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RESUMO

Nesta pesquisa foi avaliado o efeito da dinâmica sazonal do nível d´água do rio
Amazonas, sobre a caracterização morfológica dos sistemas lacustres. A área de estudo
selecionada para esta pesquisa compreende a faixa da planície de inundação do Rio
Amazonas, que se estende do rio Madeira, ao rio Tapajós. O presente trabalho teve
como hipótese que a análise multi-temporal de dados multi-sensores permite identificar
a relação entre a morfologia lacustre e o aporte de diferentes tipos de água na planície
de inundação. Para tanto foi utilizado um conjunto de dados que inclue imagens JERS1/SAR e MOD09/TERRA, correspondentes às épocas de cheia e de vazante do Rio
Amazonas. Esses dados foram integrados e analisados por meio dos softwares SPRING
4.0 e IDRISI Kilimanjaro. Os procedimentos metodológicos incluiram: montagem do
banco de dados; definição da legenda; processamento da imagem (fusão, segmentação,
classificação e edição matricial); mapeamento morfológico e análise quantitativa.
Definiram-se quatro classes de morfologias lacustres: Circular/Oval; Alongado;
Composto e Dendrítico. A análise dos resultados mostrou que: (1) a área ocupada pelos
sistemas lacustres na área de estudo representa 22% da área total no período de cheia e
18% na época de vazante; (2) verificou-se que, ao mesmo tempo, houve uma redução no
total de lagos da época de vazante para a de cheia, entretanto ocorreu uma expansão na
área dos lagos durante o período de cheia; (3) os lagos de forma circular/oval são os que
ocorrem com maior freqüência na área de estudo, em ambas as épocas; (4) a imagem do
mosaico GRFM/JERS-1, não proporcionou um bom resultado na caracterização das
morfologias lacustres, por outro lado, a integração de imagens de sensores de
microondas e óptico mostrou-se mais adequada a esse tipo de estudo.

USE OF REMOTE SENSING TO STUDY AMAZON RIVER SEASONAL
DYNAMIC ON FLOODPLAIN LAKE SYSTEM MORPHOLOGY.

ABSTRACT
This research assesses the effect of Amazon River seasonal dynamic on the morphology
of its floodplain lake systems. The study area includes an Amazon River floodplain
extending from Madeira River confluence to Tapajós River confluence. The hypothesis
guiding this study is that multi-temporal analysis of multi-sensor data allows the
identification and mapping of lake morphology and asses the contribution of different
types of water to the variability of lake shape distribution. To carry out the research
GRFM mosaics of SAR/JERS-1 images and MOD09/TERRA images acquired at low
and high Amazon River water level were used. These data were integrated and analyzed
with the aid of SPRING 4.0 and IDRISI Kilimanjaro software. The main steps in the
research were: data base implementation; legend definition; image processing (fusion,
segmentation, classification and edition); morphological mapping and quantitative
assessment. Four classes of lacustrine morphology were defined in this study:
circular/elliptical; elongated; composite; and dendritic. Result analysis showed that: (1)
the area occupied by lake systems in the study area decreased from 22% of the total area
during the high water season to 18% in the low water season; (2) it was verified that, on
the same time, there was a reduction on the total number of lakes on the low water to
the high water period, meanwhile occurred a lake area expansion during the high water;
(3) the most common lake type is the circular/elliptical; and (4) GRFM/JERS-1 mosaics
images did not provide a good result on the characterization of the lake morphology due
to its sensitivity to flooded vegetation, however, the integration of SAR and optical
sensors is suitable for this type of study.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

A bacia Amazônica é um dos sistemas fluviais mais importantes do mundo. Vários
aspectos fazem desta bacia uma área de particular interesse para as pesquisas de
ambientes fluviais, principalmente porque sua área de drenagem, com aproximadamente
6,5 milhões de Km2 (Silva et al., 1976), comporta uma das mais espetaculares regiões
fitogeográficas que concentra boa parte da biodiversidade do planeta: a floresta
Amazônica.
O interesse de pesquisar esta região aumenta ainda mais se considerados os poucos
dados científicos disponíveis. A planície de inundação, por exemplo, é considerada um
dos ambientes menos conhecidos do mundo e um dos mais ameaçados pela atividade
humana (Junk e Weber, 1996).
A ocupação de um ambiente em constante transformação, como as planícies, onde os
processos de erosão e deposição atuam segundo escalas horárias, exige que qualquer
tipo de ocupação seja precedida de um planejamento que contemple uma ampla base de
dados bióticos e abióticos. Bióticos porque este tipo de ambiente suporta em geral uma
grande biodiversidade e, abióticos porque a dinâmica hídrica do sistema é o principal
elemento para o seu funcionamento. A alteração da ocupação e uso do solo pode levar a
profundas modificações de curto prazo nestes sistemas, as quais podem, em termos
gerais, produzir danos irreversíveis (Simões et al., 1999).
O estudo da planície é um desafio, devido à sua dimensão semi-continental, à imensa
diversidade natural e cultural e às dificuldades impostas pela floresta equatorial e por
áreas alagadas, lagos e imensos rios, o que exige a ajuda da tecnologia, especialmente a
espacial (Novo et al., 1998).
Embora os problemas a que está sendo submetido este sistema fluvial, sejam
freqüentemente citados na mídia, pouco é conhecido a respeito de sua dinâmica

hidro/geomorfológica. Estima-se que a superfície ocupada por apenas um dos tipos de
ecossistemas alagáveis da Amazônia, a planície de inundação dos grandes rios da
Amazônia central, possui uma área de aproximadamente 300.000 Km2 (Junk e Weber,
1996; Melack, 1984). Este ecossistema comporta um complexo sistema de lagos de
distintos tipos, os quais formam um intrincado mosaico que sustenta uma grande
biodiversidade, assim como possui um papel fundamental no comportamento
morfo/hidráulico do sistema fluvial principal, o Rio Amazonas.
Vários pesquisadores destacam a importância dos sistemas lacustres na questão do
manejo dos recursos hidrícos na Amazônia (Melack, 1984; Sieppel et al. 1992).
Segundo Sieppel et al. (1992), os lagos ocupam cerca de 11% da calha do Rio
Amazonas que inclui 62.000 Km2 de várzea. Estes ambientes são componentes
importantes das áreas inundáveis e essenciais para a sustentabilidade dos recursos
pesqueiros da Amazônia, pois se comportam como um grande sistema físico aberto,
recebendo e transferindo energia simultaneamente.
Muitos organismos aquáticos e terrestres, endêmicos da Amazônia, dependem das áreas
alagáveis para seu habitat e se alimentarem em estágios críticos ao longo de suas vidas
(Forsberg et al., 2000). Uma grande variedade de peixes, pássaros, répteis e espécies de
primatas alimentam-se de frutos e sementes produzidas pelas árvores e gramíneas
durante a estação cheia (Goulding, 1990). Outras faunas aquáticas alimentam-se de
invertebrados, detritos e algas associadas à vegetação inundável (Junk, 1973; Goulding
et al., 1998). Grandes variedades de espécies comerciais da Amazônia só são
encontradas nestes ambientes alagáveis (Forsberg et al., 2000). A vegetação deste
ecossistema também é um importante refúgio para larvas de peixes e outros pequenos
organismos de predadores vertebrados (Forsberg et al., 2000). A distribuição destas
espécies está efetivamente ligada e associada às características deste ecossistema
(Forsberg et al., 2000).
A principal dinâmica ecológica da planície de inundação é o pulso de inundação (Junk,
1989). Os lagos armazenam a água e o sedimento transportados pelo rio durante as
cheias, possibilitando o equilíbrio do sistema como um todo, e atuando como berço para

uma grande biodiversidade aquática. Com a subida da água, os peixes invadem os
campos e as florestas, alimentando-se dos organismos que ocupam esses ambientes.
Muitas espécies de plantas se reproduzem nessa época, criando uma importante fonte de
alimentos para os animais aquáticos. Com a vazante, muitos peixes deixam os lagos e
campos e formam cardumes para migrar rio acima (Junk, 1997).
Os pulsos modulam a proporção dos diferentes tipos de água na planície. As
características físico-químicas das águas que percorrem a bacia amazônica são um dos
vetores responsáveis pelo funcionamento dos ecossistemas alagáveis. Sioli (1984)
propôs uma classificação geral destas águas em três tipos, baseado na carga sólida e
dissolvida: rios de água turva, barrenta e amarela são chamados por ele de rios de água
branca; rios de água limpa e transparente, de cor verde, verde amarelo, verde oliva são
chamados de rios de água clara; os rios de água transparente, de cor verde escuro,
marrom, são chamados de rios de água preta.
Os rios de águas pretas têm níveis extremamente baixos de nutrientes. Já os rios de
águas claras têm maior variação na quantidade de sedimentos que os rios de água preta,
portanto, são ricos em matéria dissolvida (Sioli, 1984).
Os rios de águas brancas carregam muito sedimento, freqüentemente originado dos
Andes e encostas pré-Andinas (Sioli, 1984). As maiores capturas de peixes provêem
desses rios, que possuem pH neutro, além de habitats para reprodução, alimentação e
refúgio com uma alta abundância íctica (Junk, 1983). Em contraste, as águas pretas não
transportam grandes quantidades de material em suspensão, apresentam um pH ácido e
uma menor abundância de peixes (Junk, 1983).
O sedimento carregado pelos rios de águas brancas é depositado nas terras baixas,
criando extensas planícies inundáveis (Furch, 1984), as quais originam um complexo
ecossistema de lagos, lagoas, ilhas, restingas, chavascais, paranás e muitas outras
formações.
A origem e morfologia de lagos refletem os eventos químicos, físicos e biológicos que
ocorrem nestes ambientes e influenciam no controle do metabolismo e do clima interno

do lago (Wetzel, 1976). A penetração de radiação solar, a formação de correntes
horizontais e verticais, a amplitude de atuação do vento, a existência de baías ou
reentrâncias, os aportes originários da bacia de drenagem, são todos exemplos de
condicionantes morfológicos que afetam significativamente, tanto a localização de
macro e microorganismos na massa líquida, quanto a distribuição de compostos
químicos nas suas formas dissolvida e particulada (Sperling, 1999).
A temperatura e a estratificação dependem da morfometria e volume do lago. Estes
parâmetros afetam a distribuição de compostos químicos, nutrientes, e organismos; o
metabolismo de sistemas de água doce é influenciado pela variação gradual da
geomorfologia e de como esta foi alterada ao longo do tempo (Wetzel, 1976). Portanto,
a forma destes sistemas influi de maneira relevante em todo o metabolismo do
ecossistema.
O conhecimento gerado pelo Projeto LBA – Experimento de Grande Escala da
Biosfera-Atmosfera na Amazônia - está mostrando que a compreensão do ciclo do
carbono na Amazônia requer mais do que simples medições, em pontos espalhados, das
trocas entre biosfera e atmosfera ou o monitoramento de mudanças nos estoques de
carbono na biomassa (Nobre, 2004). Esta compreensão requer o desvendamento das
complexidades espaciais e de processos dos ecossistemas. Para tanto, segundo o mesmo
autor é necessário o particionar os ambientes e direcionar as pesquisas para: (1)
estratificação e compilação de ambientes com dados de sensoriamento remoto existentes
(JERS, SRTM); (2) definição de máscaras para cada ambiente; e (3) sensoriamento
remoto e biometria feitos com base em ambientes (Nobre, 2004).
Nesse contexto, o principal objetivo desta pesquisa é avaliar o efeito da dinâmica
sazonal do Rio Amazonas sobre a morfologia dos sistemas lacustres presentes em sua
planície de inundação, usando dados de sensores remotos. As diferentes morfologias de
lagos estão intimamente associadas aos processos sedimentares, aos aportes recebidos
do canal principal (rio Amazonas) e aos diferentes tipos de água presentes em seus
tributários. Assim sendo, avalia-se a hipótese de que a análise multi-temporal de dados
multi-sensores permite identificar a relação entre os tipos de morfologias lacustres, a

dinâmica sazonal do Rio Amazonas e o aporte sedimentar provenientes de diferentes
tipos de água recebidos pelo canal principal. Esta pesquisa foi desenvolvida para um
setor da planície de inundação do Rio Amazonas, entre os rios Madeira e Tapajós, e tem
também os seguintes objetivos específicos:
•

Contribuir para estudos sobre (1) manejo de lagos; (2) sustentabilidade pesqueira
e (3) modelagem ambiental; definindo máscaras para os ambientes lacustres
referentes às épocas de cheia e de vazante.

