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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o campo da interdisciplinaridade a partir da leitura 

das pesquisas do geógrafo Aziz Ab’Sáber e do físico e engenheiro agrônomo Eneas 

Salati, procurando relacionar Conhecimento e Natureza em suas pesquisas. A 

perspectiva integradora está presente em ambos os legados científicos, e parece ser 

o que lhes rendeu as significantes descobertas sobre o continente sul-americano. 

 

A ideia de construção interdisciplinar em ciência é fundamental para a 

análise de temas contemporâneos, tais como as mudanças climáticas e os rápidos e 

severos impactos da degradação ambiental sobre o equilíbrio dos ecossistemas e 

para as sociedades. O conhecimento sobre a natureza dos cientistas-exploradores 

que percorreram as Américas é recuperado neste estudo pela importância no 

processo de institucionalização da Ciência Moderna. Mas igualmente por participar 

da construção da Geografia brasileira. Este trabalho se inspira na capacidade dos 

pioneiros em propor leis universais partindo da observação da diversidade da Terra, 

percebendo nessa empreitada um ponto de vista acurado que emana da conjunção 

particular de múltiplos saberes. 

 

A prática interdisciplinar é considerada como fundamental para o avanço das 

ciências nos dias atuais, mas deve ser especialmente requerida para as complexas 

questões que relacionam Homem e Natureza, área de investigação da Geografia. O 

entendimento ecológico dos ecossistemas naturais é o ponto de partida para sua 

problematização, e não apenas nas esferas científicas. 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade, Conhecimento e Natureza, Geografia, 

ecossistemas. 

 

 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation examines the interdisciplinarity field from reading the 

researches of geographer Aziz Ab’Sáber and from phisical and agronomist engeneer 

Eneas Salati, with the purpose of linking Knowledge and Nature in their researches. 

The integrative perspective is present in both scientific legacy and seems to be what 

earned them significant discoveries about South-American Continent. 

 

The idea of interdisciplinary science building is essential to the analysis of 

contemporary thems, such as climate changes and the rapid and severe impacts of 

environmental degradation on the ecosystems balance and on the society. The 

knowledge about Nature of the scientisdt-explores who roamed the Americas is 

recovered in this study due to its importance of the institutionalization process of 

Modern Science. But also due to its participation on the Brazilian Geography 

building. This study is based on the ability of the pioneers in proposing universal laws 

from the observation of Earth’s diversity, realizing a precise point of view in this 

endeavor, which emanates a particular conjunction of multiple knowledges. 

 

Interdisciplinary practice is seen as critical for the advancement of science 

today. But it must be especially required for complex issues which relate Man and 

Nature, na investigation area of Geography. The ecological understanding of natural 

ecosystems is the start up for its problematization and not only in scientific spheres. 

 

Key-words: interdisciplinarity, Knowledge and Nature, Geography, 

ecosystems 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diplomada em Jornalismo, e com mestrado em ciências humanas, sempre 

tive grande interesse e gosto pelas ciências da natureza 1  - as questões 

socioambientais e o tema da ecologia se fizeram presentes2 como possibilidade de 

carreira em minha área profissional. Fui repórter em várias redações desde meados 

dos anos 1990, colaborando desde o início em jornais diários - Valor Econômico, 

Folha de SP e O Estadão, e por mais de dez anos contratada como redatora de 

revistas femininas das Editoras Globo e Abril. Entre 1999 e 2005, fiz reportagens 

sobre temas ligados ao que se convencionou chamar de Sustentabilidade, sobre a 

conservação florestal e a certificação de produtos de manejo e orgânicos, sobre as 

iniciativas econômicas de viés comunitário rural ou negócios empresariais voltados à  

Responsabilidade Social Empresarial. Hoje edito publicações para empresas e 

escrevo para revistas digitais especializadas; em paralelo, atuo em projetos 

socioambientais em organizações da sociedade civil 3 , sempre na área de 

comunicação. 

 

Certo foi que os movimentos sociais e ambientais estavam ainda 

desconectados, e até mal parados nessa década dos 1990, a despeito do grande 

evento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 

1992 (conhecida também como Rio 92 por ter sido realizada na cidade do Rio de 

Janeiro), cujo objetivo era tratar da renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento socioeconômico atrelado ao meio ambiente. Isso até que o quarto 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC) de 2007 ter sacramentado a "irresponsabilidade" do Homem face à vida no 

planeta, e a mídia se voltou novamente ao tema - todos os grandes jornais deram 

em capa que o aquecimento não era uma piada. De lá para cá, o tema tornou-se 
                                                        
1 Sou jornalista profissional, formada pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC/SP), e tenho diploma de mestrado em 
Sociologia na École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHSS/Paris). Um fato relevante de minha história pessoal foi o 
ingresso, como primeira opção, no curso de Biologia (em 1990) da Universidade Estadual de São Paulo - Unesp (campus São 
José do Rio Preto/SP), cursado um ano universitário, até voltar a São Paulo. 
2 As organizações certificadoras de madeira manejada ecologicamente fomentavam no Brasil (a partir de 1990) o uso desses 
recursos junto a designers de mobiliário, induzindo também pautas jornalísticas que valorizassem espécies nativas 
desconhecidas no mercado, com selos ambientais. 
3 Trabalhei em comunicação e Sustentabilidade em diversas organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, 
dentre as quais destaco o Projeto Saúde e Alegria (Pará); Instituto 5 Elementos; Instituto Akatu de Consumo Consciente (SP); 
e Ashoka Empreendedores Sociais (WDC-EUA). Também editei publicações para empresas como o Wal-Mart Brasil (área de 
Sustentabilidade). E atualmente sou consultora na organização internacional TFT - The Forest Trust (Londres-UK) e colunista 
do Portal Mercado Ético (revista digital especializada). 



 

 

relevante para a imprensa. As questões sobre Homem e Natureza, que me 

instigaram desde sempre, me trouxeram a esse mestrado acadêmico em Geografia. 

 

Assim, após esse período, defini como objeto de meu estudo a leitura da 

obra e do percurso intelectual de Eneas Salati, agrônomo cujas contribuições são 

fundamentais para o avanço das questões sobre o meio ambiente. Mas acredito 

serem seus estudos não só sobre a água, a floresta e o clima na Amazônia, mas 

também no Nordeste semi-árido e em São Paulo, um legado importante não apenas 

para a climatologia, mas para a Geografia (física), sob a ótica da interdiciplinaridade 

em ciência, que nos dias atuais é de fundamental importância para seu avanço. No 

nosso entendimento, não há como não dialogarem as diferentes disciplinas 

científicas quando se pretende equacionar, teórica e praticamente, os atuais e 

complexos problemas entre ambiente físico e sociedade. 

 

Do ponto de vista da Geografia, uma ciência que investiga a produção de 

conhecimento a partir da relação Homem-Natureza, pode apresentar-se com um 

campo sensível à interdiciplinaridade. Esta ideia é lançada na Introdução deste 

trabalho a partir do discernimento de que se trata de uma ciência que considera 

tanto os aspectos físicos da Terra (topos), como os relaciona ao desenvolvimento da 

sociedade humana sobre ela.  Na Introdução, portanto, fazemos referência à 

construção da Geografia como um conhecimento que se configura ao longo do 

tempo como o saber da localização do Homem no mundo, consolidando-se assim 

através da cartografia (mediação tecnológica) à época dos 1200 – isso quando as 

navegações (comerciais) ainda por cabotagem evoluem por necessidade de traçar 

rotas para as circunavegações, e a tecnologia e os meios foram oferecidos pelos 

monarcas europeus visando impulsionar a exploração marítima do planeta. 

 

Nesse sentido, o olhar do explorador viajante que acompanha essa evolução 

historiográfica nos remete aos cientistas que, com suas viagens, contribuíram para 

institucionalizar e para fundar muitas das ciências da Terra – caso do naturalista 

Alexander von Humboldt, cujo legado para a Ciência moderna influenciará 

diretamente os geógrafos na construção da Geografia como disciplina autônoma. A 

obra de von Humboldt é assim abordada no Capítulo 1 como uma introdução ao 

legado fundador de outros cientistas-exploradores como Charles Hartt e Louis 



 

 

Agassiz, que diretamente influenciam o nascimento da Geografia física no Brasil – 

estes últimos virão ao Brasil e deixarão pesquisas consideradas fundadoras tanto 

para a Geologia como para a Geomorfologia brasileiras.  

 

O Capítulo 2 é dedicado ao legado pessoal do geógrafo Aziz Ab’Sáber, 

cujas pesquisas científicas são largamente ancoradas nos estudos 

fitogeomorfológicos desses viajantes, bem como em suas observações sobre as 

marcas paleoclimáticas sobre o território brasileiro. Tanto que Ab’Sáber não se 

furtará a críticas sobre algumas das conclusões destes cientistas ao investigá-las 

sob a luz dos estudos paleoclimáticos de outros exploradores em período posterior – 

caso dos achados do geógrafo Jean Tricart e Andre Cailleux. 

 

Aziz Ab’Saber é autor da Geografia física com o qual proponho um 

contraponto à obra de Eneas Salati, nosso objeto mesmo de pesquisa, 

aproximando-o do saber geográfico. O legado de Ab’Sáber data dos anos 1960, e 

suas temáticas e interpretações podem ser vistas como correlatas e, de um certo 

modo, complementares à obra de Eneas Salati, cuja principal pesquisa data dos 

anos 1970. A obra de Eneas Salati é mais longamente exposta no Capítulo 3. 

 

Nesta perspectiva, o objetivo de nossa pesquisa foi, então, o de analisar o 

campo da interdisciplinaridade a partir da leitura dos trabalhos atuais de ambos os 

cientistas, Eneas Salati e Aziz Ab’Sáber. Pretendemos dizer que os dois primam por 

uma aproximação ecológica da natureza, e por sua visão abrangente do campo 

científico souberam interconectar dados coletados em diferentes partes do Brasil,e 

durante toda a vida. Ambos avançaram em ciência a partir da prática interdisciplinar. 

Uma prática, aliás, bastante próxima à proposta encontrada nos trabalhos pioneiros 

dos cientistas viajantes, que ao se embrenharem por regiões inóspitas do continente 

americano, ajudaram, então, a contruir a Geografia brasileira. 

 

Como os geógrafos sabem, Aziz Ab’Sáber deixou a Teoria dos Redutos e 

Refúgios como um legado que soube interconectar o presente e o passado de 

maneira global no território brasileiro. Eneas Salati, que “sem o saber, fazia 

Geografia”, comprovou, por método nuclear e matemático-quantitativo de isotópos 

estáveis de oxigênio e hidrogêncio contidos no vapor d'água atmosférico sobre a 



 

 

Bacia amazônica, que as águas das chuvas que "nascem" na Amazônia fazem um 

percurso até o Sul e o Sudeste da América do Sul. O dinâmico equilíbrio entre a 

água, a floresta, os ventos e a energia solar que transitam nos trópicos é resultante 

de processos atmosféricos integrados em nível regional e global, sem o que não 

teríamos os regimes pluviométricos que conhecemos hoje em nosso continente. E 

portanto, uma das conclusões a que se pode chegar a partir do trabalho de Eneas 

Salati é de que a falta de um desses fatores pode afetar toda a recirculação hídrica 

sobre a região da Amazônia, bem como sobre o continente, causando impactos 

(negativos) ao homem em toda essa extensão.  

 

A problematização do meio ambiente (bem como a questão da água no 

semiárido nordestino) visto como uma questão humana para os dias de hoje, que é 

sobretudo de ordem política, será discutida no Capítulo 4 – nos propusemos a 

mostrar que na práxis dos dois autores, Salati e Ab’Sáber, as temáticas e as 

preocupações são bastante similares, mas que as posições políticas veiculadas por 

ambos são complementares. Ainda que de maneira propositiva, trazemos nesse 

capítulo suas trajetórias científico-políticas, que foram por nós resgatadas em 

leituras de livros e artigos científicos, mas também da pesquisa em outras fontes, 

caso dos projetos de âmbitos governamentais e supra-governamentais. 

 

A ideia de construção interdiciplinar de uma ciência é fundamental para as 

temáticas contemporâneas relacionadas ao meio ambiente e à sociedade, tais como 

as mudanças climáticas em curso, e seus reflexos sobre a sociedade industrial, 

onde os recursos naturais estão em exaustão, e a sua exploração interfere nos 

equilíbrios do sistema natural de maneira veloz. Mas intuímos que essa construção 

de ciência, a partir do encontro de diferentes disciplinas, depende, em boa medida, 

do ponto de vista acurado do próprio cientista. Olhar tal que depende também da 

trajetória pessoal do sujeito pesquisador, onde até certo ponto influem tanto a 

formação polissêmica individual como o contexto histórico em que este vive. 

 

Essas considerações importam não apenas para a construção atual da 

ciência, mas podem ser percebidas à luz da historiografia geográfica. Foi nesse 



 

 

sentido em que nos chamou a atenção a obra original de Alexander von Humboldt4 

(1769-1859) – interessou-nos que este cientista tenha sido capaz de reunir 

diferentes aspectos do mundo natural, coletados em diversas partes do mundo, um 

movimento científico-metodológico que parece ter determinado seu próprio 

enquadramento do mundo natural. Humboldt, como se diz, navegou entre o 

particular e o global; da mesma maneira procederam Eneas Salati e Aziz Ab’Sáber 

na construção do conhecimento sobre a natureza que desaguou em teorias e 

comprovações originais. 

 

Enfim, o presente trabalho se pretende em sintonia com a proposta deste 

mestrado acadêmico (Programa de Estudos Pós-Graduados em Geografia), que, 

como foi publicizado, se pretende inserido na ampla tradição geográfica (de 

fundamentos filosóficos e epistemológicos), e nas trajetórias de institucionalização 

científico-acadêmica nacional e internacional da disciplina. Pretende-se também em 

sintonia com a Linha de Pesquisa Territorialidade e Análise Socioambiental (na qual 

estou inscrita), que é “pautada pela promoção da integração entre as várias 

subdisciplinas” do conhecimento geográfico, sendo voltada aos estudos da 

identidade da Geografia como campo do conhecimento e de suas afinidades 

transdisciplinares entre a geografia, as ciências sociais, as ciências ambientais.

                                                        
4 Alexander von Humboldt, nasceu (14/09/1769) e morreu (06/05/1859) em Berlim, tendo vivido 89 anos, dos quais boa parte 
passou viajando – entre 1789 a 1829. Considerado pai da Geografia ao ter participado da construção moderna das ciências 
naturais. O compêndio “Kosmos - Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.” (1845-1862) possui 5 Volumes. A abertura da 
obra data de 1844; os Volumes 1 e 2 são de 1845 a 1847; e os Volumes 3 e 4 foram publicados entre 1850 e 1858; o Volume 5 
foi terminado postumamente em 1862. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

“Conhecer e compreender a Natureza é dever e direito do homem como ser 

pensante. Nesse enfoque, a ciência vira irmã da arte. Apoiamos ambas por serem 

expressões máximas do ser humano”. A frase de Fabiola Gianotti5 (Revista Veja, 

Abril, 2013), a física italiana indicada ao Nobel em 2012 traz uma perspectiva para 

as fronteiras da Ciência. Esta mulher que comanda o experimento ATLAS, um dos 

maiores projetos em execução no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), 

foi a escolhida para anunciar ao mundo a primeira observação científica do chamado 

bóson de Higgs. A “partícula invisível” ou, como é chamada, a “partícula de Deus”, 

explicaria a existência da matéria constituinte do universo como o conhecemos. No 

entanto, sobre o cosmos e o desvendamento do destino humano ainda pouco se 

sabe – como ela mesma concluiu em entrevista à Revista Veja (Abril de 2013): 

“Falta explicar 95% do universo”. 

 

Esse episódio atual sobre o evoluir das pesquisas em física e química do 

universo - a descoberta e (possível) comprovação do bóson de Higgs – leva a 

interpelar sobre a fundação da Ciência moderna. As bases para a ciência que hoje 

vigora foram fincadas a partir dos anos 1200, consolidando-se no período entre os 

século 16 e 19, quando se dão as chamadas “revoluções burguesas”6. É nesse 

momento histórico que estão ancoradas as discussões sobre as ciências da 

natureza – ou sejam, a constituição e a institucionalização das várias ciências, em 

especial aquelas que tenham no mundo físico seu objeto e envolvam o 

entendimento da Natureza pelo Homem e sua interdependência. As navegações que 

exploraram o globo contribuíram para esse avanço, sempre mediado pela 

tecnologia, interrogando agora sobre a específica constituição da Geografia que, ao 

                                                        
5  Fabiola Gianotti foi indicada ao Prêmio Nobel de Físca em 2012, representando os cientistas envolvidos em diversos 
programas do Grande Acelerador de Hádrons (LHC) do CERN – Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o maior laboratório 
de física de partículas do planeta. No CERN desde 1987, Gianotti coordena mais de 3 mil físicos de 169 instituições diferentes, 
localizadas em 37 países. A italiana anunciou no último dia 04/07/2012 a descoberta de uma nova partícula, a chamada 
“partícula de Deus”, cujas características combinam com o bóson de Higgs, embora ainda não se possa assegurar ser algum 
outro tipo de bóson. A partícula tem o nome do cientista que cunhou a teoria, cuja demonstração a ciência moderna procura 
fazer nos últimos 50 anos. 
6 Suscintamente, entende-se “revolução burguesa” como aquela calcada no sistema capitalista, fundado em classes sociais e 
pelas burguesias hegemônicas; o sistema organizado em Estados nacionais. 
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longo do tempo, se institucionaliza como uma disciplina voltada a desvendar “o 

mundo” do ponto de vista topológico na perspectiva do homem. 

 

E mais, em Geografia, a perspectiva reconciliatória entre ciência e arte a que 

se refere Fabíola Gianotti (Revista Veja, Abril, 2013) pode até ser considerada para 

uma de suas principais categorias, a Paisagem – o conceito reúne em sua definição 

(ou em suas definições) a ideia de materialidade e imaterialidade7, e se pressupõe 

em um processo de observação onde importa “o olhar” que a interroga e descreve.  

Porém não apenas a Paisagem, mas as ciências territoriais de modo geral estão na 

interface entre vários campos científicos importantes – a ideia de Território é 

igualmente uma construção social e uma materialidade observada por diferentes 

campos disciplinares. Enfim, há uma ampla interdisciplinaridade possível, difícil mas 

necessária, quando confrontam-se desafios de ordem natural e humana, 

incentivando amplo diálogo entre as ciências sociais, as ciências da vida e terra, e 

as ciências das engenharias. E a despeito do interesse da Paisagem como uma 

categoria da Geografia, não se trata disso aqui; se bem que certos estudos da obra 

de Alexander von Humboldt relacionem seus escritos à literatura do romantismo 

alemão, e a descrição de paisagem à arte pictórica, sem que isso o tenha afastado 

de construir as bases racionais para as várias ciências modernas relacionadas ao 

entendimento da natureza. 

 

A Geografia física é uma das áreas da disciplina sobre o qual é possível 

pesquisar práticas interdisciplinares, visto seu objeto científico. O interesse aqui, 

antes de mais nada, é perceber que os diferentes conhecimentos formadores das 

ciências podem (e devem) se relacionar no sentido de ser possível propor a 

introdução de uma ruptura à atual segmentação científica (sem certamente retornar 

ao que outrora lhes deu origem), mas verificando possíveis intercâmbios entre os 

diversos ramos do conhecimento humano. Em particular, os intercâmbios entre as 

                                                        
7
 No artigo “Alterações na Configuração Espacial da Várzea do rio Tietê em São Paulo no bairro Água Branca: Relações entre 
estrutura Fundiária e Paisagem” (2013), a geógrafa Mônica Balestrin Nunes propõe assim definir Paisagem: “ao mesmo tempo 
transtemporal, material e cultural, e fornece elementos para compreender as ações passadas e efetivadas no espaço, 
transmite ao observador o sentido de pertencimento ou não àquele lugar e reflete as características culturais da sociedade que 
a produziu”. Sua definição parte de três visões complementares reunidas pela autora. Para Milton Santos (1996), “é o conjunto 
de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem 
e natureza”. Para Augustin Berque (1994), “... a paisagem não reside nem apenas no objeto, nem apenas no sujeito, mas na 
interação complexa desses dois termos. Esta relação, que coloca em jogo diversas escalas de tempo e de espaço, implica em 
uma perspectiva não material das coisas”. E para Joan Nogué (2008): “Estes (os autores) concebem a paisagem como a 
projeção cultural de uma sociedade em um espaço determinado e reconhecem nela duas dimensões intrinsecamente 
relacionadas: uma dimensão física, material e objetiva e outra perceptiva, cultural e subjetiva.” 
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ciências naturais e humanas que tornam viável o avançar das discussões sobre os 

sérios impactos ambientais sobre a sociedade contemporânea e em sentido inverso. 

 

Essa proposição não pretende conferir à Geografia um caráter 

interdisciplinar em si, e nem o ônus de ter essa responsabilidade, visto sua 

especificidade epistemológica e institucional como ciência autônoma. Mas trata-se 

de propor que o conhecimento, que se encontra no limiar da interação entre Homem 

e Natureza - onde se encontra a Geografia, ganhe potência com os estudos 

interdiciplinares. 

 

Marcos Bernardino de Carvalho, em artigo para o Boletim Paulista de 

Geografia (2005) 8 , defende a Geografia como uma das “ciência(s) da 

complexidade”. Essa ideia é exposta em outros trabalhos seus, e se lhe aparece 

como um horizonte epistemológico a ser tratado. Conforme diz o geógrafo:  

 

Devemos aos progressos e formulac�ões desenvolvidos sobretudo pelos 
físicos e biólogos (...) a meca�nica qua�ntica, a dupla hélice do DNA, por 
exemplo, as formulac�ões desses pensadores nos aproximaram (e seguem 
nos aproximando) de uma possibilidade maior de compreensão da vida e da 
matéria, demonstrando quão simplificadoras e, portanto, afastadoras do real 
eram algumas de nossas mais caras e antigas certezas. Por tabela, 
enriqueceram nosso vocabulário que a partir de então passou a conviver 
com inúmeras expressões derivadas das novas formulac�ões, ou por elas 
recuperadas: espac�o-tempo, quanta, incerteza, relatividade, caos, fractais, 
estruturas dissipativas, macromoléculas, geno�mica, etc. (CARVALHO, 
2005, p. 139-140) 

 

Segundo o geógrafo uspiano, a Geografia contribui nessa direção “grac�as 

às características de ambigu�idade e indefinic�ão de uma cie�ncia que ao mesmo 

tempo se manteve interessada pelos feno�menos da natureza e da sociedade.” 

(2005, p. 141) E isso para toda a Ciência. Mas também “sob inspirac�ão do 

chamado romantismo alemão [que] levaram figuras como Ritter, Humboldt e 

posteriormente Ratzel a formular instrumentos cognitivos que pretensiosamente 

capacitariam o homem a “abrac�ar o mundo com as próprias mãos” (2005, p. 

142); resistindo à excessiva desconexão entre os saberes, conforme queria Ratzel 

(1914, p. 92 apud CARVALHO, 2005, p.143). 

 

                                                        
8 MARCOS BERNARDINO DE CARVALHO. “Geografia: Ciência da Complexidade (ou da Reconciliação entre Natureza e 
Cultura)”. Boletim Paulista de Geografia, n. 83, São Paulo, Dez 2005. 
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Em artigo “A Geografia que Desejamos”9, Amélia Luisa Damiani argumenta 

que em sua constituic�ão, a disciplina “enquanto geografia humana, de tradic�ão 

francesa, apresenta como fundamento o positivismo”, o que levaria a entendê-la a 

partir de “uma aproximac�ão científica empirista, pois se devota ao feno�meno 

como ele é, como ele aparece regular e constantemente, sendo que o aparecer é o 

instrumento do conhecimento o mais importante e não nega a história desse 

feno�meno, ao contrário, a contém.” (DAMIANI, 2005, p. 55) Para além da ideia de 

“continuidade”, Henri Lefèbvre antevê que no final do século XIX já se reconhece 

nas ciências teóricas o “descontínuo, do acaso, do cálculo das probabilidades”:10 

 

As cie�ncias se encontram religadas ou, como se diz em anatomia, 
‘anastomoseadas’ por uma rede cada vez mais complexa de relac�ões. A 
matemática, sob sua forma estatística, se introduz não somente em física e 
química, mas em biologia (ecologia), em sociologia [...]. A biologia comporta 
uma bioquímica, uma química biológica. Entre a sociologia e as cie�ncias 
da natureza, intercalam-se a geografia humana, a antropologia, a pré-
história, etc. (LEFÈBVRE, 2002, p. 48 apud DAMIANI, 2005, p. 56) 

 

A partir das leituras de Henri Lefèbvre, com o objetivo de entender o lugar da 

Geografia (humana) como intercalada “entre as ciências do homem e aquelas da 

natureza [entre outras]11, a autora entende que se potencializa nos dias de hoje 

aquilo que foi levantado para o final dos 1800 pelo filósofo francês, de quem são 

citadas as passagens por ela selecionadas: 

 

(...) reciprocamente, o estudo da realidade humana se aproxima das 
condições nas quais nós descobrimos as leis da natureza.12(...) O homem 
age sobre a natureza; não se separa dela metafisicamente (...) Sua ação, 
sua potência sobre anatureza, é ainda uma relação com a natureza. A 
organização (prática) desta relação é então um fato objetivo fundamental 
(...) A história humana e a sociedade podem, portanto, ser estudadas a 
partir da natureza e como um processo objetivo e natural.13 (Lefèbvre, 2002 
apud DAMIANI, 2005) 

 

O campo das ciências naturais é particularmente afeito ao desvendar dos 

mistérios da humanidade para além do mundo visível. Isso, no intuito de ver 

aclarada em que medida o homem percebe e se relaciona com a natureza; em que 

                                                        
9 AMÉLIA LUISA DAMIANI. “A Geografia que desejamos”. Boletim Paulista de Geografia, n. 83, São Paulo, Dez 2005. 
10 HENRI LEFÈBVRE. Méthodologie des sciences. Paris : Anthropos, 2002, p. 47 RETIRAR TODAS AS NOTAS COM APUD E 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
11 HENRI LEFÈBVRE, 2002, p. 51. 
12 HENRI LEFÈBVRE, 2002, p. 118. 
13 HENRI LEFÈBVRE, 2002, p. 122-123. 
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medida a natureza lhe revela sua grandeza e fragilidade; e em que profundidade ela 

determina seu destino. Tarefa inglória se não fosse a sensibilidade e/ou polivalência 

que costumam se revelarem grandes cientistas falando da subjetividade com que se 

define a preponderância de “um olhar” especialmente afeito a desvendar o que 

poucos vêem.  

 

Como curiosidade, vale lembrar que muitos cientistas enxergam na 

perfeição dos modelos e teorias físico-matemáticos a beleza e simetria do universo –

caso de Fabiola Gianotti (Revista Veja, Abril, 2013) que não esconde ver na “ciência 

das partículas a beleza e simetria” do mundo. Uma crítica pertinente, no entanto, é 

feita por Marcelo Gleiser no livro “A Criação Imperfeita. Cosmos, vida e o código 

oculto da natureza” (2010)14 . O físico e astrônomo tece uma crítica ao dogmatismo 

latente que costuma frequentar matemáticos e físicos maravilhados pela perfeição 

de modelos científicos em que respondem de maneira teórica como o mundo se 

formou. Porém, ao citar-se a cientista italiana, chama-se, em realidade, a atenção 

para as trajetórias pessoais de cientistas como ela; e como o próprio Gleiser diz, a 

formação polissêmica parece trazer-lhes uma visão polissêmica 15 , ponto a ser 

considerado quando se trata de subjetividade e ciência. “Quando uma questão da 

ciência é respondida, tudo muda para a humanidade. Em alguns anos, 

entenderemos como o bóson de Higgs nos transformou”, defende Fabiola Gianotti 

(2012). 

 

Portanto, cabe ressaltar novamente que a ideia do cientista como sujeito da 

ciência inspira a visão na evolução e avanço das ciências da Natureza, os legados 

individuais, frutos de uma visão amplificada pela formação acadêmico-intelectual 

como costuma ser para  os pioneiros e gênios da ciência. O teórico e crítico literário 

                                                        
14 Em “A Criação Imperfeita. Cosmos, vida e o código oculto da natureza” (2010), Marcelo Gleiser contesta as “teorias de 
unificação” baseadas na noção de que “quanto mais profunda e abrangente a descrição da Natureza, maior o seu nível de 
simetria matemática”. A ideia teria um julgamento estético, que remonta aos filósofos gregos Pitágoras e Platão, com o qual 
“teorias com um alto grau de simetria matemática são mais belas” (...) e “beleza é verdade”. Mas Gleiser argumenta não ser 
possível comprovar nenhuma teoria de unificação visto não haver “evidência experimental”, apesar de que “a ideia de simetria 
sempre foi e continua sendo uma ferramenta essencial nas ciências físicas” – o problema sendo sua transformação em dogma. 
O cientista reconhece como uma expectativa da ciência e que “não é tanto a simetria, mas a presença de assimetria que é 
responsável por algumas das propriedades mais básicas da Natureza. (...) toda transformação que ocorre no mundo natural é 
resultado de alguma forma de desequilíbrio.” 
15 A física italiana indicada ao Nobel é uma pessoa de múltiplos interesses, a começar pela filosofia (com o que busca 
responder as questões de âmbito existencialista), mas também pela literatura (área de domínio de sua mãe siciliana), e pela 
música (é formada em conservatório ao piano), sem esquecer de seu gosto pelas atividades práticas e manuais (herança do 
pai geólogo). “I thought that physics, the little bit I knew of it, would allow me to address those questions in a more practical way. 
(...) I mean, being able to give answers.” 
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Luiz Costa Lima1617, em prefácio da tese doutoral de Lúcia Ricotta Vilela Pinto 

Brando Pedras (2004) sobre Alexander von Humboldt, admite o paradoxo que existe 

para o especialista que lê a obra do naturalista alemão nos dias de hoje, visto suas 

contribuições especializadas não poderem ser separadas das observações sobre 

assuntos diferentes; mas entende que é a concepção própria de ciência do alemão 

“que supunha uma coesão interna, que já era questionada e mesmo rejeitada” à 

época, provoque novo interesse por soar [justamente] intrigante nos dias atuais. Em 

sua época, Humboldt foi capaz de perceber o que anima a Natureza. E, para além 

do subjetivo de seu olhar, talvez tenha sido a sólida e ampla formação do naturalista 

o que lhe tenha possibilitado contribuir com as sementes da Ciência moderna. 

 

  

                                                        
16 Luiz Costa Lima é professor emérito da PUC-RJ. Em 2004, recebeu da Alexander von Humboldt-Stiftung (Alemanha) o 
prêmio de pesquisador estrangeiro do ano, na área de humanidades. Em 2011, a Universidade de Queensland (Austrália) 
realizou o colóquio “Mimesis and culture”, dedicado à sua obra. Seu O controle do imaginário e a afirmação do romance (2009) 
recebeu os prêmios de Ensaio da Biblioteca Nacional e da Academia Brasileira de Letras. 
17 Lúcia Ricotta Vilela Pinto Brando Pedras. “A totalidade encantada: natureza, ciência e arte em Alexander von Humboldt.” 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História, PUC, Rio de 
Janeiro, p. 186, 2004. 
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CAPÍTULO 1 - HORIZONTES DA GEOGRAFIA MODERNA 
 

 

Ortega Valcárcel, um dos autores com importantes estudos sobre a 

evolução da Geografia, traça uma historiografia da construção dessa ciência a partir 

da cultura grega até os dias de hoje. O livro “Los horizontes de la Geografía. Teoría 

de la Geografía”18 é um apanhado de cerca de 600 páginas da história geográfica 

iniciada em um passado distante, quando os gregos (2.600 anos atrás) se 

dedicavam a explicar o mundo a partir de uma localidade, chamando ao 

conhecimento envolvido de Geografia. O próprio vocábulo relaciona-se à estrutura 

geológica do topos - o registro dos fenômenos ligados à geomorfologia da Terra era 

feito tanto pela escrita, quanto pelo desenho topográfico e o traçado cartográfico, 

balizando-se a Geografia desde o início por parâmetros físicos (materiais).  

