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2. Cronograma de Execução das Metas/Objetivos/Atividades do Projeto de Pesquisa
3.1. Considerando o cronograma de metas/atividades do Projeto, informe sobre o estado
de desenvolvimento de cada uma das atividades previstas, de acordo com as seguintes
categorias:
1234Nº

concluída
em desenvolvimento
ainda não desenvolvida
impossibilitada de ser desenvolvida

Metas/Objetivos
do Projeto de
Pesquisa
1 Ampliação de
amostragem nas
várzeas sazonal (2
sítios) e tidal (2
sítios)

Atividades

1.1. Amostragens nos 2
sítios de várzea sazonal

1.2. Amostragens nos 2
sítios de várzea
estuarina
2 Aplicação do IAFI
2.1. Aplicação do IAFI
em novas áreas de em 2 sítios de várzea
estudo nas várzeas sazonal
sazonal (2 sítios) e 2.2. Aplicação do IAFI
tidal (2 sítios)
em 2 sítios de várzea
estuarina

Estado da
Execução
(Categoria)
Concluída

%realizado/
previsto
100

Concluída

100

Concluída

100

Concluída

100

Observações

Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado

3

4

5

6

Obtenção de
imagens de satélite
dos sítios tidais e
sazonais e
produção de
indicadores de
densidade
populacional e de
uso do solo para
composição com o
IAFI

3.1. Obtenção das
imagens dos sítios de
várzea sazonal
3.2. Obtenção das
imagens dos sítios de
várzea estuarina

Concluída

4.1. Instalação dos
sensores no sítio Belém

Concluída

Em desenvolvimento 60

Instalação de
sensores de
4.2. Instalação dos
Concluída
alagamento em 18sensores no sítio Gurupá
20 pontos da
várzea tidal e
4.3. Instalação dos
Concluída
análise dos dados
sensores no sítio Oeiras

Tratamento dos
dados de campo e
de sensoriamento
remoto e testes de
modelagem,
corroboração dos
modelos e
replicação dos
modelos
corroborados

Definição das
imagens,
tratamento e
produção de
mapas de
alagamento dos
sítios de estudo

100

100

100

100

5.1. Instalação de
sensores locais para
obtenção dos dados de
campo
5.2. Análise dos dados
de campo

Concluída

100

Concluída

100

5.3. Corroboração dos
modelos e replicação
dos modelos
corroborados

Em desenvolvimento 50

6.1. Definição e
aquisição/obtenção de
imagens

Em desenvolvimento 80

6.2. Tratamento das
imagens

Em desenvolvimento 80

6.3. Produção de mapas Em desenvolvimento 40
de alagamento dos sítios
estudados

Realizada
conforme
planejado
Obtidas
imagens de 2
dos 3 sítios
estudados na
várzea
estuarina
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Realizada
conforme
planejado
Processo de
corroboração
em curso, em
dissertação de
mestrado em
desenvolvimen
to
Concluída a
definição das
imagens, e
obtidas de 5
dos 7 sítios
estudados
Imagens
obtidas já em
fase de
tratamento
Produzidos
mapas de 3
dos 7 sítios

3.2. Houve inclusão de novos objetivos/metas/hipóteses ou de atividades durante o
desenvolvimento do Projeto? Em caso positivo, as informações poderão ser inseridas no
quadro acima, identificando os novos itens como adicionais, na coluna “observações”.
3.3. No quadro destinado aos Comentários, faça as observações que julgar pertinente. Se
for o caso, informe as dificuldades encontradas que justifiquem o não cumprimento das
atividades previstas no projeto (categoria 4).

Comentários
As atividades do projeto estão se encaminhando para sua conclusão. Muito embora algumas
ações de campo ainda estejam em curso, a maior parte delas já foi concluída conforme
planejadas inicialmente.
Houve uma tentativa de realização de expedições para controle de campo para classificação de
imagens de satélite em sítios já trabalhados no passado, mas tais expedições não foram
desenvoldas em sua totalidade, por falta de recursos financeiros. As imagens dos sítios
estudados em campo foram quase completamente obtidas, faltando apenas as imagens relativas
aos sítios Belém e Oeiras. E os processamentos das imagens já obtidas encontram-se em
desenvolvimento, sendo que três dos sítios já tiveram seus mapas de alagamento elaborados.
Portanto, todas as atividades encontram-se em fase 1 ou 2, e nenhuma em 3 ou 4. Espera-se
que até o final de 2015 mais alguns mapas tenham sido finalizados, mas ainda não é possível
afirmar que todas serão integralmente concluídas.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Apresentar informações sobre a área de estudo (pontos de amostragem) e descrição sucinta dos
métodos empregados na pesquisa.
De modo a atender os objetivos do projeto, selecionamos sítios de estudo ao longo da calha do
Solimões-Amazonas e na região do estuário junto ao Atlântico, e assim amostrar trechos das
florestas de várzea sazonal e estuarina. Desta forma foram selecionados 7 sítios (3 na várzea
estuarina – Belém, Gurupá e Oeiras; 4 na várzea sazonal – Óbidos, Manacapuru, Mamirauá,
São Paulo de Olivença). Nestes sítios foram estudados os parâmetros fitoestruturais da floresta,
o padrão local de alagamento e o grau de antropização. Para tal fim, em cada sítio de estudo o
nosso desenho amostral em campo consistiu no estabelecimento de 40 parcelas de 25x25
metros (distando no mínimo 200 metros umas das outras), sendo 20 em ambientes de várzea
alta (VA) e 20 em várzea baixa (VB) e 20 em locais mais nitidamente antropizadas e 20 em
locais menos antropizados. Em cada uma destas 40 parcelas foram medidas e identificadas
todas as árvores com DAP ≥ 10 cm, quando foram registrados os parâmetros DAP, altura total e
altura de fuste. Ainda dentro de cada parcela foi medida a altura máxima da coluna d’água na
cheia anterior (marcas nos fustes) em nove pontos equidistantes da parcela, e foram tiradas
fotos de abertura do dossel. Com a finalidade de obtermos dados para produção do Índice de
Antropização de Florestas Inundáveis (IAFI), utilizamos também uma faixa de 25 m de largura ao
redor de cada parcela botânica implantada, totalizando, para esta parte do estudo, 40 parcelas
com área amostral de 75 x 75 metros cada, em cada um dos sítios de estudo. A metodologia
para elaboração do IAFI foi detalhada no relatório anterior, e foi posteriormente publicada (veja
lista anexa de produção científica do projeto). De modo a descrever os principais parâmetros de
inundação na área do estuário o desenho amostral constou da distribuição de sensores de
pressão (e controle barométrico) em dois blocos experimentais (locais de várzea alta e de várzea
baixa) em cada sítio estuarino. Em cada bloco foram estabelecidas três réplicas onde os
sensores foram instalados, cada um na base de uma árvore selecionada, e programado para
registro de pressão a cada 5 minutos. Os sensores permaneceram nas áreas de estudo por um
ciclo hidrológico completo. Os dados coletados permitem avaliar os três principais componentes
do regime de alagamento: (i) duração do alagamento, definido pelo somatório total de tempo
submerso; (ii) frequência de alagamento, definida pelo número de vezes que a base da árvore foi
alagada e (iii) altura de alagamento, definido pelo tamanho da coluna de água de cada evento de
alagamento registrado. Dentre os sítios estudados, foi selecionado um total de 150 imagens de
radar de abertura sintética (synthetic aperture radar, SAR) do sensor ALOS/PALSAR. Estas
imagens forma providas gratuitamente. Deste total, 100 imagens foram obtidas por meio da
iniciativa ALOS Kyoto & Carbon (K&C). As demais 50 imagens foram obtidas através de um
projeto de pesquisa para preparação do lançamento do sensor ALOS-2/PALSAR-2. Ambos os
projetos são suportados pela Agência Espacial Japonesa (JAXA). Para cada sítio, um mínimo de
12 e um máximo de 18 imagens foram adquiridas entre os anos de 2006 e 2011. A seleção das

cenas levou em consideração a altura de inundação no momento da aquisição da imagem,
registrada em estações fluviométricas próximas, a fim de garantir a boa representação de
diferentes condições ao longo do pulso de inundação ou pulso de marés (no caso da várzea
estuarina). As cenas ALOS/PALSAR foram adquiridas em dois modos de imageamento: Fine
Beam Single (FBS), somente com a polarização HH, e Fine Beam Dual (FBD), com as
polarizações HH e HV. As imagens foram adquiridas com um nível de processamento de 1.5, ou
seja, já calibradas geométrica e radiométricamente, e convertidas para escala linear. A
metodologia de classificação seguiu uma abordagem de mapeamento da cobertura vegetal e da
variação da inundação em ambientes de várzea, combinando imagens multitemporal SAR e
técnicas de análise de imagens baseada em objetos (object based image analysis, OBIA).
Previamente à segmentação de imagens, foram produzidas três composições de imagens
temporais: Média Temporal do Retroespalhamento (MTR), que compreende o
retroespalhamento médio de toda a série de imagens; Desvio Padrão Temporal (DPT), que
compreende o desvio padrão dos pixels para todos os valores observados da série, e o
Retroespalhamento da Seca (RS), que corresponde a imagem com a menor cota da inundação.
As medidas escolhidas permitiram que as comunidades da vegetação pudessem ser definidas
através de uma combinação entre a estrutura da vegetação e a dinâmica de inundação. As
imagens foram então filtradas usando um filtro Gamma de janela de 3x3, com três passagens
consecutivas. As imagens MTR, DPT e RS, juntamente com a máscara de áreas alagáveis,
foram utilizados como entrada para o algoritmo de segmentação multi-resolução implementado
no software eCognition 8,0. As amostras de treinamento serviram de entrada para o algoritmo de
classificação Random Forests, no pacote “randomForest” do software estatístico R (V. 3.03). Os
mapas de extensão da inundação foram gerados individualmente para todas as cenas
trabalhadas até o momento com base no aumento esperado do sinal da imagem SAR no
momento em que determinada área é inundada.

