histoquírnica, se desta
cam as isozirnas) indicam um aumento do 
produto do loco Ldh-A no coração em de
terminados períodos do ano, revelando 
urna mudança no metabolismo do órgão. 
Corno já dissemos, o produto do loco 
Ldh-A predomina em tecidos que supor
tam anaerobiose, corno o músculo esque
lético. Assim, é possível concluir que em 
determinados períodos o coração passe a 
responder anaerobicarnente. Para confir
mar tais resultados, estudou-se a atuação 
da enzima em diferentes concentrações de 
substratos. A LDH, presente em extratos 
crus de coração, foi submetida a ensaios 
espectrofotornétricos, medindo-se o tempo 
gasto para a coenzirna NADH (forma redu
zida) transformar-se em NAD (forma oxi
dada). Esse experimento, em última instân
cia, reflete a velocidade da transformação 
do piruvato em lactato. 

Os experimentos foram realizados com 
urna concentração constante de NADH 
(0,20 rnM) e duas concentrações de piruva
to: 0,30 rnM (baixa) e 10,0 rnM (alta). A 
concentração alta inibe a ação da enzima, 
exceto nos casos em que o metabolismo 
anaeróbico está ativado e predomina sobre 
o aeróbico. Portanto, a relação entre ave
locidade de reação em concentração baixa 
e a velocidade da reação em concentração 
alta, denominada baixa/ alta (B/ A), pode 
evidenciar o tipo de metabolismo predomi
nante no tecido analisado. Se B/ A > 1,0, 
há metabolismo aeróbico; se B/ A < 1,0, o 
metabolismo é anaeróbico. De fato, os re
sultados obtidos mostram que, nos perío
dos de aumento do produto do loco Ldh
A no coração, a enzima deixa de ser inibi
da pelo substrato, mostrando urna prová
vel ativação do metabolismo anaeróbico 
nesses tecidos (figura 7). 

Metabolicarnente o coração não supor
ta situações de estresse muscular, provoca
do geralmente por quedas do pH devidas 
ao acúrnulo de ácido lático. Mas o quadro 
pode se reverter diante do desvio do ácido 
lático através da corrente sangüínea (o san-
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gue pode atuar corno tampão) ou da redu
ção de seu nível em função da queda dos 
níveis da enzima LDH, que, em C. macro
pomum, é fortemente inibida em pH 6,0. 
Urna ligeira queda do pH tissular pode ini
bir a atuação da LDH e reduzir a síntese de 
ácido lático. Combinando ambos os fato
res, presume-se, a espécie consegue man
ter o tecido cardíaco em anaerobiose du
rante certo período do ano. 

A porcentagern de indivíduos dotados de 
lábios inferiores desenvolvidos - e conse
qüenternente com níveis de 0 2 adequados 
para atender às exigências cardíacas - foi 
extremamente alta em janeiro e março, 
coincidindo com o período de baixa con
centração de oxigênio (2,0 pprn) nas áreas 
pesquisadas (figura 8). Os resultados obti
dos com LDH refletem a predominância do 
metabolismo aeróbico. Nos meses de julho, 
setembro e novembro, a concentração do 
produto do loco Ldh-A do coração aumen
ta, indicando urna ativação do metabolis
mo anaeróbico, confirmada pelos valores 
de B/ A em setembro e novembro, com to
tal ausência de inibição pelo substrato. O 
aumento do oxigênio dissolvido na água, 
nesse mesmo período, pode não represen
tar, para o tarnbaqui, urna condição nor
rnóxica. Esses valores estão muito abaixo 
daqueles aceites corno norrnoxia em regiões 
temperadas (aproximadamente 25 pprn). 
Assim, a ativação do metabolismo anaeró
bico através do aumento do produto do lo
co Ldh-A no coração pode ser considera
da urna estratégia bioquímica de adapta
ção a situações de hipoxia não acentuada. 
O mês de julho - em que ocorrem ligeiro 
aumento do produto do loco Ldh-A, alta 
inibição da enzima pelo substrato, aumento 
simultâneo da concentração de oxigênio e 
total ausência de indivíduos com lábios -
pode ser considerado um período de tran
sição. 

A alta inibição apresentada pela LDH 
(800/o) é evidência de que o metabolismo 
aeróbico está ativado, apesar de a concen
tração de oxigênio ser ainda muito baixa. 
Entretanto, a ausência de indivíduos com 
lábios inferiores desenvolvidos pode indi
car a busca de outro tipo de estratégia: 
nota-se uril pequeno aumento na concen
tração do loco Ldh-A. O esforço do animal 
em busca da horneostase metabólica pode 
estar relacionado ao aumento do número 
de indivíduos com lábios inferiores desen
volvidos (durante o mês de setembro) e à 
ativação do metabolismo anaeróbico (em 
setembro e novembro). 

O efeito da ativação do metabolismo 
anaeróbico com conseqüente liberação de 
ácido lático e queda do pH ainda está por 
ser investigado. A hipótese de que essa que
da de pH na corrente sangüínea - respon
sável pelo aumento da permeabilidade ce
lular - funcione corno um sinal rnetabóli-

co para o surgimento de lábios deverá ser 
corroborada através de experimentos de 
aclimatação dos animais. A explicação para 
a síntese de novas subunidades A no cora
ção, em decorrência do aumento do pro
duto do gene Ldh-A, pode estar no sistema 
de genes reguladores. 

De posse desses resultados, as hipóteses 
mencionadas foram lançadas com base na 
premissa de que, num determinado instante 
geológico, houve, corno produto final de 
um processo evolutivo, urna seleção de fa
tores adaptativos que permitiram a sobre
vivência de certas espécies em ambientes 
adversos ao seu metabolismo. Conclui-se, 
pois, que - em resposta às pressões am
bientais (no caso de hipoxia ou anoxia) -
enzimas-chave do metabolismo respirató
rio podem atuar de maneira diferente en
tre as espécies, permitindo maiores chan
ces na exploração de nichos ecológicos que 
a priori lhes seriam desfavoráveis. 
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O DRAMA DOS YANOMAMI 
MARIA MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

Uma explosão de 675 quilos de dinamite destruiu, no dia primeiro de maio, os 60 metros da 

pista aérea clandestina do garimpo de Baiano Formiga, a 350 quilômetros de Boa Vista . A explo

são levava às páginas da grande imprensa a campanha desencadeada pelo diretor geral da Polícia 

Federal, delegado Romeu Tuma, com o objetivo de destruir, até setembro, todas as 129 pistas 

clandestinas incrustadas no território Yanomami. A vida se tornava mais difícil para 30 mil garim

peiros que nos últimos cinco anos haviam invadido as reservas indígenas em busca de ouro . 