•

Avaliar os dados do mosaico GRFM/JERS-1 e da fusão de dados SAR/JERS-1 e
MOD09/TERRA na caracterização da morfologia dos sistemas lacustres da
planície aluvial do Rio Amazonas, tanto para a época de cheia quanto para a de
vazante;

•

Classificar e quantificar os sistemas lacustres em função de suas características
morfológicas, tanto para a época de cheia quanto para a de vazante;

•

Estimar a área de expansão dos lagos em função da dinâmica sazonal do Rio
Amazonas;

•

Estimar o total de área (Km2) que estes ambientes ocupam dentro da área
alagada pelo Rio Amazonas, para as duas épocas (cheia e vazante) na resolução
espacial utilizada (100 m).

CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Teoria dos pulsos de inundação
A natureza cambiante das planícies de inundação diferencia este tipo de ambiente de
outras áreas úmidas, que tem um nível de água relativamente constante como, por
exemplo, turfeiras, pântanos, ou as zonas litorâneas de muitos lagos (Junk, 1997). A
FIGURA 2.1 representa a posição das planícies de inundação em relação a outros
ecossistemas aquáticos e terrestres.

FIGURA 2.1 - Posição das planícies de inundação em relação a outros ecossistemas
aquáticos e terrestres.
FONTE: adaptado de Junk, 1997.
Abordagens teóricas e metodologias que desconsideraram essa dinâmica anual
mostraram-se ineficientes uma vez que, em virtude da previsibilidade do ritmo anual de
mudanças do ambiente físico, ao longo do tempo geológico, a biota adaptou-se,
reagindo a essa dinâmica (Junk, 1997). A abordagem que discute de uma maneira mais
abrangente estes ambientes é a teoria dos pulsos de inundação (Junk, 1989).

O conceito de pulsos de inundação é baseado nas características hidrológicas do rio, sua
bacia de drenagem e sua planície de inundação (Junk, 1997). Segundo Junk (1989), as
planícies de inundação são áreas que recebem periodicamente o aporte lateral das águas
de rios, lagos, da precipitação direta ou de lençóis subterrâneos, sendo de particular
interesse na região amazônica aquelas associadas a rios e lagos.
As implicações decorrentes da regularidade do padrão de inundação, e da sua duração,
são de importância ecológica sendo de sua responsabilidade as modificações anuais do
ambiente, determinando fases terrestre e aquática distintas (Junk, 1997).
Devido a esta característica cambiante, as planícies de inundação ocupam uma posição
intermediária entre sistema aberto, sistema de transporte, sistema fechado e sistema
acumulativo. O período de acumulação de substâncias seguido de seu transporte pode
ocorrer em pequenos períodos associado ao ritmo do pulso de inundação, por exemplo,
no caso da produção de matéria orgânica na planície de inundação, ou no intervalo de
centenas ou milhares de anos como no caso do transporte de sedimentos. Durante o
período de vazante, os corpos d´água lênticos são sistemas lacustres e acumulativos.
Conforme o nível de água do rio sobe, estes ambientes assumem a função de
reservatórios; entretanto, durante o período de cheia podem se tornar canais de
transporte de água (Junk, 1997).
2.2 Gênese de lagos fluviais
As atividades de rios são responsáveis pela formação de distintos tipos de lagos, seja
pela deposição de sedimentos, inundação de várzeas ou pelo fechamento de meandros
(Sperling, 1999).
Em regiões onde existem diferenças abruptas de altitude, a força da água sob as rochas
possivelmente irá produzir uma depressão no terreno que poderá se tornar um lago,
desde que o curso do rio seja divergente. Estes tipos de lagos são conhecidos como
Lagos de piscina de mergulho (Plunge-pool lakes) (Wetzel, 1976).

Nos cursos baixos dos rios, onde o gradiente do fluxo d´água é baixo, os processos de
sedimentação e erosão na planície aluvial podem formar vários tipos de lagos. Muitos
lagos são formados ao longo de grandes rios quando sedimentos do canal principal são
depositados como diques na desembocadura de tributários, até que se forme um lago
lateral (Lateral Lake) (Wetzel, 1976).
A deposição de sedimentos também pode ocorrer na desembocadura dos rios em
oceanos, resultando em formações de deltas. A velocidade do rio diminui e os
sedimentos são depositados, que dependendo da intensidade pode isolar partes do
terreno, conduzindo desta maneira à formação de lago. Em geral estes lagos são rasos e
apresentam teores salinos elevados, devido à influência do mar (Sperling, 1999).
Em rios meândricos é também possível que a conjunção de processos de deposição
(margem interna) e erosão (margem externa) os quais provocam o fechamento destes
meandros, acarretando assim a formação de lagos, classificados como oxbows (Oxbows
Lakes) (Wetzel, 1976).
Na Planície Amazônica são também freqüentes os chamados lagos de várzea ou de
inundação, formados pelo preenchimento de depressões com águas provenientes de
cheias de rios. O regime hidrológico destes lagos depende fundamentalmente da
climatologia local, principalmente da relação entre precipitação e evaporação, e da
freqüência de cheias dos rios adjacentes. Nestas ocasiões pode ocorrer a
intercomunicação entre lagos e rios (Sperling, 1999).
Drago (1976) desenvolveu uma classificação para lagos de origem fluvial, baseado na
gênese e evolução destes ambientes. Seguindo a classificação deste trabalho, intitulado
“Origen y classificacion de ambientes leníticos em llanuras aluviales”, na planície de
inundação do Rio Amazonas são encontrados principalmente os seguintes tipos de
lagos:

2.2.1 Lagos de canal abandonado
Este tipo de lago é originado quando um canal se divide pela presença de uma ilha.
Durante este processo pode ocorrer que um dos canais receba uma maior vazão, isto
significa um maior desenvolvimento em sua largura e profundidade. Paralelamente, o
outro canal, diminui a vazão e a velocidade de suas águas, começando então a colmatarse de sedimentos, em sua desembocadura. Um processo similar se repetirá na
confluência, onde o canal principal acumula depósitos de areia em forma de diques.
Assim, o canal abandonado se transforma num sistema lacustre (Drago, 1976)
(FIGURA 2.2).

FIGURA 2.2 – Lagos de canal abandonado (1). Tampão de sedimentos (2).
Devido a sua origem, estes lagos apresentam espelhos d´água estreitos, e com o
desenvolvimento longitudinal geralmente sinuoso, ainda podem incluir grandes trechos
retos (Drago, 1976).
2.2.2 Lagos oxbows
As sucessivas curvas que normalmente apresenta um rio são conhecidas como
meandros. Devido a processos de deposição (margem interna) e erosão (margem
externa), os meandros tendem a acentuar sua sinuosidade, chegando a estrangular os
meandros vizinhos (Drago, 1976). Segundo Drago (1976), isto pode ocorrer de duas
maneiras:
(1)

por transbordamento: quando durante uma cheia, a corrente opta pelo traçado

retilíneo, mais curto que o meandro; e

(2)

por tangência a fusão: quando o exagero da curva reduz a zero a margem de

terreno que separa os dois canais paralelos.
Uma vez estrangulado, o antigo meandro forma um sistema lacustre (FIGURA 2.3).

FIGURA 2.3 – (1) Lagos oxbow; (2) Tampão de sedimentos.
FONTE: adaptado de Drago, 1976.
2.2.3 Lagos em espiras de meandro
Denominam-se espiras de meandro aquelas séries de elevações e depressões paralelas
que se observam nas margens convexas dos meandros. As elevações constituem antigas
margens do rio, e as depressões parte de seu canal. Nestas depressões se estabelecem os
corpos d´água que são denominados lagos em espiras. Constituem uma paisagem muito
característica, integrado por vários espelhos de água estreitos e paralelos dispostos em
semicírculo (Drago, 1976) (FIGURA 2.4).

FIGURA 2.4 - (1) Lagos em espiras de meandro; (2) linha de máxima velocidade; (3)
margem convexa de sedimentação; (4) margem côncava de erosão
FONTE: adaptado de Drago, 1976

2.2.4 Lagos em diques
O crescimento de um dique tende a concentrar o fluxo da corrente nos canais que
margeiam o mesmo. Estas correntes laterais vão depositando sedimentos nas bordas e
no extremo, os quais por sua vez são fixados pela vegetação. Este processo origina a
elevação das bordas, conferindo ao conjunto uma forma de ferradura. Ao
desenvolverem-se longitudinalmente, estes diques se unem ficando entre os mesmos
uma superfície mais ou menos côncava, onde se estabelece este tipo de lago
denominado lago em diques. A formação de um novo dique próximo ao anterior repetirá
o fenômeno, resultando na ampliação do banco e na formação de novos lagos (Drago,
1976) (FIGURA 2.5).

FIGURA 2.5 –Formação de um lago em dique.
FONTE: adaptado de Drago, 1976.
2.2.5 Lagos de inundação
Sob a superfície das planícies aluviais próximas dos canais principais, as águas de
inundação acumulam sedimentos de várias granulometrias. Parte da água de inundação
pode ficar retida nas zonas baixas limitadas por esses sedimentos, originando este tipo
de lago (Drago, 1976).
2.2.6 Lagos de barragem
Estes lagos se originam quando um trecho do canal situado entre duas ilhas, é
abandonado por processos de sedimentação em seus extremos (Drago, 1976) (FIGURA
2.6).

FIGURA 2.6 – (1) Lago de barragem.
FONTE: adaptado de Drago, 1976
2.2.7 Lagos de confluência - Rias
A característica mais importante dos lagos de confluência denominados na Amazônia de
rias é a de apresentar rios com a foz totalmente afogada. Este processo ocorre da
seguinte maneira (Drago, 1976): (1) o rio tributário deposita sua carga em forma de
bancos e barras de canal, que são remodeladas pelo mesmo e pelas águas do canal
principal; (2) estes depósitos sedimentares provocam uma diminuição da velocidade da
corrente; (3) se este processo continua, o vale é totalmente bloqueado, deixando um
espelho d´água que posteriormente se transformará em um ambiente lacustre.
2.2.8 Lagos de crevasse
No decorrer das cheias, grande quantidade de água e de sedimentos é dirigida para as
bacias de inundação. Grande parte do transbordamento ocorre nas margens côncavas, e
o excesso de água segue por caneluras e sulcos escavados nos diques marginais
(Christofoletti, 1980). As águas que fluem nesses canais (“crevasses”) dão origem aos
depósitos de rompimento de diques (Suguio, 1990). Os sulcos transversais possuem
padrão e sistemas de drenagem próprios. Desde que iniciado o sulco, as águas das
cheias aprofundam o novo canal e desenvolvem um sistema de canais distributivos
sobre a superfície da face externa do dique e sobre a da bacia de inundação que
alimentam o espelho d´água destinado a transformar-se em um ambiente lacustre

(Suguio, 1990). Um exemplo deste tipo de lago na Amazônia é o Lago Grande de
Curuai, conforme apresentado no capítulo 4 (Ver item 4.2.1.1).
2.3 Morfologia de lagos
Lagos são corpos d’água interiores sem comunicação direta com o mar. Sua água tem,
em geral, baixo teor de íons dissolvidos quando comparada às águas oceânicas. Os lagos
não são elementos permanentes das paisagens da Terra, pois eles são fenômenos de
curta durabilidade na escala geológica, que surgem e desaparecem no decorrer do tempo
(Esteves, 1988).
A capacidade de manter, armazenar e eventualmente fornecer água e a natureza lêntica
desses sistemas (água parada ou com pequeno fluxo longitudinal), tornam os lagos,
reservatórios e áreas alagadas componentes essenciais dos ciclos hidrológico e
biogeoquímico, com grande influência em muitos aspectos da ecologia, economia e bem
estar humano (Lehner e Döll, 2004).
Os lagos amazônicos são morfologicamente dependentes dos pulsos de inundação. Esta
variação na característica morfológica exerce importante influência nos parâmetros
físicos, químicos e biológicos dos lagos, assim como nos eventos de movimento de água
em seu interior, e no grau de carga sedimentar da bacia de drenagem (Wetzel, 1976).
Um lago com contorno irregular das margens, por exemplo, possui devido ao seu
formato dendrítico várias reentrâncias ou baías, onde o tempo de residência da água é
mais elevado (Sperling, 1999). Esta característica favorece, portanto o acúmulo de
material nestas regiões, que são ambientes rasos, de pouca movimentação da água e
com a coluna liquida intensamente exposta à radiação solar (Sperling, 1999). Todas
estas condições proporcionam, tanto a atividade de decomposição de matéria orgânica,
quanto o crescimento de microalgas (Sperling, 1999).
As características morfológicas de lagos e represas sofrem evidentemente diversas
alterações ao longo do tempo (Sperling, 1999). A zona litorânea móvel obtida nesses
ambientes, evita a permanente estagnação e promove a rápida reciclagem de matéria

orgânica e nutrientes, o que resulta em valores de produtividade superiores àqueles
obtidos em condições permanentemente secas ou inundadas (Junk, 1997).
Vários parâmetros morfométricos são utilizados para quantificar e medir os diversos
elementos da forma, como: área, volume, perímetro, comprimento, desenvolvimento do
perímetro e fator de envolvimento. Um dos parâmetros mais utilizados para indicar o
grau de irregularidade do corpo d´água é o índice F, de forma, e consiste na razão entre
o perímetro do lago (l) – medida do contorno de uma figura – em relação ao
comprimento da circunferência de um círculo com área equivalente à do corpo d´água.
F = l /√A * π

