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Objetivos 

 
Objetivo geral  

 

Compreender a participação da perturbação antrópica e de fatores do ambiente 

físico sobre a estrutura das florestas de várzea, possibilitando a modelagem destes 

fatores ao longo da calha do Solimões-Amazonas. 

  

Objetivos específicos 

 

a)Ampliação da amostragem na várzea sazonal e estuarina; 

b)Caracterizar a estrutura (diversidade, abundância, biomassa e fisionomia – 

densidade, altura, etc.) da várzea nos sítios de amostragem utilizando dados de 

campo e imagens do sensor ALOS/PALSAR; 

c)Aplicar o IAFI nestes locais de amostragem; 

d)Registrar a dinâmica do regime de alagamento nas florestas de várzea estuarina; 

e)Mapear a inundação por meio de uma combinação de série temporal de imagens 

ALOS/PALSAR e modelagem espacial; 

f)Identificar as variáveis mais adequadas para modelagem destas florestas e gerar 

modelos preditores de riqueza, diversidade e biomassa para as florestas de várzea 

da calha do Solimões-Amazonas. 



A mais recente máscara que destaca 

o ecossistema de várzea na 

Amazônia foi publicada em 2015. 

 

O presente projeto não foi concebido 

no nível do Bioma, e sim no do 

Ecossistema de Várzea. E elegeu 

como prioridade de atuação, o trecho 

que se distribui ao longo da calha do 

Solimões-Amazonas. 

 

O foco principal são as comunidades 

arbóreas das floresta destas várzeas. 



Metas 

 

•Todas as metas operacionais e físico-financeiras foram atingidas, e as 

metas de análise e publicação estão em execução; 

•Todos os sítios de amostragem previstos foram incluídos (Manacapuru, 

Oeiras, Mamirauá e Gurupá), e dados de vegetação e antropização 

coletados; 

•Obtidas imagens de 5 dos 7 sítios de amostragem (imagens em análise) e 

mapas de alagamento produzidos estes sítios; 

•Sensores de alagamento adquiridos e instalados em 3 sítios na várzea 

estuarina, dados coletados e análises em curso; 

•Parâmetros para modelagem e construção de modelos selecionados, 

aguardando corroboração e replicação/extrapolação para testes; 

•Análises e publicações em curso. 

Valores 

   R$ 169.816,20 + alavancagem 



Metodologia    

     

Amostragem de campo 
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Estrutura da vegetação de várzea 
 

 

 

– 40 parcelas (25 x 25 m) em cada sítio; 

• 20 +A e 20 –A (1 ha cada) 

• 20 VA e 20 VB (1 ha cada) (5 – 20 km) 

– Separadas por 200 a 500m; 

– Todos os indivíduos ≥ 10cm DAP; 

– Altura total, altura de fuste, diâmetro à altura do peito, 

diâmetro de copa, número de fustes, adaptações de 

alagamento; 

– Amostras para identificação em herbário; 

– Medição de altura de alagamento em 9 pontos, e 

medição de abertura de dossel no centro da parcela; 

– Para o IAFI: usamos a mesma parcela, e um buffer de 

25 m ao redor de cada parcela. 

 



 -Identificados inicialmente 53 indicadores de presença de 

atividades antrópicas, reduzidos posteriormente para 15. 

Definição de graus de “estado” para cada indicador, 

atribuição de valores e pesos, padronização, construção de 

um índice sintético. Testado, corroborado e publicado. 

Medida de Antropização 

 (IAFI) 

P = (gO/gm) Pi = (gO/gm) x n 
 

IAFI = ∑
 
(Pi /N) 

 

 

n
 

i=1
 

Mais 
antropizado 

Menos 
antropizado 0<IAFI<1 



Foram revelados padrões claros e 

distintos da ação humana nos 

diferentes sítios de estudo.  



sasonal tidal 

Regimes de alagamento diferenciados 



Regime de alagamento da 

várzea estuarina, com variação 

diária do nível da água, 

somada à variação sazonal (3-

4m). Ex. Combu, Belém (3,5m) 

Regime de alagamento da 

várzea sazonal, com variação 

num ciclo monomodal anual 

(de 4 a 8 meses) (3-20m). Ex. 

São Paulo de Olivença (12m) 

Seca Seca 

Cheia Cheia 



Intensa dinâmica de alagamento na várzea sazonal, com fases “aquática” 

e “terrestre” bem distintas com grandes impactos sobre a vegetação.  