4. EQUIPE/FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4.1. Informe se houve alteração (inclusão ou desligamento) de membros da equipe do
projeto.
Não houve alteração na equipe de pesquisadores principais entre o último relatório parcial
e o atual relatório parcial. Estes pesquisadores são:
- Helder Queiroz
- Maria Aparecida Lopes
- Evlyn Moraes Novo
- Adriana Affonso
- Thiago Sanna Silva.
Houve agregação de novos bolsistas, e estes são apresentados na tabela do tópico 4.2
abaixo.
4.2. Informe sobre a formação de recursos humanos no âmbito do Projeto (inclusive
formações em andamento), de acordo com o quadro a seguir. As colunas (Modalidade) e
(Fonte pagadora) somente deverão ser preenchidas no caso de recebimento de bolsa.

Nome completo

Nível
de Orientador
formação
(médio,
graduação ou
pós-graduação)
Carlos Alberto Graduado
Helder Queiroz
Santos da Silva
Jr.
José Leonardo Mestre
Helder Queiroz
Lima Magalhães
José Leonardo Mestre
Helder Queiroz
Lima Magalhães
José Leonardo Doutorando
Maria Aparecida
Lima Magalhães
Lopes
Regla de La Doutoranda
Evlyn
Márcia
Caridad Duthit
Leão de Moraes
Somoza
Novo
Annia
Susin Doutoranda
Thiago
Sanna
Streher
Freire Silva
Jefferson
Graduado
Thiago
Sanna
Ferreira Ferreira
Freire Silva
Júlio de Araújo Graduando
Thiago
Sanna
Alves
Freire Silva

Período

Modalidade

Fonte
pagadora

Setembro 2014 PCI-C
a Março 2015

CNPq

Abril 2013 a
Maio 2014
Junho 2014 a
Abril 2015
Junho 2015 ao
presente
Junho de 2012
a Agosto de
2015
Junho 2014 ao
presente
Junho 2014 ao
presente
Janeiro
2015
ao presente

PCI-D

CNPq

Mestre

IDSM

Doutorando

CAPES

Doutorando

FAPESP

Doutorando

CAPES

Mestrado

IDSM

PIBIC

CNPq

5. RESULTADOS/PRODUTOS PARCIAIS
5.1. Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos.

5.1.1. Componente Levantamento de campo
Para estudar a estrutura da vegetação na floresta de várzea da Calha do SolimõesAmazonas, conhecer suas características e variações ao longo do gradiente longitudinal
natural (que inclui variações de temperatura, luminosidade, pluviosidade, relevo e regime
de alagamento) e dos impactos da ação humana, nesse projeto este componente propôs a
ampliação da amostragem e análise da vegetação das florestas de várzea em quatro
pontos-chave da calha, adicionando ao modelo outros sítios já amostrados pelo grupo. O
primeiro foi no município de Manacapuru/AM, em dezembro de 2013, o segundo no
município de Oeiras/PA em fevereiro-março de 2014, o terceiro em Gurupá/PA em outubro
de 2014 e o último na Reserva Mamirauá em novembro de 2014 (Figura 1).

Figura 1: Locais onde foram feitos os levantamentos florísticos e aplicados o
protocolo IAFI ao longo da calha do rio Solimões-Amazonas. 1. Belém, 2. Oeiras,
3. Óbidos, 4. Manacapuru, 5. São Paulo de Olivença, 6. Gurupá, 7. RDS
Mamirauá. Os círculos amarelos foram implantados no projeto corrente e os
vermelhos em projeto anterior.

Para o estudo do efeito das perturbações humanas sobre a estrutura das florestas
estudadas, e para o teste do IAFI, foram amostrados trechos de florestas de várzea
previamente definidos como menos antropizados e mais antropizados, de forma que
metade das parcelas fosse implantada em cada um destes tratamentos. As classificações
das áreas em mais ou menos perturbadas foram realizadas a priori, com base nas
informações dos moradores locais e na fitofisionomia dos locais. Para obtenção de uma
medida do grau de perturbação antrópica destes sítios, desenvolvemos um índice de
antropização. Para obtenção dos dados para aplicação do Índice de Antropização de
Florestas Inundáveis (IAFI), utilizamos também uma faixa de 25 m de largura ao redor de
cada parcela botânica, totalizando, para este caso, uma área amostral de 75 x 75 metros.
O IAFI é uma forma simples e compreensível de representação do grau de
perturbação antrópica em florestas de várzea.

Esta representação, sob a forma de um único índice, pode ser uma ferramenta
analítica relevante para os estudos da várzea, mas também uma ferramenta de
monitoramento do status de conservação destas várzeas, bem como uma ferramenta de
planejamento dos tomadores de decisão que definem as estratégias de desenvolvimento
regional desta ameaçada parte da Amazônia. Com estes objetivos, o IAFI foi desenvolvido,
a partir de um protocolo inicial, por sua vez, baseado em nossa experiência de campo e
em levantamentos feitos na literatura pertinente.
Neste índice dividimos os itens do protocolo em três grandes grupos de tipos de
impactos com diferentes pesos: redutores de diversidade natural (Peso 1), substituintes de
diversidade natural (Peso 1,5) e gerais (Peso 2), este último inclui itens tanto redutores
quanto substituintes. Foram então confeccionados 15 indicadores distribuídos entre os três
tipos de impacto. E para cada um deles aplicamos gradações que achamos pertinentes ao
seu grau de perturbação sobre as florestas inundáveis na Amazônia. Cada indicador
possui de 3 a 8 gradações ordenadas, visando representar graus crescentes de impacto.
A atribuição destas gradações intra-indicadores e dos pesos de cada indicador são
maneiras de caracterizar os graus de antropização de cada parcela botânica estabelecida
no estudo, bem como evidenciar as diferenças existentes entre as parcelas e entre os
sítios estudados. Cada indicador foi padronizado (Pi) por meio da divisão da gradação
observada (go) pela a gradação máxima (gm) do indicador. E depois adequamos o
indicador a sua importância relativa multiplicando-o pelo seu respectivo peso (n) (Equação
1). O índice final é o valor médio da soma de todos os indicadores padronizados e
adequados (Pi) divididos pela somatória do peso de cada indicador (N) (Equação 2). Estas
transformações produzem um índice que varia de 0 (para uma área livre de fatores
antrópicos) a 1 (para uma área completamente antropizada).
(Equação 1)
(Equação 2)
Adicionalmente, desenvolvemos um aplicativo disponível para consulta e download
no endereço eletrônico (www.mamiraua.org.br/iafi) para auxiliar aqueles interessados em
sua utilização.
5.1.1.1. Estrutura da vegetação
A seguir destacamos os principais resultados para os sítios amostrados ao longo
dos últimos dois anos de projeto envolvendo parâmetros da vegetação. Nestes últimos
anos, em todos os sítios amostrados, foram registrados 5.953 indivíduos pertencentes a
392 espécies e 60 famílias (Tabela 1):

Tabela 1: Locais amostrados ao longo da calha dos rios
Amazonas-Solimões por tipo de ambiente alagável (A.A.),
número de famílias, espécies e contagem de indivíduos (CI),
área basal (extrapolada para 1 hectare) e índice de diversidade
de Shannon (H’).
Área basal H’
Local Tipo de A.A. Famílias Espécies Indivíduos
-1
(m²ha )
MAN +A
VA
29
80
328
32,3 3,7
VB
31
63
485
21,3 3,0
MAN -A
VA
39
111
369
15,6 4,1
VB
27
54
412
33,5 3,1
MRU +A
VA
32
90
358
25,7 4,0
VB
33
82
434
29,9 3,9
MRU –A
VA
38
109
303
17,9 4,4
VB
33
83
279
16,4 3,9
ORS +A
VA
27
65
375
16,8 3,4
VB
12
29
379
21,1 2,2
ORS –A
VA
23
72
344
18,9 3,5
VB
15
29
336
23,0 2,0
GRP +A
VA
27
57
389
26,6 3,3
VB
18
41
381
23,5 3,2
GRP -A
VA
25
47
336
34,7 3,2
VB
22
58
445
32,4 3,4

Em termos de similaridade florística (NMDS-Bray Curtis), entre todos os sítios
amostrados até o momento houve uma tendência de separação entre os sítios de floresta
de várzea sazonal e estuarina (Figura 2).

