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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO  

 
Chamada MCTI/CNPq/N º 35/2012 - PPBio/Geoma - Redes de Pesquisa, 

Monitoramento e Modelagem em Biodiversidade e Ecossistemas  
 

1. Identificação do Projeto  
 

1.1. Número do Processo – 457515/2012-0 
1.2.  Coordenador – HELDER LIMA DE QUEIROZ 
1.3. Instituição – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ 

– IDSM-OS, executora (com participação de Universidade Federal do Pará – 
UFPA; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; Museu Paraense 
Emílio Goeldi – MPEG e Universidade Estadual Paulista – UNESP) 

1.4. Vigência – 03/01/13 a 02/01/2016 
 

2. Resumo do Projeto de Pesquisa 
 

2.1. Título da Proposta de Projeto: MODELAGEM DOS EFEITOS DO REGIME 
DE ALAGAMENTO E DA AÇÃO ANTROPICA SOBRE A VEGETAÇÃO DAS 
FLORESTAS DE VÁRZEA DA CALHA DO SOLIMÕES-AMAZONAS 

 
2.2. Áreas Temáticas (Geoma) 

 
(X) Dinâmica de Uso e Cobertura da Terra  
(   ) Dinâmica Populacional e Assentamentos Humanos na Amazônia  
(X) Modelagem da Biodiversidade  
(X) Modelagem de Áreas Alagáveis  
(   ) Bancos de Dados e Modelos Integrados  
(   ) Física Ambiental  
(   ) Modelagem Climática 

 
2.3. Linhas Temáticas (GEOMA) 
 
(X) Avaliação de impactos sociais e ambientais de sistemas de uso e ocupação da 
terra incluindo urbanização, criação de unidades de conservação, questões 
fundiárias, de mercado e políticas públicas na Amazônia;  
(  ) Planejamento espacial de áreas protegidas na Amazônia, de forma a maximizar a 
representatividade de espécies e ambientes e promover sua preservação; 
(X) Valoração da integridade ecológica dos ecossistemas amazônicos, considerando 
produtos e serviços ambientais e o desenvolvimento de indicadores de 
sustentabilidade econômica, social, ambiental e institucional; 
( ) Recuperação de áreas degradadas, regeneração florestal e restauração da 
biodiversidade nos diferentes sistemas de uso da terra na Amazônia. 
 
2.4.  Objetivos (conforme proposta inicial da proposta de rede). 

 
O objetivo geral da proposta é compreender a participação das distintas formas 
de perturbação antrópica (adensamento urbano, exploração madeireira, pecuária, 
agricultura intensiva de monocultura de ciclo curto, agricultura familiar e outras), e 
de fatores do ambiente físico (regime de alagamento, distância espacial, 
topografia e outros) sobre a estrutura das florestas de várzea (riqueza, 
diversidade, abundância e biomassa), possibilitando a modelagem destes fatores 
ao longo da calha do Solimões-Amazonas. 
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Os objetivos específicos são: 
a)Ampliar a amostragem de vegetação da várzea sazonal; 
b)Ampliar a amostragem de vegetação da várzea tidal, na região estuarina; 
c)Caracterizar a estrutura e diversidade da paisagem de várzea nos sítios de 
amostragem (já implantados a os novos propostos) do projeto e suas alterações 
históricas utilizando dados de campo; 
d)Caracterizar a estrutura e diversidade da paisagem de várzea nos sítios de 
amostragem (já implantados e aos novos propostos) do projeto e suas alterações 
históricas utilizando dados do sensor ALOS/PALSAR; 
e)Aplicar nestes locais de amostragem o IAFI (Índice de Antropização de 
Florestas Inundáveis); 
f)Incluir indicadores de paisagem na composição do IAFI; 
g)Registrar a dinâmica do regime de alagamento nos diferentes habitats das 
florestas de várzea tidal; 
h)Identificar, no âmbito das perturbações antrópicas e fatores ambientais 
estudados, as variáveis mais adequadas para modelagem destas florestas; 
i)Mapear a frequência e duração de inundação por meio de uma combinação de 
série temporal de mapas de inundação (derivados de imagens ALOS/PALSAR) e 
modelagem espacial; 
j)Gerar modelos preditores de riqueza, diversidade e biomassa para as florestas 
de várzea da calha do Solimões-Amazonas em função das variáveis delimitadas 
pelas análises do projeto. 
  

3. 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: 

 
1- concluída 
2- em desenvolvimento 
3- ainda não desenvolvida 
4- impossibilitada de ser desenvolvida 

 
 Metas/Objetivos do Projeto de 

Pesquisa 
Estado da Execução 

(Categoria) 
Observações 

1 Ampliação de amostragem nas 
várzeas sazonal (2 sítios) e tidal (2 
sítios) 

Em desenvolvimento Realizados os sítios Manacapuru 
(várzea sazonal) e Oeiras (várzea 
tidal); resta realizar amostragens  os 
sítios Tefé (várzea sazonal) (metade 
já realizada) e Gurupá (várzea tidal) 

2 Aplicação do IAFI em novas áreas 
de estudo nas várzeas sazonal (2 
sítios) e tidal (2 sítios) 

Em desenvolvimento Realizados os sítios Manacapuru 
(várzea sazonal) e Oeiras (várzea 
tidal); resta realizar nos sítios Tefé 
(várzea sazonal) e Gurupá (várzea 
tidal) 

3 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 

Em desenvolvimento Imagens da maior parte dos sítios já 
obtida, e alguns históricos de 
desmatamento e conversão de usos 
do solo produzidos (Vivan Renó) 
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4 Instalação de sensores de 
alagamento em 18-20 pontos da 
várzea tidal e análise dos dados 

Em desenvolvimento Sensores importados, suportes de 
fixação produzidos. Planejamos 
primeira instalação em Belém ainda 
no primeiro semestre de 2014, e em 
Gurupá no segundo semestre de 
2014. 

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

Em desenvolvimento Obtenção de séries completa de 
imagens para a maior parte dos 
sítios de estudo. Análises e testes 
para modelagem em curso. Visitas 
de campo para corroboração de 
parâmetros em fase de 
planejamento. 

