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AMAZÔNIA - ESPAÇO

Fonte: INPE, 2005 (modificado)

Limites da

Amazônia

Oceano Atlântico



As Águas Superficiais da Amazônia

Fonte: Imagem com o posicionamento dos três tipos de águas da Amazônia, segundo estudos clássicos
sobre a região. Fonte: INPE (2005) e Salati et al (1983), modificados.

- Divisão Clássica – Restrito ao contexto de superfície



mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119792274



A ÁGUA INVÍSIVEL



❖É um conjunto de camadas geológicas

(Cretáceo Superior ao Terciário), as quais

armazenam reservas expressivas de água

subterrâneas.

❖Estas camadas se estendem dos contrafortes

da Cordilheira dos Andes, em continuidade

vertical e lateral, até a Ilha do Marajó, na Foz do

rio Amazonas, associadas às bacias sedimentares

do Acre, Solimões, Amazonas e do Marajó.

Sistema Aquífero Grande Amazônia SAGA



As Bacias da Região Hidrográfica Amazônica com indicações de espessura (Isópacas) dos
preenchimentos e seus limites estruturais (modificado de Caputo 2011)



PERFIL GEOLÓGICO

Fonte: Wanderley Filho & Travassos (2011).



CARACTERIZAÇÃO LITOLÓGICA DO SAGA
(Fonte: ANA , 2015)



OS COMPARTIMENTOS DO SAGA

Em termos proporcionais o SAGA, volumetricamente, 

apresenta a seguinte distribuição por bacia.

Bacia Área da bacia 

(Km²)

Volume do SAGA 

(km³)

Reservas 

hídricas (km³)

Acre 150.000 162.000 23.960

Solimões 600.000 286.800 25.950

Amazonas 500.000 422.000 37.900

Marajó 55.000 404.800 74.710

TOTAIS 1.305.000 1.275.000 162.520

Estimativas de reservas de águas subterrâneas nas bacias sedimentares do Vale Amazônico 

(Abreu et al. 2015).



QUALIDADE DAS ÁGUAS  DO SAGA

Trabalho de divulgação do SAGA – 2013 (Cong. Inter. Meio Ambiente

Subterrâneo); Caracterização e Reservas (Contribuições à Geologia da

Amazônia – SBG-NO). 2015

Os estudos da ANA – 2015 (SAAB) - Avaliação dos Aquíferos das Bacias

Sedimentares da Província Hidrogeológica Amazonas no Brasil

A sigla SAGA

UMA CONCORDÂNCIA:

todas as formações, independente da sua natureza arenosa ou pelítica, estão

interligadas por variações laterais de fácies e por circuitos de fluxo através de

fraturas. Um só meio poroso; um grande sistema de águas subterrâneas,

multibacias e multicamadas, livre a semi-confinado



SAGA

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E CARACTERÍSTICAS DO MEIO 

GEOLÓGICO

Influência neotectônica (malha de fraturas e falhas e movimentações

verticais); compartimentação geológica;

O intemperismo químico praticamente consumado;

Predominantemente arenosas: mais arenosas no leste e mais argilosas

no oeste); fraca mineralização das águas. Maturidade composicional.

A ocorrência de paleoáguas



SAGA
Fraco Gradiente hidráulico: as águas subterrâneas apresentam baixa

velocidade de fluxo; baixa renovação dos estoques, o que aumenta os

riscos de salinização ( 500m)

Superfície de cargas potenciométricas verticalmente governada pelas

cargas hidráulicas da rede hidrográfica, toda ela constituída de rios

perenes;

Variação vertical da velocidade do fluxo

Tempo de permanência variável (idades das águas)



QUALIDADE DAS ÁGUAS: CARACTERÍSTICAS GERAIS

▪São naturalmente ácidas (ácidos húmicos);

Fe, Al, Mg (camadas geológicas delgadas relacionadas a

eventos de lateritização);

Ca, Mg (eventos restritos de deposição de camadas de

evaporitos);

Alterações no ciclo do N (influência antrópicas);

Baixa condutividade elétrica;

Baixa concentração de sais dissolvidos.



A ÁGUA INDIVISÍVEL

O Ciclo Hidrológico



AS ÁGUAS DA AMAZÔNIA: CARACTERIZAÇÃO E 

QUANTIFICAÇÃO

-ÁGUAS SUPERFICIAIS: igarapés, rios, lagos e paranás

-ÁGUAS ATMOSFÉRICAS: as chuvas, as nuvens e a 

umidade (transferência);

- ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: aquíferos.



Nascem em terrenos de rochas

cristalinas ao norte; são escuras e

transparentes, pobres em nutrientes;

são ácidas. Rios: Negro e Urubu

Origem no planalto Central; são 

esverdeadas e transparentes, 

composição química variável. 