Mas, apesar do estardalhaço da imprensa, para os índios Yanomami a vida ainda está longe de 

se tornar menos dolorosa. A destruição das pistas clandestinas é apenas um dos capítulos de uma 

longa história de vitórias e derrotas. Desde 1975, quando o Projeto Radam-Brasil revelou a exis

tência de jazidas de ouro, urânio, diamante e cassiterita (matéria-prima do estanho), os Yanomami 

enfrentam uma luta de vida ou morte contra os garimpeiros e donos de aviões, invasores de suas 

terras, e contra as doenças que estes invasores trazem. 

A década de 1980 foi marcada por uma luta incessante dessas comunidades indígenas para ver 

reconhecido, na prática, um direito que lhes foi garantido pela Constituição Federal - o direito 

aos nove milhões de hectares de floresta contínua que fazem parte do seu território secular, tradi

cional. Em 1988, uma portaria interministerial reduziu o território Yanomami a 19 'ilhas', trechos 

de terra descontínuos, divididos por 'corredores', onde se abrigam legalmente os invasores, entre 

um saque e outro. Desde então, segundo a Survival lnternational, entidade mundial de defesa às 

populações indígenas, cerca de 1 500 Yanomami morreram, em combate ou por doenças. Não 

basta dinamitar as pistas do garimpo. É preciso respeitar o direito constitucional do índio à sua 

terra. Este é o alerta da antropóloga Maria Manuelà Carneiro da Cunha. E o único caminho para 

se chegar ao epílogo de um drama que já não deveria ter lugar no século XX. 

ENTREVISTA CONCEDIDA A CARMEN LÚCIA VISCONTI WEINGRILL E VERA RITA COSTA (CIÊNCIA HOJE) 
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- Como você explica a presença do garimpo na área Yano
mami? Em que medida a legislação pode ter facilitado a invasão? 

- A presença de garimpeiros em áreas indígenas nunca foi 
legal. As Constituições anteriores, assim como a atual, conside
ram a exploração das riquezas minerais de superfície (o garimpo 
de ouro, de cassiterita etc.), nessas áreas, exclusividade dos ín
dios. A legislação jamais favoreceu a invasão de garimpeiros ou 
de mineradoras para extrair riquezas da superfície. Costuma-se 
justificar a presença de garimpeiros nas áreas indígenas alegan
do que, em havendo ouro, a invasão torna-se inevitável. Se as
sim fosse, as reservas de ouro do Banco Central não teriam ne
nhuma proteção. O que explica a invasão é o desrespeito ao es
tado de direito, o descumprimento da lei. Em outras palavras, 
o que estou dizendo é que a invasão ocorreu porque se deixou 
que ocorresse. Tanto assim que a primeira entrada de garimpei
ros em 1985 - singularmente truculenta, já que os garimpeiros 
entraram na área disfarçados de militares - foi desbaratada pe
lo Exército. 

-Mas, com relação aos Yanomami, há uma brecha legal que 
é justamente a indefinição na designação do território ocupado 
por eles. Utiliza-se o termo reserva, área, parque ou floresta na
cional, segundo as conveniências do momento, não? 

- De fato, isso acontece. Em 1985 foi interditada, para efei
to de demarcação pela Funai, a área Yanomami, mas, em vez 
de se progredir para a demarcação das terras, sucessivos dispo
sitivos legais tentaram descaracterizar o território Yanomami. Um 
exemplo disso foi a portaria interministerial n? 160, de 13/09/88, 
que dividiu o território Yanomami em 19 áreas de ocupação dis
persas, e chamou de 'florestas nacionais' áreas tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, cuja posse lhes cabe por direito constitu
cional. Foi reagindo a essa manipulação de conceitos que a Pro
curadoria Geral da República moveu os processos que resulta
ram na decisão judicial de retirada dos garimpeiros da região. 

Agora, para entender a presença de garimpeiros na região, há 
uma pergunta que me parece óbvia: por que não se continuou 
protegendo a área Yanomami? A resposta a essa pergunta só fi
cou clara para mim-quando estive em Roraima, em junho de 1989, 
representando a SBPC na Comissão Ação pela Cidadania. Perce
bi in loco a existência de interesses diversos que convergiram pa
ra um ponto preciso: a invasão da terra Yanomami. Entre os in
teresses mais evidentes, estão os de todos os que lucram com o 
garimpo, e que não são, senão excepcionalmente, os próprios ga
rimpeiros. Depois, existem os interesses eleitoreiros, como o do 
ex-presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio) e ex-gover
nador de Roraima, Romero Jucá Filho, que, na época da pri
meira invasão, postulava uma cadeira ao Senado. Há também 
da parte das Forças Armadas uma postura diferente, em relação 
aos índios, daquela que prevalecia nos tempos do marechal Ron
don: se antes os índios eram vistos como 'as muralhas do ser
tão', indispensáveis para a manutenção e expansão da fronteira, 
hoje eles são vistos como uma ameaça à soberania nacional. Os 
Yanomami foram, aliás, citados nominalmente no Projeto Ca
lha Norte dentro dessa perspectiva. Acho que está na hora de 
se repensar tudo isso: os primeiros brasileiros não podem ser vis
tos, sem flagrante injustiça, como inimigos da pátria. É a reedi
ção, a 150 anos de distância, da conquista do Oeste norte
americano. 

- Na prática como se articulam esses interesses, particular
mente aqueles que visam ao lucro financeiro? 

JUNHO / JULHO DE 1990 

- Foi criada uma rede de serviços em torno do garimpo para 
satisfazer esses interesses, que requer, inclusive, uma infra
estrutura enorme, que não poderia passar despercebida pelas au
toridades. A começar pelos garimpeiros, cuja sobrevivência de
pende exclusivamente de aviões. É através deles que se locomo
vem, recebem alimentos e escoam sua produção. Muitos garim
peiros são, inclusive, empregados de donos de avião. A eles pa
gam 70% do resultado do trabalho mais os gastos de 'aviamen
to' (despesas com víveres, transporte e combustível). Os donos 
de avião, por sua vez, articulam-se aos donos de pistas de pouso 
clandestinas. O tráfego aéreo em Boa Vista é intenso - o aero
porto local ocupava em junho de 1989 o segundo lugar do país 
em número de operações de pouso e decolagem, aproximadamen
te 300 por dia. Na região, existem apenas três pistas de pouso 
legais, que de maneira alguma absorveriam esse tráfego. Na ho
ra e meia que a Comissão Ação pela Cidadania permaneceu na 
pista de pouso de Paapiú, na região de Surucucus, foi possível 
contar dezenas de aviões e quatro helicópteros estacionados. A 
cada cinco minutos decolava ou aterrissava uma aeronave. 
Sentíamo-nos na guerra do Vietnã. Um dos membros da comis
são comparou a cena ao filme Apocalypse Now. Subiam e des
ciam aviões e helicópteros o tempo todo. Ora, é muito estranho 
que esse movimento nunca tivesse sido notado. Evaristo Miran
da, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agronômicas), 
fez um trabalho, baseado em imagens de satélite, que mostra a 
proliferação de pistas de pouso clandestinas na área Yanomami. 
Entre janeiro e dezembro de 1988, por exemplo, as pistas passa
ram da dezena para a centena. O Ministério da Aeronaútica tem, 
certamente, condições de controle do tráfego aéreo, assim como 
possui meios de apurar e. identificar as pistas clandestinas. 