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

Em desenvolvimento Primeiros mapas de alagamento 
elaborados para as regiões dos sítios 
Tefé e Óbidos. 

 
 

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. Caso pertinente, informar as dificuldades encontradas que justifiquem o 
não cumprimento das atividades previstas no projeto (categoria 4).  

 
Comentários 
As atividades do projeto estão sendo realizadas a contento, e foi realizado um primeiro 
workshop parcial, em janeiro de 2014, reunindo todos os membros do projeto, para uma 
avaliação coletiva dos avanços realizados em 2013. Muito embora algumas ações de 
campo ainda estejam em curso, e serão concluídas apenas em fins de 2014 ou início de 
2015, todas as ações planejadas já foram iniciadas. 
Há uma discussão interna no projeto visando a avaliar a possibilidade de acrescentarmos 
uma meta além daquelas já propostas e listadas acima. Trata-se da realização de 
expedições para controle de campo para classificação de imagens de satélite em sítios já 
trabalhados no passado e que não foram analisados pelo sensoriamento remoto. Caso 
venhamos a incluir mesmo esta meta no projeto, isto será informado no relatório parcial de 
fins de 2014, início de 2015. 

 
4. Equipe 

 
4.1. Informe se houve alteração (inclusão ou desligamento) de membros na equipe 
do projeto. 
 
Houve o desligamento do pesquisador Leandro Ferreira, do MPEG, por motivos 
pessoais e familiares encontra-se indisponível para participar das atividades deste 
projeto. Os demais pesquisadores principais do projeto são ainda aqueles listados 
na proposta original (Helder Queiroz, Maria Aparecida Lopes, Evlyn Moraes Novo, 
Adriana Affonso e Thiago Silva). Foram também agregados novos alunos/bolsistas 
ao projeto, conforme tabela abaixo no item 4.2.  
 
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  
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(Modalidade) e (Fonte pagadora) somente deverão ser preenchidas no caso de 
recebimento de bolsa. 

 
Nome completo Nível de 

formação (médio, 
graduação ou 
pós-graduação) 

Orientador Período Modalidade  Fonte 
pagadora  

José Leonardo 
Lima Magalhães 

Pós-graduado 
(mestrado) 

Helder Lima de 
Queiroz e Maria 
Aparecida Lopes 

2012-2013 PCI CNPq – 
MCTI/GEOM
A 

Annia S. Streher Pós-graduado 
(mestrado) 

Evlyn Novo e 
Thiago Silva 

2013-2014 PCI CNPq – 
IDSM  

Jefferson Ferreira 
Ferreira 

Graduado Thiago Silva 2013-2015 Mestrado IDSM 

 
 
5. Resultados/Produtos Parciais  
 

5.1. Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos. 
 
5.1.1 – Levantamentos de campo nas várzeas sazonal e tidal 
 

Para estudar a estrutura da vegetação ao longo da Calha do Solimões-
Amazonas, conhecer suas particularidades e variações, e analisá-las à luz das 
variações dos parâmetros naturais (o “gradiente longitudinal” que afeta temperatura, 
luminosidade, pluviosidade, relevo e regime de alagamento), e dos impactos da ação 
humana neste projeto, o componente de levantamentos de campo propôs a 
ampliação da amostragem e análise da vegetação das florestas de várzea em quatro 
pontos chave da calha, adicionando-os ao modelo em construção com outros sítios 
já amostrados pelo grupo. O primeiro novo sítio foi estabelecido no município de 
Manacapuru/AM, em dezembro de 2013, e o segundo novo sítio no município de 
Oeiras/PA em fevereiro-março de 2014.  

 
Os outros dois sítios planejados, mas ainda não amostrados, Gurupá e Tefé, 

serão visitados ainda neste ano, em junho-julho e outubro-novembro, 
respectivamente. 

 
O nosso desenho amostral em campo consistiu no estabelecimento de 40 

parcelas de 25x25 metros (distando no mínimo 200 metros umas das outras) em 
cada um dos sítios de estudo, sendo 20 em ambientes de várzea alta (VA) e 20 em 
várzea baixa (VB). Em cada parcela 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.  

 
As análises do sítio Oeiras ainda estão em andamento e para este relatório 

iremos relatar os principais resultados obtidos para o sítio Manacapuru.Para o 
estudo do efeito das perturbações humanas sobre a estrutura das florestas 
estudadas, e para a elaboração de uma medida de antropização destas áreas, foram 
pré-definidos fragmentos de florestas de várzea menos antropizados e mais 
antropizados, de forma que metade das parcelas fosse implantada em cada um 
destes tratamentos.  
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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 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. 

 
Este protocolo de campo para produção do IAFI pretende representar, de 

forma simples e compreensível para especialistas de várias áreas de formação, o 
grau de perturbação antrópica das várzeas ao longo da calha central da bacia. 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 de 
planejamento dos tomadores de decisão que definem as estratégias de 
desenvolvimento regional desta parte ameaçada da Amazônia.  

 
Com estes objetivos, desenvolvemos, a partir de um protocolo inicial, um 

Índice de Antropização de Florestas Inundáveis (IAFI), baseado em nossa 
experiência de campo e nos levantamentos feitos na literatura pertinente. 

 
Para composição deste 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 dentro dos 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) 

 
 A seguir destacamos os principais resultados para o sítio Manacapuru, 
envolvendo parâmetros da vegetação e o IAFI aplicado. Para o sítio Manacapuru, 
amostrado no segundo semestre de 2013, foram registrados 1.594 indivíduos 
pertencentes a 195 espécies e 47 famílias.  
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As parcelas foram igualmente distribuídas em locais classificados a priori 
como mais e menos antropizados, e de maior e menor intensidade de alagamento 
(várzea baixa e alta, respectivamente). Uma síntese dos principais resultados 
encontrados neste sítio por tipo de ambiente amostrado, locais mais e menos 
antropizados, várzea alta e várzea baixa, pode ser vista na Tabela 1, enquanto a sua 
comparação direta com os demais sítios de estudo está na Tabela 2. 

 
Tabela 1: Caracterização geral da composição e estrutura da vegetação 
(árvores com DAP ≥ 10 cm) em 40 parcelas amostradas no sítio Manacapuru, 
Amazonas.  