 

A história da Geografia evoluiu através dos séculos com as investigações 

exploratórias dos viajantes, que buscavam descrever o que encontravam pelos 

“quatro cantos do mundo”, e durante milhares de anos as viagens comerciais e de 

conquistas territoriais ajudaram a consolidar os referenciais de orientação que hoje 

são utilizados – guiados pelo contato visual com o mar e a Terra, pelo Sol (as 

estrelas e o sol nascente - “Oriente”), pela bússola (o “Norte” e os pontos cardeais), 

depois por ventos dominantes e mais tarde pelos traçados das cartas (mapas), 

chegou-se a um conjunto de informações para traçar uma rota, até então retrita à 

navegação pelas costas – “navegaçao de cabotagem”. As chamadas “grandes 

navegações” não apenas resultaram nos “descobrimentos do novo mundo”, mas no 

desenvolvimento de um arcabouço de orientação e rotas - a cartografia começa com 

as primeiras cartas náuticas – os “Portulanos”, que indicavam as rotas entre portos, 

inicialmente no mar Mediterrâneo. O “saber geográfico” vai assim definindo-se a 

partir do lugar (topos), e do sujeito desse conhecimento – a Geografia se desenvolve 

como uma ciência do discurso do sujeito dessas observações, em reconhecimento 

ao objeto delas. Como indicou o livro “O Sonho do Cartógrafo”19, é a partir da 

centralidade de uma localidade, e de um ponto de vista humano, que a cartografia 

define o mundo. Não é apenas pelos mandatários das navegações que a Geografia 
                                                        
18 J. ORTEGA VALCÁRCEL. “Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía”. Barcelona: Ariel Geografia, 604 pp., 
2000. 
19 JAMES COWAN. “O Sonho do Cartógrafo: Meditações de Fra Mauro na corte de Veneza do século XVI”. Tradução de Maria 
de Lourdes Reis Menegale. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
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vai se definindo como instrumento de um poder político econômico hegemônico – a 

centralidade estava no continente europeu, que também detinha os meios e a 

tecnologia que fez avançar as circunavegações e as conquistas territoriais, impondo 

a centralidade dessa “cultura ocidental” a outros povos e continentes. 

 

No desenrolar do estudo sobre as teorias e horizontes da disciplina, 

Valcárcel tenta responder a uma pergunta das mais caras aos geógrafos: O que é a 

Geografia e porque falta a ela ocupar uma posição central dentro do conhecimento 

científico, visto que suas preocupações são centrais? 

 

1.1 Entre o Homem e a Natureza 
 

 

Na história das conquistas européias sobre o ‘novo mundo’ das Américas, a 

região amazônica recebeu grande interesse por seu cenário impactante. A grandeza 

da floresta, a variedade da fauna e a quantidade de água chamaram a atenção de 

missionários, colonos, exploradores e cientistas. Os rios, como limites naturais 

tornaram-se vias de acesso para o seu interior, e as primeiras expedições seguiram 

esses caminhos fluviais.  

 

A primeira grande expedição foi a de Don Francisco de Orellana, que 

“partindo de Quito, nos altos Andes, em fevereiro de 1541, como membro da 

expedição guiada por Gonçalo Pizarro em busca de canela e da terra do “El Dorado” 

(o lendário reino dourado) (SIOLI, 1984, p.1), acabou se separando, e indo em 

direção leste em busca de comida – embarcou no final desse ano no “bergantin” 

com 55 soldados espanhóis e dois frades, um deles Frei Gaspar Carvajal, que se 

tornou o cronista da viagem. Conforme descreve Harald Sioli, liminologista alemão 

que passou boa parte da vida estudando os rios dessa região brasileira, na 

introdução de seu livro “The Amazon” (SIOLI, 1984)20, a expedição foi uma “grotesca 

empreitada, repleta de tragédias humanas”. Em suas palavras, Orellana “descobriu o 

mais poderoso rio da Terra”, o “rio das Amazonas”, logo chamado de “rio de 

Orellana”, mas também inspirou outros exploradores, caso de Pedro Teixeira, um 

                                                        
20 HARALD SIOLI. “The Amazon. The Limnology and landscape-ecology of a mighty river and  its Basin.” The Netherlands: 
Edited by Harald Sioli, 1984. 
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general português de Grão Pará, que 100 anos depois fez a viagem inversa, de ida e 

volta, partindo de Belém para Quito. Um dos padres presentes na expedição 

forneceu dados precisos sobre a origem do rio Amazonas, sua extensão, largura e 

profundidade, além de detalhes da topografia de seu curso, sendo o primeiro a 

mencionar a conexão desse com o rio Orenoco, via canal de Cassiquiare, mais tarde 

descrito por Alexander von Humboldt. (SIOLI, 1984, p. 2-3). 

 

Foi ainda Humboldt quem primeiro comprovou a interconexão natural entre 

os rios Orenoco (Venezuela) e Negro (Brasil) ao atravessar o referido canal de 

Cassiquiare, tendo sido, porém, obrigado a voltar sem concluir a empreitada: 

 

Quando Alexander von Humboldt iniciou sua exploração científica da 
América Central e do Sul em um sentido moderno, i. e., embora ele tenha 
observado e descrito fenômenos distintos, seu alvo final foi descobrir ‘as leis 
que envolviam a unidade inseparável (‘bound round’) de uma multiplicidade 
de fatos isolados’. Na Amazônia, contudo, seu principal legado foi a prova 
definitiva da existência da anastomose natural entre dois grandes sistemas 
fluviais ao norte da América do Sul. Tendo passado pelo canal de 
Cassiquiare, vindo do Orenoco na Venezuela e chegando ao Rio Negro no 
Brasil português, foi obrigado a voltar imediatamente para não ser 
aprisionado como suspeito de espionagem pela coroa espanhola. Essa 
única oportunidade de a Amazônia ter sido observada pelo último gênio das 
ciências naturais foi perdida.(SIOLI, 1984, p. 6) 

 

Como se quer enfatizar neste capítulo, a Geografia se fez, em certa medida, 

sobre o legado (e a visão de mundo) dos viajantes apaixonados pela Terra, aqueles 

que fincaram as bases das ciências naturais, de modo geral, e da ciência geográfica, 

em particular. A construção dos “saberes geográficos” como uma ciência moderna 

deveu-se em boa parte, e em seus primórdios, aos estudos de Alexander Von 

Humboldt – o naturalista e explorador alemão que viveu entre os meados dos 1700 e 

1800. 

 

De fato, na virada para o século 19, Von Humboldt empreende uma série de 

viagens científicas e geográficas pela Europa, chegando depois à América e Ásia. 

Sua primeira viagem científica21 aconteceu quando ele ainda tinha 20 anos – visita a 

Alemanha, Países Baixos e Inglaterra (1789); dez anos depois, ele parte para a 

                                                        
21 Em 1789, com apenas vinte anos de idade, viajou pela Europa, seguindo Georg Forster, um naturalista que acompanhou o 
Capitão Cook em sua viagem ao redor do mundo. O resultado de toda essa exploração científica, principalmente ao longo das 
margens do rio Reno, foi uma obra intitulada Observações Sobre os Basaltos do Reno. 
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América Central (México) e América do Sul (1799-1804), indo dali para os Estados 

Unidos. Algum tempo depois (1829) segue rumo à Ásia Central, Rússia e Austrália. 

 

E foram exatamente essas viagens que o levaram a uma série de 

descobertas, e a cunhar novas denominações na área da botânica (por onde 

começou), da meteorologia, da geologia e da topografia. Nas investigações pelo 

continente sul-americano, ele precisou latitudes e longitudes, melhorou mapas, 

identificou 60 mil plantas, das quais 6.300 eram completamente desconhecidas, 

desenvolvendo o que se chamou de geografia das plantas - seu ensaio sobre isso 

foi baseado na (então recente) ideia de estudar como as variadas condições físicas 

alteravam a distribuição da vida no planeta. Na área da geologia - em especial da 

sismologia – os estudos dos “vulcões do Novo Mundo” (sua viagem pelos Andes) 

mostraram que eles se classificavam naturalmente em grupos lineares, 

presumidamente correspondendo a vastas fissuras subterrâneas, o que o levou a 

concluir pela origem ígnea de rochas, e não aquosa como se pensava até aquele 

momento. Atribui-se a Humboldt a invenção de novas expressões e métodos de 

comparação das condições climáticas de vários países: cunhou as noções de 

isodinâmicas, isotermas, isóclinas, jurássico e tempestade magnética. Investigou a 

taxa de decaimento da temperatura média com o aumento da altitude acima do nível 

do mar, e forneceu a origem das tempestades tropicais, a primeira pista para a 

detecção da lei natural que governa as perturbações atmosféricas em altas latitudes. 

Descobriu e estudou também a corrente de superfície no Oceano Pacífico, que levou 

mais tarde seu nome  - a chamada “corrente de Humboldt”22. 

 

O naturalista, aliás, esteve na Amazônia bem antes das Expedições Thayer 

e Morgan que, como será visto mais adiante, forneceram aos cientistas brasileiros 

as fontes para os estudos em geologia, paleoclimatologia, geomorfologia e 

fitogeografia, influenciando a Geografia em nosso país. Entre o período de sua 

viagem e essas expedições, alguns outros importantes exploradores estudaram a 

região – Von Spix e Von Martius passaram cerca de quatro anos no Brasil (entre 

                                                        
22 A corrente de Humboldt (ou corrente do Peru) é uma corrente oceânica de superfície que percorre o oceano Pacífico, 
acompanhando a costa sul-americana desde o Chile até o Peru. Por nascer perto da Antártica, é a corrente mais fria do mundo 
com temperaturas de cerca de 7 - 8 °C (inferiores à temperatura média do oceano na mesma latitude). As águas ali são muito 
ricas em plânctons, e por isso muito piscosa. ALEXANDER VON HUMBOLDT. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: 
Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_von_Humboldt&oldid=37182808>. Acesso em: 12 jan. 2014. 
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1817 e 1820), e Henry Water Bates passou 11 anos (1848 a 1859); todos deixaram 

como legado significantes obras sobre botânica e zoologia (e até sobre povos 

indígenas não contatados) para o Brasil; como Humboldt fez para outros países dos 

trópicos americanos (SIOLI, 1984, p.7). 

 

Conforme Harald Sioli, von Humboldt não apenas descreveu os distintos 

fenômenos, mas antes, definiu leis gerais que demonstraram a unicidade de fatos 

isolados, e por isso é considerado o primeiro científico moderno a explorar o 

continente.Por ter ficado tão impressionado com a riqueza da floresta23, Humboldt 

denominou a bacia coberta pela vegetação tropical de “Hilaea” (Von Humboldt, 

1816-31 apud SIOLI, 1984, p. 6). 

 

1.2 Entre o Universal e o Específico 
 

 

Von Humboldt deixa claro a todos com quem conviveu, seu amor pela física 

do mundo (ou “história natural”, como ele denominava o campo de ação), o que se 

revela desde a infância, segundo colocou O. Ette (apud PEAUD, 2011)24. Mas é a 

partir de suas viagens que Humboldt vai aplicar ao que descreve seus próprios 

princípios – comparação espacial e temporal de dados locais (clima, posição 

astronômica, traçado dos rios e cadeias de montanhas, sem deixar de lado as 

denominações dadas por indígenas em suas variações idiomáticas para um mesmo 

ponto) que lhe permitem alimentar uma visão global própria dos fenômenos naturais. 

(PEAUD, 2011). Segundo a pesquisadora, Laura Péaud, esse projeto prático-

científico é descrito em seu livro “Histoire de la géographie du Nouveau Continent” 

de 1836, onde Alexander von Humboldt declara expressamente serem as viagens 

fundamentais para sua produção, servindo tanto como ferramenta para checar 

informações e hipóteses (levantadas por antigos exploradores) quanto para recolher 

novos fatos. 

 

                                                        
23 A descrição da Amazônia feita por Alexander von Humboldt é impressionante a ponto de ele ter concluído que o solo florestal 
ali fosse um dos mais ricos do mundo – um erro que seria apontado tempos mais tarde pelas pesquisas em química na 
agricultura (Von Liebig), que corretamente determinou a pouca espessura do solo amazônico e a real importância do 
emaranhado de raízes superficiais que sustenta a floresta. (SIOLI, 1984, p.6) 
24 O. ETTE in Besse, Blais, Surun, 2010, p. 21 apud PEAUD, 2011. 
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No artigo acima referido 25 , as inúmeras viagens do naturalista são 

apresentadas como um afã de dupla dimensão – as explorações em terras 

estrangeiras são um projeto científico e pessoal, pois marcado por um impulso 

pessoal vital rumo ao desconhecido ao mesmo tempo que determinado por uma 

obrigação científica. 

 

As viagens possuem para Humboldt uma dupla dimensão, elas são ao 
mesmo tempo profundamente pessoais e científicas. Inscrevem-se na 
transição romântica do início do século XIX (Bourguignat, Venayre, 2007), e 
Humboldt é, na realidade, movido por uma tensão em direção ao 
‘estrangeiro’, ao desconhecido, rumo ao distante. Em 1844, ele escreve no 
capítulo de abertura de seu ‘Kosmos’ que teve uma ‘vida muito 
movimentada’ (‘vielbewegtes Leben’, Humboldt, 2004a, 3), no sentido estrito 
do termo. Ele não para de percorrer o mundo até o final de sua vida. O. Ette 
fala de Humbolt como ‘um indivíduo para quem partir sempre era mais 
importante que chegar’ (Ette in Besse, Blais, Surun, 2010, 21). O movimento 
e a viagem estão marcados nele como uma necessidade vital.26 (PEAUD, 
2011)27 

 

As viagens, sendo para Alexander von Humboldt um momento obrigatório 

dos estudos da natureza - para a coleta, medidas e observação de dados, e para 

validar as comparações feitas ao longo das viagens -, ele não as faz apenas para 

desenvolver um discurso científico meramente empírico. Sua trajetória se iniciando 

com a descrição botânica, passa logo a construir uma visão macroscópica do 

mundo. O próprio Humboldt define essa linha de pensamento em trecho escolhido 

da antologia de textos “El Pensamiento Geográfico. Estudio interpretativo y antología 

de textos (De Humboldt a las Tendencias Radicales)”: 

 

Não se trata neste ensaio sobre a Física do Mundo de reduzir o conjunto 
dos fenômenos sensíveis a um pequeno número de princípios abstratos, 
sem mais base que a razão pura. A física do mundo que intenta-se expor 
não pretende se elevar às abstrações perigosas de uma ciência puramente 
racional da Natureza; é uma Geografia física unida à descrição dos espaços 
celestes e dos corpos que se encontram nesses espaços. Alheio às 
preocupações puramente especulativas, meu ensaio sobre o Cosmos é 
uma consideração do Universo fundada em um empirismo razoado, quer 
dizer, sobre um conjunto de fatos registrados pela ciência e submetido à 
ação de um entendimento que compara e combina. (...) A Física, como seu 

                                                        
25 LAURA PÉAUD. “Le politique, opérateur de la construction des savoirs géographiques modernes: l'exemple des voyages 
d'Alexander von Humboldt”. Revista Internacional de Estudos Humboldtianos, HiN XII, 23, 2011. 
26 “Les voyages possèdent pour Humboldt une double dimension, ils sont à la fois profondément personnels et scientifiques. 
S’inscrivant dans la transition romantique du début du XIXème (Bourguignat, Venayre, 2007), Humboldt est en effet mû par une 
tension vers l’ailleurs, l’inconnu, le lointain. En 1844, il écrit dans le chapitre d’ouverture de son Kosmos qu’il a eu une “vie très 
mouvementée” (« vielbewegtes Leben », Humboldt, 2004a, 3), au sens premier du terme. Il ne cesse en effet de parcourir le 
monde, jusqu’à la fin de sa vie. O. Ette parle de lui comme d’”un individu pour qui partir a toujours été plus important qu’arriver” 
(Ette in Besse, Blais, Surun, 2010, 21). Le mouvement et le voyage sont inscrits en lui, comme une nécessité vitale. (PEAUD, 
2011) 
27Tradução nossa 
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próprio nome indica, se limita a explicar fenômenos do mundo material por 
meio das propriedades da matéria. O objeto último das ciências 
experimentais é, pois, chegar ao conhecimento das leis e generalizá-las 
progressivamente. Tudo o que estiver além não é do domínio da Física do 
Mundo, e pertence a um gênero de especulações, mais elevadas. 
Emmanuel Kant, um dos poucos filósofos até agora não acusados de 
“impiedad”, falou dos limites das explicações físicas com uma extraordinária 
sagacidade em seu célebre “Ensaio sobre a teoria e a construção dos 
Céus”, publicado em Koenisberg em 1755. (HUMBOLDT (1845-1862) apud 
MENDONZA, 1982, p.162)282930 

 

O que está sendo dito é que Humboldt não faz apenas uma descrição 

empírica e a descrição (geo)gráfica da Terra, mas apresenta uma concepção 

particular do mundo físico – a descrição científica é uma generalização dos detalhes 

coletados, e inversamente, a revelação e valorização desses detalhes pela 

generalização com o objetivo de apresentar a unidade em meio à complexidade 

(variedade) do “mundo natural”, ou melhor, da Natureza. 

 

Em termos de obras escritas, o alemão fez uma contribuição “enciclopédica” 

– deu à sua principal contribuição o nome de “Kosmos” (grafia em língua alemã). 

Escrita durante décadas, a obra-compêndio resultou em cinco volumes, onde estão 

compilados todos os conhecimentos existentes à época sobre os fenômenos físicos, 

terrestres e celestes. O conjunto tomou forma pela primeira vez em uma série de 

conferências proferidas pelo autor na universidade de Berlim entre 1827 e 1828. 

 

“Kosmos” – sua obra expoente – não é a única31. As expedições pelas 

Américas (1799 – 1804) lhe renderam trinta volumes (publicados em trinta anos), e 

compreendem desde livros científicos a atlas e tratados de Geografia e Economia 

(Cuba e México). A narrativa de suas viagens nessa localidade do globo e o 
                                                        
28 A. von HUMBOLDT. Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. (1845-1862) In: MENDOZA, J. G., JIMENEZ, J. 
M., CANTERO, N. O. (orgs). El pensamiento geográfico. Estudio Interpretativo y Antologia de Textos (De Humboldt a las 
tende�ncias radicales). Madri: Alianza Editorial, 1982, pp.530, (pp.161-167). 
29 “No se trata en este ensayo de la Física del Mundo de reducir el conjunto de los fenómenos sensibles a un pequeno número 
de principios abstractos, sim más base que la razón pura. La Física del Mundo que intento exponer no pretende elevarse a las 
peligrosas abstracciones de una ciencia puramente racional de la Naturaleza; es una Geografía Física unida a la descripción 
de los espacios celestes y de los cuerpos que se encuentran en dichos espacios. Ajeno a las preocupaciones de la Filosofia 
puramente especulativa, mi ensayo sobre el Cosmos es unà consideración del Universo fundada en un empirismo razonado, 
es decir, sobre un conjunto de hechos registrados por la ciencia y sometido a la acción de un entendimiento que compara y 
combina. (...) La Física, como su propio nombre indica, se limita a explicar los fenómenos del mundo material por medio de las 
propiedades de la materia. El último objeto de las ciencias experimentales es, pues, llegar al conocimiento de las leyes y 
generalizarias progresivamente. Todo lo que va más alIá no es del dominio de la Física del Mundo y pertenece a un género de 
especulaciones: más elevadas. Emmanuel Kant, uno de los pocos filósofos que hasta ahora no han sido acusados de 
impiedad, hà senãlado los límites de las explicaciones físicas con una extraordinaria sagacidad en su célebre «Ensayo sobre la 
teoria y la construcción de los Cielos», publicado en Koenisberg en 1755.” 
30Tradução nossa 
31 Além da obra “Cosmos”, o livro “Ansichten der Natur” também foi bastante popular. Sua correspondência científica trocada 
com colegas durante suas viagens compõe-se de 35 mil cartas, das quais aproximadamente 12.500 estão arquivadas pela 
Fundação Humboldt. 
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‘Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent’ são duas 

obras muito citadas. Os textos científicos eram escritos em colaboração com outros 

cientistas próximos dessa nova visão de ciência - o volume sobre Geologia de 

Cosmos foi dedicado ao amigo Goethe (1749-1832). (PEAUD, 2011) 

 

Mas, o “Cosmos - Ensaio de uma descrição física do mundo”32 é o grande 

conjunto do conhecimento científico da época dos 1800, considerado como uma 

obra que anunciou paradigmas para a ciência do século que viria - uma ciência 

moderna, epistemologicamente diferenciada do que se construira até então para as 

ciências da Natureza, e inserida na discussão geral sobre a importância do estudo 

dos fenômenos físicos para o progresso intelectual da humanidade. E portanto, 

segundo Laura Péaud (2011), com a obra o autor teria atingido seu objetivo último, 

ou seja, a compreensão do mundo físico visto de maneira global, lugar da unidade 

de disciplinas e dos elementos naturais. E Humboldt, o sujeito que teria levado a 

cabo essa vontade em manter “em unidade” a diversidade do mundo como entrada 

teórica e metodológica para toda a obra. 

 

Ainda segundo o artigo, haveria em Humboldt não apenas uma perspectiva 

científica, mas dimensões também sociais. “Sua concepção cosmopolita do mundo 

não possui apenas uma vertente científica, como o título de sua obra maior, 

Kosmos, assinala.” (WERNER, 2004 apud PEAUD, 2011)33  E um sinal disso ser o 

fato de Humboldt “fazer do mundo sua pátria, sem pertencimento nacional” (...) uma 

“postura que se inspira diretamente nos escritos kantianos (Kant, 1784). Ela 

[postura] investe a humanidade inteira.” (PEAUD, 2011).34 Praticamente, Humboldt 

teria pensado, em 1820, em criar um centro de pesquisas no México, intenção 

exposta a Jean-Baptiste Boussingault em uma das cartas de sua correspondência 

compilada. (Carta de 5 de agosto de 1822, Humboldt, 1905, 287)35 

 

                                                        
32  A. von HUMBOLDT. Von. Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. (1845-1862) In: MENDOZA, J. G., 
JIMENEZ, J. M., CANTERO, N. O. (orgs). El pensamiento geográfico. Estudio Interpretativo y Antologia de Textos (De 
Humboldt a las tende�ncias radicales). Madri: Alianza Editorial, 1982, pp.530, (pp.161-167). 
33 “Sa conception cosmopolitique du monde ne possède pas seulement un versant scientifique, comme le titre de son œuvre 
majeure, Kosmos, le rappelle.” In: WERNER, P., 2004, Himmel und Erde. Alexander von Humboldt und sein Kosmos, Berlin, 
Akademie Verlag, 350 p. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 24) 
34Tradução nossa 
35  HUMBOLDT, A. de, 1905, Lettres américaines d’Alexandre de Humboldt (1799-1826), éditées par E.T. Hamy, Paris, 
Guilmoto, 309 p. 
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Para o geógrafo Claudinei Lourenço, em tese de doutoramento sobre a obra 

do cientista: 

O Kosmos apresenta, em suas páginas, uma síntese significativa do 
conhecimento científico da primeira metade do século XIX. Mas não só. O 
esforc�o didático de Humboldt leva-o a exercitar sua erudic�ão a partir de 
seu estado atual. Logo, temos uma obra que penetra profundamente na 
história humana e que ajudou a definir a idéia de universalidade. 
(LOURENÇO, 2002, p.11)36 

 

Conforme Lourenço (2002), a leitura de Kosmos traria uma compreensão do 

processo de consolidac�ão da Cie�ncia como forma de conhecimento e como 

orientadora do pensamento e da ac�ão humanas. Somado a isso, Humboldt, que é 

visto como um dos "pais" da Geografia moderna, teria tido a tarefa específica de 

situar a produc�ão do conhecimento geográfico investigado em seu próprio legado. 

 

O cientista, aliás, é considerado como o “pai” de muitas das ciências da 

natureza - Geologia, Climatologia, Oceanografia e Geofísica37, cuja interface é muito 

importante para a construção da Geografia em sua vertente física. Nessa época, no 

início dos 1800, a Geografia encontrava-se em construção como disciplina, sobre 

seus objetos, seus métodos e suas práticas, transitando igualmente de uma lógica 

universalista para uma lógica de especialização e diferenciação. Um processo que 

abrange toda a ciência, que irá sofrer importantes mutações, seguindo de uma 

maneira ou de outra as transformações que ocorriam na política da Europa.38 

 

Ao enfrentar a questão sobre a possível relação entre a obra o Kosmos e a 

Geografia, Claudinei Lourenço enfatiza que “o mérito de uma leitura [de Humboldt] 

está na possibilidade de fazer usos, independentemente da paternidade ou 

fidelidade, das idéias ali colocadas.” Sem que isso signifique discutir “se Humboldt 

era geógrafo ou não, ou, se ele funda a Geografia moderna ou não, ou ainda, se o 

                                                        
36 LOURENÇO, “Paisagem no Kosmos de Humboldt: Um Diálogo entre a Abstrac�ão e a Sensibilidade”, 2002. Tese de 
doutorado em Geografia Humana/USP. Orientador: Prof. Dr. Heinz Dieter Heidemann (CITAR NORMA) 
37 A geomorfologia, ligada à Geografia, analisa os processos externos que contribuem para as formas de relevo, como o clima. 
Interessante notar que Aziz Ab’Sáber viu na geomorfologia a integração entre os conhecimentos sobre como os relevos se 
formam a partir dos processo internos (geológicos) e externos (climatológicos). O que explica sua maior aproximação com a 
geologia: por seus processos antigos e internos da Terra que contrinuem para formar o relevo -  o tectonismo (movimento das 
placas tectônicas que provocam a formação de montanhas) e o vulcanismo, além de analisar depósito de minerais, etc. 
38 A íntima relação existente entre a Política e a Geografia é uma questão que se depreende da análise dos relatos das 
inúmeras viagens científicas empreendidas por Humboldt - o foco mesmo do artigo de Laura Péaud (2011). A autora revela 
que, em boa parte de suas viagens, o alemão recebeu o patrocínio de governantes de várias origens, ou ingressou em 
expedições militares, além de ter sido muito próximo do poder dos soberanos europeus (e até asiáticos). A ideia de que “os 
saberes geográficos”, a despeito de servirem a um ideal cosmopolita, repercutem as divisões do poder do Estado e são um 
instrumento de controle da administração local, é corroborada por J.-M. Besse e Yves Lacoste (apud PEAUD, 2011) In: 
BESSE, J.-M. in Besse, Blais, Surun 2010 e LACOSTE, Y., 1976, La géographie ça sert d’abord à faire la guerre, Paris, 
Maspéro, 187 p.) 
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Kosmos pertence ao pensamento geográfico ou não.” Perguntas que interessam 

apenas particularmente ao desenvolvimento de uma forma de pensamento. 

(LOURENÇO, 2002, p.50-51) 

 

1.3 O Cientista como Sujeito da Ciência 
 

 

Enfim, à medida que se vai lendo Humboldt (ou sobre ele), entende-se que 

sua intenção era de fato buscar o olhar científico que desvendasse a unidade que 

amalgama a diversidade do mundo, isso como entrada teórica e metodológica para 

toda sua obra. Ao analisar a natureza, buscou encontrar a origem de aspectos 

similares reconhecidos em diferentes lugares do mundo em que esteve, verificando 

que havia processos semelhantes para a formação e a transformação das 

paisagens. Diz-se que o “princípio da causalidade”39 foi elaborado por Humboldt. 

 

Humboldt mesmo fala da importância em se encontrar as leis naturais 

invariáveis, conhecendo a história da Terra, e driblando as interferências do tempo. 

Uma tarefa apenas possível com a observação aliada ao uso da inteligência 

(humana). 

 

Esta extensão de horizontes é o resultado da observação, da meditação e 
do espírito do tempo no qual se concentram todo o pensamento. A história 
revela a todo aquele que saiba penetrar pelas camadas dos séculos 
precedentes até as raízes profundas de nossos conhecimentos como, 
desde milhares de anos, o gênero humano vem trabalhando para conhecer, 
[apesar] nas mutações incessantemente renovadas, a invariabilidade das 
leis naturais e para conquistar progressivamente uma grande parte do 
mundo físico pela força da inteligência. Interrogar os anais da história é 
seguir esta senda misteriosa, sobre a qual a imagem do Cosmos, revelada 
promitivamente ao sentido como um vago pressentimento de harmonia e 
ordem no Universo, se oferece hoje como fruto de largas e sérias 
observações. (HUMBOLDT (1845-1862) apud MENDONZA, 1982, p. 
160)4041 

                                                        
39 O Princípio da Causalidade teria sido elaborado por Humboldt em sua incessante busca das causas para a formação ou 
transformação do espaço, em que concluiu que paisagens semelhantes podem ocupar locais diferentes desde que tenham o 
mesmo fator de formação. 
 
40 A. von HUMBOLDT. Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. (1845-1862) In: MENDOZA, J. G., JIMENEZ, J. 
M., CANTERO, N. O. (orgs). El pensamiento geográfico. Estudio Interpretativo y Antologia de Textos (De Humboldt a las 
tende�ncias radicales). Madri: Alianza Editorial, 1982, pp.530, (pp.161-167). 
41 “Este ensanche de horizontes es resultado de la observación, de la meditación y del espíritu del tiempo en el que se 
concentran todas las direcciones del pensamiento. La historia revela a todo el que sabe penetrar a través de las capas de los 
siglos precedentes hasta las raíces profundas de nuestros conocimientos cómo, desde hace miles de anos, el género humano 
ha trabajado por conocer, en las mutaciones incesantemente renovadas, la invariabilidad de las leyes naturales y por 
conquistar progresivamente una gran parte del mundo físico por la fuerza de la inteligencia. Interrogar los anales de la historia 
es seguir esta senda misteriosa, sobre la cual la imagen del Cosmos, revelada primitivamente al sentido interior como un vago 
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Em realidade, a inteligência humana se apresenta como ferramenta de 

observação metodológica e de domínio do mundo físico em um momento histórico 

em que a ciência moderna se construía. O método com o qual se pode revelar a 

verdadeira imagem do Universo – antes apenas intuída como uma vaga ideia de 

ordem, ou como fruição do belo – se torna, a partir dali, uma paisagem 

cientificamente observada. 

 

Ao construir as novas bases da ciência (moderna) a partir desse olhar 

articular, ou dessa perspectiva, o cientista não deixa de estar em sintonia com seu 

tempo. Eric Hobsbawm menciona Humboldt dimensionando o cientista dentro do 

tempo histórico ao qual pertenceu: 

 

A era revolucionária, portanto, fez crescer o número de cientistas e eruditos 
e estendeu a cie�ncia em todos os seus aspectos. E ainda mais, viu o 
universo geográfico das cie�ncias se alargar em duas direc�ões. Em 
primeiro lugar, o progresso do comércio e o processo de explorac�ão 
abriram novos horizontes do mundo ao estudo científico e estimularam o 
pensamento sobre eles. Um dos maiores ge�nios científicos de nosso 
período, Alexander von Humboldt (1769-1859), contribuiu primordialmente 
desta forma para o progresso da cie�ncia: como um incansável viajante, 
observador e teórico nos campos da geografia, etnografia e história natural, 
embora sua nobre síntese de todo os conhecimento, a obra Cosmos (1845-
59), não possa ser definida dentro dos limites das disciplinas particulares. 
(HOBSBAWM, 1981. p.304 apud LOURENÇO, 2002) 

 

As expedições exploratórias ao “novo” continente americano têm grande 

importância sobre a construção de novos discursos sobre a natureza, e a 

perspectiva do cientista-viajante é aquela que vai ajudar a definir os campos 

disciplinares como ciências. No entanto, isso não seria possível sem o olhar 

diferenciado (e não apenas de Humboldt) que pôde enxergar no universal o 

específico, e vice-versa, desenhando uma nova perspectiva para a Ciência em geral, 

e para a Geografia, em particular.  