Figura 2: Em preto, parcelas de floresta de várzea estuarina (● = Belém/PA; + = Oeiras/PA; □ =
Gurupá/PA), em azul, parcelas de floresta de várzea sazonal ao longo do rio Solimões (● =
Manacapuru/AM; + = RDS Mamirauá/AM; □ = São Paulo Olivença/AM) e em vermelho, parcelas
na floresta de várzea sazonal do rio Amazonas (● = Óbidos/PA).

Os dados de altura da coluna d’água, de abertura de dossel e de antropização já
coletados estão sendo utilizados como variáveis ambientais nas análises e modelagens
experimentais em curso, juntando os dados de abundância e composição das espécies
arbóreas para detectar possíveis padrões na distribuição das mesmas.

5.1.1.2. Índice de Antropização de Florestas Inundáveis
Os níveis de antropização expressados pelos valores do índice de antropização
(IAFI), em resultados preliminares, confirmaram a classificação a priori dos locais como
mais antropizados e menos antropizados
5.1.2. Padrão de alagamento em florestas sob influência de maré: análise por sensores in
situ
Para ampliar o conhecimento sobre os impactos do padrão de alagamento sobre
florestas inundáveis em regiões sujeitas a influência de maré foram instalados sensores de
nível da água (LevelLogger – SOLINST) e medidores de pressão para compensar os
efeitos das diferenças de pressão atmosférica sobre as medidas de altura da lâmina de
água. Todos os Leveloggers medem a pressão absoluta, e as medidas obtidas são a
pressão do ar somada à pressão da água. Portanto, a pressão da água tem que ser obtida
a partir da subtração da pressão do ar. Daí a necessidade de instalar um medidor de
pressão do ar (Barologger). O Barologger permite que sejam obtidos dados de temperatura
e pressão sincronizados com as medidas do Levellooger (medidor de nível da água).
O sensor de nível de água mede a pressão absoluta (pressão da água + pressão
atmosférica) expressa em metros. Essas medidas são feitas simultaneamente às medidas
de pressão atmosférica, o que permite remover das medidas de nível os efeitos de
oscilação na pressão atmosférica. Para isso, o medidor de pressão deve ser instalado em
um local que não seja inundável, a uma distância de no máximo 30 km dos medidores de
nível, desde que não haja diferenças altimétricas entre eles.
Maiores informações sobre os sensores e sua operação põem ser obtidas em
(http://www.solinst.com/products/dataloggers-and-telemetry/3001-leveloggerseries/operating-instructions/user-guide/3001-user-guide.pdf).
A Figura 3 mostra as áreas de estudo e a distribuição de sensores de nível da
água. Todos se encontram localizados no Estado do Pará :a) Belém, b) Oeiras, c) Gurupá.
Devido ás dificuldades de importação dos sensores, estes puderam ser instalados apenas
no segundo semestre de 2014, conforme protocolo descrito a seguir:

5.1.2.1. Instalação dos sensores
Entre julho e agosto de 2014 foi a campo uma equipe composta por três
pesquisadores (Dra Adriana Gomes Affonso, Eng. Paulo Cesar Gurgel de Albuquerque,
MSc. José Leonardo Magalhães), para determinar as coordenadas geográficas e o nível
topográfico relativo ao nível do mar nas estações amostrais em que seriam instalados os
sensores de nível (LeveLogger) e o sensor de pressão ( Barologger).

A determinação das coordenadas e do nível topográfico foi realizada segundo
procedimentos-padrão estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
segundo protocolos internacionais e consistiu das atividades descritas a seguir.
As coordenadas geográficas das estações amostrais foram determinadas com
receptores GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) da marca Topcom, modelo
Hiper, com dupla frequência. Este sistema permite determinar as coordenadas geográficas
e a altitude de um dado ponto como resultado da recepção de sinais provenientes de
constelações de satélites artificiais da Terra.
Devido às condições ambientais de acesso às posições e à cobertura vegetal nas
estações amostrais foi adotado o método estático relativo (Matsuoka et al. 2008). A Tabela
2 resume s parâmetros utilizados na aquisição das coordenadas nas estações amostrais. É
importante salientar que o tempo de permanência por ponto foi estabelecido em (2 X
Dkm)+30 min, sendo 30 min o menor tempo de permanência aceito. Nos locais onde o
dossel era denso, o tempo de permanência foi aumentado em até 2 vezes o valor
calculado.

a.Belém

b. Gurupá

c. Oeiras
Figura 3 – Localização das paisagens amostradas.

As altitudes elipsoidais foram convertidas em altitudes com referência ao geóide,
também chamadas de altitudes ortométricas (distância vertical entre o ponto e o geóide).

Para esses cálculos forma utilizados dados fornecidos pelo IBGE
(http;//www.home/geociencias/geodesia/modelo_geoidal.shtm). As bases de referência
utilizadas foram BELE (em Belém), SAT 93839 (Gurupá) e em Oeiras foi colocado um GPS
na comunidade local durante todo o levantamento.
Tabela 2- Parâmetros de aquisição de dados GPS.

Número mínimo de satélites
PDOP (positional dilution of precision) máximo
Elevação da antena
Taxa de gravação
Altura da antena a partir da base de nivelamento
Tempo de permanência por ponto

05
6
15o
15 “
>2,5 m
Tempo mínimo de 30 m

A Figura 4 ilustra as atividades de aquisição de coordenadas, com o realizado na
expedição ao sítio de Gurupá. As mesmas atividades foram realizadas nos demais sítios.

Posicionamento da Antena

Aquisição de Coordenada

Base IBGE SAT 93839

Figura 4 – Atividades realizadas em campo para a definição de coordenadas GPS e nível dos
pontos amostrais para a instalação de sensores de nível da água.

A tabela 3 resume as altitudes geoidais dos pontos amostrais. Pode-se observar que sem
a transformação das medidas altimétricas em altitudes ortométricas, os pontos amostrais
apresentariam altitudes negativas.

Tabela 3 – Altitudes geoidais e coordenadas geográficas dos pontos amostrais.

Altitude Ondulação
(m)
geoidal N

Altitude
geoidal
(m)

