
BOLETIM DE MONITORAMENTO DO MOSAICO DO BAIXO RIO NEGRO – FUNDAÇÃO VITÓRIA AMAZÔNICA

www.fva.org.br

Boletim de Monitoramento LabGEO 
Projeto Rotas e Pegadas

# 06 

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

Com a evolução das geotecnologias e do sensoriamento remoto, algo que não era possível para a sociedade civil, hoje

está acessível. Há poucos anos, as imagens de satélite gratuitas disponibilizadas eram entregues pelo Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE) e tinham resolução espacial de cerca de 30 metros e resolução temporal de 18 dias. Entretanto,

a partir do desenvolvimento tecnológico, o resultado foi o aumento das fontes de dados e dados orbitais aprimorados,

configurando-se na resolução espacial aprimorada de 2,7m com revisita diária a pontos na superfície terrestre. Vale

ressaltar que, essa evolução aconteceu de maneira rápida e exponencial. Atualmente, o LabGEO/FVA possui parceria com

o Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) para acesso a imagens diárias do Sistema Planet Scope, além

de mosaicos mensais. Outras fontes de dados podem de acessadas como a constelação Sentinel, Cbers, LandSat, ASTER,

Copernicus e ALOS/PALSAR.

Monitoramento de dados em tempo real

Figura 1. Operação de levantamento aéreo com RPA. Fonte: EESA. Figura 2. Resultado do levantamento. Fonte: PlanetScope.

https://www.nicfi.no/
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Monitoramento do desmatamento e degradação ambiental

Monitoramento dos focos de calor

Neste sexto boletim, o monitoramento do desmatamento foi atualizado para o período de agosto a dezembro de 2022,

além dos alertas de desmatamento, foram agregados dados de degradação ambiental, por meio dos alertas do DETER.

Neste sentido, buscamos melhorar o monitoramento, validando as informações referentes aos meses já citados por meio de

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

território do Mosaico. A Unidade de Conservação (UC) mais afetada foi a Área de Proteção Ambiental (APA) da Margem

Direta do Rio Negro – Setor Puduari/Solimões, seguida pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio

Negro. Quanto às demais UCs, em sua grande maioria, não apresentaram novos focos além daqueles já monitorados

anteriormente. Parte destes números são resultados do aumento da temperatura e diminuição da umidade entre os meses

de agosto e outubro, causados pelo aumento das chuvas no final do ano.

Entre os meses de agosto a dezembro de 2022, registrou-se um aumento significativo no número de focos de calor na

APA da Margem Direta do Rio Negro - Setor Puduari/Solimões, e RDS do Rio Negro, resultado da abertura de novas

áreas. Outras porções de território, como a APA da Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã-Açu/Tarumã-Mirim e a

APA Setor Aturiá/Apuauzinho, 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 (Resex) do Rio Unini, RDS Amanã, Parque Estadual Rio Negro-Setor Norte e na Resex

Jauaperi Rio Branco, o que representa a abertura de novos roçados no momento de vazante e início do período de cheia

dos rios, que normalmente ocorrem no final de cada ano.

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 como os que ocorreram no Parque Nacional (PARNA) do Jaú no mês de setembro de 2022. 

Figura 3. Gráfico de alerta de desmatamento e degradação ambiental.
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O Parque Nacional do Jaú, uma das maiores e mais importantes Unidades de Conservação da Amazônia, fica

localizado a 220km de Manaus, entre os municípios de Novo Airão e Barcelos. É considerado um dos maiores

parques nacionais do Brasil e do mundo com seu ecossistema praticamente intacto. Em 2022, especificamente no

final do mês de setembro, o parque foi acometido por um incêndio, cujo estopim ainda está sob investigação,

que atingiu médias proporções e consumiu uma área que já havia sido atingida pelo fogo em meados de 2015. O

incêndio foi combatido pelos brigadistas do ICMBio, perdurando por mais de cinco dias. Pelas imagens de

satélite, estima-se mais de 20 hectares da área destruída pelo fogo. Por ser uma área já queimada, havia muito

combustível no solo, o que, agregado ao forte calor na região, desencadeou o aumento do número de focos.