 

Não havendo o objetivo de trabalhar a epistemologia da disciplina 

geográfica, mas apenas salientar esse movimento histórico que reposicionou o 

entendimento de mundo e carregou o Homem para o centro do (seu) universo, 

assinala-se que o exercício não foi despojado de autoria. Entende-se que o cientista 

                                                                                                                                                                             
presentimiento de la armonía y del orden en el Universo, se ofrece hoy como fruto de largas y serias observaciones.” 
(Humboldt (1845-1862) apud Mendonza, 1982, p. 160) 
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é sujeito da ciência, capaz de propor um novo modelo. E Humboldt, um exemplo - 

um cientista técnica e metodologicamete completo, capaz de operar “a síntese entre 

homem e natureza, entre a natureza orga�nica e inorga�nica e entre todas as 

conexões da natureza.” Nas palavras de Claudinei Lourenço: 

 

(...) um cientista pleno como Humboldt, isto é, um cientista que produziu 

conhecimento empírico de “mão cheia” através de suas viagens 

exploratórias, nas quais utilizava muitas técnicas de coleta de dados, uso 

sistemático de instrumentos, demonstrac�ões conclusivas, descric�ões e 

linguagem científica apropriada. Mas Humboldt não é apenas um cientista 

de campo, pois também avanc�a no campo epistemólogico ao discutir, no 

Kosmos, a sua matriz metodológica. (LOURENÇO, 2002, p.23) 

 

Em suma, Alexander von Humboldt viveu entre os séculos 18 e 19, e foi 

capaz de fazer de sua obra um legado para a ciência que viria, interconectando as 

diferentes observações feitas em distintos lugares do mundo. Não apenas classificou 

o mundo físico, como até então ocorrera, mas seu objetivo maior foi o de comunicar 

que sua produção intelectual sempre esteve associada à necessidade prática (“de 

campo”) dessa pesquisa científica. Uma pesquisa em minúcias de detalhes, o que 

incluiu ter descrito inúmeras espécies da flora e elementos do relevo (que levaram 

seu nome), que não furtou ao autor reconciliar uma visão geral e imparcial ao relato 

especializado. Também não deixou de lado a sistematização dos indícios da 

tradição humana encontrada nos locais onde esteve, ancorando-se na estreita 

relação Homem-Natureza. 

 

1.4 Fundamentos Históricos da Geografia no Brasil: O Legado dos Cientistas 
Exploradores na Obra de Aziz Ab’Sáber 

 

Conforme se avança naquilo que foi levantado até agora, descortina-se nos 

escritos de exploradores um pouco mais sobre a Geografia. E encontra-se no 

trabalho de Ab’Sáber uma investigação sobre os exploradores estrangeiros que, 

com suas viagens pelo País, ajudaram a definir o campo da Geografia brasileira. 

Assim, antes de trazer o legado científico de um dos mais renomados cientistas da 

Geografia física, é importante fazer um parênteses sobre como a disciplina evoluiu 

no Brasil –uma trajetória sobre as pesquisas de campo realizadas por exploradores 
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estrangeiros (e alguns poucos brasileiros), desde a Amazônia até o Sul do território 

nacional pode ser recuperada em um artigo seu de 1977 (“A Geologia42 no Brasil: 

um século de investigações científicas 1875-1900. Para o autor, as explorações 

estrangeiras tornam-se uma referência importante e a base para a Geografia 

brasileira. 

 

No referido escrito, Ab’Sáber faz referência aos trabalhos historiográficos em 

geografia e geologia no Brasil. Ao citar Aroldo de Azevedo (AB’SÁBER, 1977, p.1) 

lembra a dependência do país aos informes dos naturalistas-viajantes europeus 

(entre os 1600 e 1700) e, depois, aos projetos de cientistas americanos e europeus 

(entre os 1800 e os 1870). O geógrafo afirma que a elite brasileira incorporou, aos 

poucos, os conhecimentos trazidos pelos estrangeiros na medida em que serviam 

como instrumentos para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil: historiadores, 

literatos, advogados, professores e militares usavam o conhecimento sobre a 

geologia e a mineralogia conquanto se referiam às “riquezas da Nação brasileira”. 

 

Apesar das pesquisas pioneiras dos “irmãos” Andrada - José Bonifácio de 

Andrada e Silva e Martim Francisco Ribeiro de Andrada43 (AB’SÁBER, 1977, p.3), 

no início dos 1800, foi apenas entre 1847 e 1876 que surgiram no Brasil instituições 

de pesquisa em geologia e mineralogia. Lideradas inicialmente por brasileiros como 

Frederico Leopoldo Cezar Burlamaqui (1847), Guilherme Schuch Capanema, Joao 

Martins da Silva Coutinho, Manoel Timóteo da Costa e Ennes de Souza, 

posteriormente os estudos e a organização de pesquisas ficou sob direção de 

estrangeiros, cujos trabalhos já eram sistemáticos no Brasil.(AB’SÁBER, 1977, p.5) 

 

No Brasil dessa época não havia universidades, e a formação se dava por 

equipes de especialistas encarregados de organizar coleções e documentos 

chegados de viagens pelo território. “Vários grupos de causas respondiam por uma 

inércia cultural” (AZEVEDO apud AB’SÁBER, 1977, p.1) e a antiga Escola Central 

                                                        
42 AZIZ AB’SÁBER. “A Geologia no Brasil: Um Século de Investigações Científicas 1875-1900”. Biblio-Geo, São Paulo, n. 1, 
p.1-36, 1977. 
43 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), antes de ser estadista e poeta brasileiro, conhecido como "Patriarca da 
Independência", foi um naturalista brasileiro, cuja formação se deu em Portugal, na Universidade de Coimbra (início em 1783), 
onde estudou direito, matemática e filosofia natural. Percebendo o atraso lusitano em relação aos estudos na Europa, foi para 
a escola de Minas de Freiberg (Alemanha), onde conheceu Alexander von Humboldt. 
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do Rio de Janeiro foi um pólo pioneiro que serviu de modelo para as escolas 

politécnicas. Toda essa iniciativa refletia o pragmatismo a serviço do 

desenvolvimento.  

 

Os brasileiros pesquisadores eram também professores em “ciências da 

Terra”. Burlamaqui trabalhou com mamíferos do pleistoceno no Brasil. Silva 

Coutinho foi o primeiro a trabalhar na Amazônia com fósseis paleozóicos no Tapajós 

(1863), estudando os rios Amazonas, Madeira e Purus, mas também viajando pelos 

estados de Pernambuco e São Paulo.  Este pesquisador participou da Expedição 

Thayer (1865) pela costa atlântica e pelo vale do Amazonas com o glaciologista 

suíço Louis Agassiz . Já Capanema ensinou e pesquisou entre 1849 e 1904,  

destacando-se como especialista em processos geológicos de decomposição de 

rochas em climas tropicais úmidos. Estudou sambaquis, depósitos fosfáticos de 

Fernando de Noronha e as causas das secas no NE brasileiro. Ele ajudou na 

ampliação da Geologia do Rio de Janeiro para a escola de Ouro Preto. E foi pioneiro 

em contestar a ideia de Agassiz sobre a “pseudoglaciação”  quaternária nos 

trópicos e Equador da América do Sul. (AB’SÁBER, 1977, p.5-6) 

 

Segundo Ab ’ Sáber, as expedições lideradas por norte-americanos 

alavancaram a predominância dos estudos em geologia, paleologia e as ciências da 

terra no Brasil, “por sua qualidade e rapidez de divulgação de resultados.”(AB’

SÁBER, 1977, p.7)  Essas expedições recolheram o material a ser compilado e 

integrado, mais tarde, às coleções do Museu Nacional  e às pesquisas da Comissão 

Geológica do Império (ambas no Rio de Janeiro, a segunda tendo curta duração). 

Aliás, o geógrafo salienta ainda ter sido essa atividade científica o motivo que levou 

o governo brasileiro a implantar um orgão especializado - a Comissão Geológica do 

Império (1875). Foi pedido ao geólogo Charles Frederick Hartt que planejasse a 

nova institutição, de acordo com os Serviços Geológicos dos EUA. (AB’SÁBER, 

1977, p.10) 

 

Louis Agassiz já era renomado na Europa e na América do Norte por suas 

observações de depósitos de origem glacial, em pontos distantes dos principais 

núcleos de glaciação, em altas altitudes, comprovando por analogia a extensão das 
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antigas geleiras alpinas. (AB’SÁBER, 1977, p.6) Charles Frederic Hartt  veio como 

geólogo-assistente de Agassiz, e tinha 25 anos quando esteve pela primeira vez ao 

Brasil. Apaixonado pelo país, mudou-se para o Rio de Janeiro com a família, em 

1875, para então coordenar a implantação da Comissão Geológica do Império, como 

foi dito, nos moldes do que existia nos EUA, ou seja, para conhecer a estrutura 

global do Brasil com estudos estatigráficos, paleo e paleobotânicos, arqueologia e 

etnologia. (AB’SÁBER, 1977, p.11) 

 

Os estudos geológicos no Brasil (no entorno dos 1875), refletiam de perto a 

conjuntura cultural do Brasil do Segundo Império, com D. Pedro II. O País não 

possuía universidades, e nada havia para o desenrolar das Ciências Exatas, muito 

menos para a formação de pesquisadores dedicados à pesquisa pura ou aplicada. 

Nas palavras do professor Aziz: 

 

Éramos um país sem universidade, mergulhados em uma atmosfera 

absorvente de bacharelismo, onde existia muito pouco campo para o 

desenvolvimento das ciências exatas, e sobretudo, para a formação de 

profissionais exclusivamente dedicados à pesquisa pura ou aplicada. 

(AB’SÁBER, 1977, p.1)  

 

A administração brasileira propôs, então, o serviço em um plano quinquenal 

(segundo Ab’Sáber, um dos primeiros no Brasil). A Comissão era chefiada por 

Charles Hartt, que trouxe consigo os geólogos Orville Derby  e Richard Rathbun, um 

topógrafo e o fotógrafo documentalista Marc Ferrez. Mais tarde vieram integrar a 

equipe os pesquisadores John Casper Branner e Herbert Smith. (AB’SÁBER, 1977, 

p.11) 

 

1.5 As principais Expedições Científicas na Amazônia brasileira  
 

 

As duas expedições estrangeiras, as mais importantes por seu porte, 

duração e resultados foram as Expedição Thayer e Expedição Morgan. Considera-

se, enfim, que a pesquisa geocientífica na Amazônia, por exemplo, tenha começado 

com a Expedição Morgan, guiada pelo geólogo Hartt. Segundo Harald Sioli (1984, 
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p.15) as formações do Paleozóico em ambas as margens da bacia amazônica foram 

descobertas nessa expedição – seus integrantes propuseram as bases 

paleontológicas para a estratigrafia paleozóica entre 1871 e 1903. 

 

 Quadro 1 - As Expedições Thayer e Morgan 

 

1865 

 

Expedição Thayer pela costa atlântica e vale do 

Amazonas: Louis Agassiz e Charles Hartt. 

 

1870 

 

Expedição Morgan: Charles Hartt, Orville Derby, 

John Branner e Herbert Smith. 

 Fonte: autoria própria  

 

A Expedição Thayer (1865-1870) foi financiada pelo milionário Nathaniel 

Thayer. Louis Agassiz explorou a Amazônia e estudou os recifes areníticos, quebra-

mares naturais de Pernambuco. Suas observações dos depósitos superficiais (as “

stone lines”) e de lençóis aluviais de períodos mais secos foram definidas como 

depósitos de climas frios (os “drifts”), confundindo essas aparições como indícios 

de geleiras quaternárias, e de uma glaciação generalizada na América do Sul. 

Agassiz buscava comprovar essa sua teoria sobre glaciação do quaternário na 

Amazônia Brasileira, viajando até lá para checar essas ideias. Também esteve (e 

depois Branner) em Abrolhos (BA) e no litoral de Pernambuco para examinar os 

recifes de corais areníticos (interpretou-os como praias antigas consolidadas). Quem 

escreveu seus relatos foi sua esposa, Elizabeth Agassiz, mas foi Charles Hartt quem 

publicou os resultados globais das investigações geológicas e paleontológicas, 

organizando o livro sobre as expedições em que estiveram juntos – a Expedição 

Thayer.  

 

Charles Hartt havia sido incumbido de pesquisar o litoral, desde o Rio de 

Janeiro até a Bahia, observando terrenos cretáceos na Bacia sedimentar do 

Recôncavo baiano. As viagens de Hartt pelo Brasil duraram de 1865 a 1870, e 

dessa experiência nasceu “Geologia e Geografia Física do Brasil”  (1870) 

(AB’SÁBER, 1977, p.6), um marco para a geologia e fisiografia (estrutura da 
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paisagem) do Brasil. A obra foi a primeira revisão séria e atualizada do século XIX, 

apesar de ter recebido como crítica o fato de os relatos terem partido das unidades 

político-administrativas visitadas, e sobre escalas temporais diferentes. 

 

A Expedição Morgan (1870-1871) foi organizada integralmente por Charles 

Hartt, com recursos de Edwin B. Morgan, diretor da Universidade Cornell 

(EUA).Foram duas expedições pela Amazônia, onde Charles Hartt pretendeu 

investigar a teoria de Agassiz. A primeira Expedição Morgan foi composta por 

Charles Hartt, Orville Derby, Herbert Smith, Theo Comstock entre outros estudantes 

da Universidade Cornell – os pesquisadores fizeram a revisão das áreas de“drifts” 

de Agassiz (Serra de Monte Alegre), interpretadas desta vez como rochas 

paleozóicas envolvidas por formações recentes do Cretáceo e Terciário; houve 

descobertas de fósseis devonianos no norte dessa Bacia paleozóica.  A segunda 

Expedição Morgan deu-se com Hartt e Derby – pesquisaram o Vale do Tapajós, que 

data do Carbonífero; o Monte Alegre, da época Devoniana; os tabuleiros de Almerim 

e Paranaquara do período Terciário; e distinguiram áreas de camadas devonianas e 

carboníferas na Bacia paleozóica regional. 

 

As expedições ocorreram em uma época em que era extremamente difícil 

viajar pelo Brasil; mais ainda pelo ambiente cultural (natureza, costumes, etc) que os 

estrangeiros não dominavam – dois deles “pagaram com a vida”. Charles Hartt 

morreu, aos 37 anos, de febre amarela no Rio de Janeiro (1878). Orville Derby, 

morreu após 20 anos no Brasil, desiludido pela burocracia na administração pública, 

suicidando-se (1915).44 

 

Com o desmonte da Comissão Geológica do Império, houve, então, o 

deslocamento do eixo de pesquisas do Rio de Janeiro para Minas Gerais – a Escola 

de Minas de Ouro Preto (1876) foi organizada por Henri Gorceix, importante nome 

da França à época. No Brasil, ele foi administrador, pesquisador e divulgador 

científico. Criou a primeira escola de geologia e mineralogia para o estudo do ouro e 

metais locais, que contava com uma área-laboratório para pesquisas e treinamentos 

de pessoal. A escola fez pesquisas puras e aplicadas; e nasceu ali a primeira 

                                                        
44 A descrição das expedições Thayer e Morgan estão dispersas no artigo de Azis Ab’Sáber (1977) entre as páginas 7-10. 



35 

 

geração de engenheiros e geólogos brasileiros: Joaquim Cândido da Costa Sena, 

Luiz Felipe Gonzaga de Campos, Francisco de Paula Oliveira, João Pandiá 

Calógeras, Miguel Ribeiro Arrojado Lisboa, José Pires do Rio, Luiz Caetano Ferraz e 

Euzébio Paulo de Oliveira. Alguns deles seguiram na linha pioneira dos exploradores 

Hartt, Derby e Branner. Gorceix igualmente influenciou essa geração de cientistas. 

(AB’SÁBER, 1977, p.12) 

 

Aziz Ab’Sáber termina seu artigo pontuando que a conjuntura 

socioeconômica do período foi favorável às iniciativas do governo brasileiro, e deram 

luz às comissões geológicas e geográficas no Brasil – uma conjuntura que 

amplificou a influência cultural dos estudos de viajantes estrangeiros. A política 

ministerial que optou por implantar os serviços geológicos no Brasil foi influenciada 

por fatores tanto positivos quanto negativos. De maneira positiva, o auge do ciclo do 

café e a construção de ferrovias foi um aspecto do contexto nacional a alanvancar a 

iniciativa. Porém, um ambiente altamente burocratizado, a Guerra do Paraguai e a 

febre amarela nas cidades portuárias do Rio de Janeiro e Santos vieram 

desestabilizar as pesquisas e os pesquisadores, prejudicando seriamente a 

continuidade da Comissão. As ciências da Terra, aplicadas e interdiciplinares, 

preencheram esse vazio. (AB’SÁBER, 1977, p.13) 
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CAPÍTULO 2 – O MÉTIER DO GEÓGRAFO: CIÊNCIA DE CAMPO E 
INTERDISCIPLINAR 

 

A proposta de uma ciência de práticas interdiciplinares encontra-se 

largamente citada na obra de Aziz Ab’Sáber, e como menção explícita em diversos 

artigos científicos, teses, livros e nos artigos na Revista Science American Brasil 

assinados pelo professor, desde os anos 1960 aos 201045. E uma definição de 

interdisciplinaridade encontra-se no artigo de 2005, aquele dirigido aos psicólogos:  

 

A interdisciplinaridade torna-se um verdadeiro imperativo para a construção 
de uma sociedade que seja capaz de receber e absorver, em todos os seus 
segmentos, os benefícios e as facilidades dessa Ciência integrada 46 . 
(AB’SÁBER, 2005, p.3) 

 

Seu vasto conhecimento do mundo físico, da história geológica e da 

arqueologia climática e ecológica da Terra (paleomorfologia, paleoclima e 

paleoecologia) legitima-lhe esse discurso. A interdiciplinaridade aparece em seus 

textos como se fora uma crítica à ciência de um modo geral, a qual falta avançar 

integrando campos das diferentes ciências ou áreas de conhecimento humano. Na 

tese de concurso no Departamento de Geografia da FFLCH/USP, de 1968 47 , 

escreveu: 

 

Na década de 50 a 60, ao mesmo tempo em que os geomorfologistas e 
quaternaristas descobriam a importa�ncia das fases “agressivas” de 
erosão, correspondentes às transic�ões climáticas muito bruscas e radicais 
(Cailleux), os pedólogos punham em evide�ncia a existe�ncia de períodos 
biostásicos e resistásicos, fato que constitui uma maneira paralela de captar 
os efeitos múltiplos das mudanc�as de marcha de pedoge�nese e da 
morfoge�nese. Infelizmente trata-se de uma ótica interdisciplinar apenas 
ocasionalmente convergente, e de divulgac�ão muito limitada entre os 
naturalistas, entrementes, da descoberta de tais fatos à aplicação dos novos 
conceitos ao Mundo Tropical houve apenas um passo. (AB’SÁBER, 1968, 
p.105) 

 

No artigo “Refletindo sobre Questões Ambientais: Ecologia, Psicologia e 

outras ciências”, dirigido aos estudantes de Psicologia da Universidade de São 

                                                        
45 Ao longo das 3620 páginas de artigos científicos, teses, livros e artigos na Revista Science American Brasil da compilação. 
 “A Obra de Aziz Nacib Ab’Saber” (2012) - homenagem ao geógrafo Aziz Ab’Sáber - a palavra interdisciplinar (nas suas 
variadas formas) aparece por 157 vezes - a proposta prática para a ciência pode ser citada em AB’SABER (1965, p.47; 1967, 
p.1; 1969, p.8; 1970, p.8); ou (1980; 1982; 1984a; 1984b; 1985, 1996; 2004; 2005, 2006; 2010) etc. 
46 Tal proposição não torna a Geografia uma disciplina interdisciplinar, mas parece propor aos geógrafos a necessidade de 
dialogar com outras disciplinas. 
47 AB’SÁBER, A. N. “Bases geomorfológicas para o estudo do Quaternário no Estado de São Paulo.” São Paulo: Departamento 
de Geografia da FFLCH/USP, tese de concurso, 1968. (Edic�ão mimeografada.) 
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Paulo em 200548, Aziz Ab’Sáber procura apresentar ao pessoal de um campo de 

conhecimento alheio à geografia a visão de “meio ambiente total”. Ou melhor, a ideia 

de um ambiente diversificado em que vive ou viveu o homem, no presente como no 

passado. E afirma, logo de início: “Para entender os ambientes é preciso lançar mão 

da interdisciplinaridade.” (2005, p.2) 

 

Para ilustrar o quanto o conhecimento de campo, histórico e interdiciplinar 

parece importante a seus olhos, o professor lembra que quando ele próprio era 

estudante, a pergunta sobre a foz do rio Amazonas ser um delta ou um estuário 

ficava sem resposta. Não havendo à epoca conhecimento suficiente para defini-lo, 

permanecia sendo denominado “delta estuarino”. (2005, p. 5) No entanto, nos dias 

atuais já se sabe que a boca norte do rio é um “estuário”, pela descarga de argila 

que ali ocorre – “os índios sabiam que a água do mar nessa costa não era 

totalmente salgada, mas doce e potável”; ali à frente de Marajó e do Amapá, até a 

costa noroeste do Maranhão, a grande quantidade de argila é um indicar de 

carreamento de material sedimentar de rios, portanto de água doce. Assim, 

Ab’Sáber entende que “faltou saber antropológico” sobre o conhecimento de 

indígenas sobre a natureza, concluindo o artigo com uma proposta de educação 

interdisciplinar: 

 

Estudou-se parentesco, mas não isso. Darrel Posey foi um cientista que no 
século XX fez estudos de Etnociência, não contidos em revistas e livros. 
Não foi possível no seu tempo pesquisar a ideia de “salinidade antiga” 
nessa área. (...) Deveria haver uma rápida convergência entre planos 
educacionais e científicos, procurando colocar equipes interdisciplinares 
para entender os problemas da terra e do homem, atendendo suas 
expectativas. (2005, p.6) 

 

Ab’Sáber resume em algumas linhas deste mesmo escrito a história 

paleogeológica das glaciações no mundo tropical, e pontua, mais uma vez, a 

necessidade de interdiciplinaridade para estudos que envolvam as dinâmicas 

ambientais e humanas – foi essa visão que o levou a concluir a Teoria dos Redutos 

e Refúgios49 e a definir os seus “Domínios de Natureza”. O ponto de partida descrito 

a seguir é lido em quase a totalidade de seus trabalhos: 

                                                        
48 AZIZ AB’SÁBER. “Refletindo sobre Questões Ambientais: Ecologia, Psicologia e outras ciências”, Psicologia/USP, São 
Paulo, v. 16, n. 1-2, p. 19-34, 2005. 
49 Nas palavras do geógrafo em artigo “O Legado de Jean Tricart” para a Revista Artigo Revista Scientific American Brasil, 
Observatório, Ed. nº 33 de Fevereiro, 2005: “Não fossem as observações de Cailleux e Tricart (1956-1957), não poderíamos 
chegar até a teoria dos redutos e dos refúgios, elaborada subsequ�entemente por Aziz Ab’Sáber e por Paulo Vanzolini (1960-
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Para entender os ambientes é preciso lançar mão da interdisciplinaridade. 
Por exemplo: entre 23 mil e 13 mil anos atrás, o nível geral  dos mares foi 
descendo até atingir 95 metros abaixo do seu nível atual. Durante essa 
descida, alguns areais formaram rampas na direção das praias, cada vez 
mais aprofundadas. Esse processo tornou os litorais ambientes pouco 
favoráveis para a vida dos homens. Não existem documentos dentro da 
arqueologia brasileira comprovando que os homens estiveram realmente 
nessa faixa de até menos 95 metros. Mas, o que causou essa “descida do 
mar”? Em certo período, houve uma grande estocagem de gelo nos polos, 
nas altas montanhas. E, na medida em que as geleiras engordavam e que a 
estocagem de gelo era fantástica, o nível do mar, naturalmente, descia. 
Quando o nível do mar volta a subir é porque houve nova mudança no 
clima. De repente, entre 13 e 11 mil anos, os climas ficaram mais quentes, 
as geleiras se dissolveram, os mares subiram e ascenderam, entrando 
pelas rampas que haviam sido formadas. Nesse momento, começam a se 
produzir uma série de possibilidades para os grupos humanos [presentes no 
continente desde épocas remotas] que chegavam até a costa. Uma costa 
que não era muito favorável e que já anteriormente produzia grande 
atração. E é aí que começa a história dos homens em nosso país. (2005, 
p.2) 

 

Certo que o professor resume milhares de anos de história geológica e 

humana no continente americano em algumas linhas. Mas é assim que ele procura 

mostrar a quem o lê (ou escutou) como a ciência integrada é a ferramenta capaz de 

trazer a compreensão do real.  

 

Formado em Geografia e História pela Universidade de São Paulo em 1944, 

o professor foi um especialista em Geomorfologia e considerado um dos importantes 

ambientalistas do país, por seu vasto e raro conhecimento da paisagem natural do 

Brasil e suas inter-relações com o clima. Os temas da Amazônia e sobre a seca no 

Nordeste (e a transposiçao do rio São Francisco) são seus temas recorrentes. Como 

professor, lecionou em diversas faculdades e por 14 anos foi professor titular na 

USP, chegando a professor emérito da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH/USP). Paralelamente a seus estudos, Aziz fez inúmeras viagens 

pelo Brasil, observando a fisionomia das paisagens e as características de cada 

ecossistema. A busca pela compreensão da compartimentação total do relevo 

brasileiro ampliou-se com seu interesse pela fitogeografia, o que o levou a investigar 

a distribuição da vegetação nos diferentes “Domínios de Natureza” – uma das suas 

propostas originais. Com o tempo, a abordagem do professor foi se ampliando para 

integrar as diversas áreas do conhecimento. 
                                                                                                                                                                             
1970).” Ou seja, o próprio Ab’Sáber imputa a autoria dessa teoria a um trabalho interdiciplinar seu e de vários cientistas, sem 
deixar de mencionar a inspiração recebida do legado de Charles Darwin a partir de seus estudos sobre a evolução das 
tartarugas nas ilhas Galápagos (1833). 
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A presença de geógrafos franceses no Brasil foi muito importante para a 

formação de Ab ’ Sáber. A experiência junto a mestres como Jean Tricart, 

Emmanuel De Martonne e Francis Ruellan abriram-lhe um novo universo dentro da 

ciência; influência esta que o ajudou a desenvolver uma abordagem mais completa 

dos processos geomorfológicos, ou seja, possuir uma visão ecológica dos sistemas 

naturais, aprofundando-se em três principais aspectos: compartimentação do relevo, 

estrutura superficial e fisiologia da paisagem. As considerações de Tricart sobre 

“linhas de pedra no solo” (ou stone lines, em inglês) – que indicariam climas mais 

secos no passado, foram fundamentais para que Aziz formulasse a Teoria dos 

Redutos em 1960, e em parceria com Paulo Vanzolini, a Teoria dos Refúgios, em 

1970. 

 

Ou seja, é requerida uma aproximação dialógica entre diferentes disciplinas, 

a despeito de uma ampla visão científica, para chegar a compreender as marcas do 

tempo deixadas sobre as terras – para Ab’Sáber, foi através dos estudos 

paleogeográficos das terras continentais da América do Sul que isso ocorreu, 

temática sobre a qual se debruçou por toda a carreira.50 

 

O geógrafo Marcos Bernardino de Carvalho realça que “o princípio dialógico 

se nutre da associac�ão entre complementares e antago�nicos, concomitantes. 

Sobrevive da dualidade, da ambigu�idade e das dicotomias assumidas (...)”, e 

portanto mantém a unidade científica “grac�as à diversidade das lógicas 

assumidas.” (2005, p. 152) A ecogeografia de Tricart sendo um exemplo de 

Geografia, que ‘sem o saber’ rechaça os reducionismos (2005, p. 153) e faz uma 

geografia que ‘abraça o mundo’. 

 

Na tese de 1968 apresentada ao concurso da Cadeira de Geografia Física 

da Faculdade de Filosofia, Cie�ncias e Letras da Universidade de São Paulo, Aziz 

Ab’Sáber enfatizou por reiteradas vezes o quanto os estudos integrados são 

                                                        
50 Ainda, como curiosidade, a pesquisa de campo de Ab’Sáber foi apoiada em detalhes fotográficos como recurso de análise -  
um dos anexos da Coletânea em homenagem ao professor -  textos, imagens e mapas - lançada em 2012  compõe-se de uma 
série de fotografias suas que retratam as viagens que empreendeu ao Nordeste do Brasil. As imagens (referenciados com os 
trajetos, ou o nome da localidade fotografada) foram encontradas em envelopes no Instituto Geológico de São Paulo, em 
meados de 2008, durante o processo de organização do material que comporia a publicação. 
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fundamentais para a evolução das ciências da Terra – nesse documento ele escreve 

por reiteradas vezes a palavra “interdisciplinar” ou sua variante linguística 

“interdisciplinaridade” (AB’SÁBER, 1968, p.8; 14; 16; 17; 86; 104; 105; 107). Outro 

exemplo foi o entendimento da “superposição entre os grandes domínios 

morfoclimáticos e as principais províncias fitogeográficas”, indicadas no trabalho de 

1957 de André Cailleux e Jean Tricart (“Zones phytogéographiques et 

morphoclimatiques au Quartenaire, au Brésil”), como “um novo método e um novo 

critério, da maior importância interdiciplinar”, approche este que demonstraria, no 

ano seguinte (1958), que aqui como na África “é a vegetação que constitui a melhor 

expressão sintética dos dados climáticos”51 (AB’SÁBER, 1967, p.1). 

 

Mas se Ab’Sáber percebe a Geografia como uma campo científico aplicado 

e interdiciplinar52, um outro ponto não poderia passar sem citação – a importância do 

ofício de professor na construção das geociências no Brasil. Bem antes de as 

universidades serem criadas, o ensino das disciplinas dessa vasta área era feito 

pelos próprios pesquisadores, e muitos dos viajantes estrangeiros fixados no País 

foram responsáveis por formar os primeiros geólogos, engenheiros e mais tarde 

geógrafos brasileiros. (AB’SÁBER, 1977, p.12)  

 

"A principal missão do professor de Geografia é a de ajudar o aluno a 

entender o local onde vive e atuar sobre ele". Isso, “sem falar na orientação aos 

alunos do projeto Radam Brasil53, com excursões a Amazônia e Pantanal (MT)”, 

sendo que “há [ainda] muita coisa a se fazer nos próximos anos pelos jovens 

pesquisadores brasileiros”, afirmou Ab’Sáber em uma resenha 54  feita sobre a 

compilação das palestras de Jean Tricart no Brasil. (AB’SÁBER, 1951)   

                                                        
51 AZIZ AB’SÁBER, 1967. “Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil”, Revista Orientação, Instituto de 
Geografia da Universidade de São Paulo. 
52 Do ponto de vista da historiografia geográfica, Lobato Corrêa defende a pluralidade em ciência - sua tese diz respeito ao 
reposicionamento da geografia cultural, que foi, “até ao final da década de 1980, negligenciada, mesmo desconhecida pelos 
geógrafos brasileiros.” (Revista da ANPEGE, Vol. 7, no 1 (2011)  Lobato se apóia na heterogeneidade cultural e no dinamismo 
brasileiros. A nós interessa apenas citar a defesa do “pluralismo epistemológico” e da “polivocalidade”, presentes em seu 
trabalho, que é uma defesa pelo reconhecimento das diferenças, contra o discurso único, para compreender o real. 
53 O Projeto Radam foi uma iniciativa apoiada pela Petrobrás na deecada de 1960 para criar uma cartografia atualizada dos 
campos de petrólio para exploração econômica. A iniciativa veio na esteira de descobertas geológicas na floresta amazônica a 
partir da 2a Guerra Mundial, e que posteriormente descobriu a maior jazida de manganês na Serra do Navio (AP). 
54 AZIZ AB’SÁBER, 1951. “Cours de Géomorphologie Structurale”. Resenha Bibliográfica, Boletim Paulista de Geografia, São 
Paulo, n. 8, p. 68-69. A resenha se refere à publicação de Jean Tricart “Cours de Géomorphologie Structurale / 
Géomorphologie des régions de plateformes”. Paris: Centre de Documentation Universitaire, 1951, v. 1-2, edição que compila 
uma série de cursos ministrados por Tricart aos brasileiros a respeito dos principais tipos de relevo no Brasil. São 3 fascículos, 
“cada um com parte teórica e analítica, bibliografia atual e trabalhos práticos, dirigidos aos estudantes de cursos superiores de 
Geografia e morfologia”, que segundo Ab’Sáber supria deficiências de text-books de Geomorfologia Geral por apresentar uma 
reclassificação, trazendo a revisão “do velho e o novo revistos”, ao contrário de “compilações antigas”. 
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De modo geral, esta resenha endossa o valor da visão interconectada e do 

trabalho de campo - prático e interdiciplinar - que deve envolver uma ciência 

aplicada, em muito cabendo ao professor a tarefa de reproduzí-lo. Aos jovens, o 

geógrafo incitava tomarem o caminho dialógico:  

 

Sobretudo gostaríamos de despertar a atenção dos jovens geólogos e 
geógrafos brasileiros para a grande necessidade que temos de uma melhor 
integração de informações interdisciplinares e para os resultados de 
exceção que podem ser obtidos através de uma conjugação aberta e 
sistemática de diferentes métodos e técnicas de pesquisa. (AB’SÁBER, 
1965, p.47) 

 

O sucesso inquestionável de Ab’Sáber entre os alunos permitiu-lhe mesmo 

um julgamento: “o bom professor” deve sempre acompanhar o estudante dessa área 

em trabalho de campo. E, como que para inculcar aos alunos a honrosa tarefa 

docente, ilustrou o quanto pôde suas palestras com uma história a respeito da 

postura de Jean Tricart quanto ao métier: Em uma de suas expedições pelo Brasil, o 

francês incluiu alunos das faculdades do entorno das regiões visitadas, 

contemplando ainda as áreas de interesse de seus “discípulos” (caso da viagem à 

região de Sorocaba, Poços de Caldas e Tremembé, ocasião em que Tricart e 

Ab’Sáber se conheceram). (AB’SÁBER, 1951)  

 

2.1 A Intediciplinaridade como base para Novas Descobertas  
 

Como se quer dizer, a Geografia encarna estudos que devem relacionar 

disciplinas (ciências das plantas, do solo e do homem) na medida em que se 

constrói em parte como um legado de viajantes-exploradores, desde o período em 

que se urdia a evolução das ciências modernas. De um saber do lugar, evoluindo 

para uma ciência aplicada aliada a projetos políticos hegemônicos, e em sintonia 

com a ideia de universalidade da Terra, como plantou Humboldt, a ciência em geral, 

e a geográfica em particular, deve reunir o conhecimento de diversos eixos para 

melhor escrutinar o espaço e o tempo, e investigar as marcas deixadas pelo homem 

sobre a Terra, ou aquelas de sua própria dinâmica evolutiva. 
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A interdiciplinaridade é apontada pelo geógrafo brasileiro Aziz Ab’Saber 

como um a priori para descobertas em diversas áreas disciplinares – nas 

Geociências, trata-se da Geomorfologia, da Paleoclimatologia entre outras, mas 

também toca os temas que envolvam a Ecologia (e o conceito de ecossistemas), 

caso dos estudos sobre a Amazônia e ecodesenvolvimento, organização humana 

dos espaços, paisagens naturais e domínios inter e subtropicais, mapeamento de 

espaços em períodos glaciais. Sem esquecer que o geógrafo sempre falou da 

importância de equipes interdiciplinares para a Educação (formação de alunos e 

construção de universidades) e em planejamento governamental (aproveitamento 

hidrelétrico, seca do NE semiárido etc).  