(2.1)

Tal que:
F = forma,
l = perímetro dado em metros (m), e
A = área dada em metros quadrados (m2).
Quanto menor o valor do índice F mais próximo de um círculo será a forma do lago.
Qualquer variação no contorno das margens fará com que o valor de F aumente, sendo
tanto maior quanto mais forte for o grau de irregularidade do contorno superficial do
lago (Sperling, 1999).
2.4 Sensoriamento Remoto de Lagos
Apesar da importância ecológica dos lagos, são escassos os estudos e conjuntos de
dados existentes que incluam informações a respeito da localização, extensão e outras
características básicas de corpos d´água abertos e áreas alagáveis em escala global
(Lehner e Döll, 2004). Suas grandes dimensões, sua dinâmica sazonal e principalmente
a dificuldade de acesso limitam o conhecimento sobre tais áreas, o que faz do
Sensoriamento Remoto a única forma viável para sua caracterização e monitoramento
(Novo et al., 1998; Barbosa et al., 2000).
Para este tipo de estudo, a tecnologia de sensoriamento remoto favorece a obtenção de
informações instantâneas sobre amplas áreas e fornece imagens de cobertura global da

terra em crescente qualidade e resolução, possibilitando o monitoramento das variações
espaço-temporais das extensões dos lagos e áreas alagáveis (Lehner e Döll, 2004).
2.4.1 Sistemas de Microondas
As imagens de radar possuem um grande potencial para a identificação, mapeamento e
caracterização qualitativa e quantitativa de feições hidro-geomorfológicas tais como
canais, lagos e extensão de área inundada. Grande parte da superfície d´água é detectada
em imagens de radar devido à diferença do sinal de retorno entre a superfície lisa da
água e a rugosidade da superfície da terra (Lewis, 1998). Esta alta razão de contraste é
baseada no baixo retorno do pulso elétrico da água para o radar e do alto retorno da
vegetação (Lewis, 1998). Entretanto, é claro que, os parâmetros inerentes ao alvo e ao
sistema de imageamento influenciam no pulso retro-espalhado para a antena de radar.
Sensores de radar de abertura sintética possuem grande potencial para estudos de
macrófitas aquáticas e floresta na planície Amazônica principalmente porque: (1) não
são limitados por cobertura de nuvem ou iluminação solar e (2) são capazes de detectar
inundação abaixo da vegetação em alguns comprimentos de onda (Melack et al., 1994).
Ambientes lênticos, como reservatórios, lagos e pântanos, aparecem como áreas escuras
nas imagens de radar e são identificados facilmente. Entretanto para Bryan (1981) esta
visão é extremamente simplificada. O sinal de radar é sensível à rugosidade da
superfície, incluindo aquela dos corpos d´água que nem sempre é lisa para este sistema.
Outras superfícies podem também parecer lisas para o radar, em função do
comprimento de onda e do ângulo de incidência do sistema utilizado. Ainda segundo
Bryan (1981) existe a possibilidade de confusão na identificação de lagos com outros
alvos que aparecem escuros na imagem, especialmente relacionados a: (1) dunas sem
vegetação; (2) sombras; (3) presença de gelo; e (4) vegetação aquática emergente.
Dessa maneira, na utilização de dados de radar devem ser considerados os parâmetros
inerentes ao alvo e ao sistema de imageamento, destacados a seguir, os quais
influenciam no pulso retro-espalhado para a antena de radar.

2.4.1.1 Parâmetros do Sistema de Imageamento
Os parâmetros do sistema radar que mais influenciam o retro-espalhamento são: (1) o
comprimento de onda ou freqüência; (2) a polarização; (3) o ângulo de incidência e (4)
resolução (Lewis e Henderson, 1997). A TABELA 2.1 apresenta as características de
algumas missões de radar de abertura sintética (SAR).
TABELA 2.1 - Características de algumas missões de radar de abertura sintética.
Missão
Lançamento
Comp.
Ângulo de
Polarização
Tempo de
onda (cm) incidência
duração
da missão
SEASAT
1978
L (23,5)
23º
HH
105 dias
SIR-A
1981
L (23,5)
50º
HH
2.5 dias
SIR-B
1984
L (23,5)
15º-64º
HH
8 dias
15º-55º
HH,HV,VV,VH
10 dias
SIR-C/X
1994
X (3,0)
C (5,8)
L (23,5)
ALMAZ-1
1991
S (9,6)
60º-60º
HH
18 meses
ERS-1,2
1995
C (5,6)
23º
VV
JERS-1
1992
L (23,5)
39º
HH
6.5 anos
RADARSAT
1995
C (5,6)
10º-60º
HH
FONTE: Jensen, 2000.
(1) Comprimento de Onda
O comprimento de onda ou freqüência é uma variável importante porque interfere na
profundidade de penetração da radiação e no coeficiente de rugosidade da superfície
Segundo Ulaby et al., (1981), o comprimento de onda (λ) da radiação eletromagnética
(REM) na faixa das microondas afeta sua capacidade de penetração em determinados
tipos de materiais, sob certas condições. Via de regra, quanto maior o comprimento de
onda maior o poder de penetração da radiação na superfície.
A TABELA 2.2 apresenta a relação entre os nomes das bandas de radar e os respectivos
comprimentos de onda e freqüência.

TABELA 2.2 - Bandas de sensores imageadores radar
Banda
Comp. De onda (cm)
Freqüência (GHz)
2,4 a 3,8
8 a 12,5
X
3,8 a 7,5
4a8
C
7,5 a 15
2a4
S
15 a 30
1a2
L
75 a 133
0,2 a 0,4
P
FONTE: Jensen, 2000.
A FIGURA 2.7 apresenta imagens de diferentes comprimentos de onda (Banda C e L)
da área onde se realizou o trabalho de campo desta pesquisa. Estas imagens foram
adquiridas na estação de cheia.
Banda C - RADARSAT

Banda L – Mosaico GRFM/JERS-1

Data da imagem: 28/10/1998

Data da imagem: 08-09/1995

Água Aberta

TERRA FIRME

Água Aberta

MACRÓFITAS AQUÁTICAS

VEGET. INUNDÁVEL

FIGURA 2.7 - Diferenças no poder de detecção em função do comprimento de onda (C
e L) da imagem de Radar.

A FIGURA 2.7 ilustra o resultado da interação da radiação com os corpos de água
aberta, terra firme (1), macrófitas aquáticas (2) e áreas de vegetação inundável (3) em
imagens obtidas na banda L e na banda C. Como pode ser observado nesta figura, na
banda L o sinal de retorno das áreas de macrófitas (2) e vegetação inundável (3) é baixo,
formando uma mancha com tonalidade semelhante à da água aberta. Isso ocorre porque
a profundidade de penetração da radiação de microondas é maior na banda L,
permitindo que a radiação atinja a superfície da água abaixo das macrófitas e da
vegetação inundável, e seja parcialmente espalhada especularmente e parcialmente
atenuada pelo dossel. Já na imagem da banda C, essas áreas aparecem de forma distinta.
Nesta figura pode-se observar ainda que os corpos de água aberta na imagem do
RADARSAT apresentam um maior retro-espalhamento quando comparado à imagem
do mosaico GRFM/JERS-1. Isso ocorre porque a banda C é mais sensível à rugosidade
da superfície da água e, portanto, mais sujeita a mudanças no valor do retroespalhamento pela ação do vento. Na imagem do mosaico GRFM/JERS-1 ocorre um
maior contraste entre a água aberta e a terra firme do que na imagem do RADARSAT
em decorrência da ação do vento ser mais pronunciada em comprimentos de onda
menores.
(2) Ângulo de Incidência (θ)
A quantidade de energia espalhada de uma superfície é fortemente afetada pelo ângulo
de incidência (θ), o que influencia a aparência dos alvos na imagem. Este ângulo é
formado entre a linha de visada inclinada do radar e a vertical local com a superfície
(FIGURA 2.8).

H - altura
V - velocidade
θ - ângulo de incidência
azimute – direção de deslocamento da plataforma
range – direção perpendicular ao azimute

FIGURA 2.8 - Ângulo de incidência θ.

FONTE: adaptado de Ulaby et al., 1981.
Como pode ser observado na FIGURA 2.2 este ângulo aumenta do início da faixa
imageada (near range), onde tende a produzir valores mais elevados de retroespalhamento, em direção ao final da faixa imageada (far range).
(3) Polarização
A polarização descreve a orientação (Horizontal/Vertical) do campo elétrico de uma
onda eletromagnética, que pode ser paralela (HH e VV), ou cruzada (HV e VH); neste
caso a primeira letra refere-se à polarização da radiação transmitida e a segunda à
polarização da radiação recebida pela antena. O grau de penetração da onda num alvo é
influenciado pela polarização utilizada pelo sistema (Dallemand et al., 1993). A
polarização HH é mais sensível a difusores dispostos horizontalmente e a polarização
VV aos dispostos verticalmente (Paradella, 1996). Numa vegetação que possua estrutura
predominantemente vertical, como as gramíneas, a atenuação pode ser mais significante
para a polarização VV do que para polarização HH, o que significa maior penetração de
ondas horizontalmente polarizadas (Allen e Ulaby, 1984).
(4) Resolução
Outro componente do sistema que interfere no retroespalhamento é a resolução das
imagens de radar. Um SAR orbital produz uma imagem que representa a realidade
tridimensional da energia retroespalhada pelas microondas em dimensões range e
azimute (Paradella, 1996). Portanto, neste sistema o tamanho do pixel difere da
resolução. Um pixel corresponde à freqüência espacial com que o sinal de Radar é
amostrado, e não a uma área na cena. A resolução do radar

(FIGURA 2.9) é

considerada em duas direções: paralela à sua linha de vôo (azimuth resolution) e
perpendicular à sua linha de vôo (range resolution).

FIGURA 2.9 - Resolução em range e resolução em azimute.
FONTE: adaptado de Yagoub, 2004
2.4.1.2 Parâmetros Inerentes ao Alvo
Os parâmetros inerentes ao alvo também influenciam no pulso retroespalhado ao radar.
Segundo Lewis e Henderson (1997), esses parâmetros são: (1) a constante dielétrica; (2)
a rugosidade da superfície; (3) o ângulo de inclinação das encostas e sua orientação
(Lewis e Henderson, 1997).
(1) Constante Dielétrica
A profundidade de penetração da onda eletromagnética na superfície é fortemente
influenciada pela constante dielétrica dos materiais. A constante dielétrica é um
indicador da resistência à propagação da onda eletromagnética pelo material em
comparação ao vácuo. O ar tem constante dielétrica igual a 1 e a água 64, para a
radiação de microondas de 3 cm, ou seja, microondas de 3 cm se propagam pela água 64
vezes mais lentamente do que pelo ar. Pelo grande contraste, quando as microondas
atingem a água, a maior parte da energia é refletida especularmente pela superfície.
O aumento da umidade no solo diminui a penetração do sinal do radar sob a superfície e
através dos dosséis da vegetação (Lewis e Henderson, 1997). Dessa forma, a penetração
do sinal do radar na superfície terrestre é inversamente proporcional ao conteúdo de
umidade. A penetração é maior em superfícies secas como areia em ambiente árido
(Elachi, 1987).

(2) Rugosidade da Superfície
A rugosidade da superfície, resultado das inúmeras irregularidades existentes, é um
conceito relativo. Segundo Elachi (1987), a rugosidade é sempre definida em relação ao
comprimento de onda da energia incidente sobre a superfície. Portanto, a aparência do
mesmo alvo pode ser menos ou mais rugosa ou lisa, em duas imagens obtidas em
comprimentos de onda distintos (FIGURA 2.7).
A intensidade do sinal de retorno detectado pelo radar depende da proporção de energia
que é retro-espalhada pela superfície. Quanto maior a rugosidade mais difusa a radiação
espalhada, ou seja, não existe uma direção preferencial para os feixes refletidos.
Em superfícies lisas toda a radiação incidente é refletida com ângulo igual ao ângulo de
incidência, porém na direção contrária. Portanto não ocorre retorno do pulso emitido
para o Radar. Este fenômeno é chamado de reflexão especular. Quando ocorre a
reflexão especular o sinal é totalmente perdido, gerando um nível de cinza baixo na
imagem.
A FIGURA 2.10 mostra o retroespalhamento em superfícies lisas e rugosas. As
superfícies lisas apresentam um retroespalhamento fraco, pois a maior parte da reflexão
é especular; um bom exemplo são as superfícies de rios e lagos. As superfícies rugosas,
como dossel de florestas, apresentam um retroespalhamento forte.