Nome/altitude
do ponto

Nome

Latitude

Longitude

BELE

1°24'31,66370"S

48°27'45,17860"W

9,08

-24,76

33,84

BELE/33,84m

P422

1°27'25,24885"S

48°18'57,60308"W

-23,078

-24,72

1,642

P422/1,642m

P686

1°27'21,29076"S

48°18'56,23833"W

-22,865

-24,72

1,855

P686/1,855m

P687

1°27'15,32146"S

48°19'00,12497"W

-20,393

-24,73

4,337

P687/4,337m

BELE

1°24'31,66370"S

48°27'45,17860"W

9,08

-24,76

33,84

BELE/33,84m

P689

1°27'06,63331"S

48°19'46,38635"W

-23,002

-24,74

1,738

P689/1,738m

P691

1°27'04,66559"S

48°19'50,79199"W

-23,241

-24,74

1,499

P691/1,499m

P692
Base_REF
Oeiras
P694

1°27'11,34214"S

48°19'46,80838"W

-23,059

-24,74

1,681

P692/1,681m

1°51'26,83554"S

50°06'43,71356"W

-21,874

-23,41

1,536

Base_REF Oeiras

1°53'04,21332"S

50°04'14,78935"W

-22,634

-23,39

0,756

P694/0,756m

P695

1°52'56,51905"S

50°03'56,91500"W

-22,634

-23,39

0,756

P695/0,756m

P696
BASE_RE
F Oeiras
P697

1°51'23,85469"S

50°05'41,51791"W

-22,412

-23,40

0,988

P696/0,988m

1°51'26,83554"S

50°06'43,13560"W

-21,874

-23,41

1,536

BASE_REF Oeiras

1°52'59,31821"S

50°03'45,75148"W

-22,581

-23,39

0,809

P697/0,809m

P698

1°51'32,07342"S

50°05'41,93538"W

-22,483

-23,40

0,917

P698/0,971m

P699

1°51'36,79944"S

50°06'25,84589"W

-22,621

-23,41

0,789

P699/0,789m

SAT 93839

1°24'27,11840"S

51°38'17,79120"W

-12,64

-23,92

11,28

SAT 93839m/11,28

P703

1°22'52,34910"S

51°35'33,54593"W

-21,462

-23,86

2,398

P703/2,398m

P704

1°23'17,89889"S

51°35'21,47600"W

-21,409

-23,86

2,451

P704/2,451m

P705

1°23'04,04011"S

51°35'26,11434"W

-21,457

-23,86

2,403

P705/2,403m

P706

1°23'11,02801"S

51°36'00,27190"W

-21,477

-23,88

2,403

P706/2,403m

SAT 93839

1°24'27,11840"S

51°38'17,79120"W

-12,64

-23,92

11,28

SAT 93839 m/11,28

P709

1°23'27,29798"S

51°35'41,13156"W

-21,379

-23,87

2,491

P709 /2,491m

P710

1°23'48,38769"S

51°35'34,29193"W

-21,377

-23,87

2,493

P710 /2,493m

Após a obtenção das coordenadas e do nível dos pontos em que seriam instalados
os sensores, procedeu-se a sua instalação (6 sensores e 1 barômetro por paisagem). Os
sensores foram distribuídos segundo tipologia previamente estabelecida: várzea alta,
várzea intermediária, várzea baixa.
Os sensores foram colocados em uma base de PVC (para proteção) e foram
camuflados para evitar perturbações ou furtos. As bases foram então fixadas na base das
árvores para não sofrerem danos devido a quedas ou que fossem movidos pelo fluxo de
água. Imediatamente após a instalação do sensor ele foi inicializado com o programa
padrão fornecido pelo fabricante SOLINST. Para garantir que não fossem submetidos a
alagamento, os barômetros foram instalados a 1,5 m do solo. A Figura 5 ilustra a posição
do sensor na base da árvore e a posição do barômetro.

Barômetro

Sensor de Nível

Figura 5 – Posicionamento do sensor e do barômetro.

Durante o período também foram levantados os dados de altura de máres
disponibilizados Banco Nacional de Dados Oceanográficos – BNDO, por meio da Divisão
de Hidrografia e Navegação (DHN) do Ministério da Marinha. A Marinha, por meio da DHN,
é a Instituição Nacional que tem por funções promover e coordenar a participação do País
nas atividades da COI, relacionadas com os Serviços Oceânicos e Mapeamento Oceânico,
servir de Banco Nacional de Dados Oceanográficos e Centro depositário da COI, e integrar
o Sistema Mundial de Dados Oceanográficos (maiores informações podem ser obtidas em
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/oceanografia/bndo.html).
Esses dados foram analisados para ampliar o conhecimento acerca do
comportamento das marés na região de estudo. Para isso, foi utilizada a série referente ao
ano de 2014, medida no Porto de Belém, assumindo-se que ele represente as paisagens
estudadas. Escolheu-se essa estação por que duas das paisagens encontram-se
localizadas próximo ao canal do rio Pará (Belém e Oeiras) no canal sul do estuário do
Amazonas. Os demais marégrafos da região, de Ponta do Céu e de Santana (AP),
encontram-se no canal norte do estuário (Gabioux,2002; Ribeiro, 2013).
De modo a determinar os níveis de maré mais frequentes na região, a série anual
de altura de maré foi dividida em 06 intervalos de classes, para os quais se calculou a
frequência relativa. A Figura 6 mostra que os níveis de maré mais frequentes encontram-se
entre 0 e 1,3 m, seguindo da classe que incluir níveis entre 3,0 e 3,5 m. Marés mais altas
que 3,5m ocorrem em menor frequência.

Figura 6 – Frequência dos niveis de maré em 2014 – Estação do Porto de Belém (Fonte:
(http://www.mar.mil.br/dhn/chm/oceanografia/bndo.html)

A Figura 7 mostra a variação anual dos níveis de maré na estação do porto de
Belém no ano de 2014. Pode-se observar que a partir de outubro aumentam as alturas
máximas das marés, quando atingem valores de 4 metros. A análise do gráfico mostra
também que a amplitude de maré mais frequente a que se encontra submetida a região
encontra-se em torno de 2 metros.

Figura 7 – Ciclos de sizígia e quadratura no Porto de Belém ao longo do ano de 2014.

De modo a examinar o efeito da variação da altura da maré sobre o padrão de
inundação foram analisados referentes às medidas dos sensores de nível da água relativas
à paisagem de Gurupá para o período compreendido entre outubro e dezembro de 2014.
A Tabela 4 resume as informações básicas sobre a implantação dos sensores na
paisagem de Gurupá. A paisagem foi classificada em três tipos de várzea segundo critério

atribuído a denominação local (conforme Magalhães, comunicação pessoal). No ambiente
classificado como Várzea Baixa (VB), foram alocados 02 sensores (GRPVB1 e GRPB2). A
altitude geoidal dessa área está entre 2,39 e 2,40 m. No ambiente classificado como
Várzea Intermediária (VI) foram instalados dois sensores (GRPVI1, GRPVI2). A altitude
dessa área está entre 2,40 m e 2, 49 m. No ambiente classificado como Várzea Alta (VA)
foram instalados dois sensores (GRPVA1, GRPVA2) em altitudes entre 2,45 e 2,49 m.
Um aspecto interessante em relação a esses ambientes reside no fato de que os
moradores do local se referem a eles como várzea alta ou baixa para expressar o
alagamento. Como os pontos amostrais não apresentam diferenças expressivas na altitude
geoidal ( <1 cm), as diferenças de alagamento podem estar associadas à maior ou menor
exposição da paisagem aos efeitos de maré.
Tabela 4 – Tipos de ambiente, Código (nome) e altitude geoidal dos locais em que foram instalados
os sensores.

Ambiente
VI
VI
VA
VA
VB
VB

Código Altitude geoidal (m)
GRPVI1
2,491
GRPVI2
2,403
GRPVA1
2,493
GRPVA2
2,451
GRPVB1
2,403
GRPVB2
2,398

5.1.2.2. Análise Exploratória das medidas de nível de alagamento na paisagem de Gurupá
Os dados de nível de água foram registrados a uma frequência de aquisição de 05
minutos, e não de 10 minutos como originalmente planejado. Em outubro, de modo a
avaliar o desempenho dos sensores, foram baixados dados relativos ao período
compreendido entre agosto e outubro de 2014. Os dados foram transferidos com a ajuda
de aplicativo. Embora as medidas de alagamento ainda não tenham sido consistidas,
podendo haver discrepâncias na altura absoluta do alagamento em cada uma das
estações amostrais, os dados apresentam aspectos interessantes no tocante ao processo
de inundação sob influência de maré.
A Figura 8 mostra o comportamento do nível da água medido pelos dois sensores
colocados em locais de várzea alta. Essas medidas já se encontram compensadas para o
efeito de pressão. Pode-se observar pela figura que as duas regiões tem comportamento
bastante distinto ao longo dos dois dias. Numa das estações (GRP_VA1), as medidas de
altura da coluna de alta (nível da água) são negativas entre as 18 horas de 01 de agosto
de 2014 e 10 horas do dia 02 de agosto, tornando-se positivas e atingindo o nível máximo
de 2 cm às 12 horas, voltando a ter valores negativos constantes em torno de -1 cm. Os
valores negativos podem ser igualados a zero. A estação GRP_VA2, tem níveis de
alagamento mais elevados (em média 4 cm) em todo período, com uma redução pequena
da altura da água, no período que na estação GRP_VP1 alcança o máximo.

Figura 8 – Comportamento do alagamento em duas estações amostrais na área de Várzea Alta.

Quando se analisa a série completa do mês de agosto (Figura 9) pode-se verificar
que, de fato, embora a variação do nível da água seja pequena na estação VA_ 1 (e ao
que parece inferior ao erro inerente às medidas), ela está mais sujeita às variações diárias
de maré do que a estação VA_2. Por outro lado, enquanto a estação VA_2 responde a
ambas as marés de sizígia (mare luni-solar de lua cheia e de lua nova), a estação VA_1,
responde a apenas a maré sizígia de cheia.

Figura 9 – Variabilidade do padrão temporal de alagamento de VA_1 e VA_2 na paisagem de
Gurupá.

Esses resultados indicam que fatores locais afetam a resposta da paisagem à ação
das marés. No caso da paisagem de Gurupá, que se encontra quase 300 km em linha reta
da linha de costa, a amplitude de maré é amortecida de cerca de 3 metros no litoral para
poucos centímetros na várzea alta. A Figura 10 permite localizar a posição da paisagem de
Gurupá, a quase 300 km da foz do Amazonas, sua posição no canal sul do estuário, e
também a posição das estações VA_1 e VA2.