 

Como foi afirmado anteriormente, a paleogeomorfologia e os estudos de 

Louis Agassiz foram extremamente importantes no trabalho global de Aziz Ab’Sáber 

- sua obra certamente se alicerça na paleomorfologia e na ecologia baseada nos 

estudos paleoclimáticos.  Foi a partir do vasto conhecimento nessas disciplinas que 

o brasileiro se posicionou no cenário científico como especialista em temas 

relevantes para o Brasil: a seca do Nordeste semi-árido; a questão das florestas 

costeiras e amazônicas; o problema dos dematamentos sob o avanço econômico 

pelas paisagens naturais e domínios ecológicos regionais; até vir a discutir as atuais 

mudanças climáticas no Planeta.  O posicionamento teórico-acadêmico do cientista 

tornar-se-á também um posicionamento político, com propostas concretas de 

programas e projetos para as políticas públicas do Brasil nos últimos governos. 

 

Mas as influências que lhe vieram de suas próprias viagens foi o que lhe 

rendeu o mais importante de seu legado.  Ao acompanhar Jean Tricart em 

expedições por São Paulo, e para outros estados brasileiros, Aziz Ab’Sáber logo 

constatou a importância das análise sobre as stone lines feitas pelo colega.  Tricart 

observara essas linhas de pedras como “pavimentos detríticos, registrando a 

atuação de um clima seco, de amplitude relativamente grande, que atingiu setores 

do território brasileiro em algum período do Quaternário”.  A revelação prática e 

pessoal foi longamente explanada em “Cours de Géomorphologie Structurale55 ” 

(1951) por Ab’Sáber. Abre-se-lhe ali uma janela para suas pesquisas posteriores 

                                                        
55 AZIZ AB’SÁBER.1951. “Cours de Géomorphologie Structurale”. 
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sobre paleoclimas e paleoecologia no território macro brasileiro. O aprendizado “sur 

le terrain” realmente conduziu o brasileiro a seu mais importante legado, a Teoria 

dos Redutos, que ele confessa dever as bases ao visitante francês, e aos estudos 

de campo feitos em sua companhia.   

 

A Teoria dos Redutos e Refúgios foi complementada mais tarde, em 

parceria, pelo biólogo Paulo Vanzolini.  Em “O Legado de Jean Tricart para as 

Cie�ncias Geográficas” (2010) 56 , artigo inédito, o autor diz que a 

interdisciplinaridade ocorreu novamente quando zoólogos e botânicos souberam 

aproveitar a ideia de Redutos (1960), ampliando-a para a Teoria dos Refúgios. “Uma 

espécie de “valor agregado” que reuniu o entendimento das questões 

paleoclimáticas e paleoecológicas através do biólogo Paulo Vanzolini” (AB’SÁBER, 

2010, p.4), cuja pesquisa sobre o tema se deu entre os anos de 1957 e 1964, e 

ajustou a dinâmica de refúgio de animais à ideia da redução sincopada das florestas 

– cada reduto de mata biodiversa teria se comportado como área cumulativa de 

refúgio para espécies ombrófilas.  Em resumo, as caatingas se expandem com a 

seca, florestas se reduzem em “redutos” de manchas isoladas, animais vinculados 

ao ecossistema de sombra de grandes matas concentrando-se nesses “refúgios” 

umidos.  Em cada “reduto” teria havido uma diferenciação genética por processo de 

concentração faunística, gerando um mosaico distributivo “anômalo” (ainda não 

pensado pelos biólogos) na “retropicalização” e reexpansão das florestas. Vanzolini 

assinala ainda o processo de “refúgios evanescentes” em relação à biota vegetal. 

(2010, p.4)  O chamado constante à interdiciplinaridade, como resultado de 

parcerias e legados diversos, foi coroado pela conclusão da Teoria dos Redutos e 

Refúgios, e propõe aos geógrafos a necessidade de dialogar com outras disciplinas. 

 

2.2 Do Olhar de Tricart ao Legado de Ab’Sáber 
 

As viagens transformaram suas ideias sobre o rigor necessário das análises 

de campo e sobre os indícios da paisagem para a geomorfologia brasileira.  

Ab’Sáber admite que a confusão sobre a paleomorfologia era generalizada, e que 

ele mesmo “passava a ter dessa data em diante mais cuidado ao analisar os 

                                                        
56 AZIZ AB’SÁBER. 2010. “O Legado de Jean Tricart para as Cie�ncias Geográficas”. Artigo inédito. 
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arranjos visíveis dos terrenos e linhas de pedra superficiais presentes no relevo 

brasileiro” (AB’SÁBER, 1951), referindo-se às conclusões de Tricart. 

 

Em “O Legado de Jean Tricart para as Cie�ncias Geográficas” (2010)57, ele 

conta com maiores detalhes como conheceu de perto o francês, ao acompanhá-lo58 

em suas viagens pelo SE do Brasil, em especial pela região de Itu-Sorocaba. Essa 

história pessoal mudou os rumos de sua carreira, e a admiração por Tricart 

permaneceu por toda a vida – por suas descobertas em solo brasileiro, sua 

sagacidade na análise de traços da paisagem, que, afinal, revelaram erros de 

avaliação de viajantes anteriores a ele: 

 

Não tendo conhecimento dos escritos de Agassiz e Hartt, nem mesmo o 
professor Tricart po�de avaliar o pioneirismo revisivo de suas 
observac�ões e interpretac�ões sobre os registros paleoclimáticos 
existentes na estrutura superficial das paisagens do Brasil Tropical 
Atla�ntico.” (2010, p.3)  

 

Jean Tricart analisou alguns dos sinais geomorfológicos já conhecidos - as 

“linhas de pedras” - em diversas partes do Brasil, percebendo assim a extensão da 

presença dos climas secos sobre outros territórios, caso do sertão do NE “onde 

viveram caatigas e cerrados ralos”. Jean Tricart e André Cailleux reconheceram as 

linhas de pedras expostas em diferentes pontos do território tropical como sendo 

“chão pedregoso”, resultantes de uma fase de expansão de climas semi-áridos 

(similares aos da Caatinga do semiárido nordestino). Não de uma glaciação tropical 

ocorrida nessa mesma época do Quaternário. 

 

“No chão pedregoso no entremeio das caatingas há linhas de pedras 

subsuperficiais que documentam a extensão antiga do chão pedregoso, de um 

passado recente de datação ainda indeterminada”. (2010, p.3)  Para Aziz Ab’Sáber, 

a interpretação correta foi resultado de um olhar pioneiro e especialmente dotado de 

“independência científica e interdiciplinaridade” (como o mestre é descrito nesse 

artigo): 

 

                                                        
57 AZIZ AB’SÁBER. 2010. “O Legado de Jean Tricart para as Cie�ncias Geográficas”. Artigo inédito. 
58 Aziz Ab’Sáber conheceu Jean Tricart ao ser incumbido de acompanhá-lo em expedição pelo Sudeste do Brasil por indicação 
de Aroldo de Azevedo, cf AB’SÁBER, 1977. 



45 

 

Tricart aconselhava aos jovens iniciantes que em cie�ncia é obrigatória a 
observac�ão correta que se traduz por descobertas e pode atingir 
interpretac�ões seguras. Muitos cientistas destituídos de 
interdisciplinaridade erraram nas interpretac�ões, mas os que acertaram 
tornaram-se personalidades essenciais na história das cie�ncias. A 
genialidade de Jean Tricart (1920-2003) deriva disso e se estende pelos 
seus 680 trabalhos publicados, dezenas dos quais sobre o Brasil, um 
espac�o particularmente rico do “planeta vivente” por excele�ncia. (2010, 
p.6) 

 

Do entendimento claro das aulas de campo, Aziz Ab’Sáber parte, então, 

para o estudo dessas linhas de pedras presentes em “diversos espaços muito 

compartimentados do Brasil de Sudeste” com o objetivo de mapear esse tipo de 

ocorrência.  

 

E, assim, baseado nas ilhas de umidade das encostas e cimeiras do 
Nordeste seco pudemos chegar à Teoria dos Redutos, aplicando aos 
cenários e mosaicos de ecossistemas de um passado relativamente 
recente. Agora, porém, com base em uma parceria muito proveitosa feita 
com João José Bigarella (1960) pudemos estabelecer que o período 
principal das stone lines foi Wu�rm-Wisconsin Superior, acontecidos 
aproximadamente entre 23.000 e 12.000 anos A.P. (antes do presente). 
(2010, p.3) 

 

Este período de clima muito seco, combinado ao decréscimo de temperatura 

(de cerca de 3 a 4 graus abaixo do que conhecemos hoje para os climas tropicais e 

subtropicais)59, foi o ideal para o aparecimento dos “chãos pedregosos”. A pesquisa 

do brasileiro levantou também que, em um cenário como o de Pleistoceno Superior, 

houve igualmente a descida dos mares associada à subida das correntes frias de sul 

para norte nas terras emersas na plataforma marítima, criando semidesertos 

nublados. Isso ainda ocorre em trechos da Mata Atlântica, e o resultado é que “a 

biodiversidade se acantona em locais privilegiados de umidade, onde chegam 

regurlamente fluxos de ar úmido vindos do Atlântico”.60  Portanto, os redutos de 

florestas biodiversas dependeriam mais da umidade do que de taxas altas de 

temperaturas. (AB’SÁBER, 1992; 2010) 

 

                                                        
59  Os dados são de avaliação do projeto CLIMAP (Climate/Long-range Investigation, Mapping and Prediction) (1976), 
desenvolvido em 1971 com cientistas de diversas instituições com o objetivo de reconstruir através de dados "proxy" as 
condições superficiais da Terra no Último Máximo Glacial (UMG). O rico banco de dados que cobre este período tem sido foco 
de interesse de diversos cientistas por apresentar o mais completo registro de todas as eras glaciais. 
60 AZIZ AB’SÁBER. “A Teoria dos refúgios: origem e significado” In: Congresso Nacional sobre Essências Nativas. Anais do 2o 
Congresso Nacional sobre Essências Nativas. São Paulo, Instituto Florestal, 1992, p. 29-34. 
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Ab’Sáber observa que nestas condições até seriam possíveis o 

aparecimento de raras áreas de processos periglaciais; mas que Louis Agassiz teria 

errado grosseiramente ao tentar trazer para os trópicos sua teoria panglacial.61 

(AB’SÁBER, 1994-1995.) E conclui com o porquê: 

 

É fácil compreender que se tivesse havido uma glaciac�ão tão extensiva 
quanto aquela imaginada pelo sábio franco-suíc�o, nunca mais haveria 
condic�ões para o retorno de florestas tropicais biodiversas. E, foi 
exatamente a partir desse raciocínio que pudemos atingir o modelo 
dina�mico, que demos o nome de Teoria dos Redutos. Tudo eivado de 
muita interdisciplinaridade. (2010, p.4) 

 

Essa mudança de visão não teria sido possível sem o ajuste do olhar para 

um nível mais aprofundado e interconectado, que buscou no passado os indícios 

para a análise acertada.  Em “O legado de Jean Tricart”62 (2005), Ab’Sáber cita a 

originalidade dessas descobertas, relacionando-a a estudos de outros exploradores 

mais de cem anos antes, e posicionando Tricart como um dos fundadores da escola 

brasileira de Geografia. 

 

O importante foi ele ter analisado corretamente as áreas já vistas por 
viajantes americanos, pois Agassiz (1836) e Hartt (1870) interpretaram 
erroneamente as linhas de pedras e os solos que as recobriam como 
documentos da idade do gelo. (...)  Antes dos franceses, os cientistas se 
limitavam ao reconhecimento de estruturas mais antigas em partes do país, 
desprezando o chão das paisagens, com seus solos, depósitos e 
coberturas, e paleo-solos. (...) A superfície do terreno era totalmente 
esquecida e desconsiderada. Os estudos e publicações de Tricart, Cailleux 
e alguns outros reverteram essa visão quase discriminatória. E assim o 
“presente como chave do passado”6364 pode ser colocado na cabeça dos 
jovens que optaram pelas ciências da Terra. (2005) 

 

                                                        
61 AZIZ AB’SÁBER. “Redutos de vegetação, Refúgios de fauna e refúgios do Homem”. Revista de Arqueologia, São Paulo, v. 8, 
n. 2, 1994-1995. 
62 AZIZ AB’SÁBER. “O legado de Jean Tricart”, Revista Scientific American Brasil - Observatório, Ed. nº 33, Fevereiro de 2005. 
63 A ideia de o “presente como chave do passado” é o chamado “princípio do atualismo”, um método das ciências naturais – 
geologia e biologia – que se apoia nas evidências do presente para explicar os processos do passado, como se o que ocorreu 
no passado seja igual ao o que ocorre hoje. O método fundamenta muitas áres da ciências a partir do século XIX. Trata-se 
igualmente de uma proposição feita por Karl Marx. 
64 Em “Princípios da Geologia”, ou “Principles of Geology” (1830-33), o advogado e geólogo britânico Charles Lyell (1797-1875) 
liderou a sistematização dos estudos geológicos, lançando o que se chamou de “Princípio do atualismo” - “the present is the 
key of the past”. A publicação consta de três volumes, editados ano a ano, e credenciou Lyel como geólogo teórico que 
popularizou o argumento central de que “o presente é a chave para o passado”, propondo que os registros geológicos do 
passado distante podem e devem ser explicados com referência a processos geológicos em operação no presente, e portanto 
diretamente observáveis. 
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Os estudos brasileiros das variações climáticas durante o Quaternário 

documentam os caminhos transversos que a observação, a documentação e a 

interpretação em ciência podem tomar no sentido de desvendar na história da Terra 

as deduções do presente. A aproximação interdisciplinar, como prática de uma 

Ciência ecológica,carrega consigo as chaves para o desvendar das leis que regem o 

delicado equilíbrio Homem-Natureza. Como queriam os primeiros modernos.
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CAPÍTULO 3 – NOS DOMÍNIOS DAS CIÊNCIAS APLICADAS: ENEAS SALATI E 

OS ESTUDOS SOBRE O CLIMA DA AMAZÔNIA 

 

 

O foco deste capítulo são as pesquisas do professor Eneas Salati sobre o 

clima da Amazônia, trabalho este ao qual são dedicados mais detalhe e tempo visto 

ser o pesquisador (e quem sabe suas pesquisas) pouco conhecido da comunidade 

de geógrafos – sendo aliás, como já foi afirmado, um objetivo deste mestrado 

apresentar suas ideias como uma contribuição de uma área alheia à Geografia que 

pode ser de grande interesse a seus profissionais. 

 

Eneas Salati65  possui extraordinário entendimento sobre energia e física 

nuclear, e isso associado aos conhecimentossobre a água, de maneira geral, e 

sobre o ciclo hídrico (chuvas e condições atmosféricas), em termos específicos. 

Esses conhecimentos conjuntos possibilitaram a ele ver na Amazônia o que 

ninguém ainda havia percebido. Como foi adiantado na Apresentação desta 

dissertação, ambos os intelectuais – Eneas e Aziz - trabalharam 

contemporaneamente, e, de fato, em temáticas similares: tanto um como outro 

estudaram as dinâmicas do solo, vegetação, água e clima, e atuaram tanto no 

Nordeste brasileiro quanto na Amazônia. E, portanto, não é de se estranhar que na 

banca de exames de concursos e títulos para professor Titular do Departamento de 

Física e Meteorologia da ESALQ/USP (1975) de Salati estivessem presentes Aziz 

Ab’Sáber e José Goldemberg- este último considerado um mestre pelo aluno ao 

longo de toda sua formação em física atômica e nuclear entre o final dos anos 1950 

e início dos 1960. 

 

Vale aqui um parênteses sobre os principais cientistas que, afinal, 

contribuíram para o trabalho de Salati sobre climatologia, e estudaram com detalhe 

as questões ambientais na Amazônia desde a década de 1970. O próprio Harald 

Sioli (limnologista alemão radicado na Amazônia) citado anteriormente foi uma 

grande fonte para o conhecimento das águas na Amazônia para muitos 

                                                        
65 Formado em Engenharia Agronômica (1955) pela ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade 
de São Paulo, recebeu o título de doutor em Agronomia (1957) e de livre docente em Física e Meteorologia (1960) pela mesma 
institutição, Eneas Salati lecionou desde 1966 na Cadeira de Física e Meteorologia da ESALQ. Aposentou-se na Universidade 
de São Paulo em 1985. 
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especialistas. Os cientistas Joel R. Gat (físico israelense do Environmental Sciences 

and Energy Research Department at the Weizmann Institute, especializado em 

hidrologia e isótopos), Attilio Dall’Olio (matemático e físico teórico italiano, 

pesquisador da Agência Internacional de Energia Atômica) e Eiichi Matsui (físico 

brasileiro do IEA/USP66 e pesquisador do CENA/USP67 assistente na construção da 

metodologia de medição de taxas de isótopos em água) assinaram ao lado de 

Eneas Salati seu principal artigo - “Recycling of Water in the Amazon Brasil: an 

isotopic study” de 1979. José Marques (meteorologista brasileiro) foi importante 

colaborador no que se refere à distribuição das chuvas e dos ventos no balanço 

hídrico da região. Paulo Rodolfo Leopoldo (agrônomo pela ESALQ e biólogo pela 

UNESP Botucatu) também foi co-autor em textos. Com Peter Vose (químico inglês, 

diretor da Cooperação brasileira com a Agência Internacional de Energia Atômica), 

Salati assinou o artigo o mais citado (1984). Em co-autoria com os conservacionistas 

Tomaz Lovejoy  e Philip Fearnside escreveu vários artigos sobre desmatamento e 

mudanças do clima na Amazônia. 

 

Em seu percurso, o professor da ESALQ/USP iniciou os estudos sobre a 

água e o clima em Piracicaba (SP). Mais tarde, foi coordenador de pesquisas sobre 

a origem da salinização das águas subterrâneas do nordeste brasileiro, e sobre as 

possíveis mudanças climáticas na Amazônia em decorrência do desmatamento. 

Salati trabalhou ainda com energia solar, e desenvolveu projetos sobre distribuição 

de energia do sol no Estado de São Paulo e no Brasil (instalou aparelhos para sua 

medição em diversas regiões do país e, através de cálculos, estabeleceu mapas 

solarimétricos para o território nacional). Como bolsista da Agência Internacional de 

Energia Atômica, especializou-se em técnicas isotópicas para hidrologia e ecologia. 

Estagiou no Argonne National Laboratory de Chicago, na Universidade da Califórnia 

e no US Geological Survey de Denver (EUA) e no Wiezmann Institute of Science 

(Israel), onde teve contato com pesquisas aplicadas sobre análise isotópica e 

paleoclima. A partir de 1994, e por dez anos, foi coordenador científico internacional 

do Programa SHIFT, uma parceria técnico-científica entre Brasil e Alemanha; 

também coordenou projetos de zoneamento ecológico-econômico para a o território 

legal. Entre 1996 e 1997 foi assessor do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

                                                        
66 IEA/USP – Instituto de Energia Atômica da Universidade de São Paulo. 
67 CENA/USP - Centro de Estudos de Energia Nuclear em Agricultura da Universidade de São Paulo. 
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– BID (WDC), e consultor do Banco Mundial e consultor do International Financial 

Corporation - IFC. Foi membro do Fórum de Mudanças Climáticas. 

 

Em cargos de direção, coordenou o Instituto de Física e Química de São 

Carlos (SP) (1976-1979) - período em que desenvolveu muitas das pesquisas que 

determinaram seu fututro acadêmico-profissional. Quando estudava a Amazônia, foi 

indicado como diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, em 

Manaus (AM) (1979-1981). Nesse tempo acumulou a direção do Museu paraense 

Emilio Goeldi. Em seguida (1981-1985), dirigiu o Centro de Estudos de Energia 

Nuclear em Agricultura (CENA/USP) –  Salati participa da fundação (1966) do 

CENA/USP em Piracicaba (SP) desenhando a construção do Laboratório de 

Espectrometria de Massa para Elementos Leves, destinado a análises de átomos de 

Hidrogênio, Nitrogênio, Oxigênio e Carbono. Na década de 1990, volta a dirigir o 

INPA (1990-1992), sempre a convite de José Goldemberg, nessa época ministro de 

Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente (uma secretaria à época). 

 

Salati publicou cerca de 150 artigos científicos em revistas internacionais 

sobre hidrologia na Amazônia e ecologia relacionada às mudanças climáticas.  O 

artigo “Recycling of Water in the Amazon Basin: an Isotopic Study” (1979)68 faz a 

prova da interação entre a água e floresta tropical, seu maior legado. O estudo 

experimental descrito no artigo mediu as variações das concentrações de isótopos 

estáveis da água (O18 e D) em rios e chuvas na região Amazônica (SALATI et alli, 

1979). Sobre isso, trabalhou em cooperação com pesquisadores de diferentes 

universidades e órgãos técnicos governamentais. Esse conhecimento em física 

atômica e nuclear lhe foi essencial para a fundamentação da obra - em Hidrologia, 

seus trabalhos deram ênfase à aplicação de técnicas isotópicas para o 

equacionamento de problemas específicos que ocorrem em território brasileiro, na 

Amazônia e no Nordeste semiárido. Como chefe responsável pelas pesquisas que 

descreveram o ciclo da água na Amazônia brasileira, o pesquisador foi agraciado 

(1997) com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico69. 

                                                        
68 ENEAS SALATI, ATTILIO DALL’OLIO, ENCHI MATSUI E JOEL R. GAT. “Recycling of Water in the Amazon Basin: an 
Isotopic Study” in WATER RESOURCES RESEARCH (No 15) (1979). 
69  A Ordem Nacional do Mérito Científico, instituída em 1993, premia personalidades nacionais e estrangeiras que se 
distinguiram por relevantes contribuições à Ciência e à Tecnologia.  A admissão e promoção de membro da Ordem bem como 
a concessão da Medalha Nacional do Mérito Científico são feitas em decretos do Presidente da República.  A entrega das 
insígnias e dos diplomas referentes à admissão ou promoção, bem como da Medalha, é feita em ato solene presidido pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro da Ciência e Tecnologia. 
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Toda a pesquisa sobre a Amazônia coordenada por Eneas Salati nos anos 

1970, em uma cooperação entre o INPA e o CENA, tinha o objetivo de responder 

qual a influência da colonização intensiva sobre os ciclos da água. Os fatores 

determinantes do clima na Amazônia considerados foram a radiação solar, a 

temperatura do ar, a configuração geomorfológica e a atmosfera – a atmosfera é 

onde a maioria dos fenômenos meteorológicos ocorrem, e onde estão as grandes 

quantidades de vapor d’água, a maior concentração de núcleos de condensação de 

chuvas e as maiores variações de temperatura, também onde consequentemente se 

dá a maior interação entre a radiação solar e o sistema atmosférico da Terra.70 

(SALATI, 1984, p. 94) 

 

Portanto, entender porque os climatólogos – de todas a áreas envolvidas -

demoraram tanto a adotar a questão da evaporação da água dos continentes como 

parte do clima foi uma pergunta que Eneas Salati se fez ao estudar o ciclo 

hidrológico e a reciclagem do vapor d’água na Amazônia. Chamou-lhe, assim, a 

atenção os sistemas de circulação atmosférica que ali atuam diretamente, 

exercendo importante papel na variação de composições climáticas regionais - 

durante as estações, e ao longo da Bacia - de Leste a Oeste. Ele destacou que parte 

do clima do Brasil é controlado pela situação e magnitude dos Andes. 

 

Eneas Salati foi quem em primeiro notou a configuração geográfica da Bacia 

Amazônica como dado importante para o equilíbrio climático da planície - sua 

altitude não varia mais do que 120 m em 3.400 km, sendo limitada pelas altitudes do 

Planalto das Guianas (cerca de 1 mil m ao Norte), Planalto Brasileiro (700 m ao Sul) 

e Cordilheira dos Andes (até 5 mil m a Oeste). Essa estrutura geomorfológica em 

forma de meia lua praticamente bloqueia as influências do Oceano Pacifico sobre a 

Amazônia, cuja planície se comunica mais livremente com a Bacia do Orenoco pelo 

Noroeste, e com a Bacia do Prata pela Depressão do Chaco - as influências 

(atmosféricas) do Oceano Atlântico são em grande parte direcionadas para as 

regiões SE e Central do Brasil (até a Bahia). 

 

                                                        
70 ENEAS SALATI. “Climatology of the Amazon region”. In: The Amazon. Limnology and landscape ecology of a migthy tropical 
river and its basin., 1984. 
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Sempre bom lembrar que a região amazônica perfaz uma área de cerca de 

7 milhões de km², o que compreende as terras de 8 países da América do Sul (Peru, 

Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil), das quais cerca 

de 3,89 milhões de km² encontram-se no Brasil. A chamada Amazônia Legal ocupa 

quase a metade (45%) do território brasileiro, extendendo-se pelos estados do Acre, 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. 

 

Caracterizada como uma vasta planura situada próxima ao nível do mar e 

cortada de um extremo a outro pelo equador, a região amazônica possui clima 

tropical quente. A Amazônia pode ser caracterizada por altas temperaturas, mas o 

que ocorre é pouca variação de amplitudes térmicas, onde predomina o clima 

quente e úmido. Ali há  o que se chama “isotermia” - as temperaturas médias não 

variam mais que 2 ou 3 graus em toda a região, sendo que as temperaturas entre 

Iquitos e Belém variam entre 5 a 6ºC. (SALATI, 1990, p. 30) 

 

A Bacia do rio Amazonas possui a maior extensão de floresta quente e 

úmida do globo e é a maior Bacia fluvial do mundo. Essa planície fluvial envolve todo 

o conjunto de recursos hídricos que convergem para o rio Amazonas, que conta, 

então, com mais de 7 mil afluentes, e possui 25 mil quilômetros de vias navegáveis. 

A Bacia faz parte da região hidrográfica do rio Amazonas, uma das doze regiões 

hidrográficas do território brasileiro, que sozinha representa 1/5 da água derramada 

nos oceanos por todos os rios do planeta. Isso correspondendo a 15% do total de 

água potável disponível. 

 

A precipitação na Amazônia Brasileira é, portanto, bastante elevada durante 

o ano. A média anual varia de 1.500 a 3.500 mm/ano, sendo a média geral de 2.200 

a 2.900 mm/ano. As precipitações mais abundantes por todo ano ocorrem no 

Noroeste da Bacia, na área de influência andina  - as médias de chuvas são altas no 

litoral brasileiro e no Noroeste, onde variam de 5 mil até 10 mil mm/ano (nos 

contrafortes andinos). É sabido que a maior parte das chuvas nos Andes Orientais 

provém da evapotranspiração da floresta amazônica, e que os ventos alísios vindos 

do Leste levam o vapor d’água para Oeste - a massa de vapor d’água, ao chegar na 

Cordillhera dos Andes, esfria e cai como chuva torrencial (especialmente entre os 
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meses de Novembro e Março), ali onde o índice pluviométrico é o maior em toda a 

região da Bacia amazônica.71 (SALATI, 1990, p. 30)  

 

3.1 A Bacia Amazônica parece ser uma unidade Hidrometeorológica 

 

A atmosfera é onde está o vapor d’água (local), principal componente do 

processo de trocas de energia solar com a troposfera. O estoque de vapor d’água 

(que pode precipitar) na Bacia Amazônica é maior do que sua ocorrência em todo o 

restante do mundo – é isso o que oferece à região sua condição isotérmica, e seu 

alto grau em formação de nuvens e em precipitações, que a caracteriza. (SALATI, 

1984, p. 94) 

 

No quadro abaixo pode-se perceber que as precipitações são largamente 

maiores sobre a Amazônia – enquanto as chuvas sobre o oceano correspondem 

praticamente ao total do processo de evapotranspiração que ocorre sobre ele, sobre 

a região da floresta amazônica chove o dobro, sendo a evapotranspiração da massa 

vegetal cerca de metade desse total, ocorrência que não se verifica sobre os 

continentes de maneira geral. 

 

Quadro 2 - Comparativo: chuvas e evapotranspiração na Amazônia, nos continentes e nos oceanos 

 
Precipitações  

em mm/ano 

Evapotranspiração  

em mm/ano 

Amazônia 2.300 1.200 -1.600 

Continentes 710 470 

Oceanos 1.100 1.200 

Fonte: Salati, 1983, p. 627 

 

Harald Sioli, zoólogo e limnologista alemão radicado no Brasil desde antes 

da 2a Guerra Mundial foi um seu contemporâneo. Em palestra proferida no INPA, e 

depois publicada na Revista Acta Amazônica72 (2006), o reconhecido mestre em 

                                                        
71  SALATI, E. “Modificações da Amazônia nos últimos 300 anos: suas consequências sociais e ecológicas.” In: Desafio 
Amazônico: o Futuro da Civilização dos Trópicos. Sérgio de Salvo Brito (ed.). Brasília: Editora Universidade de Brasília: CNPq, 
p. 247, 1990. 
72 SIOLI, Harald. 50 anos de pesquisas em limnologia na Amazônia. Acta Amaz., 
Manaus, v. 36, n. 3, 2006. O texto reproduz a palestra em homenagem aos 80 anos do cientista, dos quais 50 no estudo dos 
rios na Amazônia. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300001&lng=en&nrm=iso>. access on 31 
Jan. 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000300001. 
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águas dos rios brasileiros afirmou que Eneas Salati foi “o primeiro que calculou a 

quantidade de chuva, tirou conclusões de que a chuva que cai na Amazo�nia é 

muito superior à quantidade de água que o rio Amazonas leva para o oceano.” Sioli 

vê em Eneas Salati um pioneiro desse conhecimento elaborado desde os anos 

1970. 