- A pista de Paapiú é clandestina? 
- Não. As pistas maiores, que serviram de base para a cons-

trução de outras pistas clandestinas, foram - segundo nos in
formaram durante a viagem à região - construídas e depois aban
donadas pela Força Aérea. A pista de Paapiú foi construída com 
recursos do Projeto Calha Norte, supostamente para servir de 
apoio à Funai e aos índios. Agora, se a construção da pista visa
va a apoiar a Funai, era de se esperar encontrar na região , pelo 
menos, um representante do órgão: o que encontramos foi um 
posto da Funai completamente abandonado e depredado. O rá
dio de comunicação estava arrebentado e os remédios estavam 
espalhados pelo chão, ao alcance de qualquer pessoa. Os pró
prios documentos do posto estavam abandonados sobre uma me
sa. Além do mais, é curioso construir pistas de pouso para servi
rem de apoio a um órgão que não possui aviões em Roraima. 

- Que beneflcios ou apoio oferecem essas pistas aos índios? 
- Nenhum. Em Surucucus, a aldeia Yanomami, com cerca 

de cem indivíduos, fica numa das extremidades da pista, a me
nos de 50 metros da cabeceira, de tal maneira que o barulho é 
ensurdecedor. Além do mais, a movimentação intensa de aviões 
coloca em risco a própria vida dos índios. De resto, a pista estava 
totalmente ladeada pelas barracas de comércio dos garimpeiros. 

- A que você atribui a existência das pistas clandestinas? 
- As pistas são essenciais ao garimpo. O que surpreende é 

que tenham prolifera do tão livremente. Os próprios militares da 
região - o comandante do batalhão de fronteira e o comandan
te da região militar que compreende o estado de Roraima - ad
mitiram ser impossível desconhecer a existência das pistas clan-
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FIGURA 1 O aluguei de helicópteros nas terras dos índios 

destinas, as chamadas pistas não homologadas, segundo o eufe
mismo utilizado. A cinco minutos do destacamento do Exérci
to, em Surucucus, existem pistas clandestinas. O senador Severo 
Gomes (PMDB), que liderou a comitiva, perguntou aos militares 
que providências tomavam quando eram informados da existência 
dessas pistas. Disseram que, quando tomavam conhecimento de 
uma pista, transmitiam a informação a seus superiores e que não 
lhes competia fazer nada a não ser executar ordens. O que fica 
patente é a impossibilidade de que essas pistas tenham sido ou 
sejam abertas sem o conhecimento das Forças Armadas. Apa
rentemente, depois de terem retirado os garimpeiros invasores 
em 1985 (ver a 'História do conflito'), as Forças Armadas se omi
tiram, permitindo a entrada maciça de garimpeiros na região. 

- Você acha que a interdição das pistas de pouso seria sufi
ciente para conter o avanço dos garimpeiros? 

- Em parte, sim, já que, como disse anteriormente, os aviões 
são imprescindíveis para a sua sobrevivência. Conheci alguns que 
chegaram ao garimpo a pé, mas dificilmente sobreviveriam lá sem 
o apoio de aviões. Em 1988, uma missão do Ministério da Justi
ça, na época em que José Fernando Cirne Lima Eichenberg era 
secretário executivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pes
soa Humana (criada pela Procuradoria Geral da República), fez 
um relatório que dizia que, interditados os aeroportos, o garim
po não se sustentaria. Esta intervenção, porém, esbarrava em di
ficuldades de ordem política e econômica, no enfrentamento de 
interesses dominantes na região. 

É ilusório pensar que quem ganha dinheiro com o garimpo são 
os garimpeiros. Estes só lucram eventualmente, e poucos de for
ma duradoura. O dinheiro vai para a mão dos pilotos, dos do
nos de avião e de pista, dos comerciantes, dos agenciadores de 
mão-de-obra, dos contrabandistas e outros. Mesmo recebendo 
um ganho superior ao da grande maioria dos trabalhadores do 
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país, os garimpeiros não chegam a lucrar, pois o custo de vida 
e a especulação na região são altíssimos. O avião é pago em gra
ma de ouro. A alimentação e os hotéis em Boa Vista são caríssi
mos. A economia da região é movida a ouro. Por outro lado, 
é bom deixar claro que a maioria do ouro é contrabandeado, sem 
sofrer tributação alguma que beneficie o país. Segundo declara
ções do ex-governador do estado, Romero Jucá Filho, a Fazen
da Nacional taxa menos de 15% da produção de ouro da região, 
estimada por ele em 3 kg por dia. Politicamente, portanto, não 
é uma situação simples de ser resolvida. 

- Existem alguns setores da sociedade que consideram a cria
ção de áreas e reservas indígenas uma atitude paternalista do Es
tado. Qual é a sua opinião? 

- Não acho a legislação paternalista. O que ela reconhece são 
direitos, e direitos que não advêm do fato de os índios serem mais 
fracos, mas sim do fato de serem os primeiros habitantes. A Cons
tituição é clara nesse sentido: 'os índios têm direito originário 
à sua terra', o que significa que os seus direitos são anteriores 
à própria Constituição e ao próprio Estado brasileiro. O direito 
indígena à terra prevalece sobre qualquer outro. Não se pode 
criar, por exemplo, uma área de preservação ambiental, como 
uma Floresta Nacional, em terra indígena, porque isso seria uma 
expropriação. Nem tampouco uma reserva de garimpo. Muita 
gente acha que esses direitos só são justificáveis enquanto os ín
dios não se integrarem à sociedade nacional, a partir do que se 
tornariam dispensáveis. Este argumento tem sido utilizado de di
versas maneiras, inclusive pelos órgãos oficiais que tentam clas
sificar os índios em aculturados e não aculturados. 

- É comum questionar também o direito dos índios a gran
des extensões de terra, em detrimento dos trabalhadores sem terra ... 

