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4. Geologia, relevo, hidrografia

Médio Rio Negro, perfil da margem

No próximo slide, mapa do 
Pará busca demonstrar a 
complexidade geológica da 
região





Ibge, Brasil Esboço
geológico



4.1. Geologia

Os Andes barram as águas 
da Amazônia há cerca de 16 
milhões de anos (Mioceno 
médio)

Crevaux, Região Apurimac, Peru



Marcondes et all, 2009. Extensão da planície fluvial e flúvio-lacustre de alimentação sub-andina. 
Modificada de Goulding et al. (2003)



Projeto Marajó, Inpe, Rossetti et alii, 2007

Uma das regiões mais 
interessantes é o Marajó, que se 
separou do continente há pouco 
mais de cinco mil anos



4.2. Relevo

95% da Amazônia é de “terras baixas, ora semiplanas, 
ora semi-onduladas, formando um vastíssimo 

conjunto de colinas” Ab’Saber

Somente 3 a 5% do espaço amazônico é de planícies 
aluviais, inundáveis permanentemente ou 
temporariamente

Menos de 2% da região está acima de 500 m



4.3. Solo 

4.3.1. Introdução 
Uma das razões para a baixa 
fertilidade geral do solo da 
Amazônia é a sua avançada idade 
geológica
Somente os solos originários dos 
Andes apresentam maior 
fertilidade, seu uso, no entanto, 
restringe-se devido à declividade e 
chuvas

Baixo Tapajós



4.3. Solo

4.3.1. Introdução 

“Se a maior parte do solo da Amazônia é de fertilidade tão baixa, 
como podem suportar uma floresta tão exuberante?”

Herbert Shubart

“A floresta cresce, de fato, sobre o solo e não do solo, 
utilizando-se deste apenas para sua fixação mecânica

e não como fonte de nutrientes” Harald Sioli



4.3. Solo

4.3.2. Alteração radical do habitat

O desmatamento altera, para sempre, a temperatura do 
solo, usualmente inferior a 25o C passando a mais de 35º C 

• A presença de bovinos e bubalinos representa a maior 
alteração para a compactação e erosão dos solos na 
história natural das Américas



4.3. Solo

4.3.3. Característica do solo 

• Há grande variação de solos: 
• 81% têm pH abaixo de 5,3 (alta acidez)
• alto teor de toxidez de alumínio 
• 90% apresentam pouco fósforo (menos de 7 ppm) 
• 56% possuem baixas reservas de potássio (CIAT)

• EMBRAPA identifica cerca de 215 classes de solo





4.3. Solo

4.3.3. Característica do solo 

Com o desmatamento, o CO2 e a matéria orgânica 
diminuem drasticamente, o ferro e o alumínio se 
manifestam, baixando muito a fertilidade do solo
O que ainda existir de matéria orgânica, com minerais 
úteis às plantas, será levado pela chuva aos rios ou ao 
subsolo, onde as plantas não podem alcançá-los 
Uma das soluções está na reprodução da Terra Preta



Sombroek, 2000



4.3. Solo

4.3.3. Característica do solo 
Se a erosão provocada pela chuva chegar ao dobro, a 
capacidade de escoamento será quadruplicada, a de 
transporte aumentará 32 vezes e o tamanho das 
partículas transportadas aumentará 64 vezes

“Naturalmente, uma área perde cerca de 0,01 ton/hectare/ano 
de solo. A retirada da floresta poderá significar perdas de 

40 a 200ton/hectare/ano” Norman Myers



4.3. Solo

4.3.3. Solo, fogo, desmatamento 
Como os solos da Amazônia, em sua maioria, são pobres em 
nutrientes, é preciso retirar os nutrientes de outros lugares, 
reciclando o que está disponível na floresta ou para as 
florestas inundáveis o que é trazido pela água
Com solo pobre, os vegetais são obrigados a inventar 
sistemas altamente eficientes para a captura de nutrientes. 
Lançam folhas, galhos e raízes para cobrir a maior superfície 
possível. Isto explica as dimensões gigantescas das árvores 
amazônicas



4.3. Solos

4.3.3. Solo, fogo, desmatamento 

“O processo evolutivo selecionou o sistema de plantas que interagem, 
dando o máximo de rendimento não só para a produção de biomassa, 

mas também para a maior eficiência na economia dos elementos 
químicos essenciais ao bom desenvolvimento vegetal” Eneas Salati

O uso do fogo por anos seguidos, prática comum, 
inclusive porque é mais barato que retirar a vegetação 
não comercial, agrava ainda mais a situação



Obrigado e até a parte 2 aula 4 – hidrografia