Classe de 
antropização 

Tipo de 
várzea 

No de 
famílias 

No de 
espécies 

No de 
indivíduos 

Área 
basal 
(m2) 

IAFI 

Mais 
antropizados 

Alta 29 80 328 32,3 0,18 

Baixa 31 63 485 21,3 0,08 

Menos 
antropizados 

Alta 39 111 369 15,6 0,04 

Baixa 27 54 412 33,5 0,04 

 
Tabela 2: Caracterização geral da composição e estrutura da vegetação (árvores 
com DAP ≥ 10 cm) em todos os sítios de várzea amostrados até o momento (40 
parcelas amostradas em cada sítio). 

Sítio e grau de 
antropização 

Tipo de 
floresta Famílias 

 
Espécies Indivíduos 

Área basal 
(m²ha-1) 

BEL +A VA 29 72 347 15,8 
VB 29 73 360 14,9 

BEL -A VA 29 66 323 15,7 
VB 25 66 366 19,2 

OBD +A VA 21 41 267 17,6 

VB 24 50 361 19,8 
OBD -A VA 23 46 273 30,6 

VB 24 49 359 29,7 
SPO +A VA 28 62 244 23,7 

VB 35 97 265 21 
SPO - A VA 29 66 313 21,3 

VB 34 77 378 26,2 
MAN +A VA 29 80 328 32,3 

 
VB 31 63 485 21,3 

MAN -A VA 39 111 369 15,6 

 
VB 27 54 412 33,5 

               BEL = Belém; OBD = Obidos; SPO = São Paulo de Olivença; MAN = Manacapuru. 
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Os dados de altura da coluna d’água e abertura de dossel coletados serão 

utilizados futuramente como variáveis ambientais em análises multivariadas mais 
complexas, juntamente com os dados de abundância e composição das espécies 
arbóreas para detectar possíveis padrões na distribuição das mesmas. 

 
Os níveis de perturbação antrópica das áreas de estudo em Manacapuru, 

expressos pelos valores do índice de antropização (IAFI), confirmaram a 
classificação a priori dos locais onde as parcelas foram implantadas (definidas 
preliminarmente como mais antropizados e menos antropizados) (Tabela 1). Nas 
áreas menos antropizadas, os usos humanos de maior peso no valor do índice para 
aquele sítio forama atividade madeireira, a exploração do solo por cultivos não 
perenes (como a juta), e a agricultura familiar, enquanto nas áreas mais 
antropizadas, as ações humanas de maior impacto sobre o IAFI foi uma acentuada 
exploração agropecuária (gado bovino). Estas atividades foram os fatores principais 
na composição do índice nesta última área analisada. A comparação entre os 
índices de antropização dos sítios estudados até o momento é representada na 
Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Índices de Antropização das Florestas Inundáveis (IAFI) nos sítios 
amostrados pelo projeto (SPO = São Paulo de Olivença; MAO = Manacapuru; OBD 
= Óbidos; BEL = Belém). Em amarelo estão representadas as parcelas mais 
antropizadas e em azul as parcelas menos antropizadas. 
 
 
5.1.2 – Análise do regime de alagamento na várzea tidal, região estuarina 
 

Uma das questões centrais do projeto em andamento é compreender de que 
forma o regime de alagamento diferenciado que se observa na região estuarina 
contribui para a organização da comunidade vegetal das florestas de várzea tidal.  

 
Os ambientes inundáveis da Amazônia podem ser divididos em dois grandes 

tipos em função do regime hidrológico (Prance 1979, Junk et al. 2011, Junk et al. 
2012): i) ambientes com regime de inundação diária, amplamente influenciado pela 
ação das marés; ii) ambientes de inundação anual, com distribuição monomodal de 
vazões e sem influência de maré.  
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Para o caso das interações entre a cobertura vegetal e regime de inundação 

anual, existe já razoável conhecimento acumulado, principalmente em relação à 
vegetação das várzeas sazonais da Amazônia Central. A composição florística, 
riqueza de espécies e aspectos gerais da estrutura destas florestas, tais como 
densidade de árvores, altura de dossel, biomassa arbórea estão fortemente ligadas 
à sua localização geográfica perpendicularmente ao eixo de propagação do pulso de 
inundação (Ferreira & Stohlgren 1999, Wittmann et al. 2004).  

 
Mas as relações entre a cobertura vegetal e o regime de inundação diário, 

característico das várzeas estuarinas, ainda são amplamente desconhecidas. Sabe-
se, a partir de análises recentes, que a altura do alagamento nas várzeas tidais, ao 
contrário do observado nas várzeas sazonais, não se apresenta determinante na 
composição, riqueza e estrutura destas florestas. Por este motivo, esse componente 
do projeto está implantando um experimento visando à modelagem do processo de 
alagamento na várzea tidal das planícies influenciadas pelos processos costeiros do 
estuário do Amazonas.  

 
Há relativamente poucos estudos sobre a estrutura das florestas de várzea 

estuarina.  Queiroz (2004) relata os resultados de uma análise da composição 
florística e da estrutura de floresta na várzea estuarina do canal norte do estuário do 
rio Amazonas, e menciona a existência de apenas três estudos anteriores realizados 
na década de 1990. Segundo o autor, tais levantamentos mostraram que a floresta 
de várzea do estuário amazônico é rica em palmeiras, dentre as quais se destaca a 
Euterpe oleracea Mart., conhecida como açaí. No estudo realizado por Queiroz 
(2004) é feita a distinção entre várzea alta e várzea baixa, sem, entretanto, se 
discutir os critérios de classificação utilizados, informando apenas que foi utilizada a 
toponímia adotada pelos habitantes locais. Segundo Queiroz et al. (in prep.), um dos 
grandes problemas nos estudos da estrutura da floresta tidal é justamente a falta de 
critérios mais sólidos para distinção entre várzea baixa e várzea baixa. Em seu 
estudo estes últimos autores detectaram grande inconsistência estrutural entre as 
zonas denominadas localmente como várzea baixa e alta.  

