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Esta publicação tem o objetivo de informar sobre variáveis ambientais como, pluviosidade, hidrologia e impactos

antrópicos (novos desmatamentos e focos de calor). Para dar continuidade ao monitoramento das condições

ambientais na região, utilizamos dados de fontes informações oficiais da rede hidrometeorológica nacional para

hidrologia/ANA, do INMET para pluviosidade, da Terra Brasilis para desmatamento, do BDQueimadas/INPE para

Focos de Calor, e da base de dados espaciais desenvolvida pela Fundação Vitória Amazônica (FVA) para o melhor

entendimento das dinâmicas na região.

Boletim LabGeo

O Arator 5C apelidado pelo time do LabGeo de "Carapanã-açu" (referência regional) é um ARP - Aeronave

Remotamente Pilotada, que tem por objetivo auxiliar no monitoramento de roçados, identificação de castanhais,

monitoramento do desmatamento, avaliação de riscos e inundações entre outras funções. Sua operação se baseia

em protocolos, seguidos rigorosamente pelos operadores, que se dividem nas seguintes etapas: definição do

objetivo da missão, solicitação de autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA),

estabelecimento do plano de voo, preparação de equipamentos, checklist da missão e operação. 

A utilização desse equipamento em defesa do meio ambiente através do monitoramento em áreas de preservação

ambiental, como o território do Mosaico do Baixo Rio Negro (MBRN), trazem resultados mais rápidos, refinados do

que métodos tradicionais. 

Novas fronteiras do monitoramento
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Monitoramento de Incremento do Desmatamento

Monitoramento dos focos de calor

O monitoramento das variáveis de focos de calor se deu através do Programa de Monitoramento BDQueimadas

idealizado pelo INPE. Anteriormente os focos de calor tiveram uma baixa contagem nos meses de Dezembro-Janeiro

contudo houve um aumento nos meses de Fevereiro-Abril com 24 novos focos ao longo do Mosaico. As Unidades

de Conservação mais afetadas são APA da MD do Rio Negro - Setor Paduari/ Solimões, RDS do Rio Negro, RDS

Puranga Conquista, APA ME do Rio Negro - Tarumã- Açu/Mirim, RDS do Tupé. Quanto a RDS Amanã, Parque

Nacional do Jaú não apresentaram novos focos além daqueles já monitorados nos meses anteriores. 

O DETER  é um sistema de monitoramento e de alertas com evidências na alteração da cobertura vegetal criado

pelo INPE. Seu uso ao longo da extensão do Mosaico do Baixo Rio Negro é indispensável para o acompanhamento

da perda de cobertura vegetal, está porção territorial está sujeita a pressões antrópicas de degradação, queimadas,

desmatamento e consequentemente perda de biomassa. De acordo com os dados extraídos do TerraBrasilis, os

alertas cruzados com informações do BDQueimadas mostram que todas as UC's com exceção do Parque Nacional

de Anavilhanas e PAREST do Rio Negro - Setor Norte apresentaram algum tipo de alteração. Observou-se ainda em

comparação com os últimos monitoramentos feitos pelo LabGeo que a abertura de novos ramais torna áreas de

conservação frágeis a perda de cobertura vegetal, os novos alertas e focos tornam-se assim um ponto de atenção

para o desenvolvimento de politicas públicas e intensificação de fiscalizações em dadas áreas. 
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Monitoramento Hidrológico

Após o inicio do ano de 2022, onde as cotas apresentaram um pico anormal entre janeiro e fevereiro para as réguas

de Barcelos e Manaus, com uma forte descida do rio Negro até o final de março. Entretanto, este evento foi seguido

por um novo processo de enchente que, atualmente, está próximo do pico. Destaca-se que, mesmo abaixo dos

níveis de lâmina d´água do ano de 2021, a cheia de 2022 encontra-se acima da permanência de 15-85%, tanto para a

régua de Manaus quanto para Barcelos. Neste momento (20/05/2022), a enchente em Barcelos está nos mesmos

níveis de 2021 e sua subida deverá acontecer até o final de junho. Em Manaus, a enchente perde força, mas os altos

níveis da lâmina d´água devem se manter até junho. Ressalta-se a necessidade de atenção da Defesa Civil do Estado

do Amazonas no auxílio às populações impactadas por este evento, principalmente nos contribuintes do rio Negro.

Durante a expedição realizada pela FVA à RESEX rio Unini no final de abril de 2022, pôde-se observar uma forte

subida do nível das águas e grandes quantidades de precipitação. Entre os dias 19 e 29 de abril, a elevação do nível

das águas variou de 5cm a 8cm diariamente. Muitas habitações já se encontravam em estado de alerta. Além disso,

parte das infraestruturas das comunidades estarem parcialmente inundadas. 
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Monitoramento Climatológico

O monitoramento de variáveis climatológicas e

meteorológicas tem como base de dados as informações

publicas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de

Meteorologia, que nos permite observar mudanças no

comportamento da precipitação em relação aos meses de

novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. è

possível observar uma expressiva diminuição da

precipitação na porção nordeste do estado do Amazonas

com variações negativas de -100mm. Este momento marca

o aumento das temperaturas em todo o Estado, também

com a diminuição da precipitação e ocorrência de

tempestades. Para o rio Negro, no mês de abril, foram

observadas anomalias positivas de precipitação de São

Gabriel da Cachoeira a Novo Airão, chegando +200mm no

extremo Noroeste.

Para os próximos meses é esperada a diminuição da

pluviosidade na região em comparação ao trimestre de

março/maio de 2022. Há previsão de altos índices de

precipitação para o município de São Gabriel da

Cachoeira, contudo, estes números vêm diminuindo à

medida que observamos a porção leste do Estado. Mesmo

com a anomalia negativa de Temperatura da Superfície do

Mar (TSM) influenciando diretamente as chuvas na região,

podemos esperar momentos mais secos. Na prática, é

válido  ações de prevenção a incêndios, além da

continuidade das ações de treinamentos de brigadistas e

educação ambiental. 


