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

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

ambientais na região, utilizamos dados de fontes de 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

Os primeiros voos do Carapanã-Açu (RPA) foram realizados na Reserva Extrativista do Rio Unini, especificamente na

comunidade do Tapiira, com o intuito de executar testes operacionais do equipamento e mapeamento da sede da

comunidade, além da sua área de uso imediato no entorno dela. Foram mapeados cerca de 150 hectares com resolução

espacial de 5 cm, a uma altitude de aproximadamente 200 metros de altura em relação ao solo. Como resultado,

obtivemos: modelos digitais de elevação; nuvens de pontos, texturas, ortomosaicos e ínces de vegetação.  O

mapeamento foi considerado um sucesso e novos voos estão sendo planejados para o território do Mosaico do Baixo Rio

Negro - MBRN.

MAPEAMENTOS AÉREOS PELO MOSAICO

Figura 1. Operação de levantamento aéreo com RPA. Figura 2. Resultado do levantamento.



www.fva.org.br

BOLETIM DE MONITORAMENTO DO MOSAICO DO BAIXO RIO NEGRO – FUNDAÇÃO VITÓRIA AMAZÔNICA
PROJETOS ROTAS E PEGADAS

Monitoramento do desmatamento e degradação ambiental

Monitoramento dos focos de calor

Neste quinto boletim, o monitoramento do desmatamento foi atualizado para o período de maio a julho, sendo agregados

dados de degradação ambiental por meio dos alertas do DETER, além dos alertas de desmatamento. Neste sentido,

buscamos melhorar o monitoramento, validando as informações - referente aos meses já citados - registradas por meio de

imagens da constelação Planet, que registrou 5 novos alertas de desmatamento e degradação ao longo do território do 

 Mosaico. A Unidade de Conservação (UC) mais afetada foi a APA da Margem Direta do Rio Negro - Setor

Puduari/Solimões, seguida pela APA da Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã-Açu/Tarumã-Mirim. Quanto às

demais UCs, não apresentaram novos focos além daqueles já monitorados nos meses anteriores. 

Neste momento foi identificado um aumento no número de focos na Área de Proteção Ambiental da Margem Direta do

Rio Negro - Setor Puduari/Solimões, resultado da abertura de novas áreas. Outras porções de território, como a Área de

Proteção Ambiental da Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã-Açu/Tarumã-Mirim, também apresentaram

números maiores de focos de calor por influência direta da abertura de ramais e supressão vegetal no entorno da BR-174.

Focos de calor isolados foram identificados tanto no Parque Nacional do Jaú, Reserva Extrativista do Rio Unini e Reserva

de Desenvolvimento Sustentável Amanã, o que representa a abertura de novos roçados no momento de vazante dos rios.

Por fim, destaca-se maior influência de estradas e ramais como vetores para o desmatamento e focos de calor da região

do Mosaico do Baixo Rio Negro - MBRN, necessitando de ações de combate e fiscalização por parte dos órgãos

competentes do Estado. É nítida a dinâmica dos processos de abertura e queima de novas áreas. Com a identificação dos

alertas é possível evitar novos focos de calor com a intervenção in loco, incluindo atividades de prevenção, como

educação ambiental, roçados sem fogo e outras técnicas que, aplicadas nestes territórios poderão evitar novos ilícitos

ambientais. 

Figura 3. Gráfico de alerta de desmatamento e degradação ambiental.
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Com o aumento dos focos de calor no segundo semestre de 2022, o que já é esperado para o momento, a

Fundação Vitória Amazônica, em parceria com o Serviço Florestal Americano e a Unesco, está implementando o

Programa de Combate a Incêndios na Reserva da Biosfera da Amazônia Central - RBAC. As áreas beneficiadas

pelo  são: a Reserva Extrativista do Rio Unini, Parque Nacional do Jaú, APA do Maroaga e Reserva de

Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Espera-se, com esta iniciativa, capacitar cerca de 44 brigadistas, em quatro

brigadas, equipadas para a prevenção e combate a queimadas na região. Além da formação, outras atividades

como o monitoramento em tempo real e capacitações serão realizadas, de forma a dar continuidade as ações já

realizadas pela FVA na temática monitoramento e combate a queimadas e incêndios na região. 