 
Os resultados de Queiroz (2004) indicaram a ocorrência de cinco espécies 

comuns entre a várzea alta e a várzea baixa. São elas Carapa guianensis andiroba, 
Pentaclethra macroloba (pracax), Eugenia brawsbergii (goiaba-braba), Astrocaryum 
murumuru (murumuru) e Euterpe oleracea (açaí). Tais espécies, segundo o autor, 
têm grande capacidade de propagação por sementes, e plântulas que se 
desenvolvem rapidamente. Algumas espécies, entretanto, ocorreram com maior 
frequência na várzea baixa, como Bombax munguba (munguba), Licania kunthiana 
(cariperana) e Ficus maxima (caxinguba). Na várzea alta, ocorreram com maior 
frequência Mora paraensis (pracuúba), Swartzia acuminata e Caraipa grandiflora 
(tamaquaré). Seus resultados também corroboraram pesquisas anteriores que 
indicavam um aumento do número de espécies arbóreas no sentido da foz para o 
baixo Amazonas e do canal sul para o canal norte do rio Amazonas. 

 
Existem alguns estudos sobre o efeito do regime de alagamento das florestas 

de várzea estuarina sobre algumas espécies de valor comercial. Carvalho et al. 
(1998) estudaram o regime de alagamento das áreas ocupadas pelo açaí no estuário 
do rio Amazonas. Segundo os autores, a inundação periódica das raízes durante as 
marés altas é mais longa durante a estação chuvosa. 
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Durante esse período, o sistema radicular dos açaizeiros permanece 

submerso por no mínimo três horas em cada ciclo de maré e inundados por um 
lençol freático superficial nos intervalos entre as marés altas.  

 
Durante a estação seca, o lençol freático recua a mais de um metro da 

superfície, provocando gretas de contração devido à natureza argilosa dos solos 
com consequente quebra e exposição das raízes finas, o que contribui para a 
redução da absorção de água pelas plantas.  

 
Os dados de Carvalho et al. (1998) foram coletados na várzea baixa. Foram 

selecionadas seis palmeiras entre 8 a 12 metros de altura. Foram realizadas 
medidas a cada hora ao longo do dia, do potencial hídrico das folhas, condutância 
estomática, teor relativo de água das folhas, do nível do lençol freático e da altura da 
maré. As medidas foram realizadas em março (estação chuvosa) e dezembro 
(estação seca). As marés foram altas e cobriram o sítio experimental durante pelo 
menos três horas em cada ciclo de 12 horas e o lençol freático permaneceu sempre 
superficial, enquanto que com o abaixamento da maré, ocorreu a retirada da água 
acumulada no horizonte superficial do solo. Ainda assim, a maior parte da rizosfera 
permaneceu alagada e submetida à condição de hipóxia. Em dezembro, o nível da 
maré, entretanto, não foi suficiente para cobrir a superfície do solo, porém afetou o 
nível do lençol freático. Nessa fase constatou-se a formação de gretas de contração 
e seu efeito sobre o sistema radicular das plantas. Segundo os autores, não foi 
observado o fechamento estomático típico de plantas não tolerantes ao alagamento. 
Os resultados também indicaram que os estômatos do açaizeiro responderam mais 
às variações da radiação incidente do que aos prováveis distúrbios na absorção de 
água, causados pelo alagamento na época chuvosa e quebra de raízes finas 
superficiais na época seca. Os autores concluíram que o açaizeiro mantém a 
absorção de água em níveis capazes de suprir a demanda transpiratória durante 
todo o ano e não é afetado pela maré. Almeida et al.(2005) também estudaram a 
estrutura das florestas inundáveis no estuário e no baixo Amazonas.  Segundo os 
resultados relatados, as florestas inundáveis de várzea são dominadas por poucas 
espécies, algumas com muitos indivíduos, como o açaí (Euterpe oleracea) e o 
murumuru (Astrocaryum murumuru), outras com árvores muito grandes como a 
pitaíca (Swartzia polyphylla), pracuúba (Mora paraensis) e a seringueira (Hevea 
brasiliensis). As florestas estudadas apresentaram baixa similaridade entre si, em 
decorrência da variabilidade ambiental, incluindo a altura da inundação, salinidade, 
velocidade da água entre outros fatores. 

 
Holloway (2010) usou sensores de pressão absoluta (hidrostática e 

atmosférica) para quantificar o tempo de residência hidráulica em uma área 
inundável, Triple M, imediatamente à montante do estuário de Elkhorn Slough, na 
Califórnia.  Os sensores de pressão hidrostática permitem medir de modo preciso o 
nível da superfície da água (rios, lagos, canais) e também da água subterrânea. 
Esse sensor combina um sensor de pressão e um detector de temperatura, ambos 
conectados a um sistema de registro automático com frequência programada pelo 
usuário (datalloger). O sensor de temperatura permite corrigir os dados de pressão 
num range entre -10º C e 50º C e permite obter medidas de nível com alta resolução 
e acurácia de 0,05%. Os sensores disponíveis no mercado permitem o 
armazenamento de até 120 mil dados, o que garante uma alta frequência de 
aquisição de dados, por um tempo consideravelmente longo. O método de maior 
precisão para obter e medidas do nível da água é usar um sistema que permita a 
compensação simultânea das flutuações da pressão atmosférica.  
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Os sistemas de medição do nível de água por pressão absoluta demanda um 

sensor que seja colocado acima do nível da água em uma área no local da 
amostragem. Em geral um desses sensores permite compensar as medidas de 
sensores colocados a uma distância de até 30 km de raio e a uma diferença 
altimétrica de até 300 m. 

 
Holloway (2010) instalou dois sensores com capacidade de registro contínuo 

do nível da água com frequência de 15 minutos. Um dos sensores foi colocado na 
entrada da área alagável e outro na saída para o estuário.  As medidas de nível da 
água foram transformadas em vazão usando medidas instantâneas de descarga 
simultâneas às medidas de nível de água, cobrindo uma ampla variação de níveis. 
Essas medidas instantâneas permitiram geram uma curva cota-vazão para toda a 
série temporal daquele estudo.  