Rio Tapajós.

Origem nos Andes; são turvas, ricas 

em nutrientes, neutras. Rios: 

Amazonas, Purus, Madeira e Juruá



Fonte: PNRH / MMA



Fonte: PNRH / MMA



Fonte: Matos
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- Águas Atmosféricas - Precipitações

Várias Fontes



A CIRCULAÇÃO DAS ÁGUAS NA AMAZÔNIA: O CICLO 

NATURAL - BALANÇO

✓ Macro-circulação

✓ Micro-circulação

✓ As transferências para outras regiões

✓ Balanço



As Águas da Amazônia
-

-Perfil longitudinal do fluxo hídrico da Amazônia

.

QQQQ



• SALDO – EXPORTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA



Águas da Amazônia
No Mundo (**)

ÁGUAS km³ TOTAL % do total % do mundo

Águas atmosféricas

Vapor 315 0,12

Precipitação (*) 13.785 6,88

SUB-TOTAL 14.000 7,00 0,92

Águas superficiais

Drenagem 8.610 4,30

Biota 5.385 2,68

SUB-TOTAL 13.995 6,98 3,24

Águas subterrâneas

No cristalino 9.918 4,95

No ambiente sedimentar 162.520 81,08

SUB-TOTAL 172.438 86,02 11,01

TOTAL 200.433 100,0 18,04

(*) Incluindo  reciclagem

(**) Das água doces, excluindo calotas polares e geleiras



A ÁGUA INDISPENSÁVEL



ALGUMAS QUESTÕES IMPORTANTES

Fluxo de Base

Fluxo Subterrâneo

Circulação Atmosférica

Regime de Chuvas e a Recarga

Cobertura Vegetal X Ciclo Hidrológico

Ocupação Antrópica da Amazônia

A Questão das Mudanças Climáticas

Diminuição das Áreas dos Espelhos D´Água Naturais



PERFIL GEOLÓGICO

Fonte: Wanderley Filho & Travassos (2011).





ALGUNS NÚMEROS AMAZÔNICOS

•20% da Água Doce do Planeta em cerca de 23.000 km de rios

navegáveis e uma malha hídrica incalculável;

•O rio Amazonas: 11% de todas as massas continentais de águas

doces do mundo;

•= 12X o Mississipi e 20X o Nilo;

•Descarga: 216.342 m³/s (1963; Marinha do Brasil

/USGS/Universidade do Brasil); 240.000 m³/s nas cheias;

•Avança tingindo o oceano por mais de 200km



QUESTÕES DESAFIANTES/MACROPROBLEMAS: O QUE A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA PODEM APORTAR AO CONHECIMENTO E À  GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DO SAGA

1. A CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA E O REGIME DE CHUVAS NA AMAZÔNIA

A RELAÇÃO ÁGUA X COBERTURA VEGETAL E A SUBSTITUIÇÃO 

DA FLORESTA POR CULTURAS VEGETAIS

(O Projeto Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da 

Amazônia – LBA)

2. A REINSERÇÃO PRODUTIVA DE ÁREAS ANTROPIZADAS

A ANTROPIZAÇÃO NA AMAZÔNIA

PANORAMA DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO



LARGE-SCALE BIOSPHERE-ATMOSPHERE EXPERIMENT IN 

AMAZÔNIA - LBA

Estudar as interações entre a Floresta Amazônica e as condições atmosféricas e

climáticas, em escala regional e mundial e como as mudanças climáticas globais

afetavam o funcionamento biológico, químico e físico da floresta e sua

sustentabilidade, assim como as mudanças na cobertura vegetal amazônica,

gerariam consequências climáticas e ambientais, tanto em escala local e regional

como global.

O pressuposto teórico: as florestas tropicais de todo o mundo, a amazônica

incluída, estavam sendo submetidas a taxas sem precedentes de desmatamento.

Consequências: essas mudanças bruscas, da floresta tropical, a substituição das

matas primárias e as alterações seletivas daí decorrentes influenciavam o

armazenamento do carbono, a dinâmica dos nutrientes, os fluxos dos gases

traço e as perspectivas de uso sustentável do solo na Amazônia.



LBA – UMA ATUALIZAÇÃO

- Balanço ambiental em termos de perdas e ganhos sociais, econômicos e ambientais,

considerando a substituição da floresta nativa (desflorestamento) por outras culturas;

- Impactos mesuráveis do desflorestamento e como eles estão afetando o equilíbrio das

variáveis ambientais no espaço amazônico;

- Desequilíbrios no ciclo das águas na incidência de chuvas (sistemas interno e externo) e as

consequentes manutenção do fluxo de base de toda a rede de drenagem e a recarga do SAGA;

a própria manutenção da floresta, assim como as transferências liquidas que se realizam para

outras regiões do Brasil e da América do Sul;

- Parâmetros e princípios adequados para o USO ou o NÃO USO do recurso natural

ÁGUA, inclusive definindo limites para tal;

- Estudos para que a sociedade concreta e racionalmente possa estabelecer diferentes

importâncias ou valias adequados ao uso ou não uso do recurso água.