Incêndios destas proporções são perigosos para a vida silvestre e, em sua maioria, são apenas controlados com a

ocorrência de chuvas. Para outras informações consulte: https://amazoniareal.com.br/incendio-atinge-parna-jau-

e-icmbio-pede-apoio-para-combater-o-fogo/.

Figura 4. Focos de calor MBRN (15 de Agosto de 2022/31 de Dezembro de 2022).

Figura 5. Incêndio florestal no PARNA Jaú, setembro de 2022.
Fonte: Agência Amazônia Real.

Figura 6. Parna Jaú em chamas, setembro de 2022.  
Fonte: Agência Amazônia Real.

O caso do Incêndio no PARNA Jaú 
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Monitoramento Hidrológico

Neste trimestre, o pico da vazante - iniciada em julho - se deu entre os meses de outubro e novembro, com a ocorrência

de um pequeno repiquete, em novembro, nas réguas de Barcelos e de Manaus, iniciando o processo de enchente em

seguida. Para régua de Barcelos, é válido destacar um novo momento de vazante identificado no mês de dezembro,

estando a cota dentro da permanência de 15% a 85%, porém com o nível ainda acima da normalidade para o período. Em

Manaus, a cota encontra-se em subida, contudo cerca de quatro metros abaixo da cota no mesmo momento de 2021, ano

da máxima histórica. Ainda é cedo para afirmar a amplitude da cheia de 2023, mas continuamos monitorando o processo

de enchente e também as condições de aumento de pluviosidade na região.

A média de enchente nos primeiros dias do ano para a régua de Manaus é de cerca de +4,66cm por dia, com pico de +7cm

de enchente no dia 03. Pode-se considerar um processo enchente normal para o período e esperar momentos de maiores

cotas de enchente para o mês de março onde a subida diária poderá chegar a 11cm. A montante de Novo Airão, a cheia já

começa a encobrir praias e lajeiros de rocha, o que torna o momento bastante perigoso para a navegação. O aumento das

chuvas, neste início de ano, pode acelerar esta subida e, em abril de 2023, apenas as praias mais altas estarão de fora.

Figura 9. Reserva da Biosfera da Amazônia Central em
dezembro de 2022.

Figura 10. Reserva da Biosfera da Amazônia Central em
dezembro de  2022.

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

Entre outubro e novembro houve uma diminuição nos

índices de pluviosidade para a região do baixo rio Negro,

principalmente próximo à Manaus. Em outro ponto, houve

uma anomalia positiva de precipitação na margem

esquerda do rio Negro, o que inclui os municípios de Santa

Isabel, Barcelos, Novo Airão e porções de São Gabriel da

Cachoeira. O Instituto Nacional de Meteorologia, ainda

não disponibilizou dados de Dezembro de 2022 para o

acompanhamento da evolução da pluviosidade. Porém,

empiricamente, é válido afirmar um aumento expressivo de

tempestades com alertas de chuvas intensas para a região

de Manaus com perigo potencial. Estas chuvas são

esperadas para os meses de janeiro e fevereiro com

tendências de temperaturas mínimas próximas de 23º C e

máximas de 32º C. 
Para os próximos meses é esperado o aumento da

pluviosidade na região principalmente na região de São

Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, com anomalias

positivas de 700 a 800mm, e na porção territorial que

compreende os municípios de Manacapuru e Novo Airão

com anomalias positivas que chegam próximas a 1000mm

de chuva. Esta realidade reflete em todo território

nacional, com exceção das regiões Nordeste e Sul com

anomalias negativas de pluviosidade. Em relação à

Temperatura da Superfície do Mar (TSM), as anomalias

negativas continuam a apresentar uma La Niña que pode

perdurar nos próximos meses. 

Figura 11. Mapa de anomalia de precipitação de novembro de 2022.

Figura 12. Mapa de previsão de precipitação
(Novembro - Dezembro/2022 - Janeiro/2023). 

Figura 13. Mapa da anomalia de temperatura da superfície
do mar de 16-31 de Dezembro de 2022.