- Muita gente tenta veicular essa idéia, de que as áreas indí-
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FIGURA 2 Pista de Paapiú, que foi tomada pelos garimpeiros. 

genas seriam 'muita terra para pouco índio'. Basta, porém, olhar 
a distribuição fundiária no Brasil para perceber que a concen
tração maior de terras não está nas mãos dos índios. Este argu
mento é faccioso. O problema. dos sem-terra existe por falta de 
uma política fundiária justa, não por culpa dos índios. Certas 
fazendas são maiores que as reservas indígenas e têm menos gente. 

- O que justifica o tamanho das áreas e reservas indígenas? 
- Os índios têm um modo de vida particular que pressupõe 

um território grande e contínuo. Por exemplo, os casamentos e 
as festas exigem, muitas vezes, que grupos inteiros se desloquem 
de um lugar para outro; a dieta indígena é muito variada e exige 
diversos produtos dispersos na floresta (ver 'Modo de vida Ya
nomami'). Da mesma forma, os seringueiros necessitam de gran
des áreas. Estive há pouco tempo na Reserva Extrativistá do va
le do Juruá, no Acre, e pude comprovar que, embora a região 
esteja totalmente povoada, a densidade populacional é baixa. A 
economia dos índios e seringueiros baseia-se no uso extensivo da 
floresta, e a forma de ocupação praticada por eles não é preda
tória, ao contrário, assegura a preservação da floresta e dos seus 
recursos naturais. Agora, algumas pessoas acham que seria mais 
fácil os índios plantarem arroz e feijão. Dessa forma, reduzir
se-iam as áreas indígenas e, pronto!, não se falaria mais nisso. 
Acho que essa é uma visão limitada do problema. Tal atitude 
resultaria numa perda inestimável para a humanidade. O conhe
cimento da natureza que os índios possuem é valiosíssimo. A pos
sibilidade de introdução de novas espécies nos hábitos alimenta
res ou mesmo a introdução de novos medicamentos são alguns 
exemplos da importância desse conhecimento. Não se deveres
tringir o que se tem, mas, ao contrário, preservar e investir na 
diversidade. Isso é plenamente aceito do ponto de vista biológi
co: valoriza-se o patrimônio genético como um potencial de di
versidade. Do ponto de vista social, vale a mesma coisa. É preci-
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so respeitar as formas diferentes que têm os homens de se orga
nizarem em sociedade. Esse banco de sociabilidades é também 
uma riqueza da humanidade, a ser conservada para o futuro, uma 
reserva contra a ameaça de homogeneização global, a ameaça 
da entropia. A 'sociodiversidade' é tão importante quanto a bio
diversidade. 

- Há, portanto, uma relação nítida entre a preservação da 
floresta e a demarcação das áreas indígenas. Isso deveria ser ofi
cializado? Os índios deveriam tornar-se os responsáveis pela pre
servação da floresta? 

- Basta você olhar um mapa da Amazônia para ver que nem 
todas as áreas preservadas são áreas indígenas, mas todas as áreas 
indígenas são preservadas. Vi fotos de satélites em que era pos
sível distinguir nitidamente as áreas ocupadas pelos índios das 
ocupadas por outros agrupamentos humanos, principalmente pelo 
garimpo e pela mineração. Na área ocupada pelos Yanomami, 
chamava a atenção a diferença de coloração das águas dos rios, 
causada pela contaminação por mercúrio. A qualidade da água 
do rio Mucajaí foi alterada a tal ponto pelo garimpo que os ín
dios não podem mais comer os peixes ou beber daquela água. 
É um problema de saúde pública que afeta, inclusive, as popula
ções não indígenas da região. Atualmente, em Boa Vista, as pes
soas têm medo de comer peixe. 

Você me pergunta se áreas indígenas devem ser oficialmente 
áreas de preservação ambiental. Na realidade, quase todas elas 
já o são, com exceção daquelas em que o confinamento territo
rial degradou as condições de vida dos índios. Nas reservas indí
genas preservadas, expressam-se os interesses ambientais preser
vacionistas da humanidade e os interesses específicos de popula
ções para as quais um meio ambiente não degradado é condição 
para a reprodução física e cultural. Nesse sentido, é muito signi
ficativa a 'Aliança dos povos da floresta' que reúne índios e se-
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ringueiros em_ torno da defesa da floresta amazomca, que é 
também a defesa de sua forma tradicional de viver. Conh~ci em 
Alagoas um grupo indígena, cujo território havia sido reduzido 
a três hectares de terra. Desses míseros três hectares, um e meio 
era preservado - a única mata da região-, simplesmente por
que era necessário que o ritual central do grupo fosse realizado 
na mata. Se aos grupos indígenas for reconhecido o direito à terra 
necessária ao seu modo tradicional de viver, eles se tornarão, de 
fato, os guardiões dessas terras e de seus recursos natµrais. O 
que não quer dizer, no entanto, que, em vez de áreas indígenas, 
devam ser decretadas áreas de preservação ambiental, pela boa 
razão de que seriam muito enfraquecidos os direitos dos índios 
que, como já vimos, são de natureza histórica. 

- Você tocou num ponto interessante: a ação predatória do 
garimpo. As mineradoras costumam apresentar-se como a alter
nativa racional ao garimpo. Isso é verdadeiro? 

- A invasão de uma região por milhares de pessoas é certa
mente uma coisa gravíssima, com conseqüências imprevistas. Mas 
a atividade das mineradoras, embora elas se apresentem como 
mais civilizadas, pode também ser extremamente predatória. Esses 
argumentos são artifícios utilizados pelas mineradoras para ti
rarem os garimpeiros das áreas mais promissoras. As minerado
ras nunca denunciam a ação predatória do garimpo com inten
ção de sustar a extração mineral numa determinada região, mas, 
sim, com a intenção de substituí-lo na atividade. Em área indí
gena, é bom esclarecer, o garimpo é inadmissível, e a mineração 
das riquezas do subsolo exige condições especiais e depende da 
aprovação do Congresso Nacional. É esta a situação legal. Ago
ra, entre a situação legal e a situação de fato existem grandes 
abismos. 

- Com que argumentos foi proibido o acesso de antropólo
gos e médicos à área Yanomami? 