Arco do 

Reflorestamento

Arco do reflorestamento na Amazônia 

Fonte: Modificado de https://imazon.org.br//wp-content/uploads/2014/07/Mapa1.jpeg

https://imazon.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Mapa1.jpeg


PANORAMA DA OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA 

]

Fonte: Fabiane Ferrão, 2020
DADOS OFICIAIS A Amazônia Legal possui 341 Unidades de Conservação e 385 unidades de Terras Indígenas.

O incremento de desmatamento acumulados de 2008 até 2019 o Estado do Pará aparece em primeiro lugar com

uma área desmatada de 35.334,81 km2 (41.59%). (INPE, IBGE, FUNAI



POR QUE PRESERVAR EQUILIBRADAMENTE A COBERTURA VEGETAL É 
IMPORTANTE SOCIAL E ECONOMICAMENTE?

- Serviços ambientais em oposição ao uso destrutivo da
floresta;

- Retenção do carbono evitando que ele aumente os gases
na atmosfera;

- Conservação da biodiversidade – bioeconomia (Instituto
de Biodiversidade da Amazônia);

- Manutenção do ciclo das águas, fator determinante para
o regime de chuvas no centro-sul e até para a Bacia do
Prata.



- Desflorestamento, queimadas e a emissão de CO2;

- Exploração madeireira predatória;

- O crescimento da garimpagem;

- Crescimento da agricultura e da pecuária; (fertilizantes e defensivos);

- Aberturas de estradas;

- Aparecimento e crescimento das cidades e vilas;

- Assoreamento dos rios.

AS ALTERAÇÕES DA PAISAGEM AMAZÔNICA E DO CICLO DAS ÁGUAS



DIMINUIÇAO DOS ESPELHOS D´AGUA  (Fonte MapBiomas -2022)

MapBiomas



AMAZÔNIA – ÁGUA  - FUTURO



UMA VISÃO EQUIVOCADA SOBRE A AMAZÔNIA

SE ALGUÉM ACREDITA QUE PODERÁ MANTER O “SANTUÁRIO

AMAZÔNICO” AUMENTANDO A REPRESSÃO PELO IBAMA, ICMBIO,

FORÇAS ARMADAS, AVIÕES, TANQUES, SATÉLITES.... ESTÁ

REDONDAMENTE ENGANADO!

O QUE PODERÁ SALVAR A AMAZÔNIA É A CIÊNCIA; É A APLICAÇÃO

DO CONHECIMENTO PARA QUE ESSE CONHECIMENTO POSSA TER

UMA FUNÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA QUE CONSIDERE EM PRIMEIRO

LUGAR AS PESSOAS QUE AQUI ESTÃO (cerca de 25 milhões de

pessoas – 12,3% da população brasileira).



OS ATORES:

A AMAZÔNIA PRECISA SER ENTENDIDA COMO UMA QUESTÃO
DO ESTADO BRASILEIRO

O PAPEL DA SOCIEDADE:

A PARTICIPAÇÃO DA CIÊNCIA:

THINK TANK PARA A AMAZÔNIA (INSTITUTO  DE ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS DA AMAZÔNIA)



Na sociedade do conhecimento em que vivemos as mudanças que
precisamos e que a região amazônica historicamente tanto deseja só
serão alcançadas com a formação de lideranças intelectuais, em
todos os campos do saber e da arte, solidamente bem preparadas e
sobretudo que desenvolvam uma atuação ética (capital intelectual);

O engajamento da sociedade através de ações fiscalizadoras
permanentes, das suas diversas organizações, sobre todas as
instâncias dos governos e dos Poderes Públicos é a garantia de um
controle social mais efetivo, na garantia do atendimento dos deveres
que o Estado tem para com os cidadãos.

O PAPEL DA SOCIEDADE



A PARTICIPAÇÃO DA CIÊNCIA

O aumento qualitativo e quantitativo de capital intelectual e a
disponibilização de estrutura operacional e financeira para a sua operação
criativa, aliados à formulação e a implementação de uma gama de
políticas públicas duradouras, estabelecidas acima dos interesses de
grupos, de qualquer natureza e centradas no resgate da enorme dívida
social de que a região é credora, constituem-se a base para uma ação
transformadora efetiva.