Figura 4. Focos de calor MBRN (01 Maio de 2022/14 de Agosto de 2022.

Figura 5. Reserva da biosfera da Amazônia Central. Figura 6. Projeto de Prevenção e combate a queimadas .
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Monitoramento Hidrológico

Após o pico da cheia, entre junho e julho, o processo de vazante teve início para a bacia do rio Negro, na porção

territorial do Mosaico do Baixo rio Negro. Tanto para a régua de Manaus como para a de Barcelos, o processo de vazante

iniciou no mês de julho, porém ainda acima da permanência de 15-85%, a vazante pode ser considerada normal para

período, apenas considerando, ainda, o nível elevado da cota. Para Manaus, a cheia de 2022 não ultrapassou o momento

histórico de 2021, no entanto, o nível elevado, acima dos 29 metros, causou impactos a infraestrutura urbana, alagando as

áreas próximas ao nível dos rios. No município de Barcelos, a dinâmica da enchente foi acentuada, ultrapassando os

números de 2021, sendo 2022 a maior cheia para a região. Este evento atípico, gerou prejuízos às infraestruturas urbanas,

alagando comunidades, roçados e impactando diretamente o cotidiano das populações. 

A média de vazante nos últimos dias para a régua de Manaus é de cerca de -5cm a -7cm por dia, um processo de vazante

expressivo, que irá perdurar até meados outubro, onde o rio chegará ao seu pico de seca. Com as anormalidades já

expressadas nos últimos anos, o monitoramento pode evidenciar novamente, níveis altos da cota do rio Negro no momento

do início da enchente, o que ainda não é possível afirmar. Porém, destacamos a importância de se anteceder a estas

ocorrências, minimizando os impactos dos eventos extremos no cotidiano das populações e tornando-as mais resilientes. 

Figura 9. Reserva da biosfera da Amazônia Central . Figura 10. Reserva da biosfera da Amazônia Central .

Figura 7. Gráfico de cota régua de Manaus. Figura 8. Gráfico de cota régua de Barcelos.
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Monitoramento Climatológico

Neste momento, as chuvas começam a diminuir na região

amazônica, influenciando assim a diminuição do nível dos

rios, junto a temperaturas mais elevadas. Para o Rio Negro,

observa-se uma anomalia de precipitação que se estende

de São Gabriel da Cachoeira, passando pelo Estado de

Roraima, chegando até o extremo norte do Pará. A

variação negativa está no intervalo de -300 mm a -50 mm

em porções distintas do território. A falta de chuvas,

influencia diretamente na qualidade do ar, na diminuição

da umidade relativa, além do processo de vazante nos rios

da margem esquerda do Rio Negro. Este momento é

marcado pelo início das queimadas na região, contribuindo

para o aumento da circulação de materiais particulados e

aerossóis, o que pode ser comprovado pelo pôr-do-sol

avermelhado.
Para os proximos meses, é esperado a diminuição da

pluviosidade na região, assim como o aumento de focos

de calor. Porém destaca-se, ainda, uma elevada

precipitação no extremo noroeste do estado. Na porção

territorial do alto rio Negro, é esperado precipitação de

700 mm entre os meses de agosto e outubro. Esses

valores diminuem à leste e, no baixo rio Negro, espera-se

entre 300 a 400 mm de chuva nos próximos meses.

Ressalta-se, ainda, a influência do evento La Niña nas

condições de circulação atmosférica, o que pode trazer

alterações nos volumes de chuva, além de fortes secas em

outras porções do território. 

Figura 11. Mapa de anomalia de preciptação para Julho de 2022 .

Figura 12. Mapa de previsão de precipitação
(agosto-setembro-outubro de 2022). Figura 13. Mapa da anomalia de temperatura da superfície

do mar de 16-31 de julho de 2022.


