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Objetivos 

Implantar um experimento visando à modelagem do processo de alagamento na várzea tidal das planícies influenciadas pelos processos 

costeiros do estuário do Amazonas. 3 sítios: Belém, Oeiras e Gurupá. 

Estações em Belém Estações em Gurupá Estações em Oeiras 

Áreas de Estudo 
 

• Levantamento de coordenadas e altitude dos sensores; 

• Instalação de 6 sensores Levelogger em cada sítio e nos tipos de 

Várzea Alta, Intermediária e Baixa; 

• Instalação de sensores em tubos de metal (para proteção) 

camuflados, e fixados nas bases de árvores isentas de quedas; 

• Permanência  dos sensores ~ 1 ano 

Desenho  Experimental 

 

Receptores GNSS, Topcon modelo Hiper , dupla frequência   

Método estático relativo: dificuldade de acesso em cobertura vegetal  densa 

Parâmetros: (Número mínimo de satélites /observação: 5; PDOP máximo: 6; 

Elevação da antena: 15º; Taxa de gravação: 15 seg; Altura da antena: > 2.5m 

a partir da base nivelante; Tempo de permanência por ponto: (2 X Dkm)+30 

min; nos locais de dossel denso, tempo de permanência até 2 vezes o valor 

calculado; Conversão de coordenadas elipsoidais f em geoidais a partir das 

ondulações geoidais calculadas pelo MAPGEO 2010, disponibilizado pelo 

IBGE; Bases de referência BELE (em Belém), SAT 93839 (Gurupá) e em 

Oeiras foi colocado um GPS na comunidade local que gravou durante todo o 

levantamento. 

Base IBGE SAT 93839 

Levantamento das coordenadas 

No campo 

Instalação dos sensores 

Retirada dos sensores e download dos dados 

Os sensores foram retirados para transferência dos dados em 

Junho de 2015: Dados do nível da água e da temperatura 

externa a cada 5 minutos pelo período de Julho de 2014 a 

junho de 2015. 

Várzea Baixa – Gurupá  

Out – Nov 2014 

Várzea Baixa – Gurupá  

Mar – Abr 2015 

Várzea Alta – Gurupá 

Out – Nov 2014 

Várzea Alta – Gurupá 

Mar – Abr 2015 

Conclusões Preliminares 

O nível de alagamento na estação seca é da 

ordem de poucos centímetros, tanto na 

várzea baixa quanto na alta. 

O nível de alagamento na estação chuvosa é 

alto tanto na várzea baixa quanto na alta; 

O efeito da maré controla o padrão de 

alagamento, a VA é um pouco mais alagada 

que a VB (10cm) e em menor frequência. 

As precipitações de Belém, Gurupá e 

Oeiras são altamente correlacionadas  

(R2 > 75%); 

O padrão temporal de alagamento é 

independe da precipitação; 

Mas a amplitude do  alagamento 

aparentemente aumenta na estação 

chuvosa, e hipotetizamos que a 

precipitação pode modular a amplitude 

da inundação. 

Resultados Preliminares 