- Alegaram-se 'questões de segurança nacional' e 'defesa do 
território nacional'. Esses argumentos me parecem estranhos: 
quando se trata de garimpeiros o acesso é franqueado. Agora, 
quando são especialistas, em trabalho de campo, o acesso é proi
bido. Mais espantosa ainda, dadas as condições de saúde da po
pulação Yanomami, é a retirada de médicos! Realmente, não é 
fácil entender a lógica subjacente a essa proibição, a não ser co
mo o desejo de não ter testemunhas. Há um caso que exemplifi
ca bem essa questão: em 1986/87, Pierrette Ziegler, geógrafa suíça 
que estava realizando pesquisa na área Yanomami, viajou ao Rio 
de Janeiro para apresentar um trabalho no festival internacio
nal de filmes etnográficos. Quando quis voltar, foi impedida pe
la Funai. Só depois de muitos meses e da intervenção da Procu
radoria Geral da República, ela conseguiu recuperar seus per
tences e seu material de campo. Assim mesmo, verificou que suas 
coisas haviam sido revistadas. A Procuradoria exigiu explicações 
da Funai e da Polícia Federal. A justificativa por terem mexido 
nas suas coisas foi a de que, _por possuir mapas - e isso era ób
vio que uma geógrafa possuiria-, poderia estar praticando es
pionagem na região. 
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Apenas recentemente, em novembro de 1989, atendendo à exi
gência da Procuradoria Geral da República, e depois de um lon
go processo, os médicos puderam visitar o local. O relatório da 
médica Maria Gorete Selau foi dramático. Com base nele, a Pro
curadoria exigiu uma ação médica na área. A Funai alegou que 
não tinha recursos e pediu auxílio à Comissão pela Criação do 
Parque Yanomami (CCPY) e a outras entidades. Depois voltou 
atrás e acabou enviando o antropólogo Bruce Albert e uma equipe 
de médicos para a área Yanomami. Até esse momento, Bruce 
Albert, como antropólogo, estava impedido de entrar na área 
Yanomami. 

- A Procuradoria Geral da República teve uma participação efe
tiva na tentativa de solução do conflito. Como explicar essa to
mada de posição por parte de um órgão público? 

- Isso se deve ao fato de a nova Constituição atribuir 'à Pro
curadoria Geral da República a defesa judicial dos índios. An
tes, essas funções eram encargos da Funai. Mas a Funai, com 
a estrutura que possui, e estando vinculada ao Ministério do In
terior, não tomava providências. A Procuradoria, ao contrário, 
assumiu plenamente seu dever constitucional e entrou em juízo 
em defesa dos índios. Isso mudou qualitativamente a situação 
dos direitos dos índios no Brasil. Pudemos constatar, a partir 
deste novo fato, uma atitude mais positiva no sentido da defesa 
dos índios, pelo menos quanto às iniciativas judiciais. Ao mes
mo tempo, deve-se assinalar o confronto entre judiciário e exe
cutivo. Foi o primeiro embate entre os poderes desde a votação 
da nova Constituição. O executivo resistiu o quanto pôde no cum
primento da decisão judicial a favor da retirada dos garimpeiros 
da região. 

- Você acredita que o fato de o Ministério Público estar en
volvido na questão pode realmente significar uma maior garan
tia para as nações indígenas? 

- Eu acredito na lei. Agora, assim como é necessária a exis
tência de leis que contemplem os direitos indígenas, também é 
preciso a mobilização da sociedade civil, através de suas entida
des, para garantir o atendimento a esses direitos. A Ação pela 
Cidadania é isso: um conjunto de entidades que deseja e exig; 
que a lei seja cumprida. Nosso objetivo é conseguir criar e con
solidar neste país uma atitude de cidadania, de respeito à lei. Em 
matéria de legalidade, tornou-se evidente que só há duas opções: 
é tudo ou nada. Transigindo com a legalidade em um canto dis
tante do país, todos os direitos ficam ameaçados. Em função dis
so, acho que a situação do índio já mudou substancialmente no 
Brasil. Antigamente os problemas dos índios eram 'coisa de an
tropólogo', mas graças à participação das grandes entidades não 
governamentais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a pró
pria SBPC, estamos atingindo um novo patamar, em que a opi
nião pública está muito mais presente. Isto é fundamental. Acho 
que a Procuradoria Geral da República está respondendo a esta 
mobilização com muita eficácia e de uma forma extremamente 
competente. 
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A situação dos índios Y anomami se 
agravou em janeiro de 1974, com o iní
cio da construção da rodovia Perimetral 
Norte (BR 210). A estrada fazia parte do 
Plano de Integração Nacional, com o 
qual o governo Médici pretendia coloni
zar o 'grande deserto demográfico' repre
sentado pela Amazônia. Interrompidas 
em 1976, as obras deixaram dezenas de 
mortos entre os índios, vítimas de doen
ças transmitidas pelos peões que trabalha
vam na rodovia. De acordo com um le
vantamento feito pela professora Alcida 
Ramos, do Departamento de Antropolo
gia da Universidade de Brasília, entre es
sas doenças estava o sarampo que, numa 
epidemia em 1977, reduziu à metade a po
pulação de quatro aldeias do vale do rio 
CatrimanL 

A construção da rodovia, porém, não 
foi a única fonte de problemas para os 
Ya~omami. Em 1975, antes da interrup
ção da rodovia, o governo havia divul
gado os resultados do Projeto Radam
Brasil, tornando pública a existência de 
grande quantidade de urânio, ouro, dia
mante e cassiterita nas terras dos Yano
mami. Assim, a partir dessa data, os ín
dios viram-se às voltas com sucessivas in
vasões de suas terras, principalmente na 
serra dos Surucucus, o coração da nação 
Yanomami, área que concentra o maior 
número de aldeias. Se em 1975 havia oi
to garimpeiros em Surucucus à procura 
de cassiterita, um ano depois esse núme-
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ro saltaria para 500, a maioria interessa
da em ouro. Os conflitos se multiplica
ram e os invasores terminaram expulsos 
em setembro de 1976. Ainda assim, no
vas levas de garimpeiros continuaram a 
invadir a reserva e os conflitos logo ga
nharam repercussão internacional. 

Os anos 80 começaram com uma gran
de campanha nacional e internacional em 
favor da demarcação das terras tradicio
nais dos Yanomami. Finalmente, em ja
neiro de 1985, a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) reconheceu, com a Porta
ria n? 1 817, o direito dos índios à cria
ção do Parque Y anomami e o direito às 
terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indígenas, com 9 419 108 hectares. A rea
ção dos garimpeiros foi violenta. No dia 
14 de fevereiro daquele ano houve uma 
tentativa de invasão do território Yano
mami. Sob a liderança do atual presidente 
da União Sindical dos Garimpeiros da 
Amazônia Legal, José Altino Machado, 
44 garimpeiros desembarcaram em Suru
cucus depois que uma pequena milícia 
rendeu quatro soldados e um sargento 
que vigiavam a área. No dia seguinte os 
invasores foram expulsos por tropas do 
Exército, das polícias federal e militar, en
quanto a força aérea bloqueava cinco 
aviões que partiriam em direção a Suru
cucus lotados de garimpeiros, além dos 
27 ônibus barrados na rodovia que liga 
Manaus a Boa Vista. 