 

(...) a chuva é muito maior que a quantidade de água que sai da região, e 
(...) pela evapotranspirac�ão da área florestal, pelo menos metade da água 
desta chuva é água regionalmente reciclada pela evaporac�ão. Cai, sobe 
como vapor d’água, condensa, cai de novo como chuva que levada pelos 
alísios, pelos ventos que ve�m do leste, avanc�a para oeste e como temos 
visto a pluviosidade aumenta sempre mais. (...) O Dr. Salati desenhou a 
precipitac�ão, a transpirac�ão das plantas, condensac�ão, precipitac�ão 
e assim por diante para o Oeste. Este fato é tão importante para se 
considerarem as consequ�e�ncias de um desmatamento dos solos pobres 
da Amazo�nia! (SIOLI, 2006, p. 292) 

 

Ao descortinar no invisível da atmosfera a exatidão das provas quantitativas 

talvez seja uma das maiores contribuições do engenheiro agrônomo, cuja 

aproximação científica evita a abordagem iminentemente descritiva que costuma 

granjear muitos estudos sobre a natureza, e sua influência sobre o Homem. A 

complexidade do equilíbrio inerente aos processos globais que afetam diretamente a 

vida na Terra ainda é uma área que permanece bastante restrita aos climatólogos, 

em sua maioria físicos. Mas que interessa a muitas áreas disciplinares, e deve ser 

alvo de estudos interdiciplinares.  Os determinantes do clima mostram-se como um 

terreno que não pode ser conhecido a não ser pelo estudo integrado dos fatores. 

 

Em “The Amazon. Limnology and landscape ecology of a migthy tropical 

river and its basin”, Harald Sioli cita ainda o mapeamento do regime pluviométrico da 

Amazônia concluído pelo professor Eneas – o regime de chuvas é “desigual em sua 

distribuição ao longo do ano e nas sub-regiões da Bacia”; e é apenas na região 

Noroeste da Bacia amazônica que as chuvas são ininterruptas, além de muito 

intensas, sendo que nas outras áreas há períodos de secas (o chamado ‘verão’, com 

chuvas menos frequentes). (SALATI, 1984, p. 133)   

 

O conteúdo da citação se encontra no artigo “Climatology of the Amazon 

region”, que compõe a obra de Harald Sioli (ver Capítulo 3). Outro trecho do artigo 
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faz ver como as chuvas se deslocam, ao longo do ano, conforme a movimentação 

dos ventos convergentes na zona do Equador, e sobre a planície amazônica. 

 

O período chuvoso começa em 10-15o Sul em Setembro-Outubro até Abril-
Maio. Dali, a estação se move em direção Norte – no baixo Amazonas 
(Santarém) a estação chuvosa começa no final do ano, terminando em 
Maio-Junho; no Norte do Equador, no alto Rio Branco (Boa Vista) com clima 
de savana, as chuvas começam em Abril e vão até Setembro. (SALATI 
apud SIOLI, 1984, p.133)  

 

De modo a frisar que a planície Amazônica é um verdadeiro “tubo de 

ensaio”  para a climatologia por suas características geomorfológicas – limites 

físicos, fonte unidirecional (de água e ventos) do oceano, sendo os fatores que 

caracterizam o clima em boa parte de sua extensão a isotermia, alta umidade, 

chuvas abundantes e alto índice de nebulosidade - essa informação se repete na 

abertura de diversos textos. (SALATI, 1998, p. 16; 2001, p.153) 

 

No artigo de 1984 citado pouco antes, há uma descrição bastante detalhada 

desses fatores-clima, mas desta vez o intuito é o de tratar o balanço energético (a 

entrada de energia solar no planeta e sua distribuição regional e global, a relação da 

temperatura do ar e o calor que vem do solo, a energia natural para os processos de 

evapotranspiração da floresta, em relação à massa de umidade do oceano e à 

geomorfologia da Amazônia) como de grande importância: “o movimento meridional 

do sol é o grande responsável pelos padrões climáticos na região. O Oceano 

Atlântico tem um papel importante como fonte de humidade e de ar quente para a 

região” (SALATI, 1984, p. 103). 

 

É possível perceber no quadro abaixo a enorme interação entre os 

diferentes fatores climáticos, e como a relação do balanço hídrico e energético são 

mutuamente determinantes. Ao final, pode-se compreender como, apesar de a 

Amazônia parecer uma unidade meteorológica, há uma grande diversidade em 

termos da distribuição e quantidade de chuvas, o que implica igualmente em 

variações no balanço energético ao longo da extensão da floresta (e dos vapores 

d’água definidos em parte por esta), que entra como um importante componente de 

absorção da radiação solar equatorial. Em realidade, é o conjunto das interações 

que definem as oscilações presentes no clima amazônico, inclusive a existência de 



56 

 

áreas naturalmente pouco recobertas por vegetação densa – “Vista de cima, a 

floresta é densa e verde, porém há inúmeros e diferentes ecossistemas, 

especialmente os de transição – a Guiana e o Cerrado, onde há floresta descontínua 

com vegetação de savana.” (SALATI, 1984, p. 89) 

 

Quadro 3 - Detalhes dos fatores naturais que impactam o clima na Amazônia 

Quantidade de sol - A posição tropical da Amazônia (5oN – 10oS) e a 

radiação solar definem uma máxima insolação em Janeiro e Dezembro (875 cal 

cm2/dia); a mínima em Junho e Julho (730 cal cm2/dia) é discutida - a troca entre 

absorção e reflexão de energia no sistema atmosférico (a superfície recebe ondas curtas 

e emite ondas longas infravermelho para atmosfera) está no início de processos 

atmosféricos, e portanto a insolação varia com a alta umidade na atmosfera amazônica, 

causa das muitas nuvens. 

Distribuição da energia por absorção - A distribuição depende da 

obliquidade eclíptica + excentricidade da órbita da Terra + composição atmosférica por 

orogêneses e desenvolvimento vegetativo. A distribuição da radiação solar é controlada 

pelo sistema convectivo de nuvens. 

Temperatura do ar – Os fenômenos físicos como evapotranspiração, 

condensação, transpiração e atividades animais e vegetais estão ligadas à temperatura 

do ar.  Já a temperatura do ar é devida ao calor que vem do solo, visto os raios solares 

passarem, na maior parte, diretamente pela atmosfera sem aquecer o ar. (Inemet, 1969, 

p. 89). O oceano, então, troca umidade e calor com a costa continental (de dia entram 

brisas frias e úmidas do oceano; à noite sai ar seco e quente do continente) regulando 

clima costeiro. Belém, apesar do clima úmido, tem uma estação seca bem definida.  A 

energia que chega à floresta é a energia inicial dos processos – 30% é calor sensível e 

70% é usada para evapotranspiração. A floresta influencia o ciclo hidrológico pela grande 

quantidade de vapor d’água que paira sobre ela >nuvens > nebulosidade > vapor d’água 

(que absorve energia). 

Geomorfologia - A bacia Amazônia localiza-se no cinturão equatorial da 

América do Sul, caracterizada por uma planície central que não varia muito de 100 m de 

altitude. Porém há desníveis de até 4 mil km em seus limites (O-N-S), cujo papel 

meteorológico é duplo - para a Bacia Amazônia e para América do Sul. A Bacia abre-se 

para o oceano Atlântico (L), de quem recebe água carregada pelos sistemas de vento. 

Vista de cima, a floresta é densa e verde, porém há inúmeros e diferentes ecossistemas, 

especialmente os de transição – Guiana e Cerrado onde há floresta descontínua com 

vegetação de savana.  

Fonte: Salati, 1984, p. 87-89 
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Na região amazônica há, de fato, grande transferência de energia, que é 

recebida na zona equatorial para ser distribuída em direção aos polos. O processo 

se inicia em uma espécie de cinturão mais ou menos contínuo ao redor do globo, 

oscilando entre os paralelos 10ºN-10ºS, na chamada ITCZ – Zona de Convergência 

Intertropical, para onde convergem todos os ventos baixos, que são, então, 

obrigados a subir quando chegam nessa área. (SALATI, 1984, p. 95). De posse das 

informações apresentadas até agora, o autor estabelece uma clara divisão de 

quadrantes hidrológicos para a região amazônica, o que inclui a distribuição de 

chuvas durante as estações do ano – o quadro abaixo indica como as taxas de 

precipitações variam dependendo da posição cartográfica e conforme os períodos 

do ano - há períodos secos em certas zonas da Amazônia. 

 

Quadro 4 - Quadrantes hidrológicos para a Amazônia 

QUADRANTE 1 - Acima do Equador, e limitado pelo meridiano 60ºW, 

com altos valores devidos à proximidade do Oceano. 

QUADRANTE 2 - Ao sul do Equador, e limitado pelo meridiano 65ºW, 

onde as concentrações são mínimas em Junho/Julho. 

QUADRANTE 3 - Ao sul e para além do meridiano 65ºW é similar ao 

que ocorre acima, com um pequeno aumento no valor mínimo. 

QUADRANTE 4 - Ao norte do Equador e para além do meridiano 

60ºW há duas máximas, e não há períodos de seca. 

Fonte: Salati, 1984, p. 104 

 

 

A sequência de mapas que se vê abaixo mostram os volumes de 

precipitação na Bacia Amazônica conforme sua distribuição espacial. Na Figura 1, 

os volumes para o mês de Janeiro; na Figura 2 aparecem os volumes para o mês de 

Julho; e na Figura 3, o volume médio total para o ano todo.  
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Figura 1 - Precipitação normal na Bacia Amazônica em Janeiro. Medidas em mm. Área 
sombreada: altitudes acima de 500m.  
Fonte: Salati et al. 1978 - Dados do IBGE 

 

 

 
Figura 2 - Precipitação normal na Bacia Amazônica em Julho. Medidas em mm.  
Àrea sombreada: altitudes acima de 500 m.                   
Fonte: Salati et al. 1978  - Dados do IBGE 
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Figura 3 - Precipitação normal na Bacia Amazônica durante todo o ano.  Medidas em mm.  
Àrea sombreada: altitudes acima de 500 m.   
Fonte: Salati et al. 1978 - Dados do IBGE 
 

 

Outro trabalho que oferece um ótimo resumo dos volumes e da distribuição 

espacial das chuvas, e suas correlações com as massas de ar que carregam os 

vapores de H2O é “The Forest and the Hydrological Cycle” [seções ‘Precipitações’ e 

‘Vapor d’água’].  As informações são acompanhadas de mapas da região contendo 

os diversos dados. (SALATI, 1987, p.278-283) 

 

As considerações levam globalmente ao seguinte: a Bacia Amazônica age 

como uma fonte de umidade para si própria, mas também dispara a chuva, em um 

processo dinâmico: 

 

A Bacia Amazônica parece ser uma unidade hidrometeorológica, mas a 
complexidade de variação isotópica durante as estações do ano e nos 
pontos geográficos mostram que não. (...) Dados negam a completa 
condensação da umidade total que entra no sistema – há 49% da umidade 
que deixa a planície em forma de vapor. Os cálculos levaram em conta a 
reevaporação da umidade atmosférica no balanço hídrico da região, mas o 
pequeno gradiente da composição isotópica no interior da Bacia confirma a 
importância dessa reevaporação e recirculação do vapor d’água [nessa 
área]. (SALATI, 1979, p.1.254) 
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A Figura 4 mostra a Bacia Amazônica central dividida em oito setores, 

seguindo o traçado do rio Amazonas. 

 

 
 Figura 4 - Planície amazônica setorizada para efeitos da pesquisa. 
 Fonte: Salati, 1984 
 

3.2 - Reciclagem de vapor d’água no balanço hídrico 
 

O ciclo hidrológico pode ser considerado como o principal “fator climático-

determinante”, conforme Salati et al. (1978), pois é resultante não apenas do clima 

propriamente dito, mas também dos fatores geográficos. E porque exerce uma 

influência sobre o clima que não pode ser expressa senão através de efeitos 

combinados de outros fatores climático-determinantes, como a interação entre 

humidade atmosférica, chuvas e descarga de água pluvial. (SALATI, 1984, p. 98) 

 

A sequência de fotografias de satélite estacionário (Figuras 5 a 8) mostra o 

deslocamento da ampla cobertura de nuvens (vapor d’água) circulante sobre a 

região ao longo do ano. Estas imagens evidenciam a recirculação atmosférica que 

caracteriza o sistema fluindo em escala continental. 
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Figura 5 - Cobertura de nuvens para o mês de Janeiro. Dados de 4 anos de satélite 
estacionário. 
Fonte: INPE 
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Figura 6 - Cobertura de nuvens para o mês de Abril. Dados de 4 anos de satélite estacionário. 
Fonte: INPE 
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Figura 7 - Cobertura de nuvens para o mês de Julho. Dados de 4 anos de satélite estacionário. 
Fonte: INPE 
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Figura 8 - Cobertura de nuvens para o mês de Outubro. Dados de 4 anos de satélite 
estacionário. 
Fonte: INPE 

 

 

Mas sobre a reciclagem da água em forma de vapor que é emitida pela 

evapotranspiração, Eneas Salati buscou as origens  - de onde vinham os vapores 

que causam tamanhas precipitações?  Como está escrito: “A atmosfera sobre a 

Bacia amazônica contém imensas quantidades de vapor d’água: 50% [provenientes] 
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da evapotranspiração da vegetação e 50% dos oceanos com os ventos alísios 

durante todo o ano. O fluxo do vapor segue continuamente de L – W.” (Marques et 

alii, 1980 apud SALATI, 1987)73   

 

Como produtoras das chuvas amazônicas, as nuvens se formam em 

primeira instância a partir do vapor carregado de água que entra pelo Oceano 

Atlântico, com os ventos de Oeste para Leste, como já foi afirmado. Sobre o 

ingresso desse vapor pela Bacia amazônica, Marques et al. (1977) estimaram (em 

1972) que a umidade que penetrava na planície vinda do Atlântico respondia por 

apenas 52% das águas que caiam na região (medidas entre Belém e Manaus), o 

restante sendo proveniente do vapor reciclado na área, pela evapotranspiração da 

floresta.74 E sob o ponto de vista do balanço hídrico, a região se define por uma 

ciclagem interna de vapores d’água bastante intensa, onde a massa total do vapor é 

constituída, grosso modo, de 50 % de vapor d’água de origem marinha (Oceano 

Atlântico) e 50 % originário da própria Bacia, através da evapotranspiração. 

(SALATI, 1987, p. 290)75  

 

Em realidade, Salati partiu da recirculação do vapor d’água e chegou à 

prova da saída do vapor d’água da região amazônica para outras regiões. 

Especificamente calculou que do total das massas desse vapor d’água que entram 

pelo oceano, penetrando no continente na altura de Marajó até os Andes, uma parte 

era reciclada pela floresta, especialmente na área central, a outra parte deixando a 

Bacia na altura das Cordilheiras andinas – algo entre 44-49%. O vapor reciclado na 

região central, era então carregado pelos ventos que percorrem a Bacia de Leste a 

Oeste, em um contínuo ciclo,cujo equilíbrio é justamente mantido pela complexidade 

dos sistemas naturais, e que envolve a circulação de massas de ar na Zona de 

Convergência Intertropical adentrando na Amazônia em direção Norte-Sul. (SALATI, 

1979, 1257-58; 1990, p. 30) 

 

                                                        
73 ENEAS SALATI. “Modificações Amazônia Nos Últimos 300 Anos: Suas Consequências Sociais e Ecológicas.” In DESAFIO 
AMAZÔNICO, Sergio de Salvo Brito (ed.) (1987). 
74 José Marques e Eneas Salati assinaram vários artigos em colaboração, sendo o trabalho do primeiro sobre a distribuição das 
chuvas, ventos e balanço hídrico na Amazônia (1977; 1979; 1980) citado em diversos artigos de Salati. 
75 O refluxo de água e a reevaporação da umidade naturalmente condensada dentro da Bacia ainda merecem estudos de 
sistemas de feedback entre chuvas e evaporação – isso para quantificar o fluxo de vapor d’água através de mecanismos de 
compensação. 
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Vale anotar ainda a passagem que expressa a interdependência dos 

volumes de chuva para a manutenção do funcionamento desse sistema de ciclagem 

do vapor atmosférico, em termos de macro escala, da Amazônia em direção ao 

interior do Brasil até o Sul continental: 

 

A redução das precipitações na Amazônia poderia significar menos vapor 
d’água disponível para exportar para o Brasil Central, por exemplo a área do 
Cerrado. Marques et al. (1979, 1980)  determinaram por estudos de 
radiossondagem que o vapor d’água é exportado para o Sul da Bacia para o 
Brasil Central e região do Chaco no Paraguai, em quase todos os meses do 
ano, mas principalmente em Março e Dezembro. (SALATI, 1983,p. 642-643) 

 

De fato a pesquisa foi sendo encaminhada à luz da recirculação aliada ao 

balanço hídrico na Amazônia. Em busca de parâmetros adicionais, Eneas Salati cita 

diferentes estudos importantes sobre o assunto.  

 

Havia estimativas gerais envolvendo chuva, reciclagem do vapor d’água por 

evapotranspiração vegetal e perdas hídricas por vazão para os rios no interior da 

Bacia. Molion (1975) e Villa Nova et al. (1976), realizaram cálculos para o balanço 

hídrico na zona central da Bacia, e estimaram que 50% das águas de chuva 

amazônica retornavam para a atmosfera em forma de vapor pela evapotranspiração 

das plantas, com 45% sendo drenados para os rios. A precipitação média geral 

estimada nesse estudo foi de 2 mil a 2.400 mm/ano. 

 

Havia ainda outros números parciais, relativos a uma bacia modelo – o 

estudo realizado em uma sub-bacia nas proximidades (ao Norte) de Manaus 

contabilizou a descarga fluvial em 25%, sendo a interceptação de água pelas folhas 

de 25% e a transpiração vegetal responsável por 50%. (Franken e Leopoldo, 1984 

apud SALATI, 1987).   

 

Visualizar os números para a Bacia modelo na Figura 9. 
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Figura 9 - Balanço hídrico em bacia modelo, com floresta densa nas proximidades de Manaus. 
Aproximadamente 75% da precipitação retorna à atmosfera em forma de vapor d’água através 
da evapotranspiração da floresta (25% interceptação e 75% transpiração). A vazão dos 
igarapés corresponde a cerca de 25% das precipitações. 
Fonte: Salati, 1999 
 

O modelo usado por Dall’Olio (1976) estimava entre 15 a 20% (e até 100%) 

a água evaporada na época das chuvas; e 20% a quantidade de água evaporada na 

estação seca. Molion, por sua vez, encontrou diferenças de até 50% nas medições 

de evaporação em locais diferentes. 

 

Fica mais fácil entender como os diferentes fatores do balanço hídrico – 

oceano, nuvens e vapores d’água, chuvas e ventos – interagem com o auxílio dos 

esquemas a seguir: 
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Figura 10 - Modelo de chuvas na Bacia Amazônica  assumindo o Oceano (Qo) como única 
fonte de vapor d’água. O vapor é removido para a Bacia durante a precipitação (P) pelo fluxo 
direcional L-O. 
Fonte: Salati, 1984 

 

 
Figura 11 - Modelo de chuvas na Bacia Amazônica assumindo dois tipos de fonte de vapor 
d'água. 
Fonte: Salati, 1984 
 

 

Os modelos consideram (Figura 10) apenas o oceano como única fonte; e 

(Figura 11) duas diferentes fontes de vapor d’água, oceano e floresta, tal qual foi 

encontrado na pesquisa. Caso a realidade fosse como o representado no primeiro 

modelo, o ar úmido do oceano que entra na altura de Belém estaria seco ao chegar 

na altura de Manaus. Mas a realidade não é essa. 
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Em termos de números absolutos observados pelas pesquisas, calculou-se 

que a Bacia Amazônica recebe aproximadamente 12 a 15 x 10(12) m3 de chuvas, e 

descarrega anualmente entre 5,5 x 10(12) m3/ano e 6,6 x 10(12) m3/ano no oceano, 

na foz do rio Amazonas (SALATI, 1979, p. 1250; 1990, p. 30; 1998, p. 29), sendo 

que a outra porção, ou a maior parte, deixa a região em forma de vapor d’água em 

direção ao Sul-Sudeste da América Latina.  

 

Do ponto de vista da totalidade do balanço hídrico, para toda a planície 

hidrográfica, o estudo chegou aos seguintes volumes: o total das chuvas é de 15,04 

x 10(12) m3/ano; o total da evapotranspiração da floresta é de 8,43 x 10(12) m3/ano; 

e o total da descarga do rio Amazonas é de 6,6 x 10(12) m3/ano – o cálculo incluiu o 

fluxo de água que entra no sistema sendo da ordem de 9 a 10 x 10(12) m3/ano, e a 

quantidade de vapor d’água que deixa a região, estimada em 3 a 4 x 10(12) m3/ano. 

(2001, p. 159-161)   

 

Os números do balanço hídrico estão resumidos no esquema abaixo, 

indicando a saída de água da Bacia amazônica para outras regiões do Brasil. 

 

 
Figura 12 - Modelo esquemático do ciclo de água da região Amazônica. Evidencia-se a 
circulação do vapor em decorrência da presença da floresta. 
Legenda: P = precipitação; E = evapotranspiração; R = vazão do rio; Fi = fluxo proveniente do 
Atlântico; Fq = fluxo saindo da Bacia Amazônica 
Fonte: Salati, 1998 
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Enfim, os aspectos envolvidos nesse projeto intelectual são discutidos não 

apenas no texto crucial de 1979, mas retomados em artigos subsequentes que 

revisam o conhecimento (SALATI, 1980; 1983; 1984; 1986; 1987).  A pergunta mais 

importante feita pelo pesquisador foi se a grande massa de vapor d’água 

proveniente da evapotranspiração (da floresta) se constituiria em fator relevante para 

a produção das precipitações na região (SALATI, 1998, p. 30); ou melhor, se este 

vapor participaria do processo mesmo da produção das chuvas. A pesquisa foi 

encaminhada sob a perspectiva de uma estreita relação entre a cobertura do solo e 

a evaporação hídrica, havendo evidências de ciclagem no balanço de H2O da 

Amazônia como um todo - o que foi demonstrado por técnicas de radiossondagem, 

dados meteorológicos esparsos e finalmente com provas do estudo das taxas de 

isótopos estáveis na composição de águas locais e vapores d’água na atmosfera. E, 

portanto, a grande contribuição e legado da pesquisa de Eneas Salati foi conhecer e 

comprovar que o vapor d’água que produz chuvas na Amazônia é também o que 

produz precipitações em outras regiões do Brasil (e do continente). 

 

3.3 Estudo Isotópico Como Prova 
 

Sobre a metodologia do estudo, encontra-se no importante artigo “Recycling 

of Water in the Amazon Basin: an Isotopic Study” uma ressalva aos modelos 

existentes para análise até aquele momento, visto estes superestimarem as perdas 

isotópicas com as chuvas (especialmente na estação chuvosa). Então, estudar de 

maneira mais aprofundada a variação da composição isotópica (O18 e D) das águas 

ao longo de toda a Amazônia foi a ferramenta adicional a esses modelos - a maneira 

para determinar com maior precisão o balanço hídrico regional (visto a composição 

isotópica ser uma medida direta desse balanço).   

 

Os parâmetros iniciais sendo aqueles das medidas dos fluxos e vazão do rio 

Amazonas 76 , as diferentes medidas feitas a partir de metodologias diferentes 

chegavam a resultados convergentes (Salati, 1979 e Dall’Olio, 1979).  Mas os 

modelos anteriores apenas estimavam os valores de água da evaporação lançados 

na atmosfera em comparação com a água que entrava pelo oceano. 

                                                        
76 Os estudos de Oltmann, 1967, são considerados como os mais consolidados em termos de medidas de fluxos e vazão do rio 
Amazonas. 
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Eneas Salati, então, desenvolveu e implantou técnicas de medidas 

isotópicas aplicáveis à pesquisas geoquímicas, mas especialmente o fracionamento 

de isótopos de Oxigênio (O18 e O16) e de Hidrogênio (H2 e H) – o H2 é mais 

conhecido como Deutério (D).  Esses elementos estão presentes em moléculas de 

gás carbônico (CO2) e água (H2O), porém existentes em muito pequenas 

quantidades na natureza77. Além disso, as quantidades desses tipos de isótopos, 

chamados de estáveis (O18 e D), variam nos processos bioquímicos naturais, em 

função da sua massa atômica.  

 

Os tipos de moléculas mais comuns para essas pesquisas, quando se utiliza 

o CO2, são  (C12-O16-O18) = massa 46 ; e (C12-O16-O16) = massa 44. Eles funcionam 

como traçadores não radioativos (diferente do conhecido traçador C14 para datar 

achados arqueológicos).  

 

No caso da molécula de água, as variações isotópicas podem ser (H-H-O16); 

(H-H-O18) ; (H-D-O16) etc. No processo de evaporação da água do oceano, as 

moléculas com O16 evaporam em primeiro. No processo de condensação (para 

formação de nuvens e de chuvas), o fracionamento ocorre no sentido contrário, 

quando condensam preferencialmente as moléculas com O18 - o vapor residual 

desse processo e as águas de chuvas vão ficando com menos e menos 

concentrações de O18 (no processo ao longo da Bacia amazônica). 

 

Os modelos de composição e quantidade de O18 em água de chuvas na 

Amazônia mostravam que as taxas de moléculas de H2O com este isótopo 

diminuiam à medida que a massa total do vapor d’água ia se transformando em 

chuvas (claro, ao mesmo temo em que perdia quantidades de vapor ao longo do 

processo) ao avançar pela Bacia amazônica, a partir do oceano. Ao final, a 

concentração de O18 seria muito menor do que realmente ocorria - as taxas do 

referido isótopo encontradas nas medições feitas por Salati revelaram-se NÃO TÃO 

                                                        
77 O oxigênio-18 (O18) é um isótopo natural estável do Oxigênio. E sua concentração na água é da ordem de 0,2039%. O 
restante é composto de O16 e O17, praticamente desprezíveis para fins práticos. O Deutério é um dos isótopos estáveis do 
Hidrogênio (H2), informalmente simbolizado pela letra D. A molécula de Hidrogênio contém 0,0149% de Deutério; o restante é 
H1 – isso ocorre na natureza na proporção de 1 para cada 7 mil átomos de Hidrogênio. 
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baixas quanto o esperado nesses primeiros modelos feitos na região. 78 

Especialmente ali onde as precipitações anuais se mostravam altas (nas bordas L-

O), e onde as águas deveria conter menores porcentagens de O18.  

 

Constatou-se, assim, uma penetração parcial da umidade total que 

ingressava do oceano na região amazônica. E que não havia a influência direta 

dessa umidade (que avança com os constantes ventos alísios de Leste/Norte em 

direção Oeste/Sul) no final da planície.  “A reciclagem da água do mar contando 

pouco, a conclusão foi de que os isótopos de O18 [as taxas maiores do que em 

estudos anteriores] não vem do oceano.” (1979, p. 1.258)  

 

Pensou-se que em determinadas regiões pudessem haver uma mistura de 

vapores d‘água provenientes de origens distintas : uma parte do mar e outra da 

evapotranspiração vegetal. As taxas (não tão baixas) encontradas no estudo 

significou que o vapor d’água que é produzido na transpiração das plantas 

(evapotranspiração) junta-se com o vapor d’água de origem oceânica penetrando no 

sistema, demonstrando uma recirculação dos vapores produzidos no meio da Bacia, 

à medida que a massa total ia penetrando pelos 4 mil km da planície amazônica. 

 

A conclusão final foi que o total do vapor que entra na região não permanece 

integralmente ali - uma parte deixava a Bacia em direção sul do continente. O 

fracionamento isotópico durante a evaporação vegetal ajudou a indicar o percurso 

das águas residuais (recicladas), que, misturadas ao vapor atmosférico vindo do 

oceano, mas também do solo e dos rios, entravam na formação de vapores e 

nuvens na área central da Bacia, e eram empurradas para sua parte Oeste. Ao final 

dos estudos, Eneas Salati não só concluiu pela importância da floresta na 

                                                        
78 Em J. R. Gat (2002) “The watershed-scale balance of environmental isotopes of water as a measure of its role in the water 
cycle and as a monitor of eco-hydrological changes”, o trabalho de Eneas Salati é citado na referência à Bacia Amazônica. 
Mesmo mais de 20 anos depois, os estudos feitos em conjunto em 1979 traziam o entendimento: “The stable isotope content 
(Oxygen-18 and Deuterium) of atmospheric waters is depleted as a result of rainout roughly according to the Rayleigh law. 
Under condition of complete runoff-reflux the isotope composition of the total surface and subsurface runoff from a watershed 
equals the integrated value of the precipitation, with the downwind atmospheric moisture and precipitation characterized by 
depleted values of the heavy isotopic species. Evapo-transpiration losses in the watershed result in the partial restoration of the 
heavy isotope signature in the atmospheric waters in the case of transpiration (which is not fractionating with respect to the 
isotopic species, to a first approximation) and in an enrichment of the heavy isotopes in the runoff, accompanied by a shift in the 
d-excess parameter, when the process is one of wvaporation from soil or surface waters. Comparison of the isotopic signature 
of the integrated rain amounts with the expected values based on the Rayleigh rainout rules, and further with the isotopic 
composition of the regional runoff and of the downwind air moisture, gives us a quantitative tool for assessing the water balance 
in the watershed. Moreover, these values will respond immediately to any changes in the eco-hydrological structure of the 
system and can thus serve as sensitive monitors for such changes. Examples from the Central Amazon Basin, the Great Lakes 
system of North America and arid basins in the Middle East are cited as evidence.” 
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manutenção desse sistema hídrico (reciclagem e balanço hídrico), mas que 48% do 

vapor total deixava a Bacia amazônica sob interferência da Zona de Convergência 

Intertropical (ITCZ) no conjunto ao carregar, continuamente, os vapores d’água em 

seu trânsito. 

 

As conclusões encontradas não teriam sido possíveis se os conhecimentos 

a respeito dos ciclos vitais da água e dos nutrientes do solo arrebanhados por Salati 

não tivessem sido aperfeiçoados pelos estudos em física, energia nuclear e 

astronomia, permitindo que o cientista desvendasse a função da atmosfera como 

vetor dos processos naturais globais. O enfoque sobre as massas de vapor d’água 

carregadas pelos ventos na atmosfera, transportando energia e catalisando os 

processos climáticos, ficou patente. Mas, de maneira dialética, Eneas Salati conclui 

que a massa vegetativa é um determinante para o clima regional amazônico, e não 

apenas o inverso (o clima determinando as condições fitogeográficas regionais). O 

cientista não apenas comprovou as implicações do sistema atmosférico para o 

balanço hídrico na Amazônia, mas para o regime de chuvas e o clima da América 

Latina. 

 

3.4 A Química da Atmosfera a Floresta 
 

 

A importante observação do céu do ponto de vista do olhar científico que 

enxerga o invisível da natureza é traduzida por um comentário do professor Eneas 

Salati em uma das entrevistas feitas pessoalmente: “A massa atmosférica (peso) é 

desprezível perto da massa do planeta. Mas todos os processos biofísicos e 

bioquímicos, mantenedores da vida humana, dependem dela, e de sua composição 

e dimensão.”  Ou seja, a vida está presente em sua maior parte entre o solo e até 10 

km de altitude – onde estão as cadeias montanhosas, as mais altas (Monte Everest, 

na Cordilheira do Himalaia)79; mas também entre o nível do mar até cerca de 6 a 10 

mil km de profundidade marítima, onde a biota se manifesta. Em comparação por 

                                                        
79 A Cordilheira do Himalaia é a mais alta cadeia montanhosa do mundo, localizada entre a planície indo-gangética, ao sul, e o 
planalto tibetano, ao norte. A cordilheira abrange cinco países (Índia, China (que inclui o Tibete), Butão, Nepal, Paquistão) e 
contém a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest. O nome Himalaia vem do sânscrito e significa "morada da neve". 
Os Himalaias espalham-se, de oeste para leste, do vale do rio Indo ao vale do rio Bramaputra, formando um arco de cerca de 
2500 km de extensão e com uma largura variando de 400 km no oeste, na região da Caxemira-Tibete, a 150 km no leste, na 
região do Tibete-Arunachal Pradesh. 
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espelhamento, percebe-se que a atmosfera ativa é muito pouco espessa perto do 

volume dos mares, mas é esta “folha de papel” (a atmosfera) que sustenta toda a 

atividade biológica na Terra. Este processo foi iniciado há cerca de 2,3 bilhões de 

anos, quando ocorreu a primeira fotossíntese, e isto depois de o planeta ter sido 

envolvido pela camada de ozônio (O3), que, servindo de filtro protetor, permitiu às 

plantas migrarem para a terra firme, 600 milhões de anos atrás. 