Figura 10 – Localização das paisagem de Gurupá no contexto da foz do rio Amazonas e das
estações amostrais de várzea alta (VA_1 e VA_2).

Embora ambas as estações tenham sido classificadas como várzea alta, e estejam
basicamente no mesmo nível topográfico, a estação VA_1 localiza-se a cerca de 1 km do
canal sul do estuário, enquanto a estação VA_2 encontra-se a cerca de 400 m, ou seja,
três vezes mais próxima. A maior distância da estação explica a menor amplitude do nível
da água e a não sensibilidade à maré da lua nova: a ondulação da maré é amortecida e
absorvida na trajetória entre o canal e a posição do sensor de nível da água. É
interessante, entretanto, observar que a variação do nível de alagamento acompanha a
periodicidade da maré.
O comportamento da VA_2, entretanto, é mais complexo. A proximidade do canal
permite que sejam percebidos os máximos de inundação por efeito de maré, e a amplitude
é mais que o dobro da estação VA_1, mas durante as marés de quadratura (crescente e
minguante) não se observa um sinal que parece ser o inverso do que o resultante da maré.
As razões para esse comportamento ainda estão sendo investigadas. A Figura 11 mostra a
variação do nível da água nos três diferentes tipos de várzea (Alta, Intermediária e Baixa)
na maré de sizígia de lua cheia (11 a 12 de agosto de 2014).

Figura 11 – Variação de nível da água na maré de sizígia (lua cheia) nos diferentes tipos de várzea
da paisagem de Gurupá.

É interessante observar que, embora a várzea baixa na estação VB_1 apresente a
maior amplitude de alagamento (60 cm), o mesmo não ocorre com a várzea baixa na
estação VB_1, cuja amplitude é quase a metade da observada na VB_1 (35 cm). De fato, a
estação VB_2 apresenta amplitudes semelhantes às das várzeas intermediárias (I_1 eI_2)
e da estação de várzea alta VA_2.
Embora as estações de várzea alta apresentem amplitudes diferentes (VA_1= 10
cm); VA_2= 30 cm), elas apresentam o mesmo padrão de assimetria. Esse fenômeno
ocorre devido a processos não lineares de propagação da onda em águas rasas. Durante
a maré cheia a velocidade de propagação é mais alta, e assim o nível da água aumenta
rapidamente. Durante o período de vazante, a velocidade de recuo da água, cada vez mais
rasa, diminui e se torna bem mais lento. Esse comportamento pode sugerir que na região
de várzea alta, não obstante a diferença do nível de alagamento, o substrato (talvez uma
floresta mais densa) provavelmente impõe maior resistência à retirada da água do sistema
pelo escoamento. Isto sugere que, na várzea alta, o pulso de entrada da água é rápido,
mas o de saída é mais lento.
5.1.2.3. Interações entre o padrão de alagamento e a temperatura

Outra informação derivada dos sensores de nível é a temperatura da água. A
temperatura da água é muitas vezes utilizada como indicador do nível de alagamento.
Pesquisas realizadas por Hess et al. (2011) mostram que há diferenças significativas entre
a frequência de variação na temperatura do ar e a da água, sendo que essas diferenças
podem ser utilizadas para construir estações fluviométricas virtuais em troncos de árvores
distribuídas pela planície de inundação, espaçadas a cada 05 ou 10 cm a partir de
sensores de temperatura que armazenassem dados ao longo de um ano hidrológico. Ao se
analisar a frequência de variação da temperatura, seria possível determinar o momento de
ocorrência do alagamento e com isso, obter uma forma mais eficiente de validar mapas de
inundação de planícies de inundação e de outros tipos de áreas alagáveis.

A Figura 12, contudo, deixa evidente que as conexões entre o nível da água e a
temperatura da água podem não ser semelhantes às observadas nas regiões estudadas
por Hess et al. (2011). Como pode ser observado, na várzea alta (VA_1) da paisagem de
Gurupá, há duas tendências distintas de variação da temperatura com o nível da água no
mês de agosto de 2014: i) para a variação do nível da água entre -4 e 16 centímetros
(amplitude= 20 cm), a temperatura se mantém praticamente constante; ii) para a amplitude
de variação do nível da água entre -2 e 3 cm, a temperatura varia entre 20º C e 45º C. Esta
diferença pode ser explicada porque o nível de maré varia diariamente, ocorrendo cheias e
vazantes durante o dia e durante a noite. As vazantes diurnas favorecem o
superaquecimento do solo, e explicam as elevadas temperaturas. Na várzea baixa (VB_1)
a variação da temperatura com o nível de alagamento apresenta uma única tendência,
com valores oscilando em torno de 27º C independente do nível da água. O principal efeito
que o aumento do nível de água traz sobre a temperatura é o aumento da dispersão em
torno da média, para os níveis mais rasos de água, e uma convergência para a
temperatura da água, na medida em que o alagamento se torna mais profundo.
Embora seja uma análise preliminar, essas diferenças de padrão de dispersão entre a
temperatura e o alagamento mostram um grande potencial de informação sobre a ecologia
da várzea e suas interações com a cobertura vegetal. Quando toda a série for analisada,
ela servirá para validar os mapas de alagamento desenvolvidos por outros componentes
da equipe, bem como para interpretar diferenças florísticas e de estrutura da floresta sob
diferentes níveis de antropização. É importante salientar que o potencial dos dados
avaliados até agora (apenas 03 meses de dados) foi apenas vislumbrado, visto que foi
possível analisar até o momento somente informações referentes a uma única paisagem.

Figura 12 – Dispersão dos dados de temperatura em função do nível de alagamento nas várzeas
baixas e altas.

Uma hipótese de grande potencial para explicar a variação da velocidade de
entrada e de saída das águas nas florestas de várzea é o efeito da perturbação humana,
especialmente o desmatamento, sobre estes ambientes. Este aspecto foi investigado num
estudo de doutorado recentemente defendido no INPE, sob a orientação da Dra. Evlyn
M.L.M. Novo. O estudo investigou a existência de indícios de redução da rugosidade
hidráulica na planície do Lago Grande de Curuai relacionada ao desflorestamento da
floresta inundável (Rennó et al., 2011), e a importância ecológica, biogeoquímica e
hidráulica das mudanças na velocidade do fluxo de inundação das várzeas. No estudo
foram integradas informações de sensoriamento remoto que quantificam a mudança de
rugosidade hidráulica, um modelo digital de terreno que descreve a topografia da várzea e
dados de nível de água em quatro estações fluviométricas (Parintins, Óbidos, Curuai e
Santarém) como variáveis de entrada de um modelo de propagação da água.
Para ampliar a representatividade média da serie de nível d' água para o ciclo
hidrodinâmico construiu-se uma série climatológica com frequência diária, usando para
cada estação fluviométrica pelo menos 30 anos de dados para normalizar o efeito da
variabilidade interanual, realçando as mudanças associadas à remoção da floresta. Usouse o modelo ANUGA para realizar as simulações de ajuste, obtendo-se com saídas do
modelo o nível de água e o momentum. Esse modelo permitiu estimar a velocidade da
água em uma grade triangular com resolução de 300 m para quatro cenários de remoção
da floresta inundável a partir da relação entre tipos de cobertura e coeficientes de
rugosidade hidráulica calibrados com mediadas de velocidade de fluxo obtidas com
ADCP.
Os resultados indicaram que nos últimos 30 anos, o padrão de escoamento
superficial não sofreu mudanças significativas, contudo estimou-se significativo aumento
do momentum em todas as fases do pulso de inundação no cenário de2008 (LC2008) em
relação ao de 1977 (LC1977). Esse aumento ocorreu em 46,40 % da várzea durante a
cheia, sendo mais intenso no extremo da área de estudo onde se encontram áreas mais
extensas de remoção da floresta. Os resultados mostraram que a remoção de 51,2%
floresta inundável na várzea de Curuai entre 1970 e 2008 provocou um aumento médio de
17 % na velocidade de escoamento da água na planície.
Estes resultados podem ser de extrema relevância para a interpretação dos
resultados dos sensores de alagamento nas várzeas estuarinas, e para a compreensão
dos mapas de alagamento e vegetação que estão sendo produzido para as várzeas
sazonais.
5.1.2.4. Considerações finais
Embora bastante preliminar, a análise dos dados dos sensores de inundação
demonstram grande potencial de informação sobre os padrões de alagamento e já permite
lançar proposições para explicação do padrão de alagamento das várzeas altas e baixas
da região estuarina, bem como das possíveis relações entre o alagamento e a variação de
temperatura. Para uma análise mais profunda dessas informações é necessário também
agregar informações sobre precipitação e ventos, outros fatores que podem afetar as
medidas de alagamento à distância dos marégrafos.
5.1.3. Sensoriamento remoto dos sítios de estudo do projeto
Um sumário dos métodos utilizados foi apresentada no tópico 3 (Aspectos Metodológicos)
e não serão detalhados aqui.

