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e suas colaboradoras Biodi

rersidade Uni Enfoque Quí
xü8íÓIÓgièo foi comentada nesta série
nsaio históriet sob o título A Bio

3rSitWè e seus lieçastros lxira Leituiw
uleqretação Hivtijrica 0 presente
aio apresenta muito preliminarmente
inias das reflexões sobre a biodíver

iile amazônica provocadas pela leitura
I i vro acima mencionado

iuporte que molda a
liversidade
A biodiversidade amazónica de

volvese na bacia do rio que lhe dá
iome numa extensão de aproxi
darnente 58 milhões de km 70

certos por Floreias área compar
iada por seis Estados sulameríca
i Os inúmeros iiiij ecossistemas

hoje configuram a grande bacia
azônica podem ser classificados em
tipos bem dei inidos a terra firme e

a as várzeas alagadiças e pantanosas
radas ao longo de beiradas de cursos
gua e as áreas permanentemente sub
ras os Ígapozaís que ínterconec
os por um grande número de rios e
irapés propiciam condições ade
adas à sustentação da rica bíodi
sídade regional
Elevado índices pluviométricos e
imeras contribuições de pequenos
chos e riachinhos reforçam desde
i ínil Lias origens os caudais dos grap

dilerenciados pela cordas suas
Lia brancas pelas partículas em
pensão pretas pelos componentes
anicos escuros lexíviados de elemen

da flora nativa em decomposição e
límpidas e cristalinamente trans

rentes de um Tapajós É bom lembrar
e a comparação do volume de chuva
m o volume das águas que o Grande
o verte ao mar evidencia que uma

metade da precipitação volta para o ar
realimentando chuvas locais ou sendo

transportada até distantes regiões no Sul
do Brasil propiciando a precipitação
de chuvas em áreas de vocação agrícola

A biodiversidade amazônica
consideroçoes gerais

A biodiversídade amazónica e apre
senta com interações muito intensas
entre seus componentes e deve ser
estudada numa perspectiva evolutiva
evitando a visão estática que mostra
um episódio sem sua dimensão tem
poral tão importante na biodiversidade
Somente nesta dimensão é possível a
leitura das grandes evoluções do pas
sado nos registros fósseis dos apare
cimentos e desaparecimentos de espé
cies hoje extintas

A bickdiversidade evolui muito cri

tamente quando examinada na escala
temporal antrôpica devido a ser ela
condicionada por outra evolução que
nunia lentidão paralela a suporta Trata
se da evolução geológica que nos
levando até o Quaternário coloca em
evidência algumas das causas que
continuam a ditar os caminhos evolu

tivos nas bacias hidrográficas da grande
área amazónica

Nesta visão percebese como pe
quenas partículas sólidas são arrastadas
desde as nascentes pelos caminhos
trilhados por córrego s riachos e ca
choeiras atravessando imensas áreas

inundáveis deptsitas de sedímenaçoes
milenares canipo de treinamento para
a formação de futuros deltas na orla
oceânica e também cavando canais

profundos hoje submersos nas barreí
ras orográficas quetbticLi li zavam seus
caminhos em direção ao Mar Estas vias
dágua nas oscilações de seus níveis
históricos inundaram grandes áreas
isolando pequenas ilhas ofertando

nestes espaços condições de
refúgio às parcelas da biodiversidade
da época Por outro lado a alternância
destes níveis mais altos com os de níveis

dágua mais baixos propiciou uma se
qüência de condições diferenciadas no
que diz respeito à compoição do solo
disponibilidadedágua intensidade da
radiação solar altura sobre o nível do
mar ativadores dos códigos genéticos
presentes nos elementos competidores
ou parasitários condicionantes da evo
lução da diversidade de vida refugiada
nesses espaços Este reticulado capilar
configura uma parte importante do
sistema hídrico das bacias hidrográficas
e acolhe nos seus sulcos as mais diversas

formas de vida microbiana vegetal e
animal oferecendo uma infinidade de

minisitos adequados ao processo de es
peciaçãoseqüencial e progressiva que
deu lugar à exuberante biodiversidade
amazôníca

A evolução da biodiversidade abre
novas janelas

A observação dos elementos que
compõem a biodiversidade induziu a
juntar os sistemas vitais mais emc
lhantes em conjuntos que se diferen
ciando entro eles fundamentaram uma

classificação em grupos maiores ou
taxons denominados gêneros espécies
e outras categorias superiores carac
terízados por suas formas externa mais
facilmente reconhecíveis delineando

uma perspectiva filogenética Recen
temente porém a classificação que des
cansa sobre a morfologia macro dos
seus taxons está sendo minada pelos
resultados de pesquisas fundamentais na
área de litoquímica as quais apontam
para unia evolução anterior em nível
estrutural molecular dos taxons A hipó
tese que esta linha de pensamento está
descortinando se apresenta com uma ar
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quitetura elegante muito lógica sólida e
convincente permitindo antever sua

aceitação nos meios científicos
A presente biodiversidade resulta de

uma infinidade de desdobramentos e

ramificações dos sistemas de vicia por
sendeiros balizados por reproduções e
mutações cujo início ocorre no nível
micro molecular Assim sendo a base

para definir a classificação dos taxons
estaria se deslocando do nível da

morfologia orgânica e celular para o
nível molecular e isto demanda uma

reformulação profunda dos critérios e
princípios que classificam ainda hoje
os organismos vivos