 
Estudos visando ampliar a compreensão do comportamento hidrológico de 

uma região pantanosa uma vez que elas funcionam como um amortecedor dos 
extremos de vazão dos rios à jusante (Dribaul et al. ,2010). O comportamento 
desses ambientes é pouco entendido porque sua hidrologia é complexa sendo 
afetada pelo nível do lençol freático, pela precipitação e evaporação e pela 
capacidade de armazenamento dos solos. Para esse estudo, os autores integraram 
imagens de alta resolução e medidas in situ de nível de água e evaporação. As 
medidas de nível da água foram feitas com sensores de pressão de alta frequência 
(leveloggers, Solinst, model 3001) com ±0,3 cm de acurácia. Os autores concluíram 
que o mapeamento temporal dos pântanos (turfas) permitiu identifica estruturas 
internas e variabilidade intra-sazonal nos compartimentos aquáticos e semiaquáticos 
das áreas alagadas. 

 
Os autores também concluíram que dinâmica especial do alagamento estava 

fortemente relacionada à evolução dos níveis de água. Ao analisar o relacionamento 
entre o nível de água nas áreas alagáveis e a vazão, os autores conseguiram 
identificar dois regimes hidrológicos distintos: Uma fase de armazenamento durante 
a qual o aumento do nível da água na área alagada não resulta em aumento de 
vazão de saída. Durante essa fase, a extensão dos compartimentos aquáticos e 
semiaquáticos medidos em imagens aumentaram significativamente. A partir de um 
certo limite, sem que haja considerável aumento no nível da água, passa a ocorrer 
um aumento considerável da vazão. Segundo os autores, essa integração de dados 
de imagens e de nível da água permitiu estabelecer relação entre o estado da área 
alagável em termos da proporção em área de sistemas aquáticos e semiaquáticos, 
nível d´água e vazão. 

 
A integração de medidas obtidas por sensores de nível da água, distribuídos 

nas áreas alagáveis, a séries de imagens satelitais tem se tornado mais frequente. 
Affonso et al. (2011) e Hess et al. (2011) utilizaram termo-sensores ou iButtons para 
distribuir “réguas fluviométricas” simuladas a partir de sua instalação em árvores da 
planície de inundação. Os termo-sensores, à semelhança dos sensores de pressão 
registram, em períodos predeterminados, os valores de temperatura do ambiente 
externo ao longo do tempo. Esses sensores já foram utilizados para monitorar a 
temperatura de regiões costeira nos Estados Unidos com o objetivo de identificar as 
regiões termicamente estressantes para os mexilhões (Helmuth et al., 2002, Helmuth 
et al., 2006), e também para identificar o regime de maré em áreas inundáveis no 
estado do Oregon, Estados Unidos (Tully, 2007).  
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Como a frequência de variação da temperatura do ar é muito maior do que a 

da água, a alternância entre estados de estabilidade e variações de alta freqüência, 
ao longo do tempo, permite determinar as oscilações do nível da água em cada 
região e assim identificar o momento em que a inundação ocorreu (Harley e 
Helmuth, 2003). 

 
Como os termo-sensores são mais baratos que os sensores de pressão, 

Affonso et al. (2011) distribuíram 130 sensores de temperatura, Thermochrons 
iButton (TiBs) (Scanning Devices Inc.) em 23 estações (árvores na planície de 
inundação), em diferentes posições do tronco eqüidistantes de 50 centímetros no 
período de água baixa (novembro) do ano de 2008. Para cada estação foi registrada 
a altitude em relação ao nível do mar, através do equipamento GPS Trimble com 
recepção Omnistar, sendo que a altitude de cada TiB foi derivada a partirda altitude 
de cada estação e a sua altura em relação ao solo. Os TiBs, registraram a cada 4 
horas, durante 1 ano, a temperatura do ambiente externo e o horário de coleta.  Os 
autores concluíram que os sensores permitem estabelecer os padrões espaciais de 
variação do nível da água na planície ao longo do ano hidrológico. Entretanto, seus 
dados permitem apenas distinguir entre as condições binárias inundado vs não-
inundado. Nesse sentido, os sensores de pressão são muito mais interessantes, 
uma vez que permitem medir diretamente o nível da água com alta frequência e alta 
resolução, o que os torna particularmente úteis em sistemas estuarinos sujeitos a 
interações múltiplas entre os efeitos de maré, ondas, e vazão dos rios. Foram então 
adquiridos 20 sensores de pressão absoluta (Levelogger) e três sensores de 
pressão atmosférica a serem distribuídos na área de estudo.   

 
A. Análise do Regime de Alagamento nas Várzeas Tidais da Região Estuarina 
 

De modo a descrever os principais parâmetros de inundação na área do 
estuário, foram escolhidos três locais de estudo. Foram selecionadas, além da área 
de Belém já submetida a inventário durante o desenvolvimento do projeto GEOMA 
finalizado em 2013 (Processo CNPq 550373/2010-1) duas outras áreas sujeitas ao 
efeito de maré. A necessidade de selecionar um maior número de áreas amostrais 
levou em conta compreender como fatores locais das várzeas tidais (ou estuarinas, 
ou ainda planícies fluvio-marinhas) interferem na estrutura de suas florestas 
inundáveis. Gallo (2009) constatou diferenças no nível de alagamento, velocidade e 
assimetria do fluxo de maré em função de variações semi-diurnas da maré 
(enchente e vazante), lunares (sizígia e quadratura), anuais (seca e cheia do rio 
Amazonas) e da localização de suas áreas amostrais em relação à linha de costa. A 
Figura 2 mostra a localização das paisagens selecionadas para o estudo do efeito da 
maré sobre a estrutura da floresta. 
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Figura 2 – Localização das paisagens selecionadas para a modelagem do efeito de 
maré sobre a estrutura da floresta de várzea tidal. Em amarelo, as novas paisagens 
(Gurupá, no canal norte do estuário do Amazonas e Oeiras, no canal do Rio Pará 
antes da confluência com o Rio Tocantins) e em Belém, na Baía de Marajó. 