5.1.3.1. Resultados parciais obtidos até o momento.
A metodologia descrita foi aplicada até o presente momento: na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Manacapuru, São Paulo de Olivença e
preliminarmente no Lago Grande de Curuaí (PA).
5.1.3.1.1. RDS Mamirauá
Levando em conta a literatura existente, foram definidas 3 classes de vegetação
para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá: Chavascal, Várzea Baixa e
Várzea Alta (Ayres, 1993; Wittman et al., 2010). A fim de reduzir a confusão entre as
classes definidas e os demais objetos presentes na imagem, e assim melhorar a acurácia
da classificação, foram extraídas amostras de mais duas classes existentes na imagem,
mas fora do escopo do estudo: vegetação herbácea /solos e corpos de água permanentes.
Após a aplicação do algoritmo RF, a classificação resultante revelou uma
predominância de ambientes de várzea baixa e um complexo mosaico de habitats
resultante da dinâmica hidrogeomorfológica da região (Figura 13a). A cobertura vegetal foi
distribuída como sendo 1753 km² (38%) de Várzea baixa, 873 km ² (19%) de Várzea alta,
832 km ² (18%) de Chavascal, 711 km ² (15%) como corpos de água permanentes e 480
km ² (10%) como vegetação herbácea / solo.
O mapa de vegetação da RDS Mamirauá foi validado a partir de amostras de
campo, coletadas por diversos pesquisadores realizando estudos na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A validação das classificações e a avaliação de
seus desempenhos foram realizados através dos índices Quantity Disagreement (QD) e
Allocation Disagreement (AD) (Pontius & Millones, 2011). As taxas globais de discordância
foram de 5% para quantidade e de 10% para alocação. A maior divergência de alocação
foi observada para a classe Várzea Baixa, com 9% de erro, seguida por Chavascal, com
8%, e Várzea Alta com 4%. As classes Herbácea/solo e Corpos d'água não apresentaram
uma quantidade significativa de objetos classificados erroneamente. De acordo com os
índices, ocorreu uma subestimação da classe herbácea/solo (~4%), resultante da confusão
com corpos d'água permanentes, com erros insignificantes para as demais classes (~ 12%).
O mapeamento da extensão da inundação na RDS Mamirauá resultou em períodos
de inundação estimados entre menos de 40 dias e mais de 295 dias, além das áreas
permanentemente inundadas (Figura 13b). No geral, a maioria das áreas ficou inundada
por menos de 40 dias ou entre 125-175 dias.
A validação do mapeamento da inundação foi feita a partir de dados de inundação e
temperatura obtidos por sensores de temperatura in situ (Affonso et al., 2011; Hess et al.,
2011). Estes autores recuperaram dados de inundação em 18 locais dentro da área focal
da RDS Mamirauá, para o ano hidrológico 2008-2009. A localização de cada local foi
identificada no mapa e a duração in situ da inundação foi comparada com a duração
estimada derivada da série temporal PALSAR. O acordo entre a duração da inundação
estimada e os dados de verdade terrestre de Affonso et al. (2011) foi variável; a partir dos
18 registros, oito corresponderam ao intervalo real de duração estimada da inundação,
nove estavam fora por uma classe estimada e um estava fora por duas classes. Contudo,
salienta-se que o ano registrado pelos autores in situ consistiu na maior cheia dos últimos
50 anos, e desta maneira é esperada uma certa discrepância entre estas observações e as
estimativas por satélite, estas últimas baseadas na cota média.

a

b

Figura 13: Mapeamento da cobertura vegetal da RDS Mamirauá (a), e do período de inundação (b),
através de classificação digital de temporais de imagens PALSAR.

A intersecção entre os tipos de vegetação e as classes de duração da inundação
(Figura 14) mostrou que a classe Chavascal teve o padrão de inundação mais variado,
abrangendo todas as classes de duração de inundação, com uma frequência mais alta
(49%) no período de inundação estimado entre 105 a 125 dias por ano. As áreas de
Várzea Baixa ocorreram predominantemente na classe de tempo de inundação estimada
entre 175-295 dias/ano, seguidos pela classe 125 a 175 dias/ano. A Várzea alta teve
melhor concordância com os padrões de inundação descritos na literatura (Wittmann et al.,
2010), permanecendo menos de 40 dias alagada por ano.

Contudo, a dispersão das classes Várzea Baixa e Chavascal sugere que estas
vegetações na verdade formem um contínuo estrutural, ao longo do gradiente de
inundação. Destaca-se também a ocorrência de áreas arbustivas secas, que podem
representar um tipo de paisagem raro na região, com importância para conservação.

Figura 14: Área relativa para cada combinação de cobertura vegetal e as classes de duração da
inundação derivadas da série temporal de imagens ALOS / PALSAR para a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Amazônia Central, Brasil).

5.1.3.1.2. Manacapuru
A paisagem denominada “Manacapuru” está localizada nas margens do rio
Solimões a oeste de Manaus no Amazonas, abrangendo a região compreendida entre os
municípios de Manacapuru e Anamã. A economia da região é baseada em atividades
agropecuárias, apresentando diversas áreas de plantação de Juta e Malva, além de
campos para criação de gado. Na época seca, os ribeirinhos também cultivam mandioca,
milho e banana.
O mapeamento do período de inundação da paisagem de várzea de Manacapuru
levou em consideração 24 cenas ao longo do pulso de inundação durante o período de
2006 a 2011. A duração da inundação foi estimada levando em consideração os dados da
estação fluviométrica da ANA em Manacapuru (1972-2012) associados com a cota
observada no momento da aquisição da imagem. A partir da duração da inundação
encontrada em cada imagem, definidos cinco períodos de inundação, os quais variaram
entre menos de 55 dias a mais de 265 dias de inundação, além das áreas
permanentemente inundadas (Figura 15). A espacialização da inundação permitiu observar
que as áreas interiores, mais próximas aos grandes lagos da região permanecem mais
tempo alagadas que as áreas mais próximas ao canal principal do rio Solimões. Isso indica
que o grande aporte de chuvas que ocorre na região no período de novembro a março faz
com que os lagos e igarapés transbordem, inundando assim os baixios e regiões mais
interiores antes da cheia do rio Solimões.
A região apresenta a predominância de áreas alagadas por mais de 265 dias/ano
(área superior a 1.150 km²), seguido por áreas inundadas entre 155 e 265 dias
(aproximadamente 980 km²) (Figura 16). A menor proporção de áreas alagadas
permanece inundada por menos de 55 dias/ano e localizam-se em geral, próximo as
margens do rio Solimões.

Figura 15: Mapa da espacialização do período de inundação em Manacapuru através de
classificação digital de imagens multitemporais PALSAR.

Figura 16: Área inundada em cada classe de inundação gerada através da classificação
multitemporal de imagens PALSAR.

O mapeamento da cobertura vegetal evidenciou um complexo mosaico de habitats
resultante da hidrogeomorfologia da região, com predominância de ambientes do tipo
campos de várzea e várzea baixa (Figura 17). As várzeas altas distribuíram-se ao longo de
canais estreitos na paisagem e nas margens do rio Solimões, enquanto as manchas de
chavascal apareceram de forma mais agregada em antigas depressões aluviais com pouca
drenagem, canais abandonados, lagos rasos.

Figura 17: Mapa da cobertura vegetal em Manacapuru através de classificação digital de imagens
multitemporais PALSAR.

O produto da interseção entre as classes de duração da inundação e dos tipos de
vegetação (Figura 18) demonstra que as várzeas altas ocorrem predominantemente em
áreas em que a duração da inundação é menor que 55 dias ou que nunca são inundadas.
As várzeas baixas apresentam diversos graus de inundação variando entre 55 a 265 dias
inundados. O chavascal representa uma área menor da paisagem e se distribui pelas
classes de 55 até mais de 265 dias. A área total de campos de várzea é predominante na
paisagem e sua distribuição concentra-se onde a inundação tem duração superior a 265
dias, mas também está presente em outras classes. Os campos de várzea são áreas
comumente usadas para criação de gado, aspecto observado em campo e também
descrito por Renó et al. (2011) como um processo particularmente intenso nas várzeas do
Baixo Amazonas. As classes de vegetação chavascal e várzea baixa apresentaram maior
intervalo de distribuição entre os períodos de inundação em relação aos apresentados pela
literatura existente (JUNK, 2010; JUNK et al., 2012; WITTMANN et al., 2004). FerreiraFerreira et al. (2015) apontam como possíveis fatores de alteração erros na classificação
em função da variabilidade estrutural e taxonômica, mas também comenta que as
combinações incomuns entre tipo de vegetação e período de inundação podem ser
indicadoras da complexidade de habitats ao longo da planície de inundação, identificando
habitats de exceção, não contempladas na legenda de classificação original. Uma vez que
a divisão se resume às classes apresentadas, outras classes de vegetação são
incorporadas às existentes caracterizando a distribuição diferenciada ao longo das classes
de inundação.