(Mamirauá – 10,5m) 



Várzeas Altas 

Várzeas Baixas 

Chavascais 

Seca Cheia 

Menor riqueza; 

Alagada por 3-4 

meses; 

Maior espaçamento 

no sub-bosque 

Maior riqueza; 

Alagada por 4-6 

meses; 

Sub-bosque mais 

denso mas livre 

Baixa riqueza; 

Alagada por até 

8 meses; 

Sub-bosque 

muito fechado 

        Padrões mais aceitos para a várzea sazonal, já 

estabelecidos na literatura 



        Ausência de padrões na várzea estuarina, sem 
estabilização na literatura 

Várzeas Altas Várzeas Baixas 

Não há distinção clara de fisionomia, diversidade e riqueza entre as duas; 

ambas com sub-bosque bastante fechado; ambas permanecem alagadas por 

3-4 meses durante a enchente; nas várzeas altas, aparentemente os efeitos 

diários da maré são menos intensos e as águas não chegam todos os dias. 



Análise do regime de alagamento no estuário 

 
– Instalação de sensores para estudo-piloto em Mamirauá 

–  Primeiro teste no estuário: instalação em Belém  

–  Instalação posterior em Oeiras e Gurupá 

 Buscamos estudar não apenas a altura de alagamento, mas 

principalmente frequência de alagamento na várzea alta e 

várzea baixa, e período total das árvores sob alagamento 

 



Levantamento das coordenadas 

Instalação dos sensores 

Download dos dados 



 

Obtenção de séries temporais de imagens do sensor 

ALOS/PALSAR para os sítios de amostragem. 

 - Banda L 

 - Resolução espacial de ~25m (modo fine beam) 

 - Aquisição sobre a Amazônia entre 2006 e 2011 

 - Seleção de série temporal maximizando a amplitude 

 de inundação e o espaçamento entre imagens 

  

Disponibilidade via: 

  Programa ALOS K&C (parceria no INPA) 

  Programa ALOS-2 (JAXA) 

 

Análise das imagens ALOS/PALSAR 





Série de imagens permite estimativas acuradas da 

duração de inundação em cada pixel, e gera 

classificação da inundação: 

 - Limiares de resposta ao longo da série temporal; 

 - Inspeção visual;  

 - Geração de mapas para cada imagem isoladamente 

 



Classificação da vegetação 

 Seleção de amostras de treinamento com base em dados de 
campo 

 Análise da resposta temporal 

 Segmentação de imagens  

 Classificação através do algoritmo Random Forests, utilizando 
toda a série temporal 

      

       Classes de vegetação: 

 Várzea alta 

 Várzea baixa 

 Chavascal 

 Herbáceas (macrófitas aquáticas) 

 

                      



Resultados 

Preliminares 

Nos 7 sítios de 

amostragem, 9.809 

indivíduos de 46 

famílias (cerca de 

500 spp). 

Local 
Tipo de 

A.A. 
Famílias Espécies CI 

Área 
basal  IAFI 

(m²ha-1) 

BEL +A VA 29 72 347 15.8 0.16 

  VB 29 73 360 14.9 0.14 

BEL -A VA 29 66 323 15.7 0.07 

  VB 25 66 366 19.2 0.07 

ORS +A VA 27 65 375 16,8 0,11 

  VB 12 29 379 21,1 0,11 

ORS –A VA 23 72 344 18,9 0,05 

  VB 15 29 336 23,0 0,09 

GRP +A VA 27 57 389 26,6 0,13 

  VB 18 41 381 23,5 0,13 

GRP -A VA 25 47 336 34,7 0,03 

  VB 22 58 445 32,4 0,02 

OBD +A VA 21 41 267 17.5 0.13 

  VB 24 50 361 19.8 0.14 

OBD -A VA 22 46 280 31.5 0.09 

  VB 23 47 352 28.9 0.08 

MAN +A VA 29 80 328 32,3 0,18 

  VB 31 63 485 21,3 0,09 

MAN -A VA 39 111 369 15,6 0,04 

  VB 27 54 412 33,5 0,03 

MRU +A VA 32 90 358 25,7 0,13 

  VB 33 82 434 29,9 0,13 

MRU –A VA 38 109 303 17,9 0,0 

  VB 33 83 279 16,4 0,0 

SPO +A VA 28 62 244 23.8 0.10 

  VB 35 97 265 21.1 0.09 

SPO -A VA 29 66 313 21.4 0.02 

  VB 34 77 378 26.2 0.00 

 



Resultados 

Preliminares 

Características das florestas de várzea amostradas ao longo do Amazonas-Solimões por ambiente: +A = 
mais antropizado; -A = menos antropizado; VA = várzea alta; VB = várzea baixa; IAFI = Índice de 
Antropização Florestas Inundáveis. 