 
As variações totais de níveis de marés no estuário do Amazonas (Gallo, 

2009) giram em torno de 3 metros. A altura de maré na sizígia na latitude 1ºN varia 
em torno de 4 m (mesomaré). As oscilações de maré semidiurnas provocam o 
alagamento e a drenagem dos canais que chegam ao estuário. Segundo o autor, no 
estuário do rio Amazonas ocorre assimetria positiva nos níveis d’água, ou seja, com 
tempo de subida da água menor do que o de descida, mas assimetria negativa de 
velocidades, com menor velocidade de entrada da água nos canais e maior 
velocidade de saída devido à vazão do Amazonas, principalmente nos períodos de 
cheia. O regime de maré controla a duração do período de exposição da planície 
fluvio-marinha entre as marés e as diferenças de duração. O autor salienta que 
embora a vazão fluvial não seja o principal agente na formação desses ambientes, e 
um dos fatores responsáveis pelo aporte de sedimentos e pelas modificações 
hidrodinâmicas em que relação ao nível da água e às correntes.  

 
B. Revisão do Desenho Experimental 
 

Devido ao atraso no processo de importação dos sensores, ainda estão 
sendo feitos testes com os sistemas antes de sua implantação final. Durante o I 
workshop do projeto, realizado em janeiro de 2014, foi revisto o desenho amostral 
original que previa a distribuição dos sensores em dois blocos experimentais (áreas 
de várzea alta e de várzea baixa) por paisagem. Em cada bloco seriam 
estabelecidas três réplicas (representadas por uma árvore). Os sensores então 
seriam instalados na base de cada uma destas árvores a cada 10 minutos. Os 
sensores permaneceriam nas áreas por um ciclo hidrológico. Para controle e 
calibração, seria estabelecido um ponto de medida associado a uma régua 
altimétrica, a qual seria visitada duas vezes ao dia. Essa régua permitiria associar os 
dados de nível da água derivados do sensor aos níveis da água referenciados ao 
nível do mar.  

 
Os dados coletados serão utilizados para detalhar 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. 
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Estes dados serão utilizados para diferenciar o regime de alagamento das 

florestas tidais, daquele conhecido para as florestas sazonais. Serão analisadas as 
relações entre estas variáveis e a organização das comunidades de várzea baixa e 
de várzea alta na região estuarina. 
 
 
5.1.3 – Análises de Sensoriamento Remoto, e uso de imagens ALOS/PALSAR 

 
Dentre as paisagens estudadas pelo presente projeto (Figura 3), foram 

selecionadas 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), através de projeto liderado pelo colaborador Dr. Bruce 
Forsberg, do INPA, e do qual o pesquisador Dr. Thiago Silva, membro do projeto, faz 
parte. As demais 50 imagens foram obtidas através de um projeto de pesquisa para 
preparação do lançamento do sensor ALOS-2/PALSAR-2, este por sua vez liderado 
pelo Dr. Thiago Silva. Ambos os projetos são suportados pela Agência Espacial 
Japonesa (JAXA).  

 
 
As imagens de radar foram adquiridas em banda L (23.6 cm), comprimento 

de onda sensível à caracterização de variações na estrutura florestal e à inundação 
sob o dossel, o que proporciona uma oportunidade inédita para quantificação da 
distribuição e representatividade de diferentes formações vegetais nas regiões de 
estudo (Hess et al., 2003; Hawes et al., 2012). Além disso, sensores de radar 
operando em banda L são capazes de adquirir imagens independentemente da 
cobertura de nuvens, sendo particularmente adequados para estudos nos trópicos. 

 
 

 
Figura 3: Paisagens ao longo da calha do Rio Amazonas. Em amarelo as áreas para 
as quais já adquiriu-se a série temporal de imagens ALOS/PALSAR, e em vermelho 
as áreas onde ainda não se possui a série temporal de imagens. 

 
Para cada paisagem, 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 (Figura 4), 
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 (várzea tidal).  
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As áreas focais com menor amplitude de variação na altura de inundação 

necessitaram de uma maior frequência de imagens, a fim de que os efeitos de 
pequenas mudanças na amplitude da inundação sejam caracterizadas 
adequadamente. 

 

 
 

Figura 4 – Distribuição das cenas ALOS/PALSAR para a paisagem de São Paulo de 
Olivença, ao longo da amplitude de inundação registrada. Os símbolos em verde 
representam imagens adquiridas, e os símbolos em vermelho representam imagens 
não adquiridas, devido à redundância com imagens similarmente inundadas. 

 
 
Nas várzeas sazonais, as cotas de inundação foram obtidas junto à régua da 

ANA mais próxima a cada paisagem (www.hidroweb.ana.gov). Já para as paisagens 
de Belém e Gurupá (várzeas tidais), as alturas modeladas de maré foram fornecidas 
pelo Banco Nacional de dados Oceanográficos (BNDO), com o intervalo de tempo 
horário. Os dados de maré foram então interpolados para escala de minuto, 
permitindo assim uma melhor representação da variação da altura da maré na série 
temporal das imagens. Para calcular a altura da maré prevista na hora e minuto de 
aquisição de cada cena, foi realizada uma interpolação linear dos dados (EMERY, 
2001). Para a paisagem de Oeiras, o marégrafo mais próximo encontra-se a 160 km 
de distância da área de estudo, inviabilizando, até o momento, a utilização desses 
dados para o mapeamento da inundação da área.  

 
Por se tratar de uma metodologia nova para o mapeamento de inundação em 

áreas sob o efeito de maré, a série temporal de imagens PALSAR foi adquirida 
primeiramente apenas para a paisagem de Gurupá. Caso os resultados encontrados 
sejam positivos, a metodologia de mapeamento de inundação em várzeas tidal será 
expandida para a paisagem de Belém. 

 
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. O modo Fine Beam é caracterizado pela alta 
resolução, com um swath de ~ 70km, 38.7º de ângulo de incidência (no centro da 
cena) e 12.5m de tamanho de pixel (Rosenqvist et al. 2007).  

 
As imagens foram adquiridas com um nível de processamento de 1.5, ou 

seja, já calibradas geométrica e radiométricamente (Rosenquist et al, 2007), e 
convertidas para escala linear, a fim de avaliar a resposta do sinal da imagem.  
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Os resultados finais foram convertidos para coeficientes de retro-

espalhamento, expressos em dB, o que permite comparações com a literatura 
existente. Para os produtos PALSAR modo Fine Beam, a conversão segue a 
equação:  
 

 
 

onde DN é amplitude expressa em número digital e -83 é o coeficiente de 
calibração para produtos PALSAR (Shimada et al., 2009). 
 