O fortalecimento e a ampliação de instituições de pesquisa e ensino
sérias, comprometidas em fornecer as ferramentas para que, através do
desenvolvimento econômico sustentável, se alcancem os ideais de justiça
social, solidariedade e universalismo, em um estado de bem estar social,
uma utopia ainda possível de ser construída. Condição indispensável para
isso é o aporte de recursos financeiros consistentes por períodos longos e
ininterruptos



As águas circulando e a floresta em pé (ou

recomposta/revitalizada) tem, certamente, uma

significativa importância para a economia do pais e

não é absolutamente descabida a ideia de se

estabelecer MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO

FINANCEIRA pela a continuidade dessa situação.

REFLEXÃO: ÁGUAS DA AMAZÔNIA: Importância Econômica



RECLAMAR – DENUNCIAR – ACIONAR AS INSTITUIÇÕES 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS: ISSO RESOLVE??

PRECISAMOS DE AÇÕES EFETIVAS:

a) Frear o desflorestamento, o qual não é condição para o desenvolvimento. Na
Amazônia essa atividade retrógrada ainda persistente - o latifúndio pecuarista - tem
a sua rentabilidade atrelada aos subsídios e às externalidades, isto é, aos custos da
destruição, não assumidos pelos destruidores mas pela nação, deve ser combatido
(Rubens Ricúpero). Por ora não podemos prescindir das ações de repressão!

b) Alterar o perfil produtivo da Amazônia incorporando a bioeconomia como
atividade com potencial sócio-econômico revolucionário;

c) Viabilizar apoio e Recursos Financeiros e não Financeiros para a reinserção
produtiva da área do arco do desmatamento e de outras áreas antropizadas;

d) Incorporar nas atividades econômicas os fundamentos de ESG
(Environmental, Social, and Corporate Governance) na perspectiva da
transformação dos negócios, envolvendo a construção de um mundo
inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida
para todos.



ALGUMAS REFLEXÕES

• A Floresta e as águas amazônicas continuarão sendo um patrimônio nacional

irresponsavelmente esquecido?

• A IRRELEVÂNCIA DO TRATAMENTO ESTRATÉGICO dado atualmente à Amazônia:

um caminho para um desastre sócio-econômico-ambiental anunciado?

• O ALCANCE que os agravos sobre os ecossistemas amazônicos, principalmente

na relação água x floresta implicam local, nacional e mundialmente, em que

medida?

• A FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO que a Amazônia desempenha, continuará a ser a

visão dos brasileiros?

• O que diremos ÀS GERAÇÕES FUTURAS sobre o rastro de destruição que

estamos consentindo?



JÁ PASSOU DA HORA DOS BRASILEIROS EM GERAL

E DOS AMAZÔNIDAS EM PARTICULAR ASSUMIREM

MAIOR PROTAGONISMO SOBRE A AMAZÔNIA E AS

SUAS RIQUEZAS REAIS E POTENCIAIS E SE

CONTRAPOREM COM ALTIVEZ, COM RESULTADOS E

COM TRABALHO DURO E HONRADO À TANTOS

OPORTUNISTAS E INOCENTES ÚTEIS, NACIONAIS E

INTERNACIONAIS QUE A TODA HORA VOCIFERAM

CONTRA O BRASIL.



CONCLUSÕES

- O CICLO HIDROLÓGICO DA  AMAZÔNIA TEM GRANDE RELEVÂNCIA NO CONTEXTO 
AMBIENTAL(CLIMA, TEMPERATURA, TRANSPORTE DE CALOR E DE SEDIMENTOS, 

MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ANIMAIS E VEGETAIS, ETC.)

- Enormes repercussões econômicas;

- Produção de alimentos e de commodities agrícolas;

- Sustenta em grande parte a agricultura no centro-sul do Brasil;

- Geração de energia elétrica;

- Transporte hidroviário;

- A floresta e a biodiversidade – bioeconomia;

- Ecoturismo, o Turismo Contemplativo e o Turismo de Eventos.

- Gigantesca importância estratégica para o Brasil e para o mundo.



A IMPORTÂNCIA DO SAGA

- Representa cerca de 84% das águas do ciclo hidrológico da

Amazônia, constituindo-se, entre outros:

- Principal estoque estratégico de água da Amazônia;

- Fator de equilíbrio para a retenção de água e atenuação de cheias;

- Provedor, em grande medida, do defluxo de águas para a rede fluvial

regional;

- Elemento de estabilização das variáveis climáticas regionais, de

grande repercussão nacional e internacional no contexto do equilíbrio

da relação água x floresta



ÁGUA SUSTENTÁVEL: UM NOVO MÉTODO PARA 

QUANTIFICAR A POLUIÇÃO HÍDRICA

Francisco de Assis Matos de Abreu
famatos@ufpa.br / +55 91 98048  0333

OBRIGADO!