Cabe porém alertar que a harmoni
zação de dados químicos e morfológi
cos pertinentes aos estudos da evolução
dos sistemas de vida deve ser processada
com muita cautela estes valores perten
cem em níveis de organização diferen
tes visto que a biossíntese das molécu
las é regulada em nível micro por fatores
endógenos genéticos e a estruturação
da forma macro de um órgão é forte
mente influenciada por fatores exó
genos arnhientais

Interferências externos sobre a

evolução natural da biodiversidade
Quandocludamos a sequência de
tignos vitais da biodiversidade tanto
na suas manifestações externas como
nas suas complexidades moleculares
internas é fácil perceber que suas mu
danças evolutivas devemse em grande
parte a diversa fatores presentes nos
elementos consi i i o tivos da própria bio
diversidade e no eu entorno ambiental

mais imediato entre os quais pinçamo
os seguintes exemplos primeiro a evo
lução geológica que subterraneamente
condiciona e suporta a evolução da vida
porquanto sua contribuição consiste em
fornecer o suporte geológico de solo
água radiação solar e clima elementos
chave e da maior importância para o
sustento energéticoialimentar da biodi
versídade Este suporte pode ser também
considerado o maior reciclados direto

011 indireto cioiciugo e resíduos ge
rados nos proceNi intrínsecos ao Con
sumo energélicValiiiieiitar necessário
para manter as atividades vitais dos or
ganismos isto é a energia necessária
para manter a biodiversidade propria
mente dita

Esta rica biodiversidade da qual for
mamos parte não apresenta orna har
monia perfeita entre seus constituintes
ao longo da sua evolução Os registros
fósseis nos dizem que houve inúmeras
extinções e aparecimentos entre as inú
nieras espécies de vida numa lógica
difted de entender Alguma coisa po
rém sabemos com certeza sobre ela o

crescimento quantitativo e desordenado
da biodiversidade sem dar atençto de
vida aos aspectos qualitativos está atin
gindo dimensões Li ue colocam eni risco
a continuidade da vida em nosso plane
ta É evidente que as intervenções antró
picas sobre a biodiversidade nãoan
trpíeai mostram tendências claramen
te crescentes na freqüiência e intensi
dade dos seus impactos negativas

Esta é uma situação generalizadas no
mundo habitado onde evoluções lenta
menie diferenciadoras estabeleceram

1 Espaço f is i co
11 Solos radiação solar hidrologia e clima

2 biodiversidade e seus elementos antrópicos
21 Bíodiversidade etnias

sociedades silvicolas rurais urbanas
3 Atividades extrativas e produtivas

31 Reservas extrativistas

32 Atividade florestal desmatarnento

33 Atividade agrícola atividade pecuãria pesca
34 Mineração garimpagem

4 Infraestrutura

41 Transporte hidroviário transporte rodoviário
42 Energia hidroelétrica biomassa energia fôssíl
43 Comunicação

S Educação Recursos Humanos
51 Educação básica profissionafizante
52 Educaçãoteenológica cooperativa
53 Educação universitâría Pesquisa e Desenvolvimento
54 Recursos Humanos para ensina e treinamento

Administração Coordenadora

fronteiras que foram dividindo o mu
em áreas industrializadas e áreas

desenvolvidas construindo e consagi
do barreiras comerciais sob disfai

culturais étnicos e língíjísticos com
veis de vida contrastantes e em des

contro com a liornogenização global
expectativas consumidoras incentiv
pela mídia internacional provocai
inúmeros conflitos

Temos de estudo preliminar para
melhor interpretar problemas
amazônicos

A r Luziu ainazônica não lica de 1

deste contexto geral e se apresenta c
urna biodiversidade muito rica na

diversidade eeu potencial de desenN
vimenio porém insuficientemente
nhecida no seus aspectos quantita
qualitativos e no que diz respeito
interações entre seus elementos co
titutivos que resultam de impactos
trópicos diretos e indiretos

Inveniariar a biodiversidade ar

zônica é urgente e demanda cantor
impedimentos tais corno a carência
especialistas capacitados e em núm
suficiente para sua execução Os da
conseguidos numa garimpagem ML
superficial nos trabalhos disponN
Niro Higuchí comunicação particir
1996 E0 Wilson Biodiversi

19881 permitem estimar em aproxir
damente 20 a participação ama7ôn
no número de espécies descritas
compõem a diversidade global

A reformulação profunda dos cri
nos e principios em uso para ciassifi
os seres vivos deverá licriniir mell
interpretação um melhor entender
subseqüentes reavaliações dos pote
ciais amazónicos para um seu aproe
tamento racional e ambientalmei

amigável No entanto para meti
entender as reavaliações decorrentes
uma nova classificação será necessá
um maior conhecimento da realíd4i

amazônica e do arcabouço ínfj
estrutural e educacional necessário p
o desenvolvimento económico e soc

dentro dos mais elevados preceit
ambici1Iiiwcom levantamentos abra

gendo os temas da tabela
A lista de temas incluído configk

um convite à meditação obre a no
Amazônia para estimular progran
locais de pesquisas propiciadoras
conhecimentos que levem a um lese
volvimento regional equilibrado
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