A metodologia de classificação seguiu uma abordagem semelhante a Silva et 
al. (2010) e Arnesen et al. (2013), que mapearam a cobertura vegetal e a 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). Técnicas padrão de classificação de imagens trabalham pixel a pixel, 
ignorando o contexto espacial e as informações multi-escala (textura) contidas 
dentro dos elementos de imagem, e são excessivamente suscetíveis ao ruído 
speckle das imagens SAR. Métodos OBIA iniciam o processo segmentando a 
imagem em grupos homogêneos de pixels (objetos), que correspondem a áreas 
homogêneas na cena, permitindo o uso de múltiplas estatísticas descritivas e 
informações contextuais durante o processo de classificação (Blaschke et al., 2010). 
 

Previamente à segmentação de imagens, foram produzidas três composições 
de imagens temporais, conforme descrito por Arnesen et al. (2013): 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 novas imagens geradas correspondem a descritores sazonais, permitindo 

que a segmentação identifique grupos de pixels com coeficientes de 
retroespalhamento similares na série temporal de imagens PALSAR (Arnesen et al., 
2013). 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 (Shi e Fung, 1994), e 
convertidas para uma escala radiométrica de 8 bits, a fim de reduzir a 
heterogeneidade do ruído speckle e aumentar a eficiência computacional da 
segmentação. 

 
As imagens MTR, DPT e RS, juntamente com a máscara de áreas alagáveis 

de Hess et al. (2003), corrigida por Rennó et al. (2013) e editada por Ferreira et al. 
(2013), foram utilizados como entrada para o algoritmo de segmentação multi-
resolução implementado no software eCognition 8,0 (Definiens 2009). O algoritmo 
inicia com um único pixel e realiza uma comparação par a par com os seus vizinhos, 
fusionando as regiões, a fim de minimizar a heterogeneidade calculada (Benz, 
2004). Os parâmetros do algoritmo de segmentação multi-resolução scale, shape e 
compactness foram definidos de acordo com as características das cenas de cada 
área de estudo avaliada até o presente momento. 
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Após a segmentação, a média e o desvio padrão do sinal retroespalhado ( ) 

foram computados para cada objeto da imagem, separadamente, para todas as 
datas e polarizações disponíveis.  

 
Para os descritores sazonais MTR e DPT, foram utilizadas as imagens não 

filtradas e na escala original de valores, para assegurar a comparabilidade dos 
valores de média e desvio padrão com as demais imagens. 

 
As classes fitofisiônomicas a serem mapeadas em cada paisagem foram 

definidas de acordo com a literatura existente. Para cada classe de vegetação a ser 
mapeada, foram extraídas amostras de treinamento contendo os atributos de média 
e desvio padrão dos objetos. As amostras de treinamento serviram de entrada para 
o algoritmo de classificação Random Forests, proposto por Breiman (2001), e 
implementado no pacote “randomForest” (Liaw and Wiener 2002) do software 
estatístico R (V. 3.03) (R Development Core Team, 2010). 

 
Os mapas de extensão da inundação foram gerados individualmente para 

todas as cenas com base no aumento esperado do sinal da imagem SAR no 
momento em que determinada área inunda. Esse aumento no sinal retroespalhado 
se deve à predominância do espalhamento do tipo double-bounce, que ocorre 
principalmente em alvos de vegetação herbácea, arbustiva, ou florestas menos 
densas, que apresentam superfície de água livre sob a copa (Hess et al. 2003; Silva 
et.al. 2008). Este mecanismo de espalhamento é caracterizado por um forte sinal de 
retorno, sendo registrado nas imagens como pixels bastante claros. Os limiares 
foram determinados com base na análise gráfica dos valores de retroespalhamento 
em cada cena PALSAR. 

 
A metodologia acima descrita foi aplicada a duas paisagens até o presente 

momento: na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e preliminarmente 
na paisagem do Lago Grande de Curuai.  
 
- 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; Whittman 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 5a). 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).  
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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 (~ 1-2%). 

 
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 5b). 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- 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 identificado 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 esperado que haja uma certa discrepância entre estas observações e as 
estimativas por satélite, estas últimas baseadas na cota média. 
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Figura 5: 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 6) mostraram 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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Figura 6: 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). 
 

Lago Grande de Curuai 

Até o presente momento, foi realizado apenas um mapeamento preliminar da 
cobertura vegetal e da altura de inundação 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 5 classes de vegetação para o Lago Grande de Curuai: Macrófitas 
flutuantes, macrófitas emergentes, solo exposto, Floresta Inundável e Arbustos 
(Figura 7a). O mapeamento da inundação levou em consideração a cota observada 
durante a aquisição de cada imagem, e cada classe mapeada está sendo avaliada 
em termos de dias inundados por ano. 

 
As próximas etapas do trabalho consistirão na realização e validação do 

mapeamento de cobertura vegetal e inundação para todas as paisagens 
selecionadas. Para esta tarefa, serão envolvidos no processo uma aluna de 
especialização (Mariana Oliveira, Curso de Especialização em Gestão Ambiental, 
ESALQ/USP), e de um aluno de iniciação científica (Lucas Almeida, 2º ano de 
graduação em Biologia, UNESP), ambos sob a orientação do Dr. Thiago Silva. 
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Figura 7: Mapeamento da cobertura vegetal (a) e da altura de inundação estimada 
pela série temporal de imagens Palsar (b) na Planície de Inundação do Lago Grande 
de Curuai. 

a 
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5.2. Relacione a produção técnico-científica resultante do projeto. 
 
AFFONSO, A. G.; Novo, E. M.L.M.; QUEIROZ, H. L. Dinâmica temporal da cobertura 
de macrófitas nos lagos de Mamirauá. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XVI SBSR. São José dos Campos: Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2013. p. 6387-6394. 
 
AFFONSO, A.G.; QUEIROZ, H.L. e NOVO, E.M.L.M. Abiotic variability among 
different aquatic systems of the Central Amazon floodplain during drought and flood 
events. Submetido para Brazilian Journal of Biology. 
 