 

Essas considerações nos remetem à importância dada à floresta nas 

pesquisas de Eneas Salati, visto seu papel para a manutenção destes processos 

ocorrendo na atmosfera - “todas as informações dizem dos ecossistemas 

amazônicos, onde tudo depende da floresta, inclusive o clima, a fauna e os 

caboclos”. (SALATI, 1990, p. 30) 

 

Destaca-se, portanto, o artigo “Chemical Events in the Atmosphere and their 

impact on the Environment”80 (1983), que, apesar de um tanto hermético aos menos 

versados em química, é fundamental na compreensão da atmosfera como interface 

entre as funções florestais e o ambiente visto de modo global. O artigo se presta a 

responder à pergunta feita inicialmente: “a floresta se recomporia sozinha sem 

perturbação, caso fosse integralmente desmatada?” 

 

Do ponto de vista da química presente no conjunto do sistema, o autor 

afirma que:  

 

A floresta amazônica é um sistema virtualmente fechado em termos de 
nutrientes – exceto o Nitrogênio e o Fósforo, que estão no solo, a maior 
parte [dos nutrientes] está nas árvores e na liteira (Klinge, 1976); e o 
balanço de perdas é feito com aporte das chuvas para N, C, O. (SALATI et 
al., 1982, apud 1983, p. 624) 

 

O entendimento sobre os nutrientes e os rios amazônicos, ao lado de sua 

história geológica, que consta da obra do limnologista Harald Sioli, apontam para a 

química atmosférica como suporte à pujança da floresta amazônica. Harald Sioli, por 

exemplo, conjecturou a respeito de uma antiga observação feita por Alexander von 

Humboldt, para quem “uma floresta como a amazônica poderia crescer somente nos 

melhores solos do mundo, nos mais férteis.”  E com base nos dados atuais, 

                                                        
80 SALATI, E. “Chemical Events in the Atmosphere and their impact on the Environment” (1983) 
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perguntou: “Como é possível que uma floresta tão exuberante81 viva num solo tão 

pobre?” 

 

Num clima úmido como o da Amazônia, a água que sai do subsolo e forma 
igarapés é o extrato do solo. A água da chuva, que é quimicamente muito 
pura, penetra no solo e o que é solúvel no solo, pela decomposição, pelas 
intempéries, deve ser dissolvido, aparecer na água freática e aparecer no 
solo. (...) Nessa mesma época o Dr. Camargo [Felisberto de Camargo, 
diretor do Instituto Agronômico do Norte, em Belém] tinha mandado fazer 
trabalhos de solo da região Bragantina [à Leste de Belém] e essas análises 
deram o mesmo resultado de pobreza deste solo que, como escreveu, deve 
pertencer aos solos mais pobres do mundo, efeito, naturalmente, de um 
clima equatorial úmido durante milhares de anos. Mesmo assim, por ter sido 
um pouco mais seco nas épocas glaciais, mas sempre chuvosas, com 
chuvas nunca interrompidas, como aconteceu no norte da Europa e no 
norte da América do Norte, tudo que é solúvel já está lavado no solo. 
(SIOLI, 2006, p. 290) 

 

À luz das análises químicas, as águas puras dos rios amazônicos mostraram 

que o solo de onde brotavam (ou por onde passavam carregando sedimentos) era a 

causa. A floresta não poderia viver desse solo, que funciona apenas como um 

substrato para o ecossistema florestal, participando da reciclagem fechada de 

nutrientes através de gerações. Essa história geológica da Amazônia 82 , de 

considerável interesse para os limnólogos, reflete-se também na ideia de que as 

chuvas (e a atmosfera) são um dos itens fundamentais para a retroalimentação do 

sistema.  

 

No artigo de 1983 há vários estudos, dos anos 1960 até os anos 1980 que 

relacionam a floresta amazônica ao regime de chuvas e ao balanço hídrico da 

região. Um dos modelos 83  selecionados para demonstrar a integração entre o 

desmatamento e o fluxo de evaporação foi concluído na Bacia do Zaire, onde a 

maior parte é composta por várzeas. A observação levou em conta a evaporação, 
                                                        
81 Na Amazônia, há mais espécies em 100 m2 de floresta do que a diversidade de espécies encontrada em toda a Europa. 
82 Harald Sioli resume os movimentos continentais e a formação paleogeológica da Bacia amazônica, que ocorreu após a 
separação do continente sul-americano da África, o fechamento das terras a Oeste com o levantamento dos Andes e a 
inversão do rio Amazonas, passando a correr para o Leste e carregando os sedimentos marinhos depositados pelo Pacífico, 
isso há milhões de anos:  “(...) vamos encontrar no norte o maciço guianense, no sul o maciço central brasileiro, muito antigo, 
do pré-cambriano. No meio uma depressão que na época do paleozoico era a enseada de um lago, aberta para o oeste, para o 
Pacífico, pois naquele tempo a América do Sul estava junto com a África, formavam um só continente. E este mar deixou os 
sedimentos marinhos que aparecem nas faixas ao norte e ao sul do médio Amazonas, de fora para dentro, pré-siluriano, 
siluriano, devoniano, carbonífero (...) continuam por baixo dessa depressão e aparecem do outro lado também. Depois, no 
mesozoico, o mar se retraiu. A região caiu num período seco, mais ou menos seco provavelmente, pois deve ter chovido em 
todas as épocas geológicas, e os rios que se formaram corriam para oeste, para o pacífico. Então depois do jurássico, no 
começo do cretáceo a América do Sul separou-se da África, e afinal no terciário, no mioceno, os Andes começaram a levantar-
se e bloquearam a saída das águas para o oeste. As águas se acumularam, formando um sistema de lagos e rios de água 
doce, que deixaram sedimentos de água doce numa espessura de até 300 metros, a Formação Barreiras ou Alter do Chão. 
Finalmente no plioceno, mais ou menos, rompeu-se tudo isso para o leste, esvaziou-se este sistema de lagos e rios e o rio 
Amazonas começou a correr para o leste, para o Atlântico. (2006, p. 292) 
83 Equação de Penman (1963) 



76 

 

ocorrendo sem distinção em todo tipo de vegetação, e a reciclagem de água para 

atmosfera sobre a mesma área vegetada. No entanto, ao considerar o 

desmatamento de certas áreas, percebeu-se que o fluxo de evaporação seguia o 

traçado do desmate, havendo decréscimo de água resguardado no solo (quando há 

menos água no sistema, o reservatório contido no solo fica protegido de vegetação). 

(SALATI, 1983, p. 628) 

 

Quadro 5 - Breve histórico da meteorologia (l951 a l983) 

1

1951 

Evaporação das terras não interferia nas chuvas do 

continente. Desmatamento e escoamento teriam pouco efeito 

sobre regimes regionais de chuva. 

1

1971 

Unesco minimiza o papel do ciclo da água. 

1

1973 

Uso das terras não afeta chuvas. 

1

1983 

World Meteorological Organization (WMO) afirma pela 

primeira vez que “é possível que mudanças no uso da terra e 

cobertura vegetal possam produzir mudanças na meteorologia” e 

que “é certo que haja mudanças na hidrologia das áreas 

afetadas”. 

Fonte: Salati, 1983, p. 625 

 

Nos anos 1980, os estudos sobre aerossóis naturais nas florestas feitos por 

fluorescência e Raio-X (Artaxo Netto et al., 1982) nos arredores das cidades (60 km 

de Manaus) determinaram nível extremamente baixo de espécies químicas na 

atmosfera urbanizada. Paulo Artaxo, como pesquisador do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo, participou de uma recente pesquisa84 (2012) feita por 

centros internacionais das universidades de Harvard e Berkeley (EUA) e pelo 

Instituto Max Planck (Alemanha), demonstrou que a região é “uma verdadeira usina 

química de chuvas”. As pesquisas anteriores já concluíam pela importância dos 

minúsculos fragmentos de sais de potássio liberados pelas plantas para a atmosfera 

                                                        
84 O estudo foi publicado na última edição (semanal) de Agosto de 2012 da Science American- Brasil, editada 
pela Associação Americana para o Avanço da Ciência (American Association for the Advancement of Science — 
AAAS, em inglês). 
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(os aerossóis, ou partículas em suspensão no ar) na formação da enormidade de 

nuvens de chuva que cobrem a Bacia. A novidade foi ver que não apenas moléculas 

maiores de origem orgânica influenciavam as chuvas, mas também corpos tão 

pequenos (entre 20 e 30 nanômetros) 85 , captados por novos aparelhos de 

microscopia de transmissão de raios X. Esses resultados recentes confirmam e 

ampliam, portanto, o papel das árvores na formação das chuvas, demonstrando que 

as plantas não apenas atuam como reservatórios de água, que libera pela 

transpiração, ou na limpeza do ar por meio da reciclagem de CO2, mas participam 

da dinâmica climática.  

 

Apenas um senão foi feito por Eneas Salati a essas pesquisas: ele defende 

a enorme importância dos elementos externos ao sistema pluviométrico que 

comprovou atuarem globalmente na Bacia. E questiona, portanto, a dependência 

dos efeitos climáticos a um único fator: “Se a formação das chuvas amazônicas 

viessem todas dos núcleos de condensação das próprias plantas, e não do oceano, 

em caso de destruição total da floresta a situação climática seria ainda pior, pois 

haveria a destruição dos próprios catalisadores de chuvas.” No que ele pondera, 

encerrando o raciocínio sobre o desaparecimento/renovação das florestas: “a escala 

de tempo para essa renovação é incerta, mas que estudos paleoclimáticos apontam 

para 1 mil anos – Manaus (p.e.) passou por um período glacial há cerca de 4 mil 

anos, e em outras localidades isso ocorreu entre 3 e 6 mil anos atrás.” (SALATI, 

1983, p. 628)86 

 

As conclusões do artigo sobre o estudo da química atmosférica e o ambiente 

apontam (e reforçam) para os mesmos resultados dos estudos anteriores – há uma 

interconexão clara entre os variados fatores climáticos atuando no sistema – não 

apenas a grande massa de vapor d’água existente sobre a Amazônia, como a 

quantidade de chuvas que ali ocorrem dependem da manutenção da floresta, que 

interfere no balanço hídrico e energético, e portanto na composição atmosférica, e 

mudanças nesses vetores alteram o regime de chuvas, em micro e macro escalas. 

O resumo das pesquisas se encontra no quadro a seguir: 

                                                        
85 Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro. 
86 As escalas temporais consideradas acima por Eneas Salati possuem importância para a interlocução que buscamos fazer 
com o pensamento de Aziz Ab’Sáber. Algumas considerações a esse respeito, portanto, encontram-se a seguir, no Capítulo 4 
sob o intertítulo: O tempo da Natureza e a urgência do Homem. 
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Quadro 6 - Resumo das conexões entre fatores-determinantes do clima 

Embora 50% do vapor d’água na Amazônia seja reciclado, a parte 

da água que vem regularmente do influxo do Atlântico Norte e outros 

fatores externos exercem, de tempos em tempos, maior influência no 

sistema. 

A floresta tem como funções fazer a drenagem de águas, o 

bloqueio das fortes chuvas para manutenção do substrato e manutenção 

da umidade do sistema, bem como a reciclagem da água. O solo é 

basicamente uma grande área de estocagem de água e nutrientes. 

A concentração de O18 das chuvas varia conforme a estação, pelo 

decaimento com a condensação e precipitação [ver o item referente à 

comprovação isotópica], mas não pela quantidade pluviométrica, e sim 

pela mistura de águas, pela alta capacidade de armazenagem do solo. 

(Leopoldo et al., 1982).  

As mudanças afetam o balanço energético87, aquecendo o ar, e o 

processo de formação de nuvens na alta atmosfera, que transfere energia 

do Equador para os polos, tendo seu equilíbrio modificado. 

A alteração no regime de chuvas tem como impactos práticos: a) 

Redução de água reciclada para atmosfera; b) Redução de nuvens e 

proteção solar; c) Maior radiação solar no nível do sol; d) Diminuição de 

chuvas em 600 mm/ ano, interferindo em todo o clima em termos regional; 

e) Redução das chuvas na Amazônia poderá significar menos vapor 

d’água disponível para ser exportado para o Brasil Central (cerrado) e 

Paraguai (Chaco), pelo ano todo, especialmente entre Março e Dez, 

conforme Marques et al. (1979, 1980). 

Fonte: Salati, 1983, p. 641-644 

 

Fato é que as florestas chamam chuvas - em uma floresta, a massa 

vegetativa é responsável pela drenagem (ou o bloqueio das chuvas), pela 

manutenção da umidade geral do ar e sua reciclagem; o solo faz a estocagem dos 

                                                        
87O efeito potencial do desmatamento sobre o ciclo da água afeta o balanço energético, pois parte da energia será consumida 
aquecendo o solo e o ar. Ou seja, a evaporação transforma o calor sensível (superfície) em calor latente (atmosfera), trazendo 
mudanças no equilíbrio de evapotranspiração, com mudanças diretas no ciclo da água, com grande escorrimento de água e 
pouca retenção de água no solo e umidade no ar. 
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líquidos e dos nutrientes. (SALATI, 1983, p. 631). Um ótimo exemplo disso está na 

área da Ilha de Marajó - a pesquisa de Friedman (1977 apud SALATI, 1983) mostra 

que a metade da floresta da ilha recebe chuvas o ano todo; a outra metade, coberta 

por savanas, não recebe essas quantidades de chuvas. (SALATI, 1983, p. 628). Já o 

trabalho de Cochrane & Jones (1981 apud SALATI, 1983) indica que as florestas 

tropicais na América Latina contém entre 30 a 60% mais umidade do que as áreas 

de savanas. (SALATI, 1983, p. 626) 

 

E portanto, a complexidade do sistema-clima atual não permaneceria em 

equilíbrio sem a massa florestal como vetor-determinante: “As mudanças no 

equilíbrio do ciclo da água [e ciclo energético na alta atmosfera] indicam como 

altamente considerável a conservação da floresta tropical.” (SALATI, 1983, p. 644) 

 

 

 

 

  



80 

 

CAPÍTULO 4 – PORQUE ENTENDER A NATUREZA 
 

 

A análise das pesquisas de Eneas Salati teve por objetivo, como está 

proposto nesta dissertação, apresentar à comunidade geográfica os caminhos 

abertos por ele para entender os processos dinâmicos do clima da Amazônia. Uma 

leitura ampla dos processos naturais, como as realizadas por Salati, se reafirma na 

obra de Aziz Ab’Sáber, que igualmente contribuiu com uma visão sistêmica 

enriquecedora, pregando a ecogeografia de Jean Tricart e a prática interdiciplinar 

como de suma importância para o avanço científico, em geral, e para a Geografia 

(física e humana), em particular.  

 

O pioneirismo de Alexander von Humboldt, chamado “o primeiro moderno”, e  

seu afã universalista permitiu-lhe relacionar os dados específicos regionais às leis 

gerais que balizaram a construção das ciências naturais, recolhendo também 

saberes tradicionalmente guardados pelas populações que pôde encontrar em suas 

viagens de estudo em diversas zonas do globo, está presente nos trabalhos do 

geógrafo Aziz Ab’Sáber e de Eneas Salati, este último, cuja afinidade com a 

Geografia parece revelada. 

 

Nos textos de Aziz Ab’Sáber há uma constante inquietação em escrutinar o 

passado natural, que é uma importante ferramenta sua para defender a presença da 

natureza na vida humana, no presente e no futuro. Através dessa visão larga, o 

cientista se renomou em Geografia física e em paleomorfologia da Terra ao 

discriminar os diferentes e diversos domínios fitoclimáticos brasileiros. Inicialmente 

geomorfólogo, ampliou sua compreensão para todo o meio ambiente ao adotar a 

análise em geossistemas, antes mesmo que este paradigma se consagrasse na 

França e na URSS – de mesmo para C. A. Figueiredo e J. J. Bigarella. Além disso, 

por sua prática interdisciplinar e visão ecológica chegou à Teoria dos Refúgios e 

Redutos, problematizando as questões paleoclimáticas e a teoria evolucionista 

darwiniana para os trópicos sul-americanos. 
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Eneas Salati88, por sua vez, construiu uma trajetória científica evidenciada 

por um saber complexo, que se espraia para além da observação discricional de 

campo, e penetra no invisível do universo, sempre bem amparado de ferramentas 

metodológicas que incluem cálculos exatos, fazendo do saber específico um 

conhecimento científico universal. O professor viu na situação geomorfológica da 

Bacia amazônica uma determinante para o clima da região, que foi por sua vez 

associado à existência da extensa massa florestal na planície. A partir do cuidadoso 

mapeamento espacial, com análises ao longo do tempo, apoiou-se em medições e 

cálculos matemáticos do método isotópico de análise do vapor d'água das chuvas 

que “nascem” na Amazônia, e comprovou o dinâmico equilíbrio do sistema climático 

regional. Assim demonstrou a integração dos ciclos locais da água e energia solar, e 

dos fluxos de ventos globais que transitam nos trópicos, à floresta, sem a qual não 

teríamos os regimes pluviométricos que conhecemos hoje no continente. Antes, 

porém, entendeu que a floresta é a responsável por reciclar cerca de 50% do vapor 

d’água que compõem as chuvas na Bacia, para então definir, através das leis de 

recirculação atmosférica, o percurso da grande quantidade de nebulosidade formada 

ali para o Sul e Sudeste da América Latina.  

 

Ab’Sáber e Salati são cientistas preocupados em responder o porquê de 

conhecer a Natureza, e o porquê de preservá-la. Seus estudos sobre o solo, a água, 

a floresta, a atmosfera e a climatologia convergem para a interpelação da Natureza 

a partir do ponto de vista do Homem e de sua realidade local no tempo presente, 

sem deixar de lado os fatores paleogeológicos e geomorfológicos. Seus legados 

seguem em paralelo, tendo atuado contemporaneamente sobre as questões da 

preservação florestal e das mudanças climáticas globais, além de terem contribuído 

com seus conhecimentos da natureza e da sociedade do nordeste semi-árido em 

propostas práticas para a resolução do problema da seca naquele ponto do País. Da 

leitura de obras de tal importância para a ciência no Brasil (e no mundo) 

depreendem-se: Porque, afinal, entender a Natureza? 

 

Esta ampla questão se desdobra nos seguintes questionamentos – questões 

postas pelo professor Eneas em conversas presenciais: 

                                                        
88 Cabe a esta altura uma curiosidade sobre a vida pessoal de Eneas Salati - além de especialista em recursos hídricos, o 
professor é ainda versado em astrofísica, sendo capitão da marinha credenciado. 
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1. Como o meio ambiente se tornou um problema para a humanidade? 

2. Com o evoluir dos problemas socioeconômicos, a dúvida é se estamos ou 

não em um planeta em evolução, em que o Homem é um agente? 

3. Como a ação do Homem ameaça o equilíbrio do planeta hoje, e como poderia 

enfrentar os riscos que temos pela frente? 

4. Como o conhecimento da sociedade e da natureza pode nos dizer se a 

floresta primitiva (atual) ainda estará presente nos próximos séculos? 

5. A estrutura governamental tem, de fato, a capacidade (que alega) de acabar 

com o desmatamento da região Amazônica? 

 

4.1 Problematizar o Planeta: mais do que um afã multidiciplinar ou 
colaborativo 

 

 

Para Eneas Salati, problematizar o Planeta trata-se não apenas de 

demonstrar como funciona a Natureza, mas de, ao ver o quadro dramático de sua 

destruição e observar os efeitos das mudanças climáticas em curso, perceber a 

constante modificação que se impôs pelo Homem a ponto de se chegar à grande 

perda da biodiversidade existente, problema que “não é exclusivo da Amazônia, ou 

vinculado a um processo recente de ocupação”, mas “resultado de um processo de 

desenvolvimento econômico”. A respeito da floresta tropical amazônica, “o que 

assusta é a velocidade em que a perda da biodiversidade está ocorrendo nos 

processos antrópicos.” (1998, p. 73) Para ele, as bases de pensamento inter-

dependentes na ecologia, mas também na economia, mostram que “na história do 

estabelecimento do ‘homo economicus’ a natureza sempre esteve presente (...) e 

[este Homem] tinha na diversidade do ecossistema que explorava a chave para o 

sucesso de seu grupo social.” (1998, p. 74)  Hoje, porém, o sistema que gera 

riquezas advém em realidade da transformação da “matéria-prima (natural) em bens 

de consumo, de maneira mais eficiente e competitiva” (1988, p. 76).  Assim, ele se 

posiciona: “nada está ligado ao ecossistema, é o próprio movimento do dinheiro 

gerando mais riqueza.” (1988, p. 75) 
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Tanto Eneas Salati como Aziz Ab’Sáber trabalham com a noção de 

desenvolvimento que se chamou de Desenvolvimento Sustentável, mesmo sem 

discorrerem teoricamente a seu respeito, tratam, em suas avaliações, da questão: a 

proposta de um desenvolvimento que pudesse integrar as variantes sociais e 

ambientais aos dilemas da riqueza econômica foi trazida pelas Nações Unidas, e por 

uma parcela dos movimentos socioambientais em resposta à situação de crise 

ambiental com evidências do acelerado aquecimento do planeta por ação antrópica, 

a partir da era industrial.  Eneas Salati, por exemplo, participou da construção do 1º 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC) à época em que a ex-primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland89 

cunhou a definição. Aziz Ab’Saber também participou das discussões a esse 

respeito em suas atividades científico-políticas, mas sua posição é levemente menos 

demarcada quanto às implicações do provável aquecimento global do clima que 

ocorre em atualmente. 

 

A ideia de Desenvolvimento Sustentável se traduziria em um modelo de 

desenvolvimento para todo o planeta ao incorporar os aspectos ambientais às 

componentes sociais e econômicas, tendo sido assim utilizado pela primeira vez em 

1987 no Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (criada em 1983 pela Assembléia da ONU). A definição cunhada 

ali diz que é “o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazerem as 

suas próprias necessidades, o que significa possibilitar que as pessoas, agora e no 

futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” 

 

Se a definição pretende circunscrever um conceito, pode-se dizer que este 

ainda está em construção, e que talvez envolva um grande impasse metodológico 

pela provável impossibilidade em reconciliar conceitualmente seus dois termos. 

Sobre essa definição, a geógrafa Arlete Moysés Rodrigues90 tece sérias críticas: 

                                                        
89 Gro Harlem Brundtland, nascida em 20 de Abril de 1939, em Bærum na Noruega, é médica, além de diplomata e política, 
líder internacional políticas globais na Organização das Nações Unidas (ONU) pelo desenvolvimento sustentável. 
90 ARLETE MOYSÉS RODRIGUES. “Problemática ambiental = agenda política. Espaço, território, classes sociais”. Boletim 
Paulista de Geografia, n. 83, São Paulo, Dez 2005. O ensaio apresenta, com uma perspectiva crítica, ponderações sobre o 
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A junção das duas palavras – “desenvolvimento” e “sustentável” –  tornou-
se “senso comum”, moda, consenso para a formulação de políticas para 
utilizar as riquezas naturais (os recursos) de modo a não destruí-las e, ao 
mesmo tempo, continuar com o desenvolvimento, promover a “diminuição 
da pobreza”. Tornou senso comum a preocupação com a biosfera, o “bem 
comum”. Criou um ideário de que todos são igualmente responsáveis pela 
depredação das riquezas e pela preservação para as gerações futuras. 
Transformou a questão ambiental em agenda política. (RODRIGUES, 2005, 
p. 91) 

 

De fato, isso ocorre, e é uma questão política. Segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU), por exemplo, não há como mitigar as 

emissões de gases do efeito estufa, e enfrentar a rápida aceleração das mudanças 

climáticas na escala de tempo das gerações humanas sem a contribuição conjunta 

de cada país no mundo. A redução do desmatamento na Amazônia brasileira 

ocorrida desde 2005 até o ano de 2012 representou mais de 2 bilhões de toneladas 

de dióxido de carbono não emitidas na atmosfera, e foi anunciada como uma 

considerável contribuição para a mitigação do problema. Para salvar os habitats 

naturais – no caso a biodiversidade, que é base para a agricultura ou para a 

indústria da higiene e saúde - da destruição provocada pelo homem teve seus 

custos anuais estimados pela Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica: 

seriam necessários US$ 300 bilhões, o que envolve uma disposição política conjunta 

das Nações. 

 

A relevância do debate em torno do Desenvolvimento Sustentável neste 

trabalho, em que pese as polêmicas sobre seu conceito, se deve ao caráter 

eminentemente multidiciplinar que envolve suas práticas e dada a importância da 

agenda ambiental para Ab’Sáber e Salati, em especial por suas intensas pesquisas 

na região amazônica. Não é de se estranhar, portanto, que o tema tenha permeado 

suas preocupações. Mas a própria forma como o conceito ganhou vida e certa 

autonomia pode ter afastado os autores desse debate do ponto de vista mais 

teórico. 

 

                                                                                                                                                                             
ideário do “desenvolvimento sustentável”. Tenta mostrar que os problemas ambientais são utilizados, no discurso oficial sobre 
desenvolvimento sustentável, como forma de ocultar contradições de classe, de apropriação das riquezas naturais, do 
território, através da construção do ideário das riquezas naturais como bem comum e da necessidade de suprir as 
necessidades da geração atual e da futura. Destaca a importância da Geografia e dos Geógrafos para colocar em destaque a 
complexidade do território, do espaço, das relações sociais, que não existem sem expressão espacial. 
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De qualquer maneira, do ponto de vista prático, a integração entre Ciência e 

Política é uma dimensão especialmente importante na análise das pesquisas de 

Ab’Sáber. Suas críticas, endereçadas às esferas do poder governamental, vêm 

sempre acompanhadas de propostas de planejamento e para a administração 

pública com conhecimento científico. O geógrafo chegou a propor um Código da 

Biodiversidade para a proteção de espécies da fauna e flora, e envolveu-se 

seriamente na discussão do “novo” Código Florestal (2010-2012).  

 

Ao se percorrerem as produções de ambos os cientistas, revelam-se 

temáticas correlatas, e interpretações complementares. Mas do ponto de vista de 

suas trajetórias e competências individuais, as pesquisas problematizam o uso dos 

recursos naturais (principalmente água e sol, explorados por projetos de 

desenvolvimento socioeconômico) de modo a declararem um posicionamento em 

prol da conservação ambiental e pela intervenção humana racionalizada. Ambos se 

aproximaram dos problemas contemporâneos pautados por dados cientificamente 

levantados, sem que isso lhes servissem de bandeira – como é o caso para o 

envolvimento deles no tema das mudanças do clima nos dias de hoje. Em realidade, 

há uma defesa da ecologia que se apresenta como pano de fundo para as 

pesquisas, e se expressa como uma proposta autoral interdisciplinar e, em certa 

medida, de viés político (no sentido de se impor pela ciência). Não se pode discordar 

que as propostas e as soluções para todos os problemas ambientais sobre a 

sociedade devam ser igualmente um afã colaborativo entre equipes científicas de 

diferentes disciplinas, mas a problematização deve ir além – o ambiente natural 

sofre com os impactos antrópicos, e é de responsabilidade do Homem intervir sobre 

seus efeitos em favor da coletividade. 

 

4.2 Os Impactos sobre o Clima e o Ecossistema Amazônico 
 

 

É na atmosfera onde têm ocorrido as mais impactantes transformações para 

os ciclos de vidas do planeta, através das mudanças climáticas. Em que pese a 

repercussão midiática deste tema hoje, os primeiros trabalhos sobre a ação 

antrópica no planeta datam dos anos 1890. No entanto, foi apenas em 1960 que 

foram realizadas as primeiras medições sistemáticas (e documentadas) do CO2 
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disperso nela -  o estudo ocorreu em um ponto fora do alcance das interferências 

urbanas e industriais, no Mauna Loa Observatory, em Mauna Loa, uma das ilhas do 

Havai 91 . Esse foi o primeiro passo para que os cientistas percebessem que a 

concentração de gás carbônico vem aumentando na atmosfera terrestre. Estudos 

paralelos indicaram também que o CO2 absorve a radiação infravermelha na 

atmosfera e aumenta a temperatura global (Bolin, 1979; Woodwell, 1978; Niehaus, 

1979). 

 

Foi nesse momento (na virada da década dos 1960 para os 1970) que 

ocorreu um avanço paradigmático no conceito clássico de clima global - as 

mudanças no entendimento do clima foram, então, expressas no sentido de afirmar 

que este está em processo evolutivo e a) passa por fases de equilíbrios dinâmicos, 

de duração limitada; b) possui causas internas e externas ao planeta (valores de 

energia). As considerações aqui expostas foram relatadas pelo professor Salati, em 

entrevistas pessoais e estão em acordo com os estudos atuais, sobretudo aqueles 

contidos nos relatórios sobre as mudanças climáticas do IPCC, que confirmam, de 

maneira cada vez mais consistente, o que se passa não apenas na atmosfera, mas 

em terra firme e nos oceanos, como também nas águas internas e subterrâneas. 

 

Eneas Salati reforçava em artigo de 1983 o fato de que até os 1960 a 

análise multidisciplinar para o clima era apenas teórica; não havia medidas para 

determinar os ciclos de água, carbono, nutrientes e energia. No Brasil dos anos 

1970, o foco das atenções sobre a degradação ambiental era restrito aos possíveis 

efeitos do plantio de monoculturas na Amazônia, mas, sobretudo e inversamente, 

recaía sobre a dúvida entre o sucesso ou insucesso do agronegócio nas terras 

daquela região – se era viável economicamente, ou se haveria sucesso nos projetos 

de desenvolvimento agrícola com a remoção da floresta e as mudanças ecológicas 

do ambiente natural. (SALATI, 1983)  

 

Essa inquietação a respeito dos impactos sobre os chamados recursos 

naturais, ou das mudanças nos ecossistemas, vistos como impactos antrópicos 

                                                        
91 O Havai é um dos 50 estados dos Estados Unidos, e localiza-se em um arquipélago no meio do Oceano Pacífico, podendo 
ser considerado o estado americano mais isolado em relação ao resto do país. Sua capital e maior cidade, Honolulu, localiza-
se a mais de 3100 km de qualquer outro Estado americano. (fonte: Wikipédia) 
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sobre o ambiente aparecem claramente no artigo de 1984 92  no levantamento 

bibliográfico feito pelo cientista de forma crítica - há menção sobre o uso oportunista 

dessas questões. Um exemplo recenseado por Salati é o livro que Goodland & Irwin 

publicaram em 1975 - “Amazon Jungle: Green Hell to Red Desert?” trata dos efeitos 

do desmatamento para o clima amazônico. A publicação recenseada no artigo é 

questionada pelo fato de os autores não terem ido muito além de considerações 

genéricas, sem quantificar os problemas para os quais não apresentam soluções. 

Pior, o trabalho parece ter sido mais uma tentativa de causar impacto midiático do 

que propriamente trazer uma análise das consequências reais e sistêmicas do 

desmate da floresta. 

 

Conforme tratado no Capítulo 3, a pesquisa mais importante de Eneas Salati 

foi aquela iniciada em 1970, que quantificou certos aspectos ecológicos na 

Amazônia.93 Mas os resultados dos estudos sobre o equilíbrio atmosférico como 

dependente da manutenção dos ciclos da água e da energia foram repetidos nos 

artigos mais recentes, artigos estes iminentemente voltados às mudanças climáticas 

e à influência do homem sobre o ambiente - um bom exemplo é o texto de 2001, 

“Mudanças Climáticas e o Ciclo Hidrológico na Amazônia”, publicado no livro 

“Causas e Dinâmica do Desmatamento na Amazônia” do Ministério do Meio 

Ambiente.  