Na opinião da antropóloga Alcida Ra-

mos, desde 1970 os militares tinham pla
nos para a região, o que se pode compro
var pela construção da Perimetral Nor
te. Com o Projeto Calha Norte, cujo ob
jetivo básico é a criação de infra-estrutura 
para a ocupação militar e a colonização 
econômica (ver 'Coisa de branco', em 
Ciência Hoje n? 34, Suplemento da 39~ 
Reunião Anual da SBPC), os militares as
sumiriam o controle efetivo de toda a re
gião Norte do país. No ano seguinte ao 
da expulsão dos garimpeiros, o Ministé
rio da Aeronáutica ampliou a pista de 
pouso de Paapiú, vizinha a Surucucus, 
definindo-se o trecho de cem metros qua
drados em volta da pista como área de se
gurança nacional, destruindo a maloca 
Yanomami. Dois anos depois, em 1988, 
essa mesma área já se encontrava total
mente ocupada por barracas de comércio 
dos garimpeiros, desta feita protegidos 
pelos interesses militares. 

Os conflitos, portanto, não cessaram 
com a criação do Parque Yanomami. Ao 
contrário, com a entrada dos militares em 
cena, as disputas continuaram marcadas 
pela violência. Em agosto de 1987, essa 
violência ganharia as páginas da grande 
imprensa com o assassinato de quatro ín
dios. No mesmo período, as equipes mé
dicas da Comissão pela Criação do Par
que Yanomami (CCPY), a missão católi
ca Catrimani (inicialmente acusada dos 
assassinatos pela Funai) e os pesquisado
res universitários foram expulsos da re-
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giao. "Acho que não queriam testemu
nhas do massacre'', acusa Alcida, que es
tuda os Yanomami desde 1968, quando 
viajou pela primeira vez para a região ha
bitada pelos Sanumá (um dos quatro gru
pos Yanomami). Oficialmente, só funcio
nários da Funai e militares do Calha Nor
te entravam na região. Meses depois os 
membros da missão Catrimani receberam 
autorização para voltar, mas, apesar da 
expulsão das equipes médicas, a Funai 
não providenciou assistência aos índios. 
'' A Funai nos expulsou e abandonou os 
índios", comenta a professora da unB. 

O pior, no entanto, ainda estava por 
vir. A expulsão da CCPY seria seguida de 
um dramático retrocesso. no reconheci
mento do direito dos índios às terras. Em 
outubro de 1988, foi publicada a porta
ria interministerial n? 160, criando duas 
florestas nacionais e um parque nacional, 
no interior dos quais deveriam ser demar
cadas 19 áreas indígenas descontínuas. A 
portaria reduziu o território Yanomami 
de terras contínuas em mais de 70%, di
vidindo o restante em 'ilhas' que somam 
2 435 mil hectares e reconhecendo um di
reito de posse limitado a outros 5 781 mil 
hectares. Os protestos começaram, mas 
um mês depois, em novembro, uma no
va portaria (n? 250) revogou a primeira, 
esclarecendo que a posse dos Y anomami 
se restringia às 19 áreas descontínuas de
limitadas. Era flagrante o descumprimen
to do artigo 231 da Constituição Federal, 
que garante aos índios "os direitos origi
nários sobre as terras que tradicionalmen
te ocupam". Segundo Alcida Ramos, 
uma das explicações para esta fragmen
tação do território Yanomami é o temor, 
expresso no Projeto Calha Norte, da cria
ção de um 'estado Yanomami' unindo 
terras brasileiras e venezuelanas. 

Para o Procurador da República Eu
gênio Aragão, o Projeto Calha Norte ser
ve para escamotear interesses econômicos 
poderosos em torno da exploração do ou
ro. Calcula-se que o número de garimpei
ros ilegais na reserva indígena já tenha 
chegado a 40 mil. O garimpo mais inten
so e que mais provocou danos foi insta
lado em Paapiú, onde havia um posto 
abandonado pela Funai . Em outubro de 
1989, quando uma epidemia de malária 
grassou entre índios e garimpeiros, o juiz 
federal da 7~ Vara do Distrito Federal, 
Novely Vilanova da Silva Reis, concedeu 
liminar à medida cautelar solicitada pelo 
Ministério Público para interdição de to
da a área indígena tradicional. O juiz atri
buiu à Funai a tarefa de retirada dos ga-
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rimpeiros, com o apoio da Polícia Fede
ral. Tanto a Funai quanto a Polícia Fe
deral alegaram não dispor de condições 
para cumprir a determinação judicial e no 
dia 27 de novembro o juiz Novely Vila
nova requisitou as tropas da Aeronáuti
ca e do Exército para garantir o cumpri
mento da liminar. No dia 5 de dezembro, 
o juiz federal João Baptista Coelho 
Aguiar, da 1 ~ Vara do Distrito Federal, 
concedeu outra liminar ao Ministério Pú
blico, àrdenando ao Ministério da Aero
náutica a interdição das pistas das áreas 
indígenas Y anomami para pouso e deco
lagem de vôos civis. 

No mesmo dia o presidente da Funai, 
Iris Pedro de Oliveira, comunicou ao se
nador Severo Gomes (PMDB-SP) que a 
equipe de saúde que estava sendo mon
tada pela Ação pela Cidadania em con
junto com o órgão indigenista não faria 
mais a viagem ao território Yanomami em 
8 de dezembro, conforme fora acertado. 
De acordo com Íris Pedro, a equipe da 
Ação pela Cidadania poderia prejudicar 
o trabalho das equipes da Funai e do Mi
nistério da Saúde que iriam a Roraima, 
participando da operação Y anomami, de
sencadeada a partir de 2 de janeiro. A 
operação, que previa a retirada dos ga
rimpeiros, levou o ex-presidente José Sar
ney a urna cadeia de rádio e televisão no 
dia 29 de janeiro. 

'' A operação Y anomami é um dos 
acontecimentos mais importantes que re
gistram o respeito de meu governo aos di
·reitos -humanos", afirmou o presidente. 
A aparente boa vontade do presidente 
não se traduziu em resultados. Ao con
trário, Sarney ratificou um acordo firma
do entre representantes dos garimpeiros, 
o diretor geral da Polícia Federal Romeu 
Tuma e o ex-governador de Roraima Ro
mero Jucá Filho, criando, por decreto, as 
três reservas garimpeiras, nas regiões de 
Uraricaá-Santa Rosa (que tem uma fai
xa de intersecção com as terras Yanoma
mi), Catrimani-Couto Magalhães e Ura
ricoera (estas últimas situadas dentro do 
território indígena). No último dia 10 de 
abril, o juiz Novely Vilanova determinou 
à Funai que continuasse a retirada dos in
vasores, "desconsiderando as reservas ga
rimpeiras criadas pelos decretos n~s 
98· 959 e 98 960". A ordem judicial se re
feria apenas às duas áreas situadas den
tro do território Yanomani. 