FIGURA 2.10 - Reflexão especular (A) em uma superfície lisa e a reflexão difusa (B)
em uma superfície rugosa.
FONTE: adaptado de Ulaby et al., 1982.

(3) Geometria dos Alvos
A inclinação e a orientação dos alvos em relação à visada do radar influenciam no seu
retroespalhamento. Uma feição geomorfológica orientada paralelamente ao feixe do
radar será menos realçada na imagem do que outra feição orientada perpendicularmente.
Quanto à inclinação, feições com maior declividade, principalmente se voltadas para o
pulso do radar, tendem a ser mais realçadas.
2.4.1.3 Mosaico GRFM – Mapeamento Global de Florestas Alagáveis
As imagens SAR do satélite JERS-1 referentes à vazante e à cheia foram mosaicadas,
calibradas radiometricamente e georreferenciadas pelo Jet Propulsion Laboratory (Hess
et al., 2003). Iniciado em 1995, o projeto GRFM foi coordenado pela Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA) para produzir espacialmente e temporariamente dados
contínuos de cenas SAR sobre regiões tropicais da Terra (Rosenqvist et al., 2000). Com
o objetivo principal de determinar parâmetros sazonais de inundação da bacia
Amazônica, duas séries foram adquiridas, uma para o período de vazante (Agosto –
Setembro/1995) e outra para o período de cheia (Maio – Agosto/1996) do Rio
Amazonas (Freeman et al., 2002). As características dos mosaicos da Amazônia –
GRFM – foram revisadas por Chapman et al. (2002) e estão sumarizados na TABELA
2.3.
TABELA 2.3 – Dados GRFM/JERS-1.
Freqüência/Polarização
Banda L (1,275 GHz)/HH
Intervalo do ângulo de incidência
34 – 43º
Dimensão do pixel
3 arcsec (aproximadamente 100 m)
Período de aquisição (Vazante)
Agosto – Setembro 1995
Período de aquisição (Cheia)
Maio – Agosto 1996
Ruído equivalente σº
- 20 a - 15 dB
Calibração incerta
+- 0.2 dB
FONTE: Hess et al., 2003.
Esses mosaicos foram gerados no formato geográfico com dimensão do pixel de
aproximadamente 100 m. Para isto, aplicou-se nas imagens originais (SAR/JERS-1)
formadas por pixels espaçados de 12,5 m x 12, 5 m, uma reamostragem a partir da

média do nível digital de uma janela de 8 x 8 pixels. Este procedimento, reduziu o
tamanho do mosaico para 1.9 Gbyte por estação e amenizou os efeitos do speckle das
imagens (Hess et al., 2003).
Apesar da calibração radiométrica reduzir o intervalo de processamento, não se tem
certeza do retroespalhamento dentro dos limites de +-0,2 dB, três origens de erro na
calibração no retroespalhamento não foram corrigidas (Chapman et al., 2002).
Primeiramente, erros na calibração along-track (ao longo da órbita) ocorrem devido ao
atraso no tempo de ajuste do ganho de controle automático do instrumento quando passa
de um alvo de alto retorno (ex.: floresta inundada) ou alvo de baixo retorno (ex.: água)
para um alvo intermediário como uma floresta tropical. Esta seqüência é comum em
regiões com rios extensos, e compromete a precisão de classificação do mosaico da
Amazônia. Além disso, devido a poucos dados de campo disponíveis (alta resolução)
para a região da Amazônia, não foi possível corrigir os valores de retroespalhamento
das distorções induzidas pelo terreno. Por último, o ruído termal equivalente ao
retroespalhamento do JERS-1 - SAR no intervalo de 20 para 15 dB, reduziu o range
dinâmico de alvos de baixo retorno como as águas abertas e terreno sem cobertura.
2.4.2 Sistemas Ópticos
Atualmente existem muitos sensores que operam no espectro óptico e que captam dados
com várias resoluções temporais, espaciais e espectrais. A TABELA 2.4 apresenta as
características de algumas missões de Sensoriamento Remoto Óptico.

TABELA 2.4 - Características de algumas missões de Sensoriamento Remoto Óptico.
Resolução
Resolução
Missão
Lançamento
Intervalo
Espacial
Temporal
Espectral
(µm)
LANDSAT
1972
0,45 a 12,5
30 m
16 dias
SPOT HRV
1986
0,50 a 0,73
20 m
26 dias
SPOT
1998
0,43 a 1,75
1,15 km
Diária
Vegetation
AVHRR
1978
0,58 a 12,5
1,1 km
Diária
AVIRIS
0,4 a 2,5
20 m
ASTER
1999
0,52 a 11,65
15 a 90 m
16 dias
MODIS
1999
0,4 A 14,4
250 a 1000 m
2 dias
IRS-1A e 1B
1988-1A
0,45 a 0,86
LISS-I 72,5 m
22 dias
1991-1B
LISS-II 36,5 m
IRS-1C e 1D
1995-1C
0,52 A 0,86
23 a 188 m
5 a 24 dias
1997-1D
FONTE: Jensen, 2000.
Dentre os sensores disponíveis, o Sensor MODIS é o mais adequado ao estudo regional
dos lagos da Amazônia tendo em vista a largura da faixa imageada (2330 km) que
permite a observação de uma grande área numa única visada, a freqüência de revisita
que aumenta a probabilidade de aquisição de dados sem cobertura de nuvem, e a
resolução de 250 m, compatível com a dimensão dos lagos da planície amazônica.
O sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a bordo dos
satélites TERRA e AQUA, é um projeto da EOS/NASA (Earth Observing System/
National Aeronautics and Space Administration). Ele foi desenvolvido visando o
monitoramento global em três áreas de estudo: atmosfera, oceano e terra, com bandas de
resolução espectral e espacial selecionadas para o conhecimento de diferentes
necessidades observacionais e para oferecer uma cobertura global quase diariamente
(Justice, 2002). Entre os sensores imageadores, de baixa e média resolução espacial, já
desenvolvidos, o MODIS é o que possui o maior número de bandas espectrais.
O produto utilizado nesta pesquisa foi o MOD09GQK (MODIS/Terra Surface
Reflectance Daily Global 250 m). O MOD 9 é um produto MODIS de reflectância de
superfície, nas bandas (1 a 7) para o estudo da superfície terrestre (com os

comprimentos de onda centrados em 648 nm, 858 nm, 470 nm, 555 nm, 1240 nm, 1640
nm, and 2130 nm, respectivamente). Este produto é uma estimativa da reflectância
espectral de superfície para cada uma das bandas (Justice et al., 1998).
As bandas do MODIS para o estudo da superfície terrestre (Land bands) possuem
resolução espacial de 250 m (para os canais do vermelho e infravermelho próximo) e
500 m (para os canais do azul, verde e infravermelho distante) que são os valores
nominais para pixels ao nadir. Na extremidade da faixa imageada (swath, que
corresponde a 2.330 km), os pixels crescem com um fator de 2 vezes na direção ao
longo da linha de imageamento (long-track) e de um fator de 5 vezes na direção através
da linha de imageamento, denominado cross-track. Além disso, o erro de geolocalização
é computado no centro de cada pixel, e é devido a incertezas no conhecimento de
localização da plataforma e sua orientação (Justice et al., 2002a). A FIGURA 2.11
representa o modo de varredura do MODIS e o aumento do tamanho dos pixels com a
variação do ângulo de visada.

FIGURA 2.11 - Representação esquemática da varredura do MODIS, mostrando o
aumento no tamanho dos pixels com a variação do ângulo de visada.
FONTE: adaptado de Anderson et al., 2003
O sensor MODIS possui um intervalo quase diário para a revisita de uma área, o que lhe
confere uma grande capacidade para estudos de dinâmicas ecológicas tanto terrestres,
quanto oceânicas.

Para maiores informações a respeito das características dos produtos MODIS o leitor
poderá consultar como referência Justice et al., 1998; Townshend e Justice., 2002 e
Anderson et al., 2003.
2.4.3 Exemplos de Aplicações de Sensoriamento Remoto no Estudo de
Ecossistemas Alagáveis
Melack (1984) estudou e classificou as formas e o número de lagos, bem como calculou
a proporção de cada forma por setores da planície aluvial do Rio Amazonas. Neste
trabalho, seguindo a classificação morfológica proposta por Hutchinson (1957), ele
identificou as seguintes formas de lago: circular/oval, alongada, composto e dendrítico,
descritas na TABELA 2.5.
TABELA 2.5 – Classes morfológicas lacustres identificadas (Melack, 1984).
FORMA
NOME
DESCRIÇÃO
Lagos de formas circulares,
Circular/Oval
subcirculares e elípticas.
Alongada

Lagos que
alongada.

Composto

Lagos que não apresentam uma
forma definida e são combinações
de outras classes.
Lagos de aspecto ramificado.

Dendrítico

apresentam

forma

A forma e o comprimento dos lagos maiores que 100 m, localizados na planície aluvial
do Rio Solimões-Amazonas, foram determinados a partir de mosaicos radar semicontrolados na escala 1:250.000. As imagens que compõem este mosaico foram obtidas
por um sistema radar de visada lateral (SLAR), banda X, com resolução espacial de 15
m, de 1970 a 1971, para o Projeto RadamBrasil. Estas imagens apresentam
características texturais realçadas permitindo claramente reconhecer a geomorfologia
destes lagos.

O número de lagos e a proporção de cada forma variam em diferentes regiões da
planície aluvial (FIGURA 2.12). A planície do alto curso contém 18% de lagos; a
planície do médio-alto curso possui 33%; a planície do baixo-médio curso possui 37%
de lagos e a planície do baixo curso contêm 12% dos lagos.

FIGURA 2.12 – Segmentação da planície aluvial do Rio Amazonas. Alto Amazonas.
(divisa Brasil/Peru – Rio Jutaí); Alto-Médio Amazonas (Rio Japura –
Manaus); Baixo-Médio Amazonas (Manaus – Rio Trombetas) e Baixo
Amazonas (Rio Tapajós – Rio Xingu).
FONTE: adaptado de Melack, 1984.
A região mais representativa da planície, onde se encontra a maior quantidade de lagos,
localiza-se no baixo-médio Amazonas. A morfologia lacustre mais comum na área de
estudo é a redonda/oval, seguida das formas alongadas, compostas e dendritícas.
Sippel et al., (1992) estimaram a área de inundação e as características morfométricas
dos lagos da planície aluvial do Rio Amazonas e seus principais tributários. A área de
inundação da planície aluvial foi estimada usando os mapas geomorfológicos (escala
1:1.000.000) do projeto RadamBrasil, produzidos a partir dos mosaicos semicontrolados das imagens SLAR destacados anteriormente. Todas as áreas classificadas
no mapa como “Apf” (Acumulação – planície fluvial), ou como subdivisões desta
classe, foram consideradas como planície de inundação do Rio Amazonas. Na
identificação e quantificação dos lagos utilizaram-se estes mosaicos e mapas
planimétricos gerados a partir destes mosaicos (ambos na escala de 1:250.000). Para
cada lago mediu-se o comprimento máximo (maior distancia em linha reta sobre a água
aberta) e a largura máxima (perpendicular ao comprimento).

As áreas dos lagos dendríticos foram medidas por planimetria eletrônica. O restante dos
lagos tendem a ter forma elíptica, e suas áreas foram estimadas usando a fórmula da
área de uma elipse. Foi difícil distinguir nas imagens os lagos com comprimento
máximo ≤ a 250 m (≤ 1 mm na escala de 1:250.000). Definiu-se nessa pesquisa duas
classes de lagos: (1) Lagos de Vales Bloqueados e (2) Lagos de Diques Marginais
(TABELA 2.6). Esta classificação foi baseada nas informações disponíveis nos mapas, e
na revisão de trabalhos sobre lagos Amazônicos e lagos da planície aluvial do Orinoco
na Venezuela (Schimidt, 1972; Furch, 1982; Forsberg, 1984; Tundisi, 1984; Hamilton e
Lewis, 1987; Lesack, 1988; MacIntyre e Melack, 1988; Hamilton e Lewis, 1990a).
TABELA 2.6 – Classes morfogenéticas identificadas (Sippel et al., 1992)
NOME

DESCRIÇÃO

FORMA

Lagos de
Vales
Bloqueados

São tributários com vales
bloqueados que geralmente
ocupam áreas além da
escarpa da planície de
inundação. Sua origem pode
ser
explicada
pela
combinação de flutuações
eustáticas glaciais no nível
do mar e subsidência
neotectônica em lineamentos.

Dendrítico

Lagos de
Diques
Marginais

Foram
incluídos
nesta
categoria todos os outros
lagos localizados dentro dos
limites da planície aluvial do
Rio Amazonas. Estes lagos
foram classificados pela
razão do comprimento e da
largura
máxima.
Lagos
arredondados tendem ter uma
suave inclinação na bacia.
Lagos
de
espiras
de
meandros são lagos de canal
em que são separados por
espiras concêntricas.