 

O interesse em citar esse trabalho de 2001 está em mostrar a preocupação 

do Ministério do Meio Ambiente, e por parte do governo brasileiro, com o tema que 

ganhava maior destaque internacional naquele momento. Eneas Salati foi chamado 

a escrever sobre as forças de transformação sobre a floresta que pudessem trazer 

mudanças no clima do ponto de vista do Brasil - no caso o crescente desmatamento 

da floresta amazônica. Nesse ano de 2001 houve a realização de duas COPs (a 

COP 6, em Bonn, na Alemanha, e a COP 7, em Marrakech, no Marrocos). As 

negociações sobre as responsabilidades dos países em limitar suas emissões dos 

gases de efeito estufa recrudesciam, pois era pedido que todos aderissem 

                                                        
92 SALATI, E. “Climatology of the Amazon region” (cap. 4) in THE AMAZON. Limnology and landscape ecology of a migthy 
tropical river and its basin”, Harald Sioli (ed.), 1984. 
93 Em resumo foram oferecidos os dados de diversas metodologias, então interconectadas e comprovadas: a) método plano 
(clássico) com dados de superfície para determinar balanço hídrico; b) método tridimensional com dados de radiosondagem, 
que levava em conta os fluxos de evapotranspiração e ventos; c) método de medição por variações naturais de O18 e Deutério 
como indicadores de reciclagem de água. (SALATI et al., 1979) 
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incondicionalmente ao Protocolo de Kyoto para mitigar o progressivo esquentamento 

planetário – coisa que os EUA se negavam a fazer.  

 

Por outro lado, o artigo evidencia que os resultados das pesquisas expostas 

ali eram um resultado acumulado de quase 30 anos. Salati reforça com isso que 

estudos científicos existentes, mostravam a interdependência de fatores locais com 

as mudanças no clima continental: 

 

Todos os estudos desenvolvidos nestes 26 anos [desde 1975] visando 
entender a dinâmica do processo de produção de chuvas na região 
amazônica indicam que não se pode desprezar a contribuição do vapor 
d’água produzido no processo de evapotranspiração, ou seja, o vapor 
gerado pela floresta. (...) A atual dinâmica da atmosfera tem uma forte 
interação com a cobertura vegetal e desta relação de interdependência é 
que se define o clima da região. (2001, p. 163) 

 

No corpo desse artigo as referidas forças de transformação, que causam 

mudanças no clima, são descritas de modo a discriminar as alterações por causas 

naturais, mas também por impacto humano em escala local, regional e global. 

Conforme escreve Salati, são a) variações climáticas regionais devidas às variações 

globais, decorrentes de causas naturais; b) mudanças climáticas de origem 

antrópica, decorrentes de alterações do uso do solo dentro da própria região 

amazônica; c) variações climáticas decorrentes das mudanças climáticas globais 

provocadas por ações antrópicas. (SALATI, 2001, p. 154) 

 

Como informação adicional, segue o detalhamento de caráter científico para 

os três vetores de transformação do clima global, aonde a questão amazônica fica 

evidente: 

 

a) Dentre as variações do clima por causa natural, o autor elenca a intensidade 

solar, inclinação do eixo de rotação da Terra, atividades vulcânicas 

composição química da atmosfera, entre outras. Mas nota que houve 

registros bem documentados sobre as oscilações do clima durante as 

glaciações e mais recentemente com os efeitos do El Nino sobre a 

temperatura local. Sobre isso, é possível apenas se preparar para minimizar 

os efeitos com base em previsões científicas. (2001, p. 154) 
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b) Sobre as alterações antrópicas, afirma estarem ligadas ao desmatamento e 

podendo ser igualmente minimizadas e/ou revertidas pelo estabelecimento 

de políticas públicas adequadas e pela implantação de um desenvolvimento 

sustentável na região. (2001, p. 154) 

 

c) Quanto às variações do clima de ordem global e provocadas por ações 

antrópicas, o texto levanta que os aspectos científicos sobre o assunto não 

foram suficientemente desenvolvidos pelo IPCC 94 , cujos Relatórios não 

deixavam claro o impacto do desmatamento da Amazônia do ponto de vista 

quantitativo. Reafirmando que esse detalhamento é de mesma ordem de 

importância que a transferência de CO2 da biosfera para a atmosfera devido 

ao desmatamento e a mudança do uso do solo de sistemas florestais 

(agricultura ou pastagem), em termos do efeito antrópico global e regional 

amazônico.  (2001, p. 154-155) Com o aumento da temperatura do ar e do 

solo da ordem de 1-3ºC, deverão ocorrer uma diminuição das chuvas, 

diferenciadas no espaço e no tempo, representando cerca de 27% menos 

precipitações em relação ao regime atual. Essas observações têm como 

base os dados do INPE (e as simulações do climatologista Carlos Nobre), 

ficando uma ressalva quanto aos piores efeitos serem sentidos no futuro em 

altas latitudes, visto não serem desprezíveis nas regiões equatoriais – “o 

desmatamento irá provocar mudanças microclimáticas, mas que somadas, 

certamente induzirão a mudanças nos climas regionais.” (2001, p. 165) 

 

Mas se o entendimento da ciência a respeito dos impactos da sociedade 

sobre as florestas alcançou, nos anos 1990, o problema do desmatamento como o 

grande responsável por lançar CO2 na atmosfera, em 1979 Salati notava serem 

AINDA pequenos os impactos do homem sobre a floresta amazônica: “A maior Bacia 

hidrográfica do mundo e o maior reservatório vegetal ainda mantém intactos seu 

equilíbrio ecológico e hidrológico, em pequeno grau de intervenção humana”. 

(SALATI, 1979)  E durante essa década, sua produção científica demarcará a 

importância da inter-relação entre a atmosfera e a floresta como fator determinante 

do clima amazônico. No entanto, nos anos 1980 essa proposta autoral será 

                                                        
94 A referência é feita aos Relatórios do IPCC (ONU) anteriores à data da publicação (1998), e portanto aqueles de 1990, 1992 
e 1995, anteriores ao 4o Relatório de 2007, o mais incisivo e preciso sobre os impactos antrópicos sobre o clima planetário. 
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largamente amplificada com os estudos sobre os possíveis efeitos das mudanças 

climáticas globais na disponibilidade hídrica no Brasil – nesse período Eneas Salati 

estudou também os impactos sobre o aumento do nível médio do mar na costa 

brasileira e chilena. 

  

As perguntas sobre como o meio ambiente se tornou um problema para a 

humanidade, ou, ao contrário, em que medida a ação do homem vem afetando o 

equilíbrio dos sistemas naturais planetários, culminaram com a assinatura das 

Convenções do Clima e da Biodiversidade em 1992 durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável daquele ano no Rio de Janeiro.  

Envolvido com a temática, Salati irá figurar como cientista convidado no Primeiro 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC) de 1990. Desse período em diante, ele coordenou alguns projetos científicos, 

voltados a políticas públicas em prol da conservação do meio ambiente.95  

 

Para melhor contextualizar a participação do professor Eneas na redação do 

1o Relatório do IPCC, destacam-se a seguir as principais discussões contidas no 

capítulo assinado por ele, em colaboração com outros quatro cientistas (Melillo; T. V. 

Callaghan; F.I. Woodward; E. Salati; S.K. Sinha). Importante ainda comtrapor que, 

apesar de ter escrito à respeito das mudanças climáticas nos dias atuais, Aziz 

Ab’Sáber não sistematizou uma análise mais aprofundada sobre as transformações 

provocadas pelo Homem, mas deu enfoque crítico às alterações climáticas naturais 

sobre as funções ecossistêmicas em escalas mais locais, divergindo em certa 

medida do consenso estabelecido nesses relatórios, como se verá mais à frente (em 

Utopias e Realidades, nesse capítulo). 

 

 

 

                                                        
95 Entre 2007-2008, Salati foi coordenador científico do estudo “Balanço hídrico atual e futuro nas regiões hidrográficas do 
Brasil e análise dos efeitos das mudanças climáticas sobre as águas subterrâneas, como base para o estudo dos impactos 
sobre os ecossistemas naturais” – a pesquisa foi parte do sub-projeto “Efeitos das Mudanças Climáticas Globais na 
Disponibilidade de Recursos Hídricos no Brasil” do grande projeto Estimativas da Oferta de Recursos Hídricos no Brasil em 
Cenários Futuros de Clima” (Economics of Climate Change in Brazil – 2015-2100), realizado pela Fundação Brasileira pelo 
Desenvolvimento Sustentável (FBDS) em contrato com a Embaixada da UK.  De 2009 a 2011, foi coordenador científico do 
estudo “Impactos das Mudanças Climáticas Globais sobre os Recursos Hídricos” – uma das pesquisas do projeto “Impactos 
das Mudanças Climáticas nos Biomas Brasileiros.  Implicações para a Biodiversidade e Estudo de caso para a área da 
Refinaria de Paulínia”, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE através do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC (Divisão de Clima e Meio Ambiente). 
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4.3 O IPCC de 199096 
 

 

O referido capítulo 10 do primeiro Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) de 199097 dispõe as evidências 

de um aquecimento entre 1,5ºC a 4,5ºC sobre toda a superfície da Terra devido a 

um provável aumento em 2 vezes na quantidade de CO2 emitida na atmosfera. Os 

autores deixam claro que, na história do planeta, já haviam ocorrido mudanças na 

distribuição geográfica da biota terrestre devido a aumentos de temperatura global 

dessa magnitude. Inferindo que, se há “evidências de potenciais mudanças, em 

termos amplos, nos ecossistemas, em um futuro mais quente” (...) também teria 

havido “respostas às mudanças climáticas ocorridas em outras escalas de tempo.” 

(IPCC, 1990, p. 289) 

 

O trabalho encaminha duas questões gerais: 1) os efeitos das mudanças 

globais no ecossistema; 2) os efeitos das mudanças nos ecossistemas sobre o 

sistema climático. Note-se que os efeitos do aumento do CO2 para as mudanças do 

clima sobre os ecossistemas terrestres possuem 3 fatores controladores: a) CO2; b) 

aquecimento; e c) mudança nos padrões de chuva.  

 

Na história climática, as respostas naturais a mudanças nos sistemas são de 

diferentes escalas: longo, médio e curto prazos. E conforme o que se sabe até 

agora, as alterações impactam de maneira diferente os processos vitais, afetando 

diversamente a fauna e a flora ao longo do tempo.  

 

O quadro a seguir mostra os detalhes desses impactos temporais. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
96 O artigo que consta do IPCC 1990 foi lido em sua versão original, em inglês. Tradução nossa. 
97 IPCC 1990 - Effects on Ecosystems - Cap. 10. J.M. Melillo; T. V. Callaghan; F.I. Woodward; E. Salati; S.K. Sinha 



92 

 

Quadro 7 - Mudanças climáticas em escala de tempo 

Longo-prazo: 

décadas – séculos 

Mudanças na distribuição geográfica da biota terrestre são 

uma resposta de longo prazo ao clima. 

Médio-prazo: 

anos – décadas 

Mudanças em processos e interações em nível da estrutura 

das comunidades. Numa floresta de regiões temperadas, 

onde coníferas e árvores decíduas (perdem as folhas no 

inverno) coexistem, o aquecimento traria a morte das 

coníferas. 

Curto-prazo:  

Minutos – anos 

Mudanças nas taxas de processos biogeoquímicos como 

fotossíntese e decomposição da matéria-orgânica; e 

mudanças na interação entre espécies como entre plantas e 

insetos (pestes).  

Fonte: Salati, 1990, p. 289 

 

O IPCC considera as evidências paleoclimáticas em suas projeções para a 

biota do planeta associadas ao rápido aquecimento em cerca de 0,3ºC  previsto para  

cada década do século 21. Esse aumento acelerado nas temperaturas fica mais 

claro quando percebido na relação entre a escala de graus de temperatura e as 

distâncias geográficas – no hemisfério Norte, à variação de cada grau de 

temperatura corresponde uma distância de 100-125 km; se considerado o aumento 

de 3ºC ao final do século, a distância correspondente seria de 300-375 km em 

direção norte. Estudos de pólens do Holoceno mostraram que a taxa de 

deslocamento florestal variou de 25 a 40 km por século, havendo informação de 

deslocamentos de até 200 km por século. Do que se infere que muitas espécies não 

poderão seguir o ritmo previsto. (IPCC, 1990, 298)  

 

A maior consequência das mudanças do clima deverá ser a migração da 
biota através das terras. Comunidades não migrarão como unidades – 
espécies individuais migrarão em taxas variadas dependendo da variedade 
existente e de fatores ambientais naturais como os obstáculos causados 
pelo homem à dispersão. Não há previsões exatas, mas é certo que muitas 
espécies não serão capazes de fazer sua redistribuição geográfica na 
velocidade exigida pelas mudanças do clima e extinções podem ocorrer. 
(IPCC, 1990, 299) 

 

 

Em suma, o IPCC de 1990 alerta de maneira enfática para os efeitos das 

mudanças do ecossistema do ponto de vista do balanço de carbono nos sistemas 

terrestres, e um tanto nos sistemas marinhos. Na conclusão do capítulo, informa-se 
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que os impactos são potencialmente altos, mas incertos: “o desmatamento é uma 

fonte de carbono para a atmosfera, da ordem de 1.6 – 1.0 Pg por ano98”; mas a 

medida do balanço de C e de sua estocagem (em latitudes intermediárias do 

Hemisfério Norte) é incerta. E de qualquer maneira, argumentam que “o manejo de 

carbono na atmosfera em larga escala por reflorestamento seria uma tarefa enorme. 

Para remover 1.0 Pg ano seria necessária uma área muito extensa”. É dado que “em 

escala regional, as mudanças na estrutura vegetal como o desmatamento têm o 

potencial de alterar o ciclo hidrológico. Precipitações e descarga dos rios podem ser 

afetadas”. Mas os autores indicam a falta de modelos de previsão para mudanças 

complexas nos padrões de uso da terra sobre a hidrologia regional. (IPCC, 1990, p. 

304)  

 

Sobre os ecossistemas marinhos, o IPCC de 1990 afirma não haver dúvidas 

de que “o aquecimento global irá afetar a distribuição dos organismos”. E ponderam 

que “se pudessem ser relacionados de maneira simples o aquecimento com a 

latitude, a expansão do habitat [marinho] na direção dos polos continuaria, como 

ocorreu no Holoceno.” Sem, no entanto, duvidar que as mudanças deverão ocorrer 

muito rapidamente - apenas “há várias dúvidas sobre a adaptação dessa biota às 

mudanças.” Como também são incertos os detalhes sobre as trocas entre de 

carbono entre os ecossistemas marinho e terrestre. (1990, p. 306) 

 

No texto, Eneas Salati contribuiu mais enfaticamente para as afirmações 

sobre o desequilíbrio do ciclo hídrico, sobre a mudança dos padrões de chuvas em 

decorrência disso, e sobre as consequências das mudanças estruturais da 

vegetação para a biota, com sua migração sobre as terras e possível extinção de 

espécies. De todo modo, ele corrobora com as evidências que indicam rapidez com 

que os processos estão ocorrendo pela interferência humana. E mais do que isso, 

ele defende que a urgência é para o Homem, no sentido de que os desastres 

ameaçam tanto as populações mais fragilizadas quanto os negócios no mundo, e 

que as mudanças serão gravemente sentidas em escala de 20-30 décadas, ao invés 

de 20-30 milhões de anos99.  

 

                                                        
98 A unidade de cálculo é usada para contabilizar o sequestro de Carbono, sendo 1 Pg = 10g = 1 bilhão de toneladas ano. 
99 GNACCARINI, I. C. S. “Rio+20 e a urgência do homem”. JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, TENDÊNCIAS/DEBATES, 
31/05/2012. 
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O cientista entende que o último relatório do IPCC, lançado em Setembro de 

2013, tem a qualidade de reforçar o que vinha sendo afirmado nas edições 

anteriores, agora por meio de modelos muito mais sofisticados que reproduzem os 

padrões de aquecimento sobre a superfície terrestre para várias décadas, trazendo 

uma maior segurança metodológica o que foi concluído desde meados do século 20. 

Além disso, ele nota que este último alerta da ONU traz maior exatidão para os 

impactos do aquecimento sobre os oceanos, indicando para uma provável expansão 

de seus volumes hídricos, não apenas pelo degelo de neves eternas nas regiões 

polares, mas igualmente pelo aumento das temperaturas, detalhe que deverá impor 

maiores preocupações nos próximos anos.  Há, portanto, um interesse em apontar 

as principais conclusões do Relatório mais recente. 

   

4.4 O IPCC de 2013100 
 

 

Dentre as principais conclusões do quinto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) 101 , divulgado no final de 

Setembro de 2013, ou seja, 23 anos após do primeiro alerta científico divulgado pela 

ONU, é que não há mais dúvidas de que as alterações por atividades humanas vêm 

imprimindo mudanças no sistema climático, com impactos severos sobre a vida no 

planeta, e em especial sobre os oceanos, que estão se alterando de forma 

acentuada, com grande acidificação e aumento em seu nível comprovados com 

segurança.  

 

De início, o Sumário oficial destinado a Políticas Públicas do IPCC 2013 

discrimina que “as observações em escala global de caráter instrumental começam 

em meados do século 19, para temperaturas e outras variáveis, com mais clareza e 

diversidade de dados de observação disponíveis para o período a partir dos anos 

1950.  A reconstrução paleoclimática remonta a dados de milhares a milhões de 

anos atrás. Juntos, estes provém uma compreensão clara da variabilidade e das 

mudanças a longo-prazo na atmosfera, oceanos, na criosfera [superfície da Terra 

                                                        
100 O Sumário da ONU para gestores e responsáveis por políticas públicas foi lido em sua versão original, em inglês. Tradução 
nossa. 
101 IPCC, 2013. Climate Change 2013 – The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 5o Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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onde a água está em estado sólido – mares, lagos e rios gelados, cobertura nevada, 

glaciares e solo congelado), e na superfície terrestre”. (IPCC, 2013, p.2) 

 

Importante salientar que o texto diz expressamente que “cada uma das 

últimas três décadas vem sendo sucessivamente mais quentes na superfície da 

Terra do que em qualquer década precedente desde 1850” (IPCC, 2013, p.3). As 

taxas que medem a temperatura combinada de terras e oceanos mostraram um 

aquecimento de 0,85ºC durante todo esse tempo; mas entre o período de 1850 a 

1900 e o período de 2003 a 2012, o aumento foi de 0,78ºC. Também afirma que na 

época Medieval houve períodos tão quentes como os vistos no século 20, mas não 

disseminados por todas as regiões. (IPCC, 2013, p.3) 

 

É certo ainda que a troposfera [parte mais baixa da atmosfera que contém 

80% de sua massa e 99% dos vapores d’água e aerosóis desta] vem aquecendo 

desde meados do século 20. E que as mudanças nas taxas globais de precipitações 

sobre os continentes aumentaram desde 1901, com maior confiabilidade a partir de 

1951. Alterações em eventos climáticos extremos também foram observadas desde 

1950. (IPCC, 2013, p.3) 

 

Durante as duas últimas décadas, há certezas sobre a perda de massa na 

superfície de gelo na Groenlândia e na Antártica (assim como a extensão dos mares 

gelados nessa região), e sobre o decréscimo contínuo da cobertura de neve durante 

a primavera. As taxas mais expressivas do degelo polar se deram de 1992 a 2001-

2009 e de 1979 a 2012, respectivamente. (IPCC, 2013, p.7) 

 

Está confirmada que a elevação do nível dos oceanos foi muito maior desde 

meados do século 19 do que durante os dois milênios anteriores. Esse aumento vem 

ocorrendo especialmente desde o final do século 20 – entre 1901 e 2010, o nível 

global dos oceanos subiu 0.19 m. A perda de massa de glaciares e a expansão 

térmica do oceano de maneira conjunta explicam cerca de 75% do aumento no nível 

marinho globalmente observado. Igualmente certo é que o nível máximo dos 

oceanos durante o último período inerglacial (129 mil a 116 mil anos atrás) foi, 

durante milhares de anos, de pelo menos 5 m mais alto do que hoje, e com certeza 

não ultrapassou os 10 m acima do atual. (IPCC, 2013, p.9) 
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As concentrações de dióxido de carbono (CO2) aumentaram 40% desde os 

tempos pré-industriais, certamente pela atividade humana desde 1750; as taxas de 

metano (CH4) subiram 150%, e de óxido nitroso (N2O) subiram 20%. As emissões de 

CO2 vem primordialmente da queima dos combustíveis fósseis, e em seguida pelas 

emissões do uso do solo. O oceano tem absorvido 30% dessa emissão 

antropogênica, o que causa sua acidificação. As taxas atuais de CO2, CH4 e N2O 

excederam atualmente as maiores concentrações registradas nos núcleos das áres 

geladas dos últimos 800 mil anos. (IPCC, 2013, p.9) 

 

O IPCC de 2013 deixa bem clara a influência humana detectada sobre o 

aquecimento da atmosfera e do oceano em mudanças no ciclo global da água, nas 

reduções de neve e gelo, na subida global do nível do oceano, e nas mudanças em 

alguns eventos climáticos extremos. As temperaturas globais nos continentes 

aumentaram em 1,5ºC no final do século 21 em relação ao período de 1850 a 1900. 

O aquecimento continuará até 2100 , conforme os cenários previstos para o futuros, 

com variações anuais ou por décadas, e não será regionalmente uniforme. Certo 

que haverá mais frequentes e duradouras variações entre temperaturas extremas, 

quentes ou frias. Os contrastes ocorrerão também em relação às chuvas, alternando 

períodos mais severos úmidos e secos. (IPCC, 2013, p.18)  Os oceanos, como um 

todo, continuarão aquecendo durante este século – o calor penetrará mais 

profundamente da superfície para as profundezas e afetará a circulação oceânica. 

(IPCC, 2013, p.22)  Muitos dos aspectos das mudanças no clima persistirão por 

muitas centenas de anos, mesmo se as emissões de CO2 cessem. Isso 

representaria um compromisso substancial em termos multi-secular criado pelas 

emissões de CO2 no passado, para o presente e o futuro. (IPCC, 2013, p.25) 

  

Embora os oceanos respondam por 90% da biosfera, apenas 25% das 

espécies marinhas são conhecidas, enquanto apenas 1% da superfície encontra-se 

sob proteção. Ao mesmo tempo em que atua como um grande regulador, o oceano 

sofre os impactos do excesso de carbono emitido pelo homem, com consequências 

de grande magnitude sobre a biodiversidade, o estoque pesqueiro e o nível do mar. 

Sem falar na poluição com derrames de petróleo e descargas de esgotos urbano-

industriais. No entanto, é nos mares que a sociedade mais e mais buscará minérios, 
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energia, alimento e rotas de deslocamento humano e de bens. A água, sendo um 

vetor global de regulação do clima e de transporte de energia, em escala mais 

regional é o agente de transferências entre o solo e a vegetação, especialmente em 

seu estado gasoso – por sua falta ou excesso102. Como já notara Eneas Salati, em 

toda a obra. 

 

4.5 O tempo da Natureza e a urgência do Homem 
 

 

Em que pesem as discussões sobre as mudanças climáticas em grande 

escala (global), há de se considerar as escalas temporais em que ocorrem os 

processos da Natureza vis-a-vis daquelas diretamente influentes na vida do Homem 

(conforme foi levantado no final da seção “IPCC de 1990”, neste capítulo). Eneas 

Salati, por exemplo, considera a irreversibilidade do aquecimento global em futuro 

breve, como apresentado nos relatórios do IPCC. E entende que a escala de tempo 

de interesse para o Homem é aquela para os próximos 100-150 anos. Para ele, as 

mudanças climáticas que vêm ocorrendo se revelam como uma urgência para a 

sociedade humana – caso das reduções das geleiras, processo natural que deveria 

levar milhões de anos, e agora está levando décadas para acontecer. Ele também 

afirmou ser provável que a duração alternância entre os climas paleoclimáticos 

secos e úmidos seria de cerca de 1 mil anos, cada fase (Salati 1983, p. 627) 

 

Uma breve discussão sobre a escala temporal climática existentes nas 

pesquisas de Eneas Salati e Aziz Ab’Sáber é proposta a seguir, visto apontar 

divergências, convergências e complementariedades. Mas para melhor balizar a 

discussão, observam-se os dados de palinologia de Van der Hammen (1972, 1974), 

retirados da obra de Prance (1978), e que se encontram no trabalho de Eneas Salati 

(1983). Percebe-se que a duração definida (no Quadro 8) para cada fase 

paleoclimática – seca e quente / úmida e fria – seria de 1 mil anos em média. 

 

 

 

                                                        
102 Revista Página 22, Ed.79 totalmente dedicada aos oceanos. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP - FGV - 
http://www.pagina22.com.br 
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Quadro 8 - Evolução paleoclimática na Amazônia  

Período 

glacial 
Clima Duração Vegetação 

12 mil úmido e frio 1 mil florestas retornando 

11 mil seco e quente 1 mil savana 

10 - 9 mil úmido e frio 2 mil floresta 

9 - 2 mil 

 

seco e quente 

 

7 mil 

 

savana com amplos 

refúgios florestais 

2 mil úmido e frio 1 mil floresta 

Fonte: Prance (1978) citado em Salati (1983, p. 627) 

 

Nas pesquisas de Salati, a escala de tempo para as mudanças climáticas 

naturais aparecem pontualmente, e muito mais como um quadro para os estudos, do 

que propriamente como uma determinante para aquilo que concluiu sobre o regime 

hídrico e a reciclagem de vapor d’água na Amazônia. Exemplo disso são esparsas 

as referências a estudos de Harald Sioli, quando descrevem a sedimentação da 

última era glacial 20 mil anos atrás, ou o nível do mar (que teria chegado a 130 m 

abaixo do nível atual) e dos rios Negro e Solimões (que deveriam correr muito 

abaixo dos leitos de hoje), fatos de interferência na sedimentação recente nos rios 

que vêm dos Andes, e influência tanto na acidez dos rios quanto nas precipitações 

locais – o que portanto justifica o interesse, visto o impacto de tais volumes líquidos 

sobre a química da atmosfera.  

 

Para o professor Ab’Sáber, as menções sobre a escala de tempo das 

mudanças climáticas naturais são muito mais enfáticas - o geógrafo explica sua 

“Teoria dos Refúgios” a partir do conhecimento sobre o resfriamento global do clima 

ocorrido entre 23 e 13 mil anos atrás, o qual teria trazido grande seca, ocasionando 

o abaixamento do nível dos mares em até cerca de 100 m abaixo da marca atual. O 

momento climático teria sido propício à expansão das caatingas e à retração de 

florestas, restando manchas isoladas. O reaquecimento global ter-se-ia dado a partir 

de 12 mil anos atrás, e no período conhecido como ‘optimum climático’, ocorrido 

cerca de 6 mil anos atrás, trazendo então a retropicalização dos espaços tropicais 

úmidos. A Teoria dos Refúgios é justamente a ideia de que a biodiversidade teria 

sido parcialmente preservada no Quaternário, e se coloca em dissonância com 
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relatórios das Nações Unidas de 2007 que apoiavam a ideia do aumento da 

temperatura do planeta durante o último século trazer uma completa "savanização" 

das florestas Amazônica e Mata Atlântica.  

 

Ab’Sáber também sustenta que, ao longo desse tempo geológico de 

reaquecimento, o derretimento do gelo aprisionado nos pólos teria elevado 

gradualmente o nível dos oceanos – estima-se que 6 mil anos atrás a temperatura 

chegou a elevar o nível do mar em quase 3 metros – e que as correntes quentes da 

costa brasileira, que teriam avançam do NE em direção ao Sul, impediram que as 

massas frias vindas do polo Sul subissem pelo oceano. Esse movimento teria 

permitido o aumento da evaporação das águas próximas ao continente, empurrando 

as massas de ar mais úmidas para dentro das terras. "Sem dúvida, essas florestas 

atlânticas deverão receber mais calor, mas receberão mais umidade também", 

explicou Ab’Sáber sobre os efeitos do atual aquecimento global, em entrevista  ao 

jornal O Estado de São Paulo (AB’SÁBER, 2007). 

 

No artigo “A reprise do calor” para a Scientific American Brasil, Ab’Sáber diz: 

"Não tenho dúvida de que as causas (do aquecimento) não são tão perfeitas quanto 

eles pensam", isso porque os "terroristas do clima" não levariam em consideração os 

movimentos periódicos do clima, ou as variações climáticas ao longo da história da 

Terra. (AB’SÁBER, 2007) Segundo ele, no ‘optimum climatico’, o clima teria sido 

mais quente que o atual. 

 

Se considerado o Quadro 8, pode-se entender que as variações se 

intercalariam em muito mais faixas de tempo do que em grandes períodos referidos 

por Ab’Sáber – se bem que em texto seu sobre a história dos refúgios de 

paleoíndios que habitaram o continente sul-americano, ele apresenta um maior 

detalhamento para as faixas temporais em que cada tipo de homem habitou a 

Amazônia (AB’SÁBER, 1994-1995, p. 4)103   

 

Salati, por sua vez, acorda tal importância à floresta (e ao desmatamento) 

que para ele a ideia da interação atmosfera-floresta-clima introduz “uma visão 

                                                        
103 AB’SÁBER, A. “Redutos Florestais, Refúgios de Fauna e Refúgios de Homens.” Revista de Arqueologia, São 
Paulo, v. 8, n. 2, 1994-1995. 
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diferente, e até certo ponto nova, na análise dos equilíbrios existentes na região 

amazônica.” (SALATI, 2001, p. 37)  Para ele, é possível deduzir que “a atual 

cobertura vegetal foi se estabelecendo na região ao longo do tempo, em estágios 

sucessivos - após a última glaciação, os sistemas florestais teriam se expandido, 

alterando gradativamente as condições climáticas e as características da floresta 

tropical”. Nesta interpretação, “a biosfera interage com a atmosfera num processo 

contínuo e constante, construindo as condições de melhor adaptação” (SALATI, 

2001, p. 37), o que não nega as ideias expostas por Aziz Ab’Sáber. 

 

Outra passagem reforça a anterior: “o equilíbrio ecológico existente vem 

envolvendo uma interação contínua e constante entre os seres vivos e a atmosfera, 

a hidrosfera e a litosfera na região amazônica. A condição reinante determinou a 

existência de um grande número de variabilidade de espécies nos reinos animal e 

vegetal.  Da interação da floresta com a atmosfera, resultou o atual equilíbrio no 

ciclo hidrológico.” (SALATI, 2001, p. 37)  Mas nesse caso, pode haver divergência 

sobre o que defende Aziz Ab’Sáber – o geógrafo é um crítico da ideia da 

savanização das terras, exposta nos diversos relatórios do IPCC por entender que a 

manutenção das florestas estaria razoavelmente garantida pelas correntes quentes 

do mar, que, ao acompanharem a subida do nível dos oceanos, aportariam mais 

massas de ar úmidas para os continentes. Mas “as florestas também chamam 

chuvas” - elas são parte responsável pela umidade geral do ar e sua reciclagem, e 

mantém em seu sistema entre 30 a 60% mais umidade do que nas savanas.  Ao 

contrário do que diria Ab’Sáber, não seriam as correntes marítimas quentes a 

aportar toda a umidade necessária para a vida vegetal no interior. Além disso, sem a 

massa vegetal, a energia solar não teria bloqueios físicos: parte dela passaria 

diretamente e aqueceria o solo e a atmosfera, outra parte, seria usada para os 

processos bioquímicos vegetais (caso da evaporação), ajudando com isso a 

evaporar a umidade restante em plantas.  

 

No entanto, no tema do aquecimento global, Aziz Ab’Sáber é 

reconhecidamente uma voz dissonante, e chega a ser enfático: "A tendência, no 

caso da mata Atlântica e da Amazônia, é que elas cresçam.” (...) “O aquecimento 
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global é uma réplica do que aconteceu no optimum climático.”104 (AB’SÁBER, 2007, 

p.88) 

 

Em realidade, o entendimento dos dois autores não é claramente conflitante, 

mas pode ser considerado complementar, convergindo sobre o princípio ecológico 

de equilíbrio dinâmico naturalmente oferecido pelos ciclos climáticos. Igualmente, 

ambos percebem os impactos que ocorrem (ocorreram) na floresta amazônica, 

antevendo na natureza sua razoável capacidade de regeneração, uma vez 

interagindo em um complexo de fatores. Salati afirma ser a adaptação do equilíbrio 

atual da floresta amazônica resultante do equilíbrio presente (desde as últimas 

adaptações do sistema natural), o que envolve os ciclos da água e energia e os 

fluxos atmosféricos. E entende que, ao final, “a escala de tempo geológico é 

diferente do biológico, do social, do politico. A questão é realmente politica, pois a 

reserva de fronteiras do Brasil está sendo destruída sem que se possa reverter: 

tecnicamente possível, economicamente inviável.”  (SALATI, 1990, p. 46)  E, se 

Ab’Sáber valoriza as marcas paleoclimáticas ao interrogar o presente e o futuro, os 

dois ecólogos são enfáticos ao esclarecer que faltam politicas públicas racionais de 

ocupação da Amazônia, ou para o uso da água. 