Localidade Ambiente IAFI 
Famílias/ 
Espécies 

Diversidade
(αFisher) 

Densidade 
(ind.ha-1) 

Área basal 
(m2.ha-1) 

Belém /PA 

+A VA 0,16 29/72 27,6 0,06 15,8 
+A VB 0,14 29/73 27,6 0,06 14,9 
-A VA 0,07 29/66 25,1 0,05 15,7 
-A VB 0,07 25/66 23,5 0,06 19,2 

Oeiras/PA 

+A VA 0,11 27/65 22,7 0,06 16,8 
+A VB 0,11 12/29 7,3 0,06 21,1 
-A VA 0,05 23/72 27,7 0,06 18,9 
-A VB 0,09 15/29 7,6 0,05 23,0 

Gurupá/PA 

+A VA 0,13 27/57 18,4 0,06 26,6 
+A VB 0,13 18/41 11,7 0,06 23,5 
-A VA 0,03 25/47 14,9 0,05 34,7 
-A VB 0,02 22/58 17,8 0,07 32,4 

Óbidos/PA 

+A VA 0,13 21/41 13,5 0,04 17,5 
+A VB 0,14 24/50 15,8 0,06 19,8 
-A VA 0,09 22/46 15,9 0,04 31,5 
-A VB 0,08 23/47 15,3 0,06 28,9 

Manacapuru/AM 

+A VA 0,18 29/80 33,7 0,05 32,3 
+A VB 0,09 31/63 19,3 0,08 21,3 
-A VA 0,04 39/111 53,9 0,06 15,6 
-A VB 0,03 27/54 16,6 0,07 33,5 

RDSMamirauá/AM 

+A VA 0,13 32/90 38,7 0,06 25,7 
+A VB 0,13 33/82 29,9 0,07 29,9 
-A VA 0,00 38/109 61,0 0,05 17,9 
-A VB 0,00 33/83 40,0 0,04 16,4 

São Paulo de 
Olivença/AM 

+A VA 0,10 28/62 26,8 0,04 23,8 
+A VB 0,09 35/97 53,8 0,04 21,1 

Baixa 

antropização,  

alta diversidade,  

e baixas 

densidades. 



Resultados 

Preliminares 

Numa primeira avaliação, as variáveis explicativas (antropização, grau de 

inundação, e abertura de dossel) não explicaram muito a variação 

detectada na assembleia de espécies (em riqueza, diversidade, densidade 

e biomassa). Agrupando todo o indivíduo de toda a parcela em todos os 

sítios amostrais, foi identificado apenas o efeito significativo do regime de 

inundação sobre a densidade de árvores (F=5,433 p<0,05).  

Efeitos do nível de antropização e do regime de inundação na estrutura das assembleias nas 
florestas de várzea ao longo do rio Solimões-Amazonas (Anova dois fatores). 

 

Antropização 
 

Inundação 
 

Antropização*Inundação 

 

F p 
 

F p 
 

F p 

Número de espécies 0,064 0,80 
 

1,394 0,25 
 

0,386 0,54 

Diversidade (αFisher) 0,141 0,71 
 

1,524 0,23 
 

0,630 0,44 

Densidade (ind.ha-1) 0,236 0,63 
 

5,433 0,03* 
 

0,041 0,84 

Área Basal (m2.ha-1) 0,566 0,46 
 

0,259 0,62 
 

0,848 0,37 

 



Num aprofundamento das análises, outros padrões surgiram. Ordenamentos 

(NMDS, PCoA e RDA) e Permanova realizados com todas as parcelas reunidas 

permitem concluir que os sítios sofrem a influência das pressões antrópicas, e dos 

fatores ambientais.  

Ex.: Composição das espécies entre os tipos de várzea - sazonal e estuarina 

(PseudoF=33,916, p < 0,001), entre ambientes de VA e VB (PseudoF=3,8934, p < 

0,001) e entre sítios A+ e A- (PseudoF=3,119, p < 0,001).  