Circular/Oval Alongado

FONTE: Sippel et al., 1992.

Sippel et al. (1992) estimaram para a planície de inundação do Rio Amazonas uma área
de 92.400 Km2, sendo 11% ocupada por lagos. A distribuição da área alagável da
planície de inundação é variável ao longo do canal principal do Rio Amazonas, mas
tende a ser maior na margem esquerda, especialmente nos trechos a jusante. Eles
quantificaram 6510 lagos na planície de inundação do Rio Amazonas, enquanto Melack
(1984) registrou 8050 lagos. Neste caso, no entanto, foram incluídos alguns lagos de
tributários principais, não quantificados por Sippel et al., 1992.
A classe predominante é a de Lagos de Diques Marginais que possui morfologia
lacustre redonda/oval - alongada. Esta categoria compreende mais da metade do total de
área ocupada por lagos, entretanto somente 10% destes lagos são maiores que 2 km2.
Alguns fatores afetaram a acurácia dos resultados desta classificação:
Apesar desses problemas, os resultados dessas pesquisas são valiosos para o
entendimento da planície aluvial do Amazonas e contribuem para outros estudos.
•

O levantamento do Projeto RadamBrasil não foi instantâneo, o que fez com que
o registro da morfologia incorporasse modificações sazonais da formas dos
lagos;

•

Os dados na banda X possuem baixa penetração no dossel de plantas aquáticas e
da floresta (Lewis, 1997) ocultando, portanto, grande parte das formas lacustres;

•

As distorções geométricas decorrentes do sistema de imageamento de radar
disponível na época. Essas distorções geométricas acarretam erros na
determinação das formas;

•

Na pesquisa desenvolvida por Sippel et al., outro fator a ser considerado é o
efeito das diferentes escalas das imagens e dos mapas que foram usados para
determinar a área dos lagos (1:250.000) e a área total de inundação
(1:1.000.000).

Apesar desses problemas, os resultados destas pesquisas são valiosos para o
entendimento da planície aluvial do Amazonas e contribuem para outros estudos.

As características das imagens de radar JERS-1 permitem uma excelente acurácia na
identificação e mapeamento de áreas alagavéis (Kasischke et al., 1997; Hess et al.,
1998; Rosenqvist et al., 1998; Forsberg et al., 2000; Hess et al., 2003). O comprimento
de onda longo da banda-L (23,5 cm) penetra facilmente a cobertura das árvores e
produz um alto retorno do sinal, através de um espalhamento diedral chamado “doublebounce”, o qual permite que a onda atinja a superfície da água, seja refletida
especularmente por ela, atinja os troncos das árvores e retorne a antena (Kasischke et
al., 1997). Esta interação resulta em uma área clara nas imagens SAR, facilmente
diferenciadas das feições cinza e pretas produzidas pela vegetação terrestre e água,
respectivamente (Forsberg et al., 2000).
Forsberg et al. (2000) utilizaram uma sub-cena do mosaico GRFM/JERS-1 para
pesquisar os efeitos da atividade neotectonica na distribuição das áreas alagáveis na
Amazônia Central, e concluíram que a forte linearidade dos limites destas áreas, bem
discriminados no mosaico JERS-1, evidencia que elas são controladas por tectônica.
Hess et al., (2003) produziram uma máscara de áreas alagáveis usando os mosaicos do
GRFM/JERS-1. Essa máscara representa toda a área que é sujeita a alagamento entre o
nível máximo e o nível mínimo do rio Amazonas e seus principais afluentes. Ela foi
gerada a partir da segmentação das imagens do mosaico GRFM/JERS-1, obtidas em
duas estações (cheia e vazante).

Os segmentos gerados permitiram incorporar a

variabilidade sazonal e os padrões regionais de inundação. Após esta segmentação foi
gerada uma classificação binária de áreas alagáveis e áreas não-alagáveis.
Ainda com relação a estudos da planície de inundação Amazônica com dados de radar,
cabe destacar o trabalho de França et al., (2004) que avaliaram o efeito da variação da
resolução espacial de imagem de Radar sobre a identificação/quantificação de feições
geomorfológicas fluviais de um setor desta planície. Para tanto uma imagem
RADARSAT, adquirida no modo Standard, banda C, resolução de 25 m foi submetida a
uma reamostragem, degradando sua resolução espacial para 100 m, utilizando
abordagem semelhante à empregada na geração dos mosaicos do JERS – 1, ou seja, a
imagem degradada foi obtida a partir da média do nível digital de uma janela de 8 x 8

pixels, considerando que a imagem original era formada por pixels espaçados de 12,5
m x 12, 5 m. Os resultados obtidos por estes autores mostraram que houve uma grande
redução no total de lagos presentes na área de estudo.
As limitações de sensores ativos para estudos hidrológicos, especialmente água líquida,
incluem: (1) informações derivadas de radar são o resultado da interação do pulso
incidente com a superfície e (2) o radar não fornece nenhuma medida direta de
qualidade de água (Lewis, 1998).
Estas limitações são em parte superadas por sensoriamento remoto óptico. Sensores que
operam na faixa do espectro eletromagnético visível (0,45 a 0,70 µm) e na faixa do
infravermelho próximo (0,70 a 1,30 µm) fornecem informações sobre as características
físico-químicas dos alvos.
Diversas pesquisas têm demonstrado que imagens da região óptica do espectro
eletromagnético são as fontes mais eficientes de informação para traçar o caminho da
água e para determinar a região de influência de água fluvial em ecossistemas alagáveis
em relação à influência de água de origem local (Mertes et al., 1993).
Várias pesquisas utilizaram sensoriamento remoto óptico no mapeamento de áreas
alagáveis na Amazônia (Melack et al., 1994; Mertes, et al. 1995; Novo e Shimabukuro,
1997). Porém, o uso destes sistemas sensores nesta região é limitado, devido à alta taxa
de cobertura de nuvens, assim como, devido à presença de vegetação flutuante e
inundada que encobre a área alagada subjacente (Hess et al., 2003).
Pesquisas sobre sensoriamento remoto orbital de paisagens fluviais tiveram inicio em
1972 com o lançamento do LANDSAT, como os trabalhos de: Kirk, 1983; Curran e
Novo, 1988; Hess et al., 1990; Kasischke et al., 1997; Jensen, 1999; Mertes et al., 2002;
dentre outros.
Os sedimentos inorgânicos em suspensão na água funcionam como traçador natural da
dinâmica espacial da água na planície (Barbosa, 2002). Mertes et al., 1993
demonstraram que a decomposição de dados espectrais através da aplicação de modelos

de mistura permite estimar a concentração de sedimento em suspensão. Barbosa et al.,
(2003) caracterizaram espectralmente as diferentes massas d’água que circulam pela
várzea do Lago Grande de Curuai, a partir de espectros de campo coletados em 144
estações amostrais e da análise de uma série temporal de imagens TM.
Enquanto as imagens de radar geram informações sobre as características dielétricas, a
textura e a geometria dos alvos, as imagens ópticas fornecem informações sobre as
características físico-químicas dos alvos (Rosot, 2001). A fusão destas imagens auxilia,
portanto, na identificação e mapeamento de certas feições geomorfológicas, pois a
exploração dos diferentes conteúdos de informação sobre os alvos imageados, facilita a
interpretação visual das feições e melhora a separabilidade entre classes em
classificações numéricas (França e Novo, 2004).
Várias pesquisas utilizaram à fusão de dados de sensoriamento remoto no mapeamento
de lagos e áreas alagáveis da Amazônia. Graciani (2002) usou a técnica IHS para
mapear a distribuição espacial e temporal das comunidades de macrófitas aquáticas das
entradas dos tributários Pucuruí e Repartimento no Reservatório Tucuruí – PA. O uso de
imagens de sensoriamento remoto, obtidas por diferentes sensores em distintas regiões
do espectro eletromagnético, permitiu diferenciar três gêneros de macrófitas aquáticas
presentes na área de estudo. A fusão de imagens óptica–radar apresentou-se como uma
técnica adequada para diferenciar gêneros de macrófitas aquáticas porque conseguiu
adicionar as características de ambos os tipos de imagem.
Vasconcelos (2004) analisou a relação dos padrões de distribuição espacial dos casos de
malária na região da Usina Hidrelétrica de Tucuruí – PA com os padrões de ocupação
da terra induzidos pela implantação desta hidrelétrica. Para tanto, utilizou imagens
composição colorida multi-sensor a partir do conjunto de dados que incluem imagens
TM-LANDSAT-5 e SAR-RADARSAT para o levantamento de uso da terra nos
municípios de Tucuruí, Novo Repartimento e Jacundá e para monitorar a variação
sazonal do reservatório da UHE de Tucuruí.
França e Novo, (2004) avaliaram o uso da técnica de fusão de imagens obtidas de
sistemas sensores ópticos (TM - Landsat) e de microondas (GRFM/JERS-1), no

mapeamento dos lagos amazônicos. Esta técnica auxiliou na identificação e
mapeamento das classes: (1) água aberta; (2) vegetação inundável; e (3) floresta. Nessa
pesquisa ficou evidenciado que a imagem do mosaico GRFM/JERS-1 banda L, não
proporcionou um bom resultado na caracterização das morfologias lacustres. Os
resultados obtidos neste trabalho mostram a necessidade de novos experimentos
utilizando outros tipos de integração de dados.

CAPÍTULO 3
ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo selecionada para esta pesquisa compreende a faixa da planície de
inundação do Rio Amazonas, que se estende do rio Madeira, a oeste, ao rio Tapajós a
leste; seus limites situam-se entre os paralelos 01º 20’ e 04º 00’ de latitude sul e os
meridianos 59º 00’ e 54º 25’ de longitude oeste (FIGURA 3.1).

FIGURA 3.1 - Área de estudo.
Esta área foi selecionada tendo em vista vários fatores:
1. É uma área dominada por lagos e rias de grande extensão (Junk e Weber, 1996;
Sieppel et al., 1992; Melack, 1984; Silva et al., 1976) passíveis, portanto de serem
estudados a partir dos mosaicos de imagens JERS disponibilizadas pelo projeto
Mapeamento Global de Florestas Alagáveis – GRFM, na resolução 100 m x 100 m;

2. Trata-se de uma área pouco estudada (Junk e Weber, 1996), uma vez que grande
parte dos estudos da planície Amazônica se concentra próximo a Manaus, à montante do
rio Madeira (Junk e Weber, 1996);
3. É uma área para a qual confluem rios representativos de três tipos de água segundo a
tipologia de Sioli (1984): Rio Madeira (águas brancas) e Rio Tapajós (águas claras), na
margem direita; Rio Urubu e Trombetas (ambos de águas pretas) na margem esquerda.
3.1 Características
3.1.1 Caracterização Geológica e Geomorfológica da Planície Amazônica

A configuração morfológica da bacia Amazônica mantém uma relação direta com a
estrutura geológica e a litologia. A atual morfologia começou a se desenvolver no
período Terciário. Do Cretáceo Superior para frente, enquanto as bacias mesozóicas
marginais foram alteadas, a região amazônica permaneceu em um nível relativamente
deprimido, passando a ser teatro de uma série de aplainações complexas, as quais
reduziram até mesmo a faixa ocidental deformada da bacia (Ab´Sáber, 1967).
A despeito das sutis variações regionais da topografia de seus terrenos quaternários e
terciários e dos solos a elas correspondentes, assim como da diversidade das águas de
seus rios e igarapés, e até mesmo dos componentes de suas florestas, a região amazônica
tem sido erroneamente encarada como um monótomo conjunto de terras baixas,
extensivamente recobertas por florestas equatoriais (Ab´Saber, 1967).
Na área nuclear do domínio morfoclimático amazônico existem diferenças marcantes de
solos, tipos de rios e morfologia flúvio-aluvial, extraordinárias e rápidas variações
ocorrem nas áreas de transição entre os terrenos sedimentares e os terrenos cristalinos.
Nas áreas cristalinas expostas que marginam a bacia amazônica, propriamente dita,
existe uma compartimentação muito mais rica das paisagens morfológicas, devido à
complexa interação dos fatores morfo-estruturais e dos fatos relacionados com a
evolução morfoclimática quaternária (Ab´Saber, 1967).