 

4.6 Utopias e Realidades 
 

 

A práxis dos dois autores, Aziz Ab’Sáber e Eneas Salati, abrangem a 

conservação das florestas e dos recursos hídricos: ambos atuaram com 

contribuições científicas para projetos de políticas públicas, e em cargos de 

administração acadêmico-governamentais, defendendo de alguma maneira uma 

visão ecológica da relação Homem-Natureza. 

 

Em sua carreira, Eneas Salati foi alocado em cargos de confiança e pode 

participar ativamente na vida científica de maneira política. Como diretor do INPA de 

Manaus, órgão então ligado diretamente à Secretaria da Presidência da República, 

ele pôde propor e desenvolver estudos em colaboração com inúmeros cientistas na 

                                                        
104 AB’SÁBER, A. N. A reprise do calor. Scientific American Brasil, São Paulo, n. 19, Especial Como deter o 
Aquecimento Global, p. 82-89, 2007 
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região, e com organismos de pesquisa internacional. Como expert  em mudanças 

climáticas, tornou-se consultor para empresas privadas e autarquias brasileiras. 

 

Alguns artigos importantes de Eneas Salati publicados entre 1998 e 

2000105106 revelam que o autor não apenas escreve para divulgar os resultados de 

suas pesquisas, mas também para avaliar a realidade das soluções disponíveis, 

considerando especialmente os limites de projetos, e propondo a conservação da 

Amazônia combinada ao uso sustentável dos recursos naturais.  

 

Acreditamos que o desenvolvimento de projetos sustentáveis podem ser 
estabelecidos na Amazônia, assim que cientistas, ambientalistas, 
tomadores de decisão, aqueles que desenham políticas públicas regionais e 
comunidades locais estejam cientes que fatores limitantes existem em 
vários níveis, sendo necessárias mudanças de consciência sobre a 
ocupação deste território.107 (SALATI, 2000, p. 305)  

 

 

No livro “Porque Salvar a Floresta Amazônica”108 (1998), o autor faz um 

levantamento dos fatores limitantes para o desenvolvimento sustentável 109  na 

Amazônia. A produtividade biológica dos ecossistemas naturais, por exemplo, 

necessita de manter os ciclos vitais para que haja crescimento vegetativo e 

continuidade da cadeia alimentar até o reino animal, o que depende da matéria 

orgânica. Quanto à produção agrícola, afirma que “as técnicas agrícolas ou manejos 

da natureza, conforme as condições ecológicas locais,” podem superar alguns 

entraves naturais para as culturas, explicando que há ecossistemas naturais 

impróprios para as atividades humanas. No caso da Amazônia ou do Nordeste, as 

                                                        
105 SALATI, E.; SANTOS, A. A. “The Amazon and Global Issues.” In: Amazonia: Heaven of a New World. A collection of articles 
on Science and Life in the Brazilian Amazon. Maria de Lourdes Davies de Freitas (org.). Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 3-
18, 1998. [Publicado em português como “A Amazônia e os Temas Ambientais Globais”. In: Amazônia: Céu de Um Novo 
Mundo. Ed. Freitas, M.L.D. Editora Campos (RJ). p. 3-22, 1999]. 
 SALATI, E.; AMARAL, W.; SANTOS, A.A. “Investing in carbon storage: a review of brazilian forest projects”. In: Promoting 
Development While Limiting Green House Gas Emissions. Ed. Goldemberg, J. UNDP, New York, p.101-115, 1999. 
106 SALATI, E.; SANTOS, A. A. e FERREIRA, A. M. M. "Perspectives for Sustainable Management of the Renewable Natural 
Resources of the Amazon Forest". In: Transition to Global Sustainability. Academia Bras. de Ciências, Rio de Janeiro, 49 p., 
2000. 
107 FERREIRA, A. M. M. e SALATI, E. “Forças de Transformação do Ecossistema Amazônico Brasileiro”.  In: Amazônia: Um 
Ecossistema em Transformação. Editado por Eneas Salati, Maria Leucia Absy e Reynaldo Luiz Victoria. Cap. 4, pp. 67-86, 
INPA, Manaus, 2000 
108 SALATI, E; SANTOS, A. A.; KLABIN, I; LOVEJOY, T.  Porque salvar a Floresta Amazônica. Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia, Manaus. p. 114, 1998. 
109 O termo “sustentabilidade” foi utilizado inicialmente como mediador, para lançar uma ponte entre os “desenvolvimentistas” e 
os “ambientalistas” com um “conceito vago e inerentemente contraditório (...)” (O’Riordan 1993:27 in Nobre, M. e Amazonas M., 
2000:42). Num grande número de pesquisas, projetos, “sustentabilidade” e/ ou “sustentável aparecem como eixo norteador. O 
ideário do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade é uma espécie de resposta ao que era considerado na década de 
60 como limites do “desenvolvimento” (entendido como crescimento econômico) e o meio ambiente (no sentido de estoque de 
recursos naturais). O meio ambiente passa, assim, a ser o tema mais importante do final do século XX e início do século XXI. 
(RODRIGUES, 2005, p. 97) 
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limitantes são água, temperatura ou a fertilidade do solo (natural ou por degradação 

antrópica). (1998, p. 88)  Ao elencar os “fatores limitantes na implantação de 

sistemas de produção sustentáveis”, Salati fala claramente em “atender os critérios 

básicos de sustentabilidade econômica, adequação ecológica e justiça social”. 

Muitos projetos agropecuários na Amazônia tiveram sua implantação bloqueada por 

sérias barreiras físicas (na área da Transamazônica, no Polo Noroeste ao largo da 

BR Cuiabá-Porto Velho, no Projeto Jari e no Polo Carajás), sobretudo por não ser a 

região florestada ideal, devido ao solo pouco fértil da floresta e por sua duvidável 

sustentabilidade do ponto de vista ecológico. (SALATI, 1998, p. 90) 

 

Além disso, ele considera que a “deficiência das políticas públicas 

promotoras do Desenvolvimento Sustentável, que se reflete na carência das 

institutições locais” seja outro conjunto de fatores limitantes. E propõe ações em 

nível micro, médio e macro, com fluxo institucional e participação de organizações. 

(SALATI, 1998, p. 95)  Como lê abaixo, a própria natureza impõe seus limites para a 

agricultura e pecuária no ecossistema amazônico, sua vocação sendo a floresta 

preservada para as populações que ali vivem.  

 

Também é preciso ter em mente que as tecnologias disponíveis para o 
aproveitamento de outros sistemas são inadequadas na Amazônia, e que o 
saber tecnológico empírico já desenvolvido pelas populações étnicas locais 
é apropriado para a ocupação das áreas devotadas à agricultura de 
pequena escala. (SALATI, 1998, p. 99) 

 

 

Uma crítica mais direta ao “planejamento do Estado na época de sua maior 

centralização (nos anos 1960-70)” é sobre a “estrutura espacial da Amazônia [que] 

guarda marcas profundas”, traduzidas pela “forte desigualdade na distribuição social 

e de seus recursos naturais, dentre os quais destaca-se a terra.” (SALATI, 2000, p. 

71)  Sobre isso, ele é igualmente claro:  

 

Historicamente, a política territorial esteve sempre associada a interesses 

econômicos, apoiados na premissa de um progresso entendido como 

crescimento econômico e prosperidade infinitos, e baseados na exploração 

de recursos naturais, percebidos como igualmente infinitos. (SALATI, 2000, 

p. 84)  
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Em outros textos há o mesmo sentimento sobre a inadequação dos ciclos 

produtivos instalados na região, desde o início de sua ocupação em massa – desde 

a borracha até a madeira extrativista, chegando à produção de gado sobre a floresta 

tropical –, que conduziram a impactos de ordem internacional de 4 milhões de 

hectares de floresta nativa entre os anos 1980 e 1990. A crítica ao processo que 

leva à perda de biodiversidade em todas as partes da Amazônia se evidencia: “a 

construção de infraestrutura, especialmente estradas, encorajou tais padrões de 

assentamento e formas de exploração industrial”, trazendo desmatamento, doenças, 

erosão do solo e poluição por mercúrio. “O mais imediato impacto ambiental é a 

perda de habitats naturais para muitas espécies vegetais e animais da Amazônia.” 

(SALATI, 1990, p. 491)110    

  

Um artigo de 1999, “Investing in Carbon Storage: a Review of Brazilian 

Forest Projects” faz um balanço das iniciativas e alternativas para reduzir o desmate 

e aumentar a estocagem de carbono pela floresta. A análise leva em conta não 

apenas a expansão de áreas plantadas no Brasil, mas propõe projetos 

agroflorestais, de manejo florestal e de restauração de florestas-galeria nas margens 

de rios e cursos d’água. O texto faz estimativas potenciais para conservação e 

sequestro de carbono na América tropical - algo entre 21 e 33 gigatons de carbono 

(dados do IPCC, 1995)  Ao lado disso, o Brasil já teria o estoque nativo de CO2 que 

é de 60 bilhões de toneladas de C (apud FEARNSIDE, 1998) para os 500 milhões 

de hectares de floresta. Dessa área, 40 a 60 milhões de hectares correspondem a 

áreas degradadas (Ab’Sáber, 1990; Salati & Santos, 1998), que deveriam ser 

priorizadas como zonas de amortecimento. Uma das seções do artigo é dedicada ao 

Projeto Floram, do qual Aziz Ab’Sáber é co-autor e diretor técnico. O Floram é visto 

como uma possibilidade real de sequestro de carbono. (SALATI, 1999, p. 104-105) 

 

Como retrospecto desse ambicioso projeto de restauração florestal e uso 

sustententável de áreas degradadas no Brasil, o Floram foi concebido em 1990, mas 

permaneceu no estágio conceitual por falta de fundos. Sobre ele, ecoam as palavras 

do próprio Ab’Sáber: 

 

                                                        
110SALATI, E. et al. "Amazônia". In: The Earth as Transformed by Human Action. Cambridge Universty Press, 
New York, 1990. 
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A ideia inicial partiu do desafio feito pelo professor Wilfried Bach (Univ de 
Munster) ao chefe da delegação brasileira durante congresso de “Clima e 
Desenvolvimento” (1998), Werner Zulauf. A ideia foi retransmitida para José 
Goldemberg, então reitor da USP, que pediu ao IEA cujo diretor era 
Jacques Marcovitch. Na equipe estavam Aziz Ab’Saber, Leopold Rodes e 
Werner Zulauf.  E a primeira expressão de que fugiram foi “mega-projeto de 
reflorestamento” para uma ordem de 20 milhões de hectares. 111 
(AB’SÁBER, 1996, p. 59) 

 

O Projeto Floram é ainda hoje uma das mais importantes propostas de 

(re)florestamento destinada à política ambiental do Brasil. Seu primeiro objetivo era 

o de sequestrar CO2 em florestas de múltiplo–uso, integrando uma área de 20 

milhões de hectares (2,3% do território brasileiro) na zona costeira de florestas 

úmidas do país, isso durante um período de 20 a 30 anos. Caso fosse 

implementado, o projeto teria estocado cerca de 154 milhões de tons de carbono 

ano. Em 25 anos, isso representaria 3,85 bilhões de toneladas de C. (SALATI, 1999, 

p. 105)  Se bem manejadas, as áreas poderiam sequestrar entre 5 a 10 toneladas de 

carbono ano por hectare – em 20 anos o projeto teria estocado cerca de 9 bilhões de 

toneladas. A estimativa de custo sendo de US$ 4,50 para cada tonelada de C 

sequestrada, o Floram teria custado anualmente US$ 31,5 milhões. (SALATI, 1999, 

p. 108-109) 

 

Em paralelo à reabilitação de áreas em diferentes regiões ecológicas do 

Brasil, o Projeto Floram classificou potenciais sub-projetos em três categorias os: a) 

restauração funcional (14,4%); b) reflorestamento (71,8%); c) florestas de múltiplo-

uso e silvicultura social (13,8%). A ideia era proporcionar a manutenção dos serviços 

ambientais, como a produção de água e a conservação do solo em diferentes 

ecossistemas. 

  

O mentor intelectual do Projeto Floram, Aziz Ab’Sáber, foi uma 

personalidade que em muito contribuiu com a transmissão de ideias desse naipe. 

Participou intensamente de eventos acadêmicos das geociências e outras áreas, 

arrebanhava grande interesse dos ouvintes, especialmente jovens, para as 

propostas em prol da conservação ambiental e preservação cultural. Foi um 

expoente na direção do Instituto de Geografia da USP (1969 a 1983); e integrou 

também o Instituto de Estudos Avançados da USP (a partir de 1988), onde recebeu 
                                                        
111 AB’SÁBER, A. N.; RODÉS, L.; ZULAUF, W. Projeto Floram e desenvolvimento sustentável. Estudos 
Avanc�ados, São Paulo, v. 10, n. 27, p. 307-320, 1996. 
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o título de professor honorário e publicou trabalhos importantes voltados às políticas 

públicas e planejamento territorial – caso de “Zoneamento ecológico e econômico da 

Amazônia: questões de escala e método” (1989); “Um plano diferencial para o Brasil, 

projeto Floram” (1990); e “Sertões e sertanejos: uma Geografia humana sofrida” 

(2003). 

 

Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC 

(1993 a 1995), exercendo ali papel político para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia, sempre apoiando cientificamente a luta pelo meio ambiente e pela 

Amazônia. Nesse cargo, interviu a respeito das mudanças do Código Florestal 

(2010-2012) – o texto que finalmente alterou as áreas de preservação obrigatórias 

em propriedades particulares recebeu do geógrafo críticas contundentes, 

especialmente dirigidas ao legislativo por não considerar o Zoneamento físico 

ecológico do Brasil, deixando de lado a importância da diversidade de paisagens 

naturais no Brasil.  

 

Na presidência do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico do estado de São Paulo - Condephaat (1982 a 1983), 

Ab’Sáber direcionou sua atuação intelectual a várias outras questões ambientais – 

caso da preservação da biodiversidade e do patrimônio cultural e natural. Como 

havia sido informado, uma proposta sua foi o Código da Biodiversidade para 

proteger fauna e flora brasileiras. De maneira idêntica, contribuiu para que 

importantes áreas naturais fossem definitivamente tombadas, caso da Serra do Mar. 

Não se pode, portanto, deixar de lados as palavras de Aziz Ab’Sáber sobre o 

mosaico paisagístico do Brasil como Patrimônio para as futuras gerações:  

 

(...) todos os que se iniciam no conhecimento da natureza (...) atingem a 
noção de que paisagens e os espaços ecológicos constituem sempre uma 
complicada herança. (...) Trata-se de um legado cumulativo e interferido 
simultaneamente, de difícil acompanhamento, elaborado ao longo de 
tempos imensos. (...) Herança de processos geológicos e fisiográficos. 
Herança de uma longa história vegetacional, traduzida em biodiversidades 
regionais. É ainda um legado paisagístico de importante presença e 
referência. E, por fim, patrimônio coletivo dos povos que historicamente 
herdaram esse território de atuação e suporte de sobrevivência de suas 
comunidades. Um patrimônio comum de toda a sociedade, cujo usufruto 
deve reverter direta ou indiretamente para seus cidadãos, num quadro 
dinâmico em que todos os homens esclarecidos da Nação tem de pensar 
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nas gerações do presente e no legado patrimonial permanente e 
autossustentável para as gerações futuras.112 (AB’SÁBER, 1997, p. 79-80) 

 

O professor Aziz implicou-se também em projetos práticos escrevendo 

pareceres e artigos destinados a ministérios e órgãos oficiais brasileiros que 

levavam suas propostas de desenvolvimento e meio ambiente. Nesse sentido, 

participou da primeira viagem do então Presidente da República Luís Inácio Lula da 

Silva pelo semi-árido (1987), que precedeu as caravanas pela cidadania, e ajudou o 

presidente no reconhecimento da natureza e sociedade brasileira. Ab’Sáber foi 

contra a transposição do rio São Francisco, isso desde o início desse projeto 

décadas atrás. 

 

Quanto à esta questão, tanto Ab’Sáber quanto Salati tem sérias críticas a 

fazer ao projeto de transposição deste rio, que é importante recurso hídrico para a 

população nordestina, e um patrimônio cultural brasileiro. Para ele, o problema se 

coloca da seguinte maneira: 

 

Fala-se que a obra beneficiará 12 milhões de pessoas. O mais triste é que 
os donos de fazendas nem moram lá, mas em capitais como Fortaleza e 
Recife. (...) No Nordeste chove muito no verão e pouco no inverno, embora 
digam o contrário. É evidente que o Nordeste seco precisará de mais água 
quando o rio São Francisco, que passa em grande parte pelo cerrado de 
Minas Gerais e da Bahia, estiver mais baixo. E será justamente nessa 
época que o rio precisará jogar mais água para os eixos norte e leste que 
serão construídos até ela cair no açude de Orós. (...) As águas do SF são 
poluídas e vão se encontrar com águas salinizadas do próprio açude. Nessa 
época crítica precisará ter uma transposição bem maior do que a planejada. 
(...) Quem é a favor da obra diz q o rio perderá apenas 1,4% de suas águas, 
mas no futuro essa % será maior; sem esquecer das hidrelétricas a seu 
redor funcionando, que demandarão água na época em que o rio receberá 
menos água.113 (AB’SABER, 2007, p. 36) 

 

O autor vê um problema essencial na transposição de águas do “Velho 

Chico”:  transferir água para os leitos de rios do Ceará e do Rio Grande do Norte traz 

desequilíbrio à vazão que obrigatoriamente deveria ser mantida para as hidrelétricas 

já implantas – Paulo Afonso, Itaparica e Xingó são obras importantes para o 

fornecimento de energia transmitida para todo o Nordeste. Além disso, os primeiros 

beneficiados seriam os pecuaristas da Beira Alta e das Colinas sertanejas, que 

                                                        
112 AB’SÁBER, A. N. Dos Espac�os da Natureza à Presenc�a do Homem / From Nature’s to the Presence of 
Man. In: MONTEIRO, S.; KAZ, L. (Eds.). Presenc�a do Brasil. Rio de Janeiro: Alumbramento, 1997. p. 79-104 
113 AB’SÁBER, A. N. Aziz Nacib Ab’Sáber: Opinião divergente. National Geographic Brasil, São Paulo, v. 7, n. 90, 
p. 34-39, 2007. Entrevista a Dante Grecco. 
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teriam água disponível para o gado nas épocas em que os rios dali não correm. Em 

sentido oposto, os horticultores do leito do rio São Francisco, que já perdem fluxo de 

água durante o ano, seriam os primeiros prejudicados114. (AB’SÁBER, 2006) 

 

Que as águas do rio São Francisco não sejam uma panacéia para os 

problemas do semi-árido, os professores concordam em gênero, número e grau. 

Eneas Salati defende assim seu posicionamento: 

 

O São Francisco não é o melhor rio a ser desviado, visto ser de porte 
pequeno para a empreitada, devendo atender a região e dar conta dos 
problemas dos locais por onde passa. O rio também não deve servir a 
produzir energia, deixando-o para agricultura.”115 (SALATI, 1990, p. 38)  

 

 E vai mais longe no porquê em ser contra a transposição: 

 

O rio São Francisco (2 mil m3/s) é pequeno face ao volume do rio 
Amazonas (176 mil m3/s; região com 20% da água doce do Planeta), mas 
especialmente a Caatinga possui maior horas de insolação por dia, o ano 
todo, com temperaturas boas e baixo teor de vapor d’água – ideal para 
plantas cultivadas.  O Nordeste tem maior potencial produtivo do que a 
Amazônia, inclusive para culturas bianuais. Nos EUA, como no semiárido da 
África e na China, o fator água é limitante. (SALATI, 1990, p. 39) 

 

O antigo problema da seca nordestina é estudado por Eneas Salati já nos 

anos 1970. Ele estuda as soluções implementadas pelas populações locais, e lista 

as propostas político-científicas com viabilidade a resolver o grande problema do 

semi-árido nordestino 116 . Um estudo seu baseia-se, inclusive, na aplicação de 

técnicas isotópicas como ferramenta para o equacionamento da produção agrícola 

no Nordeste.117  Como complemento, e tendo em vista a degradação dos recursos 

hídricos, ele vem desenvolvendo uma série de pesquisas, procurando encontrar 

técnicas de baixo custo para a reabilitação da qualidade da água, especialmente nas 

regiões de maior concentração demográfica, com a idealização de tecnologia 

biométrica para depuração de águas de rios e para o saneamento básico de 

cidades. Na área de energia solar para essa região, pensou o desenvolvimento de 

projeto de uma central termosolar de 1Mw a ser implantada no Nordeste brasileiro 

                                                        
114 AB’SÁBER, A. N. Sobre a transposição do São Francisco. Science American- Brasil, 2006. 
115 SALATI, E. “Modificações da Amazônia nos últimos 300 anos: suas consequências sociais e ecológicas.”  In: Desafio 
Amazônico: o Futuro da Civilização dos Trópicos. Sérgio de Salvo Brito (ed.). Brasília: Editora Universidade de Brasília: CNPq, 
p. 247, 1990. 
116 SALATI, E. Alguns Aspectos da Problemática da Agricultura no NE Brasileiro. Fundação Salim Farah Maluf , 1987 
117 SALATI, E. Hidrologia isotópica do Nordeste Brasileiro. Otimização do manejo da água da região. CENA/USP, Dez. 1977 
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usando técnicas do Instituto Weizmann de Israel. Este projeto foi desenvolvido em 

cooperação com o CEPEL da Eletrobrás. 

 

Seu trabalho “Alguns Aspectos da Problemática da Agricultura no NE 

Brasileiro” é bastante elucidativo de como a proposta científica de Salati se 

complementa de quesitos de viabilidade que interessem aos gestores públicos. Vale 

recuperar aqui a análise sobre os açudes, poços, cacimbas e cisternas como 

ferramentas para mitigar a seca nordestina. No livro de 1987, ele diz o seguinte: 

 

• Açudes armazenam hoje 20 x 10(9) m3; mas poderiam armazenar 50 x 

10(9) m3 - ou seja, 7% das chuvas que caem na região. A sua construção 

seria capaz de irrigar apenas 2% da área do polígono das secas, e poderia 

desequilibrar o balanço de sal, visto a água armazenada ser eliminada por 

transpiração (solo ou vegetação), roubando da superfície dos rios essa 

tarefa, sendo mais recomendados em áreas cristalinas, onde águas 

subterrâneas são mais escassas e de pior qualidade. 

• Poços tem pouca vazão e não são recomendados para regiões cristalinas 

salinizadas. Ao contrário, são indicados para as regiões sedimentares, 

preferencialmente para o uso de águas de superfície. Servem ao consumo 

humano e animais; porém na agricultura podem salinizar o solo em demasia, 

com custos inviáveis. 

• Cacimbas são usadas nos aluviões dos leitos dos rios, para homens e 

animais, mas se exaurem conforme a seca se acentua. 

• Cisternas seriam a melhor solução para o caso, visto guardarem água de 

melhor qualidade na região, que é a das chuvas, antes de tocar o solo. A 

captação e armazenamento (subterrâneo) deveriam ser prioridade – a 

construção de cisternas remete à técnica antiga e eficaz muito usada na 

historia da humanidade, mas não no NE. Podem ser: a) cisternas 

residenciais; b) cisternas comunitárias; c) associadas a açudes. (SALATI, 

1987 p. 7-9) 

 

Dentre as soluções técnicas de larga escala apresentadas no texto estão: 1) 

Modificação do clima com aumento de precipitação: uso de tecnologia de 

bombeamento de nuvens; e alteração do balanço térmico regional para entrada de 
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massas de ar úmido do oceano (mudando a dinâmica regional); 2) Introdução de 

recursos hídricos na região por desvio de águas de superfície de outras regiões: o 

desvio de parte dos recursos do rios da Amazônia é uma saída, pois o Nordeste 

teria melhores condições agrícolas, com mais horas de insolação, umidade relativa 

do ar mais baixa (menos pragas), e população já aclimatada às condições de tempo 

mais ameno (sem que tivesse havido necessidade de colonizar a Amazônia com o 

povo nordestino). (SALATI, 1987 p. 9-11) 

 

Sobre este mesmo problema e suas soluções, Ab’Sáber analisa de maneira 

convergente os projetos regionais existentes, mas à luz das características 

fitogeomorfológicas do sertão nordestino – caso do que viu implantado nos pontões 

rochosos de Quixadá.  “Por meio século predominou o ideário dos açudes, os quais 

se multiplicaram esparsamente onde foi possível. Foram estabelecidos açudes em 

diferentes tipos de sítios e setores de rios intermitentes.” Sobre isso, o alerta sobre a 

incoerência dos projetos veio logo enfatizada: “(...) o sítio não possuía várzea para 

irrigação a jusante, e, por essa razão, as águas barradas ficavam apenas 

salinizando postadas em espaços outrora dominados por correntes de águas 

doces.”118 (2005, p. 2)  As observações vêm ainda seguidas do reconhecimento de 

que o próprio sertanejo ia encontrando técnicas para sobreviver às secas, utilizando 

“barreiros” (mini-açudes) para conter a água, em áreas aterradas por fazendeiros, 

em pequenos vales. E de que com essas e outras alternativas criativas podia 

cultivar. Ao final desta avaliação, Ab’Sáber defende que os projetos governamentais 

instalados naquela região deveriam ser sempre acompanhados de financiamentos e 

assistência técnica. 

 

Denotando criatividade, os agricultores que procuram obter produtividade 
durante o processo de rebaixamento das águas dos rios intermitentes 
sazonários regionais constroem leirões - hortas estreitas e longas, 
transversais ao eixo principal do rio -, plantando touceiras de mandioca, feijão 
e milho nessas verdadeiras hortas inventadas por eles próprios. Eles sabem 
que os rios secam, dizem que “cortam”, mas uma lâmina de água 
permanece abaixo das areias dos leitos expostos, entre travessões de rocha 
resistente. (...) um novo modelo produtivo e útil de horticultura adaptada às 
condições clima-hidrográficas da região. Desde há milênios foi inventada a 
técnica de culturas em estreitos terraços, obedecendo as curvas de nível das 
vertentes de morros, o que foi criado no Nordeste com as culturas de vazante 
de rio. (2005, p. 2) 

                                                        
118 AB’SÁBER, A. A Seca e o Velho Chico - A Transposição do São Francisco, Boa para os ricos, má para os 
pobres. REVISTA CAROS AMIGOS. Edição especial, p. 22-23, Abril, 2005. 
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Mas o que pretende-se reforçar aqui é que os enormes problemas 

ambientais e sociais apresentados para a humanidade nos dias que correm são de 

tal monta e complexidade que é necessário abarcá-los sob o ponto de vista da 

dinâmica ecológica requerida para os ecossistemas, e através de caminhos 

interdisciplinares, os únicos capazes de nos fornecer a ampla visão necessária para 

a análise correta e realista, e isso para além dos esforços colaborativos 

multidisciplinares que já vigoram. Os possíveis diálogos entre os autores, aqui 

apresentados, permitem indicar para essa interdisciplinaridade, como o que foi 

enunciado neste capítulo, mas por todo este trabalho – o entendimento da Natureza 

e dos processos do Homem em sociedade, que a impactam e pela qual é 

impactado, apresenta-se como um quadro preocupante a) pela velocidade das 

transformações que ocorrem nos equilíbrios naturais de modo geral; b) pela 

constante e (possivelmente) irreversível modificação nos ecossistemas naturais 

amazônicos; c) pela avançada perda de recursos biológicos e da biodiversidade, do 

que depende em muitos aspectos o Homem; e d) pelo insucesso de muitos projetos 

humanos dentro do atual modelo de exploração econômica (que não é exclusividade 

de uma única região, mas em escala planetária). 

 

A proposta de um Desenvolvimento Sustentável, em que pese as críticas de 

cunho teórico-acadêmico, é igualmente frágil em sua aplicação, e se perde nos 

meandros da política internacional e nas incongruências das políticas 

governamentais (brasileiras).  Como foi sugerido em crítica feita à esta ideia, a crise 

ambiental se tornou uma questão iminentemente voltada à agenda política. Mas o 

que importa, mais do que antes, é perceber que a aproximação científica 

interdisciplinar da Natureza traz as ferramentas para lidar com estas questões 

ambientais; que hoje se instalou como uma crise que se espraia para os âmbitos 

social e econômico. 

 

Do ponto de vista científico, muitas são as avaliações complexas aqui 

propostas pelos autores aqui estudados; e muitas são as soluções por eles 

apresentadas, em acordo com o que pedem os problemas.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 A análise das pesquisas desenvolvidas por Eneas Salati e Aziz Ab’Saber 

permitiu concluir que a apreensão da realidade, na perspectiva do entendimento da 

relação Homem-Natureza, descortina temas relevantes que devem ser 

considerados: 

 

• A prática interdiciplinar é requerida na análise e na solução de questões 

complexas da Natureza, e a problematização relacional entre o Homem e a 

Natureza deve ser enfrentada a partir das perspectivas ecológicas em ciência; 

• O olhar pioneiro do cientista como construtor de Ciência se revela na obra 

desses autores (e de tantos outros importantes cientistas). 

• A Geografia pode se apresentar como um campo apropriado para o estudo da 

complexidade em ciência; 

• As mudanças climáticas (e os impactos sobre os ciclos vitais da natureza), vistas 

sob a perspectiva da discussão entre o passado (paleoclimático) e o presente 

interessam na problematização dessas questões sistêmicas (a ação do Homem 

acelerando o tempo da Natureza); 

• A práxis do cientista revela-se como um campo político requerido no confronto de 

agendas políticas duvidosas e equivocadas para o trato das crises ambientais, 

sociais e econômicas. 

 

 A ideia de equilíbrio dinâmico natural é muito importante em todas as 

pesquisas sobre o meio ambiente, a saber, sobre os recursos naturais (na melhoria 

da qualidade e do fornecimento de águas, como exemplo, entre outros recursos de 

vital importância para a sociedade humana), em climatologia regional e sobre as 

mudanças climáticas globais, e assim em diante. Mas a ressalva muitas vezes foge 

aos estudiosos dos temas - ou ao menos em sua divulgação.  

 

 A obra de Eneas Salati interessa ser apresentada como uma lição da 

aplicação das ciências naturais, em um arcabouço interdiciplinar. Interessa também 

na medida em que agrega conhecimentos de excelência internacional em campos 
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de pesquisa que interessam diretamente à Geografia (física e humana), e no que 

tange o dissernimento dos temas relacionados acima. O meio natural não pode ser 

considerado como objeto de estudo a partir da subdivisão ocorrida nas ciências 

naturais (a Geografia, a Biologia, a Agronomia, a Geologia, a Climatologia etc), que 

depois foram fragmentadas em tantas outras sub-áreas (geofísica, bioquímica, 

hidrologia, geomorfologia, biogeografia), até o ponto de a análise científica se 

estabelecer como pontos de vista parciais, setorizados e cada vez mais limitados, 

inviabilizando uma visão integrada do conjunto, conforme ensinou a ecogeografia de 

Jean Tricart (1988: 470 apud CARVALHO, 2005, p. 143-144). 

 

  De maneira mais ampla, os legados dos dois professores aqui estudados se 

configuram como ensinamento para a compreensão aprofundada da natureza, de 

seus mecanismos de funcionamento, sempre partindo da observação particular e 

minuciosa (microscópica), porém com vistas a conclusões de relevância geral sobre 

a vida no planeta.  

 

 Como ocorreu no exemplo deixado pelos fundadores da Ciência moderna - 

seu olhar científico propõe uma visão sistêmica, determinado em última instância 

pelo próprio cientista, aquele que constrói um saber universalista, que é parâmetro 

fundamental no entendimento das leis naturais, e da relação Homem-Natureza.  A 

interdisciplinaridade não sendo uma questão em si para aqueles naturalistas, no 

período em que viveram, eles assim procederam como verdadeiros pioneiros em 

uma questão largamente requerida nas ciências em geral. Mas o legado de mestres, 

como é o caso de Aziz Ab’Sáber e Eneas Salati, carrega, nos dias atuais, o 

fundamento ecológico e revela-se como importante paradigma para responder 

porque conhecer a Natureza, e sobre como fazer avançar as ciências. 
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