Além de lutar contra os invasores, os 
índios estão às voltas com sucessivas epi
demias, trazidas -f)elos brancos. Em 1989, 
um grupo da Ação pela Cidadania e ou-

tro chefiado pela médica Maria Gorete 
Selau receberam autorização para visitar 
a reserva. Em Paapiú, Maria Gorete en
controu apenas 11 índios Yanomami, vi
vendo numa pequena maloca, a 50 me
tros da cabeceira da pista de pouso usa
da pelos garimpeiros. O quadro sanitá
rio encontrado pelas equipes de saúde de
monstra que o agravamento da saúde da 
população Yanomami é a mais violenta 
conseqüência da exploração clandestina 
do garimpo em Roraima. Vários relató
rios atestam a relação direta entre o au
mento das taxas de morbidade e de mor
talidade entre os índios. Dados da pró
pria Funai indicam que a partir de 1988 
os Yanomami passaram a adoecer muito 
mais do que todas as outras seis etnias in
dígenas de Roraima juntas. Em 1987, es
se grupo representava 15 OJo das interna
ções feitas na Casa do Índio, segundo le
vantamento apresentado pelo médico da 
Funai, Oneron de Abreu Phitan, ao pre
sidente do órgão. Em novembro passa
do, quando a médica Maria Gorete Se
lau esteve na Casa do Índio, atendendo 
à solicitação do Ministério Público, das 
230 pessoas internadas, 197 ou 86% eram 
Yanomami. A maior parte dos pacientes 
era de regiões com intensa atividade ga
rimpeira. Em novembro, 75% dos Yano
mami procediam de Paapiú. 

A malária é a mais freqüente das doen
ças que têm acometido os Y anomami nos 
últimos três anos. A incidência registra
da em 1989 foi cinco vezes maior que a 
do início de 1987, adquirindo caráter epi
dêmico até mesmo em lugares onde a 
doença não existia. A médica Ivone Me
negola, da Ação pela Cidadania, e o an
tropólogo Bruce Albert, da unB, num le
vantamento realizado de 17 de janeiro a 
15 de fevereiro de 1990, constataram que 
em algumas comunidades Yanomami a 
incidência de malária superou os 90% da 
população. Também têm sido registrados 
casos de doenças sexualmente transmis
síveis - antes inexistentes entre os Ya
nomami. Estas informações, somadas ao 
quadro desolador que constatou pessoal
mente no ano passado, levam a antropó
loga Alcida Ramos a acreditar que a con
vivência pacífica entre garimpeiros e Ya
nomami, preconizada por algumas auto
ridades, é impossível. " Como pode ha
ver convivência pacífica com esse grau de 
destruição?", pergunta a pesquisadora. 

MARGARETH MARMORI 
CIÊNCIA HOJE, BRASÍLIA 
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o MODO D E VIDA VANOMAMI 
Não se sabe há quantos séculos os Ya

nomami ocupam o extremo Norte do Bra
sil - numa área que abrange parte de Ro
raima e do Amazonas - e o sul da Ve
nezuela. No Brasil, o território Yanoma
mi é limitado tradicionalmente pela mar
gem esquerda do rio Negro e pela mar
gem direita do rio Branco. Na Venezuela 
eles ocupam aproximadamente dez mi
lhões de hectares. A população Yanoma
mi é estimada em 22 mil pessoas, sendo 
cerca de dez mil no Brasil, distribuídas em 
130 aldeias. A nação está dividida em 
quatro grandes grupos - Sanumá, Ya
nomam, Yanomamo e Yanam - que fa
lam línguas diferentes mas inteligíveis en
tre si. Existem também inúmeros diale
tos, fato que é motivo de brinc·adeira en
tre as crianças, que gostam de imitar o so
taque de indígenas de outras aldeias. 
Estima-se que no Brasil a população Ya
nomami chegue a dez mil índios , que se 
somariam a outros 12 mil na Venezuela, 
espalhados em dez milhões de hectares no 
sul daquele país. Como os Yanomami 
têm o hábito de cremar os seus mortos e 
ingerir as cinzas dos ossos carbonizados, 
é difícil reconstruir o passado dessas tri
bos, ainda que haja indicações de que se 
expandiram a partir da serra do Parima, 
que divide as bacias dos rios Orinoco (na 
Venezuela) e Amazonas. 

A necessidade de uma reserva de ter
reno contínuo para a sobrevivência dos 
Yanomami pode ser mais bem com
preeendida quando se conhecem alguns 
traços de sua organização. A antropólo
ga Alcida Ramos , da UnB, destaca em 
seu livro Memórias Sanumá - espaço e 
tempo numa sociedade Yanomami (com 
lançamento previsto para os próximos 
meses, numa co-edição da Editora da 
UnB e da Marco Zero) a importância que 
têm os igarapés e as trilhas traçadas pe
los índios - que não conhecem os limi
tes estabelecidos pela portaria interminis
terial n? 250/ 88 - na transmissão de no
tícias e tradições entre as várias aldeias. 

"Nos igarapés está inscrita uma geo
grafia que também é história'', relata Al
cida, que há mais de 20 anos estuda aso
ciedade Yanomami. As trilhas partem de 
cada aldeia, formando uma verdadeira 
teia, ligando não só as comunidades en
tre si como também os acampamentos de 
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verão, áreas de caça, as roças recentes e 
as antigas. Trilhas e igarapés cobrem to
do o território de mais de nove milhões 
de hectares e mantêm a cadeia de relações 
entre as quase 150 aldeias Y anomami no 
Brasil. 

Os freqüentes deslocamentos das tribos 
explicam em parte a dificuldade de com
patibilizar a divisão do espaço Yanoma
mi, determinada pelo governo federal, 
com a realidade vivenciada pelos índios. 
Um dos motivos desses deslocamentos é 
o curto período produtivo das roças, on
de são cultivadas espécies como a bana
na, o cará, o inhame, a batata-doce e a 
taioba. Em dois ou três anos a roça tem 
que ser abandonada em virtude do esgo
tamento do solo, inadequado para a agri
cultura convencional. O avanço das er
vas daninhas sobre a roça é o primeiro in
dício de rejuvenescimento da floresta. E 
os Yanomami sabem que chegou a hora 
de fazer outra plantação. "Abandonar a 
roça pode parecer sinal de preguiça, mas 
revela uma sabedoria ecológica incrível", 
comenta Alcida. "Na roça velha, as som
bras de pequenos arbustos espinhosos e, 
depois, de árvores de porte médio prote
gem os brotos das grandes árvores que, 
sem o destocamento até a raiz, conseguem 
se recuperar da coivara e do uso intensi
vo do solo", explica. Por isso, depois de 
algum tempo, é mais fácil abrir outro ro
çado do que limpar a antiga plantação. 