Quatro faixas de relevo, situadas em altitudes inferiores a 300 metros e dotadas de
diferentes formas de distribuição espacial, assim como possuidoras de aspectos
morfológicos distintos, destacam-se na região Amazônica: (1) os extensos terrenos
aluviais; (2) os baixos platôs terciários (“tabuleiros”); (3) as formas de terrenos
colinosas correspondentes às áreas de exposição de terrenos paleozóicos; e (4) os
terrenos cristalinos rebaixados por processos de pediplanação (Ab´Sáber, 1967).
A estas quatro faixas topográficas principais se agregam alguns setores descontínuos de
baixos terraços e depressões pedimentadas do Pleistoceno Superior, bem separados
entre si, e de gênese relativamente complexa. Cada um dos grandes setores do relevo
regional da Amazônia apresenta feições peculiares, tanto morfo-estruturais como
morfoclimáticas e pedogenéticas (Bigarella e Ferreira, 1985).
Durante o Mioceno grandes áreas dos terrenos paleozóicos, assim como extensos
trechos dos núcleos de escudos adjacentes estavam sujeitos a aplainações e
rebaixamentos generalizados. Esta longa fase de degradação erosiva pré-pliocênica
preparou a superfície de erosão pré-Barreiras. A principal fase de aplainamento ocorreu
durante a sedimentação do Grupo Barreiras durante o Quaternário (Ab´Sáber, 1967).
A origem da seqüência Barreiras na região Amazônica é ligada aos rebaixamentos
denudacionais neogênicos e à subsidência moderada dos fins do Terciário, em
associação às fases agressivas de erosão nas áreas de escudos expostos e alterados. A
maior parte dos sedimentos neogênicos regionais foram derivados do nivelamento de
regolitos dos escudos Brasileiro e Guianense (Bigarella e Ferreira, 1985).
A unidade geológica mais jovem da região Amazônica é formada no Quaternário. Os
sedimentos quaternários constituídos por conglomerados, areias, siltes e argilas são as
aluviões (antigas e recentes) que estão presentes em todos os rios da região. As aluviões
antigas, constituídas de arenitos finos argilosos, conglomerados e siltitos, formam os
terraços antigos e ocupam uma posição topográfica elevada estando assentes
discordantemente sobre unidades mais antigas que afloram na região, presentes nos
vales dos rios Tapajós, Jatapu e Nhamundá. Já as aluviões recentes, constituídas de
areias, argilas e cascalhos, quase sempre inconsolidados se distribuem ao longo das

calhas dos rios, igarapés e demais cursos d´água, formando os terraços aluvionares mais
recentes (Silva et al., 1976).
Essas aluviões constituem a maior expressão fisiográfica da bacia Amazônica que é a
planície de inundação do rio Amazonas. Pertencem a ela as áreas submetidas
diretamente ao controle do Rio Amazonas, que foram divididas em alagadas e
inundáveis. A planície fluvial alagada corresponde aos trechos que mesmo no período
de menor volume das águas do rio Amazonas estão submersos. A planície fluvial
inundável são as áreas alagadas apenas no período das enchentes (Silva et al., 1976).
A retenção de sedimentos na bacia está supostamente relacionada a uma tectônica de
fraturas e falhas, iniciadas no Mioceno com o desenvolvimento do Graben Marajó. Os
movimentos tectônicos prosseguiram durante o Plioceno sob a forma de uma ampla
subsidência regional, por reativação atenuada da tectônica quebrável. Além da
possibilidade de eventos tectônicos, a presença de dobramentos (deep-seated folding
movements) pode também ser responsável pela subsidência da bacia (Bigarella e
Ferreira, 1985).
A influência de feições tectônicas em padrões de drenagem na Amazônia central foi
destacada por autores como Stenberg, 1950; Iriondo e Suguio, 1981; Hasui et al., 1984;
Franzinelli e Latrubesse, 1993. Sternberg (1950) foi o primeiro a salientar um
consistente alinhamento NW-SE e NE-SW em muitos rios e canais da região.
Entretanto, o papel destas falhas tectônicas no controle da distribuição dessas áreas
alagáveis não é totalmente claro (Forsberg, 2000).
Através da bacia sedimentar amazônica o Rio Solimões-Amazonas transporta 1240
mt/ano de sedimentos, outras 3200 mt/ano são erodidas e depositadas, formando uma
complexa planície de inundação com diferentes padrões de feições geomorfológicas
(Mertes et. al, 1996).
Os setores à montante são caracterizados pela erosão sedimentar no canal principal e
deposição nos canais da planície de inundação, cuja magnitude da descarga é menor
que a do canal principal. A deposição sedimentar e a migração dos canais da planície

de inundação desencadeiam o processo de colmatação dos lagos do tipo “oxbows”,
produzindo uma topografia do tipo “scroll-bar”, que forma os limites de centenas de
lagos estreitos e alongados (Mertes et. al, 1996).
Os setores à jusante são caracterizados por canais de estabilização antiga, diques
marginais e a planície de inundação onde domina a deposição fluvial (“overbank”).
Esta deposição encobre os “scroll-bar” formando uma planície de inundação plana
coberta por um mosaico de lagos grandes, rasos e mais homogêneos (Mertes et. al,
1996).
A largura dos lagos não mostra uma correlação significativa com a largura da
planície, indicando que os processos de formação dos lagos não estão relacionados
àqueles que controlam a largura da planície (Mertes et. al, 1996).
Em particular nos setores à montante, onde a planície é mais larga, os lagos são
pequenos e confinados em estreitas depressões entre os “scroll bars”, enquanto que
os maiores lagos encontram-se nos setores à jusante, independentemente da largura
da planície, apresentando limites menos definidos. Os maiores lagos, com cerca de
65 km de largura, encontram-se à jusante de Óbidos (Mertes et. al, 1996).
O número de lagos também é irregular, eles aumentam nos setores próximos à
confluência do Rio Madeira com o Rio Amazonas e diminuem nos setores próximos
à confluência do Rio Tapajós com o Rio Amazonas (Mertes et al, 1996).
Nos setores à montante, de Vargem Grande a Jutica, o gradiente do canal aumenta
ligeiramente provocando a erosão e provavelmente uma acentuada sinuosidade do rio
nestes setores. Como resultado da rápida migração do canal, lagos e ilhas são
pequenos, estreitos e alongados (Mertes et. al., 1996).
Nos setores intermediários do Rio Amazonas, entre Itapeuá e São José do Amatari,
observa-se uma transição das feições características dos setores à montante e à
jusante. Nestes setores intermediários o rio torna-se mais reto e seu vale mais
estreito, a migração do canal é lenta, a proporção da área da planície coberta pelos

“scroll bar” é menor e as ilhas são ligeiramente mais largas. Lagos do tipo “scroll”
misturam-se com lagos grandes arredondados. À medida que o gradiente do rio
decresce ocorre uma regular e consistente deposição de areia (Mertes et. al., 1996).
Nos setores à jusante, de São José do Amatari até a confluência do rio Tapajós, o rio
Amazonas é relativamente reto e migra lentamente, comparado aos setores à
montante (Mertes et. al., 1996). Nestes setores, as superfícies de “scroll-bar” não são
bem definidas e centenas de lagos extensos e rasos ocupam a planície de inundação.
Estas feições indicam que a formação da planície de inundação é controlada por
depósitos de material fino do canal principal que constroem diques que tendem a
confinar a migração deste canal e dos canais da planície (Mertes et. al., 1996).
Ocasionalmente, os canais da planície migram e cruzam lagos, formando deltas
lacustres. A comparação dos lagos com limites menos definidos, dos setores à
jusante, com os lagos de meandro, dos setores à montante, indica que a formação
daqueles pode ser explicada pela subsidência local da planície de inundação. Todos
os limites dos diques vão sendo gradualmente encobertos pelo processo de
sedimentação. A indiscriminação dos “scroll bars” nos setores à jusante pode ser
resultante da combinação de efeitos da lenta migração dos canais principal e de
planície, estes sendo relativamente confinados (Mertes et. al., 1996).
O padrão da rede de drenagem da Bacia Amazônica foi influenciado pelos controles
estruturais desde a origem da bacia (Caputo, 1984; Potter, 1978). Quatro arcos
estruturais cruzam o vale do canal principal do rio Amazonas, em intervalos que
variam de 600 a 1300 Km, marcando a influência tectônica sobre a geomorfologia do
conjunto canal-planície de inundação nesta escala espacial (FIGURA 3.2) (Mertes et.
al., 1996).

FIGURA 3.2 – Zonas litológicas e arcos estruturais na Bacia Amazônica.
FONTE: adaptado de Mertes et al., 1996.
A influência tectônica pode ser verificada no encaixamento do rio nas passagens
pelas zonas de deformação resultantes destas estruturas. Assim, por exemplo, quando
o rio atravessa o arco de Purus verifica-se uma retificação e um estreitamento do vale
para menos de 20Km (a média é de 45Km), além de um forte decréscimo do seu
gradiente de depósito de sedimentos e de uma taxa de migração do canal desprezível.
Nos setores à jusante destas zonas o vale vai gradativamente ampliando novamente
(Mertes et al., 1996).
Esses arcos podem explicar também a descontinuidade estratigráfica existente ao
longo da calha do rio Amazonas. A presença de enormes lagos na foz de vários
afluentes do Rio Amazonas (Negro, Tapajós e Xingu) pode ser explicada, em parte,
pela subsidência ao longo das maiores falhas (Mertes et al., 1996).
Padrões de fraturas e basculamentos locais, aparentemente não relacionadas aos
arcos estruturais, também marcam a geomorfologia da planície de inundação do rio
Amazonas como, por exemplo, as feições do tipo “oxbow” em setores à jusante da
planície (Mertes et al., 1996).

Variações locais no comportamento do rio Amazonas e de sua planície de inundação
podem resultar do aporte dos principais tributários, embora seja difícil avaliá-las. O
rio Madeira, por exemplo, pode carregar metade da carga do canal principal. À
jusante da confluência do rio Madeira os bancos do rio Amazonas tendem a
apresentar uma proporção de areia maior, além de um aumento da taxa de migração
do canal e do numero de ilhas (Mertes et al., 1996).
Dessa maneira, conforme Mertes et al.,1996 no estudo da dinâmica atual da planície
Amazônica devem ser analisados a influência dos rios tributários e a interação entre
os diferentes setores da planície, bem como os efeitos das variações climáticas, das
mudanças no nível de base e da tectônica da área. De acordo com estes autores, a
maior parte das hipóteses (controle tectônico, controle climático e tectônico ou
flutuações glacio-eustáticas durante o Terciário e Quaternário) que explicam a
evolução dessa paisagem são baseadas em dados esparsos obtidos de campo, mapas e
imagens de radar (RadamBrasil, 1970) e da comparação com os efeitos das
flutuações glacio-eustatícas, aparentemente análogas, que ocorreram em outras partes
do planeta. Isto mostra a necessidade de dar continuidade a este tipo de estudo.
3.1.2 Solos
A litologia desta região originou os materiais formadores dos solos (assim como os
diferentes tipos de água), provenientes da desagregação e decomposição de suas rochas
por agentes físicos, químicos e biológicos.
Os tipos de perfis existentes na Amazônia foram estudados nos últimos vinte anos, pelo
Projeto RadamBrasil, por meio do reconhecimento exploratório dos solos, e por alguns
estudos mais localizados conduzidos pela Embrapa. Apesar destes importantes
levantamentos, existe carência de estudos detalhados sistemáticos, os quais seriam
fundamentais para melhor entendimento do funcionamento hídrico, geoquímico e
biológico do solo e, subseqüentemente, das alterações causadas pelo desmatamento
(Martinelli, et al., 1996).