Figura 18: Área relativa para cada combinação de cobertura vegetal e as classes de duração da
inundação derivadas da série temporal de imagens ALOS / PALSAR para a paisagem de
Manacapuru (Amazônia Central, Brasil).

5.1.3.1.3. Campanha de validação do mapeamento da vegetação na paisagem de
Manacapuru
Durante o período de 18/10 a 25/10 de 2014 foi realizado um levantamento em campo
dos tipos de vegetação na paisagem de Manacapuru, os quais serviram para validação do
mapeamento realizado por meio da série multitemporal de imagens PALSAR. Foram
percorridos aproximadamente 785 km e visitados 116 pontos de referência na paisagem
(Figura 19).

Figura 19: Rotas e pontos percorridos ao longo de 6 dias de levantamento de campo na paisagem
de Manacapuru (Amazônia Central, Brasil), a fim de validar o mapeamento da cobertura vegetal da
região.

Procurou-se ao longo do levantamento de campo visitar todos os tipos de
fitofisionomias mapeados: campos de várzea, chavascal, várzea baixa e várzea alta
(Figura 20). O levantamento de campo foi realizado durante a época de seca, o que
dificultou o acesso a locais muito distantes de corpos de água. Para validar o mapeamento
da vegetação de locais mais afastados utilizaram-se imagens de satélite e o conhecimento
de moradores das comunidades próximas como base. As áreas de chavascal foram as que
apresentaram maior dificuldade de acesso, devido à presença de igarapés e um tipo de
vegetação bem fechada, conhecida como tabocal (vegetação composta por um
emaranhado de bambus com espinhos), a qual é intransponível durante a época seca.
Também foram visitadas poucas áreas de várzea alta, pois a maior parte desse tipo de
vegetação é de fácil acesso na região, concentradas próximas às margens do rio
Solimões, e encontram-se degradadas apresentando as maiores taxas de ocupação
humana. Além das classes definidas no mapeamento, foram ainda coletados pontos
auxiliares em áreas desmatadas, queimadas, com plantação de malva e juta, locais de
criação de gado e áreas arbustivas.

Figura 20: Tipos de vegetação registrados em campo para validação do mapeamento da paisagem
de Manacapuru, Amazônia Central.

Foi realizada uma validação preliminar do mapeamento da vegetação, o qual resultou
em índice Kappa de 0,57, indicando uma concordância moderada entre os pontos
coletados em campo e o mapeamento com base na série temporal de imagens PALSAR.
As principais discrepâncias ocorreram com a classe chavascal, a qual teve confusão com a
classe várzea baixa. Alguns locais de mapeados preliminarmente como várzea alta foram
alterados ao longo dos anos sendo registrados em campo como campos de várzea. Os
pontos coletados em campo estão sendo corrigidos e filtrados para uma reclassificação
das imagens e validação dos novos mapas.

5.1.3.1.4. São Paulo de Olivença
A paisagem de São Paulo de Olivença localiza-se no Alto Solimões na Amazônia
Ocidental e compreende o município de São Paulo de Olivença até a comunidade de
Macapuanã, a oeste no rio Solimões. O mapeamento da inundação levou em conta 12
imagens PALSAR, adquiridas em diferentes tempos do pulso de inundação ao longo do
período compreendido entre 2006 e 2011. O mapeamento resultou em cinco classes de
tempo de inundação, além dos corpos de água permanente (classe 365) e de áreas as
quais nunca inundam (Figura 21). Assim como observado na paisagem de Manacapuru, os
resultados evidenciaram que as áreas mais interiores permanecem mais tempo alagadas,
indicando que a inundação não tem início a partir da cheia das águas do Rio Solimões,
mas sim a partir de outros tributários e da grande quantidade de chuvas que atinge a
região nos meses de novembro a março.

Figura 21: Mapa da espacialização do período de inundação em São Paulo de Olivença através de
classificação digital de imagens multitemporais PALSAR.

O mapeamento da vegetação (Figura 22) evidenciou a presença de mais áreas de
várzea alta (cerca de 700 km²) do que as paisagens previamente mapeadas, as quais
estão distribuídas ao longo de toda a paisagem de São Paulo de Olivença, seguida por
áreas de várzea baixa (~620 km²) e campos de várzea (~400 km km²).

Os campos de várzea distribuem-se principalmente ao longo das margens do rio
Solimões. E sua presença pode estar associada a atividades humana, como
desmatamento. As áreas de chavascal concentram-se principalmente em baixios na
porção leste da paisagem, permanecendo boa parte do ano inundados.

Figura 22: Mapa da cobertura vegetal em São Paulo de Olivença através de classificação digital de
imagens multitemporais PALSAR.

A intersecção entre as classes de duração da inundação e os tipos de vegetação
(Figura 23) evidencia que as várzeas altas, embora ocorram em todas as classes de
inundação, são predominantes em áreas que nunca inundam ou que permanecem
alagadas por menos de 55 dias. As maiores porcentagens de áreas de várzeas baixas
permanecem alagadas entre 105 e 265 dias. Os chavascais por sua vez, apresentam-se
boa parte do ano alagados, podendo permanecer mais de 295 dias inundados. Os campos
de várzea apresentam áreas em todas as classes de duração de inundação, com a maior
quantidade de área permanecendo alagada mais de 295 dias por ano. A classe de campos
de várzea que permanece menos de 55 dias inundada pode ser áreas de florestas em
regeneração após terem sido retiradas por ação humana ou pela ação dos rios.

Figura 23: Área relativa para cada combinação de cobertura vegetal e as classes de duração da
inundação derivadas da série temporal de imagens ALOS / PALSAR para a paisagem de São Paulo
de Olivença (Amazônia Ocidental, Brasil).

5.1.3.1.5. Lago Grande de Curuai
Também foi realizado o mapeamento da cobertura vegetal do Lago Grande de
Curuai, a fim de avaliar o grau de replicabilidade da metodologia estabelecida para a RDS
Mamirauá em área do Baixo Amazonas, onde a cobertura não-florestal é predominante.
Levando em conta a literatura existente (Wittmann et al. 2010; Furtado et al., 2013), foram
definidas 4 classes de vegetação para o Lago Grande de Curuai: Campos de várzea,
Floresta Inundável e Arbustos (Figura 24).

Figura 24: Mapa da cobertura vegetal em Manacapuru através de classificação digital de imagens
multitemporais PALSAR.

Ao contrário das paisagens mapeadas na Amazônia central e ocidental, a principal
classe de cobertura encontrada na paisagem do Lago Grande de Curuai são os campos de
várzea, enquanto as áreas florestadas e arbustivas apresentam menor contribuição na
cobertura vegetal da região (Figura 25).

Figura 25: Área ocupada por cada classe de cobertura vegetal derivadas da série temporal de
imagens ALOS / PALSAR para a paisagem do Lago Grande do Curuai (Amazônia Oriental, Brasil).

5.1.3.2. Perspectivas futuras
As próximas etapas do trabalho consistem em terminar a validação do mapeamento
da vegetação na paisagem de Manacaupuru e no mapeamento da inundação da paisagem
do Lago Grande de Curuaí. A seguir, será realizada uma análise comparativa da influência
da inundação sob os tipos de hábitats ao longo da calha do Solimões-Amazonas, em
termos de distribuição e configuração das diferentes fitofisionomias encontradas na várzea.
Também dar-se-á início ao mapeamento da paisagem de Gurupá, próximo a Belém, que é
uma várzea influenciada pelo pulso de inundação e pela maré, precisando de ajustes na
metodologia utilizada até o momento. Para a realização destas tarefas, conta-se com a
doutoranda Annia Susin Streher e, mais recentemente, com o aluno de iniciação científica
Julio de Araújo Alves (4º ano da graduação em Geografia, UNESP) ambos sob a
orientação do Dr. Thiago Sanna Freire Silva.

5.2. Produção técnico-científica resultante do projeto de pesquisa
Informar no quadro abaixo o número de produtos gerados por categoria: artigos, teses,
dissertações, resumos, trabalhos técnicos, produtos de divulgação, cursos, entre outros.
Obs. As referências completas por categoria deverão ser fornecidas na forma de uma lista
anexa a este relatório.
CATEGORIA

1

NÚMERO DE PRODUTOS

Artigos completos publicados em periódicos

3

Livros

0

Capítulos de livros

0

Trabalhos completos ou resumos em anais de
congressos

1

Artigos aceitos para publicação

0

Apresentações de trabalho

2

Demais tipos de produção bibliográfica

0

Software sem registro de patente

1

Software com registro de patente

0

Produtos tecnológicos

0

Processos e técnicas

0

Trabalhos técnicos

0

Monografia de Graduação

0

Dissertação de Mestrado

0

Tese de Doutorado

1

Eventos científicos organizados (incluir encontros,
cursos, treinamentos)

0

Textos em jornais ou revistas

1

Outras formas de divulgação científica

0

As referências completas deverão ser fornecidas na forma de uma lista anexa a este relatório.