Resultados 

Preliminares 



Resultados 

Preliminares 

Localmente é possível 

obervar em cada sítio, 

mas em graus 

variados, que há uma 

segregação da 

comunidade de várzea 

baixa – VB (□) e da de 

várzea alta – VA (○), e 

uma segregação da 

comunidade mais – A+ 

(vazio) e menos –  A- 

(cheio) antropizada. 

Possivelmente os diferentes tipos de antropização detectados em diferentes 

sítios (exploração de madeira, pequenos agricultores, pecuária, extrativismo 

vegetal, etc.) causam diferentes tipo de modificação na assembleia de espécies. 

Este é um dos próximos pontos a serem analisados. 



Exemplo da aplicação em Mamirauá: Imagem de sensor óptico 

multiespectral, imagem de sensor ALOS,  usada para confecção 

de mapa de alagamento e mapa de classificação da cobertura 

vegetal , pela influência do regime de alagamento sobre a 

distribuição das fitofisionomias presentes. 

 

Resultados 

Preliminares 



São Paulo de 

Olivença 

Mamirauá 

Manacapuru 

Óbidos 

Vegetação Alagamento Hidrógrafa 
Resultados 

Preliminares 



Mapas de alagamento permitem cruzamento entre dados de 

tempo contínuo de inundação e de distribuição das tipologias 

definidas em trabalhos de campo, para corroborar (ou não) 

algumas relações já consolidadas. 

 

 

 

 

 

SPO MAM MCP 

Nas várzeas sazonais, áreas de alagamento curto são dominadas por 

Várzeas Altas, e as de alagamento prolongado apresentam grande incidência 

de Chavascais. As Várzeas Baixas aparecem em trechos de alagamento de 

intermediário a baixo. Mostram algumas relações já esperadas para 

fitofisionomias que foram consolidadas na literatura ao longo dos últimos 30 

anos. 

 

 

Resultados 

Preliminares 



Várzea Alta - seca  

Exemplo em Gurupá (PA), durante a seca (Out – Nov 2014):  

Variação diária do nível em até 10 cm, e com maior 

frequência na VB que na VA (mais curtas). 

Várzea Baixa - seca 

Resultados 

Preliminares 



Várzea Alta - cheia 

Várzea Baixa - cheia 

E durante a seca (Mar – Abr 2015):  Variação diária do nível em 

até 60 cm, com apenas pequeno aumento para VA (70 cm), e 

com maior frequência na VB (inundações mais prolongadas). 

Possivelmente a pluviosidade modula a inundação, o que deverá ser confirmado nas 

próximas análises. Os padrões de inundação podem mesmo ajudar a explicar a 

estruturação encontrada entre VA e VB na várzea estuarina. 

Resultados 

Preliminares 



Impactos 

 

• Treinamento de recursos humanos (bolsistas e alunos) 

• Oficinas de difusão para técnicos e pesquisadores 

• Índice de Antropização eficiente (para monitoramento e avaliação 

ambiental) 

• Aplicativo (IAFI versão on-line e versão desktop) distribuído gratuitamente 

desde a publicação do artigo 

• Quatro mapas de alagamento já disponíveis, e um em elaboração 

• Inundação de um sítio estuarino analisada, e dois em processo de análise 

• Captação recursos externos (índice de alavancagem de125%) 

• Análises e publicações continuam mesmo após o final do projeto 

• Produção científica especificamente derivada do projeto desde 2013 (3 

artigos publicados, 2 já submetidos e 3 em fase de elaboração; 1 software, 1 

tese doutorado concluída e três teses de doutorado em curso). 



Gargalos na execução:  

 

• Dificuldades habituais nos trabalhos de campo realizados na várzea, com 

água até a cintura, afetando a saúde dos membros da equipe (infecções 

muito frequentes, etc.) 

• Lenta construção de uma amostra mais robusta e bem distribuída ao 

longo da calha principal da Bacia. 

• Lento processamento das imagens (até o momento foram obtidas para 5 

dos 7 sítios estudados... mas há possibilidade de obter as demais) 

•... e também ... escassez de recursos, principalmente no meses finais do 

projeto, para uma segunda oficina. 



Próximos passos:  

 

• Aprofundar a análise da vegetação,  

• Obter as imagens para os 2 sítios que restam; 

• Finalizar os mapas de alagamento e vegetação; 

• Concluir as análises dos dados dos sensores de alagamento; 

• Elaborar a integração dos dados dos três componentes e organizar as 

publicações conjuntas. 



OBRIGADO 

 

 

 

 

 

www.mamiraua.org.br/modelagem_calha 

helder@mamiraua.org.br 
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