Os tipos de solos que predominam na Amazônia são: Podzólicos Vermelho-Amarelos,
Latossolos Amarelos ou Vermelho-Amarelos, Podzóis e Areias Quartzosas. Em menor
extensão, solos Hidromórficos Gleyzados e Solos Aluviais, Lateritas Hidromórficas,
Planossolos, Cambissolos; em zonas de extensão limitada, Terra-Roxa Estruturada e
solos contendo sais e sulfatos da faixa costeira (Martinelli, et al., 1996).
A distribuição desses solos na bacia depende dos principais fatores de formação, ou
seja, material parental, clima e história geomorfológica da bacia (Martinelli, et al.,
1996). Destacam-se neste capítulo os solos presentes na faixa da planície de inundação,
área de interesse desta pesquisa, que são: 1) Latossolo; 2) Areias Quartzozas; 3)
Lateritas Hidromorficas e 4) Solos Hidromorficos.
1) Os Latossolos foram formados por processos de alteração laterítica intensa. São
solos profundos, bem drenados, ácidos, geralmente argilosos ou muito argilosos,
raramente arenosos, sem variação textural superficial, porosos e friáveis. Nesses solos,
todos os minerais primários alteráveis da rocha-mãe desapareceram sobre uma
espessura que pode chegar a dezenas de metros. Os Latossolos podem, em
profundidade, apresentar acumulações de ferro na forma de concreções ou couraças
ferruginosas, ou acumulações de alumínio na forma de bauxita (Martinelli, et al., 1996).
2) Os solos do grupo Areias Quartzozas são solos originários de rochas muito
quartzosas, em que o caráter arenoso do solo simplesmente reflete o caráter arenoso do
material parental. Tais solos são encontrados sob rochas arenosas como quartzitos,
especialmente no sul da Bacia Amazônica, ou sob areais costeiros da faixa litorânea
(Martinelli, et al., 1996).
3) As Lateritas Hidromórficas são solos minerais intensamente intemperizados, de
composição mineral idêntica à dos Latossolos ou dos solos Podzólicos VermelhoAmarelos, e caracterizados por uma drenagem imperfeita. O excesso de água em uma
determinada parte do ano permite a redução e o deslocamento do ferro, resultando na
formação, a pouca profundidade, de um horizonte plintíco característico. Esse horizonte
apresenta coloração variada, com domínio da cor avermelhada, muito mosqueada, e

consistência pegajosa quando úmido, com tendência a endurecer quando exposto a
dessecação (Martinelli, et al., 1996).
4) Os Solos Hidromórficos são originários de sedimentos argilosos, siltosos ou
arenosos de deposição recente, pouco desenvolvidos, mal drenados, que se desenvolvem
sob influência principal do lençol freático.
A terminologia desses solos segundo o novo Sistema Brasileiro de Classificação é:
Latossolos Amarelos e Amarelos Distróficos; Neossolos; Neossolos Flúvicos;
Plintossolos e Gleissolos, respectivamente (EMBRAPA, 1999).
3.1.3 Clima e flutuações no nível d´água
O clima atual indica que alguns parâmetros são relativamente homogêneos
(temperaturas médias elevadas, pequena amplitude térmica anual, alta nebulosidade,
forte umidade do ar e precipitações abundantes e relativamente bem distribuídas), ao par
com a presença de uma cobertura florestal de desmesurada extensão, e, de uma rede de
drenagem composta de gigantescos caudais que se opõem à trama fina dos riachos de
pequeno curso (igarapés), deram à Amazônia Brasileira um conjunto de paisagens
aparentemente homogêneas e pouco compartimentadas (Ab´Saber, 1967).
Segundo Junk (1983), no entanto, na Amazônia, a distribuição da precipitação durante o
ano não é homogênea e difere também nas diferentes áreas da vasta bacia. Uma das
características mais importantes é uma defasagem de 6 meses entre o máximo das
precipitações das estações no Hemisfério Norte, em que o período mais chuvoso se situa
entre junho e julho, e das estações do Hemisfério Sul, onde os períodos de máxima
precipitação ocorrem entre os meses de fevereiro e março. Essa variação na distribuição
das chuvas tem reflexos importantes nos regimes dos rios e, conseqüentemente, nos
processos de reprodução e migração dos peixes (Salati, 1983).
As flutuações no nível da água são uma importante função de forças que dirigem o
funcionamento ecológico, hidrológico, físico, químico e biológico do sistema (Tundisi
et al., 2002). Durante o período de nível baixo da água, a região da planície de

inundação é seca, com apenas lagos permanentes remanescendo. Durante os períodos de
cheias e de nível alto dos rios, todo o sistema sofre inundação (Tundisi et al., 2002).
A FIGURA 3.2 apresenta o nível do Rio Negro perto de Manaus e a distribuição da
precipitação durante o ano. O nível máximo é atingido cerca de 1 mês após o início da
época seca em Manaus, o que demonstra que o nível do rio em Manaus não depende do
regime das chuvas na parte central da Amazônia, mas está sendo influenciado pela água
proveniente dos Andes e da área pré-Andina, o que necessita cerca de 3 semanas até
chegar a Manaus (Junk, 1983). Mesmo assim, as flutuações são bastante elevadas,
chegando perto de Manaus a uma variação média de 10 m por ano (valos médio de 80
anos), e as diferenças entre os níveis máximos e mínimos de 8 a 15 m (FIGURA 3.3)
(Junk, 1983).

FIGURA 3.3 – Flutuações de nível de água do Solimões e precipitação perto de Manaus
(Dados do nível de água: Capitânia dos Portos, Manaus; dados de precipitação: Maria
de Nazaré Góes Ribeiro, INPA, Manaus).
FONTE: adaptado de Junk, 1983.
3.1.4 Classificação das águas amazônicas
A geologia dos substratos sobre os quais os rios Amazônicos divagam influencia nas
suas características químicas e físicas. Como destacado anteriormente, estes rios podem
ser classificados em três principais categorias, de acordo com sua composição química,

cor e origem (TABELA 3.1): rios de águas pretas, rios de águas claras e rios de águas
brancas (Sioli, 1975).
TABELA 3.1 Principais características físicas e químicas dos três principais tipos de
rios e suas áreas de inundação na Amazônia.
Parâmetros
Tipos de águas
Águas brancas
Águas pretas
Águas claras
Ocre
Marrom-oliva ou
Verde ou verdeCor
marrom-café
oliva
0,1-0,5 m
1,3-2,9 m
1,1-4,3 m
Transparência no
disco de Secci
Planície Arqueana Relevo plano dos
Encosta de
Geomorfologia/Origem
Escudos Brasileiro
(2) superfície terrestre montanhas (como
e das Guianas
supridores
primários de
matéria suspensa).
Andino ou préAndino
0,08-0,40
0,02-0,1
Sedimentos (g/litro) (3)
14,1
26,6
2,3
Conteúdo húmico
(miligramas/litro) (4)
6,2-7,2
3,8-4,9
4,5-7,8
PH da água (2)
Rico
Pobre
Variável
Nutrientes inorgânicos
(5,6)
Fluviosolos e
Gleysolos
Classificação dos solos
gleysolos
dístricos e
(7)
acrisolos geycos
Várzeas e campos Caatingas e igapós Igapós e campos
Cobertura vegetal da
de várzea
de cerrado
área de inundação
(2,8)
Negro, Cuieiras,
Araguaia, Jari,
Amazonas,
Exemplos de rios
Tapajós, Xingu
Madeira, Purus e Tefé, Jutaí, Cururu
(2,1,6)
Juruá
(1) Sioli, 1975; (2) Sioli, 1984; (3) Irion, 1984; (4) Schmidt, 1972; (5) Junk, 1984; (6) Furch, 1984; (7)
Sombroek, 1984; (8) Prance, 1978.

FONTE: Ayres, 1995.
Segundo Sioli (1984) os rios de águas pretas, originam-se nas terras baixas do Terciário
da Amazônia. Suas águas são escuras (pretas), por causa do alto conteúdo de húmus
dissolvido e do baixo nível de sedimentos. Estes rios têm níveis extremamente baixos de
nutrientes, alguns abaixo do nível da água das chuvas (Junk, 1984; Furch, 1984).

Planícies inundáveis de rios de águas pretas são formadas por solos arenosos pobres em
nutrientes, intercalados com praias arenosas (Prance, 1978), e servem de suporte a um
tipo de floresta conhecida como igapó (Ayres, 1995).
Os rios de águas claras, como os rios Xingu, Tapajós e Araguaia, têm suas origens nos
sedimentos do Cretáceo do Escudo das Guianas e do Brasileiro. Assim como os rios de
águas pretas, eles podem ser muito pobres em sedimentos, mas em outras áreas podem
ser ricos em matéria dissolvida. Deste modo, os rios de água clara têm maior variação
na quantidade de sedimentos que os rios de água preta (Ayres, 1995).
Os rios de águas brancas carregam muito sedimento, freqüentemente originado dos
Andes e encostas pré-Andinas. Este sedimento é depositado nas terras baixas, criando
extensas planícies inundáveis (Furch, 1984), as quais formam um complexo ecossistema
de lagos, lagoas, ilhas, restingas, chavascais, paranás e muitas outras formações. As
planícies inundáveis de águas brancas ou várzea passam por modificações de longo e de
curto períodos, como resultado da sedimentação e da erosão (Klammer, 1984).
3.1.5 Vegetação
A vegetação da planície Amazônica varia de acordo com as características geológicas,
geomorfológicas, climáticas e edáficas. A distribuição e o tipo de vegetação da planície
de inundação do Rio Amazonas dependem da velocidade de escoamento da água,
textura do sedimento, taxa de sedimentação e periodicidade da inundação (Junk, 1983).
Na fase seca, quando as águas do Rio Amazonas estão baixas, a planície é ocupada por
plantas herbáceas terrestres. Estas são rapidamente substituídas por plantas aquáticas
flutuantes quando o nível de água começa a subir (Shimabukuro et al., 1998).
As áreas mais altas da planície de inundação são cobertas por árvores, capazes de
suportar inundações durante alguns meses, sem morrer. Elas começam a brotar quando a
água está baixando, a florescer e a dar frutos quando a água está subindo. Os frutos
caem na água, que os distribui (Junk, 1983).

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), que seguiu a linha
da “Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada a um Sistema Universal” (Veloso et
al., 1991), a cobertura vegetal da Amazônia é classificada em quatro grandes regiões
fitoecológicas: 1) Savana (Cerrado); 2) Floresta Ombrófila Densa Aluvial; 3)
Floresta Ombrófila Aberta (Faciações da Floresta Densa) e 4) Áreas de Formações
Pioneiras.
1) Savana (Cerrado): Embora as florestas densas sejam a vegetação dominante na
Amazônia, existem algumas áreas onde trechos extensos de savanas são comuns (Pires
& Prance, 1985). A Savana é definida como uma vegetação xeromorfa
preferencialmente de clima estacional (mais ou menos 6 meses secos), não obstante
podendo ser encontrada também em clima ombrófilo (IBGE, 1992). De um modo geral,
nas áreas ao longo da planície aluvial do Rio Amazonas, os elementos da Savana estão
estabelecidos sobre solos Lateritas Hidromórficas (Silva et al., 1976).
2) Floresta Ombrófila Densa Aluvial: Trata-se de uma formação ribeirinha ou
“floresta ciliar” que ocorre ao longo dos cursos de água ocupando os terraços antigos
das planícies quaternárias. A floresta aluvial apresenta com freqüência um dossel
emergente, porém, devido à exploração madeireira, a sua fisionomia torna-se bastante
aberta (IBGE, 1992).
3) Floresta Ombrófila Aberta (Faciações da Floresta Densa): A conceituação desta
fisionomia é aquela dada por Veloso et al., 1992, como sendo uma floresta degradada,
onde as copas não se tocam apresentando-se, às vezes, dominadas por cipós ou com a
ocorrência de palmeiras. Os terrenos areníticos do Cenozóico e do Terciário são
revestidos, em geral, por comunidades florestais, com palmeiras por toda a Amazônia e
até mesmo fora dela, e com bambus na parte ocidental da Amazônia (IBGE, 1992). Já as
comunidades com sororoca e com cipó revestem preferencialmente as depressões do
embasamento pré-cambriano e encostas do relevo dissecado dos planaltos que envolvem
o grande vale amazônico (IBGE, 1992).
4) Áreas de Formações Pioneiras: Ao longo do litoral, bem como nas planícies
fluviais e mesmo ao redor das depressões aluvionares (pântanos, lagunas e lagoas),

ocorrem freqüentemente em terrenos instáveis cobertos de vegetação, em constante
sucessão. Trata-se de vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que ocupa os
terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de sedimento. São essas as formações
que se consideram como pertencendo ao “complexo vegetacional edáfico de primeira
ocupação” (formações pioneiras). Uma destas formações é o chavascal.
O chavascal consiste em áreas bastante extensas de vegetação baixa, arbustiva,
pantanosa e quase impossível de transpor durante a seca (Ayres, 1995). Este tipo
fisionômico é inundado durante cerca de 6 a 8 meses, a cada ano, a uma profundidade
de 6-7 m. No meio desta vegetação arbustiva pode-se observar a presença de algumas
árvores emergentes, ou até mesmo pequenas ilhas de restinga baixa (Ayres, 1995).
Quando as águas baixam, os matupás secam e ficam dependurados na vegetação,
formando um tapete bem característico destas áreas ao qual se dá o nome de “casa de
pirarucu”. Áreas extensas de chavascal são comuns entre lagos, canais e rios,
normalmente atrás das faixas de restinga (Ayres, 1995).
Muito características da área de estudo são também as grandes quantidades de
macrófitas aquáticas, que flutuam na superfície da água em frente à floresta inundável e
que podem cobrir áreas de vários quilômetros quadrados (Junk, 1983). A maioria das
macrófitas encontradas na planície de inundação amazônica possui forma de vida
emersa (flutuantes ou enraizadas), e raras são as ocorrências de macrófitas submersas.
Tal predominância é um reflexo dos baixos regimes de penetração de luz ocorrentes na
região (Junk e Piedade, 1997).
Junk (1979), destaca algumas adaptações das macrófitas às enchentes na várzea. Um
grupo de plantas tem a capacidade de crescer flutuando na superfície da água garantindo
assim o uso máximo de energia solar para a assimilação. Elas extraem os sais minerais
necessários para o crescimento da própria água, como, por exemplo, o mureru
(Eichhornia crassipes) (Junk, 1979). Outras plantas, como a canarana (Echinochloa
polystachya), são fixas no sedimento, mas crescem com a enchente formando nos nós,
raízes adicionais para também extrair nutrientes da água (Junk, 1979). Os capins
flutuantes são produtivos e contêm uma rica fauna de invertebrados autóctones.