1

5.3. Apresente as ações de divulgação científica e/ou educação ambiental já realizadas no
âmbito do Projeto (quando for o caso).

Matéria na Revista Época:

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-doplaneta/amazonia/noticia/2015/05/novo-indice-mede-o-impacto-da-acao-humanana-amazonia.html
6. GESTÃO DE DADOS
Aponte os principais avanços na disponibilição de dados, citando, se for o caso, as dificuldades
encontradas.
As providências para disponibilização dos dados foram iniciadas ao longo da execução do projeto
imediatamente anterior ao presente, que trazia o título “Efeito de Perturbações Antrópicas Sobre a
Estrutura Florística e Funcionamento das Florestas de Várzea e Seu Impacto Sobre os
Ecossistemas Aquáticos da Calha Central do Solimões-Amazonas” (Projeto CNPq 550373/20101). Naquele momento se estabeleceu a base metodológica do presente projeto, e foi dado início
às primeiras ações de campo.
Foi criado um banco de dados funcionando como repositório de dados (depósito dos dados
referentes aos dois projetos), que está alojado na página do INPE. O projeto possui uma política
de dados que estabelece prazo para utilização, análise e publicação dos dados coletados. Em
caso de não aderência aos prazos, os dados serão disponibilizados a outros especialistas que
possam vir fazer o adequado aproveitamento dos dados e fornecer respostas à sociedade acerca
das informações obtidas por meio do projeto.
7. EXECUÇÃO FINANCEIRA
Informe, no quadro abaixo, os valores totais recebidos do CNPq até o momento e os já
executados em cada uma das rubricas:
Fontes
CNPq

Recursos (R$)
Recebidos
Executados

Custeio
R$169.816,20
R$169.663,78

Total
R$169.816,20
R$169.663,78

8. PARCERIAS
8.1.

Informe se houve alteração nas parcerias do projeto.
Não houve qualquer alteração nas parcerias do projeto deste o relatório parcial
anterior.

8.2.

Informe se houve captação de recursos adicionais (outras fontes de
financiamento) e eventuais valores envolvidos.

Foram aplicados recursos adicionais do IDSM (Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá – OS) que totalizaram aproximadamente 36 mil reais.

9. DIFICULDADES
Apresente as principais dificuldades e gargalos encontrados na execução dos projetos de
pesquisa associados. Exs.: logísticos, de gestão, ambientais, obtenção de licenças e permissões
de coleta, disponibilização de dados.
A atividade de coleta de dados em campo neste projeto ofereceu riscos aos pesquisadores.
Mesmo quando contavam com os equipamentos de proteção individual (EPIs), e tomavam os
cuidados adequados, a atividade ofereceu risco pela exposição contínua a agentes infecciosos
presentes na mata ou nos corpos d’água adjacentes, quando o trabalho é realizado durante os
alagamentos. Nestes momentos os pesquisadores estão imersos na água até os joelhos ou até a
cintura e assim permanecem por muitas horas. Dois dos executores das atividades de campo
contraíram infecções nos membros inferiores (pés e pernas), causando muitos atrasos no
cronograma de realização das atividades.
Uma outra dificuldade encontrada na execução do projeto foi de natureza financeira.
Esperávamos realizar um segundo workshop anual do projeto em 2015, reunindo os
pesquisadores principais do projeto, desta vez no estado de São Paulo. Como os gastos em
viagens de campo e no primeiro workshop foram superiores aos estimados, não houve recursos
disponíveis para esta atividade. Embora não tivessem sido planejadas, esperávamos também
realizar expedições de campo para confirmação de parâmetros identificados pelo sensoriamento
remoto. Senão com recursos do projeto, esperávamos captar recursos de outras fontes para esta
finalidade no primeiro semestre de 2015. A grande crise financeira em que mergulhou o país
inviabilizou tais expedições.
Até o momento, foram estas as dificuldades encontradas. Não há certeza de que todos os
objetivos e metas designados serão mesmo atingidos até fins de 2015. Mas a limitação
encontrada é de imagens disponíveis sem cobertura de nuvens para todos os sítios de estudo, de
tempo para análise das imagens obtidas, e de recursos humanos para realização desta análise.

10. CONCLUSÕES
10.1.

Contribuições relevantes da pesquisa para o conhecimento e a conservação da
biodiversidade (espécies novas, novas ocorrências de espécies; monitoramento
da biodiversidade, avanços e inovações metodológicas (protocolos, modelagem
ambiental), respostas à mudanças climáticas, planos de manejo).

a)Até o momento o projeto foi capaz de descrever as comunidades das espécies arbóreas
das várzeas sazonal e estuarina, e identificar diferenças relevantes na composição e
estrutura em decorrência da ação humana.
b)O projeto foi capaz de medir a antropização nas florestas alagadas por meio de um
índice composto de 15 indicadores locais.

c)O projeto conseguiu registrar de forma contínua o padrão de alagamento em várzeas
altas e baixas em três sítios de estudo da região estuarina, e levantou importantes
hipóteses para explicar a influência destes padrões na definição das tipologias locais de
várzea.
d)Da mesma maneira, o projeto conseguiu demonstrar que a ação antrópica de
desmatamento é capaz de afetar de modo significativo o escoamento hidráulico nos
terrenos de várzea, alterando sua rugosidade.
e)O projeto já conseguiu produzir mapas de alagamento e de vegetação de 3 dos 7 sítios
de estudo.
f)Foram iniciadas as publicações do projeto, e várias outras são potencialmente
identificadas para publicação ao longo dos próximos anos. Foi realizada uma divulgação
na imprensa e foi disponibilizado um software aberto para uso público para cálculo do
índice de antropização IAFI.
10.2.

Impacto do projeto de pesquisa para as instituições envolvidas;

O projeto consolidou linhas de pesquisa importantes nas instituições envolvidas (IDSM,
UFPA, INPE e UNESP), além de apoiar na formação de alunos de pós graduação e de
bolsistas que atuam nas instituições.
10.3.

Contribuição para o fortalecimento da capacidade regional de pesquisa;

Nos últimos dois anos o projeto já colaborou na formação de 03 alunos PIBIC, 03 alunos
de mestrado e 03 alunos de doutorado.

10.4.

Avaliação sobre a experiência da Chamada nº 35/2012 e sugestões para a
melhoria do Programa Geoma.

A experiência da Chamada 35/2012 tem sido muito positiva. Ao nos aproximarmos do final
do projeto, temos uma ótima perspectiva de executar praticamente todas as atividades
previstas, e de publicar os resultados. Muito embora os recursos tenham sido muito
limitados, e não tenha sido possível solicitar bolsas e nem uso de recursos para
equipamentos permanentes, sem o apoio financeiro recebido não teria sido possível
realizar uma amostragem tão consistente, que esperarmos representar apenas o início de
uma longa lista de sítios de estudo ao longo da calha do Solimões-Amazonas.
Por tudo isso, é muito necessário que outros editais similares sejam lançados, e
aperfeiçoados (com valores maiores, e possibilidade de oferta de bolsas e aquisição de
equipamentos). Apenas apoios oriundos de editais desta natureza poderão dar suporte à
investigação dos impactos da ação humana sobre um ambiente tão relevante para o
balanço de carbono na Amazônia, e para o uso de recursos naturais de uma população tão
ampla.
O programa GEOMA precisa ser contemplado com editais maiores, mais amplos e mais
frequentes, que possam apoiar um número maior de grupos de pesquisas nas várias
instituições que formam a rede, e em temáticas mais variadas. A rede foi palco de grandes
avanços na modelagem da Amazônia em anos recentes, mas encontra-se desarticulada e
e com o funcionamento “de rede” pouco consistente. Principalmente por falta de recursos
que possam apoiar as ações diretas, por um lado, e as discussões e integração de PIs e
dirigentes, por outro.

Estas são necessidades óbvias que, num ambiente de crise econômica como o que
vivemos, soam quase irreais. Entretanto, parece claro a todos nós que é exatamente no
investimento de recursos (ainda que poucos) no desenvolvimento científico e tecnológico
que repousam as possibilidades de encontrarmos as saídas necessárias para as crises de
todas as naturezas.
Esperamos todos que o poder público continue envidando esforços para manter a Rede
GEOMA, e que possa consolidar e fortalecer esta rede com recursos e oportunidades ao
longo dos próximos anos.
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