Assim que uma roça começa a perder 
seu vigor, a. aldeia abre uma outra e há 
ocasiões em que uma mesma comunida
de tem várias plantações em estágios di
ferentes . Chega um momento em que as 
roças mais novas começam a ficar muito 
longe da aldeia. Então é hora de a aldeia 
se mudar. Algumas gerações mais tarde, 
com a floresta e o solo já recuperados, 
os índios podem voltar para os mesmos 
lugares que abandonaram e que não per
deram de vista por causa das trilhas . 

A caça, praticada o ano inteiro indivi
dualmente ou em grupos, dá preferência 
a animais como a paca e a queixada. Du
rante a temporada de caça, os homens de 
uma mesma aldeia se reúnem com seus 
convidados para a cerimônia de homena
gem aos mortos. A floresta garante a co
leta de produtos silvestres como o 'nabi', 
uma larva que cresce nos troncos apodre-

cidos de palmeiras, favos de mel, rãs , fru
tas e nozes. Em razão da distribuição de 
vegetais e animais na floresta amazônica 
(onde a quantidade de espécies é imensa 
mas muito dispersa}, a possibilidade de 
extinção desses recursos alimentares é 
muito alta. 

''É preciso manter áreas de refúgio pa
ra os animais, dando oportunidade às es
pécies para recomporem seu equilíbrio de
mográfico", afirma Alcida Ramos no pa
recer 'Terra e sobrevivência da cultura 
Yanomami', preparado sob encomenda 
da Procuradoria Geral da República. Os 
Yanomami , cientes de que a concentra
ção populacional esgota rapidamente os 
recursos da floresta, privilegiam a disper
são territorial no seu sistema político, eco
nômico e social. As aldeias Y anomami 
têm em média de 30 a 150 pessoas. 

A paisagem da floresta e a rotina dos 
Yanomami são radicalmente modificadas 
pelas variações climáticas. No período das 
chuvas, de junho a novembro, a mata 
mais parece um imenso aguaceiro , tor
nando quase impossível o deslocamento 
na floresta. A seca, de dezembro a maio, 
transforma completamente a vida dos ín
dios. Nesse período, famílias inteiras vi
sitam outras aldeias, em viagens que são 
comuns, no intuito de dividir com os ami
gos o excesso de produção agrícola. A so
brevivência das tribos indígenas, como se 
vê, está intimamente ligada ao conheci
mento profundo de seu território de ori
gem e do riquíssimo sistema de comuni
cação desenvolvido entre as aldeias. 

A defesa da criação de um parque Ya
nomami com mais de nove milhões de 
hectares de área contínua se baseia em 
evidências de que somente um terreno 
amplo pode garantir a sobrevivência desse 
povo. Mesmo que as áreas das 'ilhas' fos
sem respeitadas, os 'corredores' entre es
ses terrenos impediriam a comunicação 
entre as aldeias e o movimento das comu
nidades . Além disso, segundo a antropó
loga Alcida Ramos, a divisão das 19 
'ilhas' foi feita aleatoriamente, uma vez 
que elas sequer correspondiam às áreas 
de concentração dos índios em 1988. Es
te é um exemplo dramático de como o di
vórcio entre a lei e a realidade pode vir 
a provocar o lento extermínio de uma na
ção. (M.M.) 
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Nossa empresa 
vive com uma idéia 

fixa na cabeça. 

Impressoras. 
Impressoras. Esse é o nome do nosso negócio. 
Uma verdadeira idéia fixa, que frequenta a cabeça de técnicos, funcionários e 
executivos da Rima, diariamente. 
Especializada, como impõe o moderno conceito empresarial, a Rima só faz impressoras. 
E é graças a isso que assegura ao setor de micro- informática, uma permanente evolução. 
Seja no desenvolvimento de produtos, seja na prestação de serviços e apoio técnico. 
Disso depende o nosso sucesso. 
Impressoras. Quem tem essa idéia fixa na cabeça, só pode fazer dela o melhor negócio. 

~I~ 
IMPRESSORAS S.A. 



SE VOCÊ TIVER UM PROJEJQ UMA II 
DE BENEFIOAR MILHOES DE BRi 
EDUCACAO CULTURA, CIÊNCIA E 
AO IADO DA MARCA DE QUEM. 



ÉlA,UM SONHO OU UMA VONTADE 
\SILEIROS, LEVANDO A ELES MAIS 
íECOIDGIA, PONHASU,\MARCA 
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Para colocar sua marca ao lado da nossa e a nossa ao lado da sua, procure a Fundação Roberto Marinho. 
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CIÊNCIA, O PA1RIMÔNIO DA COPERSUCAR. 
TRANSPARENTE E SEM FRONTEIRAS. 

A ciência da Copersucar é sem
pre acreditar em tudo o que faz. 
Assim, a necessidade de aprimo
rar a tecnologia, reduzir custos 
de produção, elevar a produtivi
dade e gerar novos produtos 
no setor da agroindústria da ca
na-de-açúcar motivam a Copersu
car a investir todos os anos cer
ca de US$ 25 milhões no desen
volvimento e na transferência 
de tecnologia. 

Profissionais do mais alto ní
vel fazem do Centro de Tecnolo
gia Copersucar a principal fron
teira na absorção e disseminação 
de novas técnicas a serem utiliza
das na agricultura e na indústria 
da cana, do açúcar e álcool. 

No entanto, o objetivo de ge
rar novos conhecimentos só se 
completa quando são incorpora
dos ao sistema de produção. 
Além de assistência direta, iden-

tificando problemas e atenden
do às necessidades específicas, 
a transferência de tecnologia se 
realiza também através de pales
tras, cursos, treinamentos, ampla 
coleção de publicações técnicas 
importantes convênios firmados 
no Brasil e no Exterior. 

Mas a ciência é transparente . 
E todo este privilégio vai muito 
além das fronteiras da Copersu
car e suas cooperadas. A constan
te busca pelas soluçôes através 
do estudo e desenvolvimento al
cança universidades, centros de 
pesquisas e mesmo outras cultu
ras e atividades do setor agrícola. 

Para a Copersucar, isso é par
te de uma iniciativa séria. Inicia
tiva de acreditar nos avanços 
da ciência como um patrimônio 
sem fronteiras. Onde os limites 
são traçados dia-a-dia. Safra após 
safra. 

COPERSUCAR rl-Q 
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