AFFONSO, A.G.; NOVO, E.M.L.M. e QUEIROZ, H.L. Variabilidade espaço-temporal 
da cobertura de plantas herbáceas nos sistemas aquáticos da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Submetido a Uakari. 
 
FERREIRA-FERREIRA J.; SILVA, TSF; STREHER, AS; AFFONSO, AG; FURTADO, 
LFA; FORSBERG, BR; VALSECCHI, J.; QUEIROZ, HL e NOVO, EMLM. Combining 
ALOS/PALSAR derived vegetation structure and inundation patterns to characterize 
major vegetation types in the Mamirauá Sustainable Development Reserve, Central 
Amazon Floodplain, Brazil. Submetido à Wetlands Ecology and Management. 
Aguardando manifestação editorial após submissão de minor reviews. 
 
MAGALHÃES, J.L.L.; LOPES, M.A. e QUEIROZ, H.L.. Flooded Forest Anthropization 
Index (IAFI) applied to Amazonian areas under pressure from different human 
activities. Submetido a Ecological Indicators. Em fase de revisão, atendendo aos 
pedidos de minor reviews.  

 
PEDRO, J.P.B.; GOMES, M.C.R.L.; TRINDADE, M.E.J.; CAVALCANTE, D.P.; 
OLIVEIRA, J.A.; HERCOS, A.P.; ZUCCHI, N.; LIMA, C.B.; PEDREIRA, S.A. & 
QUEIROZ, H.L. 2013. Influence of the hydrological cycle in physical and chemical 
variables of water bodies in the várzea areas of the Middle Solimões River Region 
(Amazonas, Brazil). Uakari, v.9, n.2, p.33-47. 
 
5.3. Apresente as ações de divulgação científica/educação ambiental já realizadas 
no âmbito do Projeto (quando for o caso). 

  
Foi realizado um Workshop em maio de 2013 na cidade de Tefé, com membros do 
projeto, para divulgação das atividades, e dos resultados preliminares. O foco foram 
pesquisadores de outros grupos, visando disseminar também algumas das técnicas 
e métodos adotados no projeto. 
 
 

6. Parcerias 
 

6.1. Informe se houve alteração nas parcerias do projeto. 
 
Não ocorreram alterações nas parcerias do projeto, apenas a inclusão de uma nova 
instituição parceira (UNESP), devido ao fato de um dos pesquisadores (Thiago 
Silva), anteriormente ligado ao INPE, ter se institucionalizado naquela Universidade. 
 
6.2. Informe se houve captação de recursos adicionais (outras fontes de 
financiamento) e eventuais valores envolvidos. 
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i. Captação de recursos complementares no valor de R$45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais) junto ao IDSM-OS. 
ii. Captação de uma bolsa PCI-D na Rede GEOMA/MCTI para José Leonardo 

L. Magalhães, no valor de R$2.600,00 mensais (total de R$62.400,00 em 
dois anos).  

iii. O mesmo valor para uma bolsa PCI-D no IDSM para Annia Streher. 
iv. Captação de recursos junto a JAXA – ALOS Research Announcement 

obtenção de imagens ALOS/PALSAR, no valor de R$42.250,00. 
 
Estes totalizam uma captação de R$212.050,00 adicionais, demonstrando um índice 
de alavancagem de 1,25 ou 124,9% dos valores levantados originalmente no Edital 
35/2012. 

 
 
7. Dificuldades 
 

Apresente as principais dificuldades e gargalos encontrados durante a execução das 
atividades do projeto de pesquisa. 
 

Atividades de coleta de dados em campo, mesmo quando contam com os 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e a atenção adequada, oferecem riscos 
pela exposição a agentes infecciosos presentes na mata ou nos corpos d’água 
adjacentes. Um dos motivos para o atraso no cronograma de execução dos 
trabalhos acontece pelo fato de que um dos executores das atividades de campo 
contraiu uma infecção nos membros inferiores (pés e pernas). Visto que o 
pesquisador precisa de mais tempo para recuperar a sua saúde por completo, 
decidimos por postergar uma das expedições de campo programadas para o 
primeiro semestre de 2014, até que ele esteja apto novamente ao trabalho. A 
projeção é de que uma expedição de campo ocorra entre junho-julho para a região 
de Gurupá, e outra em outubro-novembro para Tefé. 

 
 
8. Conclusões 
 

8.1. Impacto do projeto para a Instituição; 
 
O projeto exerce um impacto apenas moderado na instituição executora (IDSM), pois 
a temática é relacionada às atividades de apenas um de seus grupos de pesquisa. 
Mas terá um impacto maio no futuro, devido ao aspecto de capacitação de 
pesquisadores nesta área. 

 
8.2. Contribuição relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico da 
área; 
 
O projeto já exerce contribuição relevante para o desenvolvimento da sua área de 
conhecimento. As perguntas investigadas são relevantes para a compreensão das 
relações entre os regimes de alagamento e da atividade humana na composição, 
abundância e diversidade das florestas das várzeas da calha do Solimões-
Amazonas. O desenvolvimento do IAFI é uma contribuição completamente inédita, e 
potencialmente muito importante para o estudo e a conservação das várzeas.  
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As investigações sobre o detalhamento das relações entre o regime de 
alagamento e a várzea estuarina  é muito relevante, e vem juntar-se a um conjunto 
de esforços muito recentes para o entendimento destas florestas em profundidade. A 
utilização do sensoriamento remoto para a modelagem destes aspectos nas 
florestas de várzea não é uma metodologia inédita, mas o uso das imagens de 
sensores ALOS/PALSAR é novo neste contexto. Como é inédita a elaboração de 
mapas de alagamento a partir de séries históricas de imagens ao longo da 
hidrógrafa local. A contribuição de tais mapas para o estudo de vegetação 
(associando tempo de alagamento com os atributos vegetacionais) para o 
aconselhamento das populações ribeirinhas e para o manejo dos recursos locais é, 
potencialmente, de altíssima importância. 

 
8.3. Contribuição para o fortalecimento da capacidade regional de pesquisa; 
 
Até o momento, o projeto está treinando três bolsistas, um no nível de pós-
graduação e dois já pós-graduados, numa temática de grande importância regional. 
Outros alunos em nível de graduação ainda poderão ser envolvidos nestas 
atividades. 
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