Embora enormes áreas de capins flutuantes encalhem nos bancos de lama dos lagos,
cuja área superficial diminui durante a vazante, capins flutuantes maiores sempre
sobrevivem, especialmente nos lagos profundos (Junk, 1979). Estes funcionam como
refúgios principalmente para a ictiofauna durante períodos extremamente prolongados
de seca (Junk, 1979).
Mantovani (2004) realizou um inventário de espécies para a região de Lago Grande de
Monte Alegre localizado na região de estudo deste trabalho. Segundo ele, as espécies de
maior ocorrência na área de estudo são: Moreru (Eichornia azurea Kunth e Eichornia
azurea var minor); Premembeca (Paspalum repens); Alface d’água (Pistia stratiotes
L.); Algodão bravo (Ipomea fistulosa); Rabo de rato (Himenachne amplexicaulis);
Canarana (Echinochloa polystachya); Arroz bravo (Oriza perennis Moench, Panicum
chloroticum Nees e Luziola spruceana Benth).

CAPÍTULO 4
MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAIS
Para a realização desta pesquisa foram utilizadas: (1) duas sub cenas do mosaico JERS 1 do GRFM – Mapeamento Global de Florestas Alagáveis - uma correspondente à
época de vazante (Agosto – Setembro/1995) e outra ao período de cheia (Maio –
Agosto/1996) e (2) duas cenas adquiridas pelo sensor MODIS/Terra - produto MOD09
referente à reflectância de superfície – uma imagem correspondente à época de cheia
(Agosto/2001) e outra ao período de vazante (Setembro/2001). As características das
imagens estão apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2.

Data

TABELA 4.1 Características das imagens do mosaico JERS – 1.
Sensor
Banda/Polarização
Ângulo
Resolução
Incidência

Espacial

08-09/95

SAR/JERS-1

L/HH

34º - 43º

100 m

05-08/96

SAR/JERS-1

L/HH

34º - 43º

100 m
Fonte: Hess et. al. 2003.

Data
06/08/2001

TABELA 4.2 Características das imagens MODIS.
Sensor
Tile
Bandas
Resolução Espacial
MODIS

H12V9

Vermelho (1)

250 m

Infrav. Próximo (2)
16/09/2001

MODIS

H12V9

Vermelho (1)

250 m

Infrav. Próximo (2)
Utilizou-se o software SPRING (Sistema de Processamento de Informações
Georeferenciadas) na construção do banco de dados geográfico e na integração de todas
as informações disponíveis da área de estudo. O sistema SPRING possui um módulo de

processamento de imagens, que inclui algoritmos de segmentação, e integra dados no
formato raster e vetorial em um mesmo ambiente (Barbosa et al., 2000).
O

software

MRT

Modis

Tool

(Modis

Reprojection

Tools)

<http://edcdaac.usgs.gov/tools/modis/> possibilitou converter a projeção cartográfica
das imagens MOD09, referentes às épocas de cheia e vazante, assim como reamostrar as
imagens de 250 m para 100m.
O software IDRISI versão Kilimanjaro foi utilizado para: (1) calcular o índice F; (2)
classificar as morfologias segundo este índice e; (3) quantificar os diferentes tipos de
morfologias lacustres.
4.2 METODOLOGIA
A seqüência metodológica adotada encontra-se resumida na FIGURA 4.1.
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FIGURA 4.1 - Fluxograma das etapas de desenvolvimento da pesquisa.

4.2.1 Teste e avaliação do potencial dos dados disponíveis
4.2.1.1 Seleção da área teste
A área teste utilizada para criar padrões de interpretação das morfologias lacustres e
para testar os diversos procedimentos, aplicados para toda a área de estudo, é
denominada de Lago Grande de Curuaí, localizada no baixo Amazonas, ao sul da cidade
de Óbidos, no Estado do Pará. Ela situa-se entre os paralelos 01º 57’ e 02º 22’ de
latitude sul e os meridianos 55º 56’ e 55º 03’ a oeste de Greenwich (FIGURA 4.2).

FIGURA 4.2 - Área teste: Lago Grande de Curuai.
A gênese deste lago está associada fundamentalmente a leques de rompimento de dique
marginal (Crevasse Splay Deposits) e denomina-se Lago de Crevasse. Segundo Barbosa
et al., (2002) esta área é caracterizada como uma planície fluvial inundável sujeita ao
regime sazonal de águas do rio Amazonas. Durante o período de nível máximo das
águas do Amazonas (Maio/Julho), elas extravasam para a várzea aumentando o volume
do lago e alterando sua composição. Com isso, o lago aumenta gradualmente sua
profundidade e sua superfície, coalescendo com lagos adjacentes. Já durante ao período
de nível mínimo das águas (Outubro/Dezembro) os canais de conexão entre o rio

Amazonas e o lago são praticamente interrompidos, baixando drasticamente o nível
d´água do lago.
Esta área foi selecionada porque: (1) apresenta vários tipos de morfologias lacustres e
(2) devido à disponibilidade de dados coletados em campo sobre suas características
físicas.
4.2.1.2 Amostragem de campo
O trabalho de campo realizado no Lago Grande de Curuai (FIGURA 4.2), área
escolhida para os testes e avaliação do potencial dos dados disponíveis, ocorreu no
período de 03 a 12 de Fevereiro de 2004, com a finalidade de: 1) reconhecimento da
área de estudo; 2) observação dos indicadores morfológicos de campo; 3) caracterização
da morfologia lacustre ; 4) verificação das informações obtidas através da interpretação
de imagens em gabinete.
Em campo foram fotografados e amostrados 103 pontos. Nestes locais foram
observados os seguintes aspectos: (1) a profundidade da lâmina d´água nas margens; (2)
tipo de sedimento das margens; (3) uso do solo; (4) cor da água e (5) o tipo de
vegetação aquática e das margens. As coordenadas de cada ponto foram adquiridas
através do sistema de posicionamento global por satélite (GPS).

As informações

coletadas em campo encontram-se no apêndice A.
4.2.1.3 Importação dos Dados para o Aplicativo SPRING
As sub-cenas dos mosaicos GRFM da Bacia Amazônica referentes à área teste
selecionada e os dados coletados em campo foram importados para o sistema SPRING
onde foram realizadas as etapas de processamento representadas na FIGURA 4.1.
Os mosaicos GRFM/JERS-1 para as épocas de cheia e vazante foram utilizados no
processo devido a sua potencialidade, disponibilidade e pela possibilidade de fusão
destes dados com os do sensor de resolução moderada MODIS que possui resolução
espacial de 250 m relativamente próxima à das imagens do mosaico (100 m).

4.2.1.4 Construção do Banco de Dados Cadastral
Os dados coletados em campo foram posteriormente inseridos no banco de dados para
dar suporte à definição dos padrões de interpretação (FIGURAS 4.3 e 4.4).

FIGURA 4.3 - Banco de dados cadastral da área visitada em trabalho de campo.

FIGURA 4.4 - Banco de dados cadastral contendo os dados amostrados em campo.

4.2.1.5 Recorte das imagens da área teste
Os mosaicos GRFM /JERS -1 das imagens da área teste selecionada, referentes à época
de cheia e de vazante, foram recortados por meio da máscara de áreas alagáveis
produzida por Hess et al., 2003. O uso dessa máscara permitiu suprimir a terra firme
(área não-alagável) da área de estudo (FIGURA 4.5), otimizando o tempo de
processamento da segmentação e determinação de parâmetros adequados para a
segmentação das imagens dos mosaicos GRFM/JERS-1 com objetivo de mapear áreas
alagáveis. O algoritmo utilizado para o recorte da imagem, encontra-se no apêndice B.

FIGURA 4.5 – Recorte das áreas alagáveis na sub-cena do mosaico GRFM/JERS-1.
4.2.1.6 Segmentação
Nas imagens recortadas, foi aplicada a técnica de segmentação. A segmentação de
imagens é uma tarefa básica no processo de análise de imagens: a imagem é
particionada em regiões que devem corresponder às áreas de interesse da aplicação.
Entende-se por regiões um conjunto de pixel contíguos, que apresentam uniformidade
em relação a um dado atributo, tais como nível de cinza, parâmetros estatísticos e
textura (Bins et al., 1996).

O método de segmentação utilizado nesta pesquisa foi o de “crescimento de regiões”.
Este método foi aplicado com o objetivo de compor segmentos específicos para as áreas
de água aberta, separando-as das áreas alagáveis. A técnica por crescimento de regiões é
um processo interativo pelo qual os pixels vão sendo agrupados segundo algum critério
de similaridade, formando regiões (Bins et al., 1996).
Para iniciar este processo, o usuário deve fornecer dois limiares: similaridade e área
mínima. A similaridade define a diferença mínima entre o valor de um pixel e o valor
médio da região contígua a ele, para que este pixel possa ser agrupado a esta região. Se
a diferença entre o valor de pixel e a média da região vizinha for maior que o valor de
similaridade definida pelo usuário, o pixel não será agrupado àquela região. A área
mínima define o menor tamanho de região permitida pelo usuário, ou seja, não haverá
regiões com área em pixel menor do que o valor definido pelo usuário (Barbosa et al.,
2000).
A escolha dos melhores limiares é realizada de maneira empírica. Assim, vários testes
realizados indicaram a necessidade do uso de limiares diferentes nas imagens referentes
a cada época estudada. A individualização das feições, durante o processo de
segmentação, é influenciada por: (1) características dos dados de sensores; (2) data da
coleta dos dados; (3) características da área de estudo e (4) parâmetros de
processamento de imagens definidos. Por isso a definição dos melhores limiares é
realizada de maneira iterativa.
4.2.1.7 Classificação
Após a segmentação, realizou-se a classificação da sub-cena do mosaico GRFM /JERS 1 da Amazônia. A classificação não supervisionada, na qual o algoritmo de classificação
avalia em qual classe alocar cada região em função de seus atributos estatísticos, de
média, matriz de covariância, e também pela área se mostrou mais eficiente neste
experimento, devido: (1) à grande variabilidade de ambientes; (2) tipos de cobertura
dentro da área de estudo e (3) insuficiência de dados de campo.

Em uma classificação não-supervisionada, o usuário deve fazer uma identificação a
posteriori das classes resultantes. Uma análise visual das imagens originais, do resultado
de classificação e de informações adicionais disponíveis para algumas áreas, permite
esta identificação (Barbosa et al., 2000). A técnica de classificação não-supervisionada,
para classificar regiões de uma imagem segmentada, utilizada nesta pesquisa é ISOSEG.
O classificador ISOSEG é um dos algoritmos disponíveis no SPRING para classificar
regiões de uma imagem segmentada. É um algoritmo que procura agrupar regiões, a
partir de uma medida de similaridade entre elas e utiliza os atributos estatísticos das
regiões, a matriz de covariância e o vetor de média, para estimar o valor central de cada
classe (Bins et al., 1992). A medida de similaridade utilizada consiste na distância de
Mahalanobis entre a classe e as regiões candidatas à relação de pertinência com esta
classe. Para maiores informações a respeito deste algoritmo o leitor poderá consultar
Bins et al., 1992.
4.2.1.8 Análise dos resultados dos testes
Nesta etapa uma análise qualitativa foi realizada nas imagens geradas através da técnica
de classificação. Após a classificação foi elaborado o mapeamento de classes o qual
permitiu a transformação da imagem classificada (categoria imagem) em um mapa
temático raster (categoria temático). Este mapa temático raster foi convertido para uma
representação vetorial a fim de extrair o contorno das margens dos lagos e otimizar a
análise qualitativa através de uma simples inspeção visual. O banco de dados cadastral
com os dados amostrados em campo foi utilizado para avaliar e corrigir o resultado da
classificação.
Com base na análise das imagens GRFM/JERS-1 e nos resultados obtidos por França e
Novo (2004), que utilizaram imagens fusão GRFM/JERS-1 e TM/Landsat5, optou-se
pelo uso de dados da região óptica para uma melhor caracterização da forma dos lagos.

4.2.2 Abordagem metodológica aplicada em toda área de estudo
4.2.2.1 Análise dos dados de cota
Para a seleção das imagens MODIS foi realizada uma análise de séries temporais de
cotas do Rio Amazonas. Através dessa análise pôde-se identificar as datas das imagens
MODIS mais próximas das condições hidrológicas em que foram obtidas as imagens
GRFM/JERS-1.
Foram analisadas as cotas mensais registradas nas estações fluviométricas de Óbidos e
Parintins, localizadas na planície de inundação do Rio Amazonas, área de estudo. Estas
estações situam-se nos paralelos 01º 54’ 58” e 02º 37’ 50” de latitude sul e nos
meridianos 55º 30’ 47” e 56º 45’ 07” a oeste de Greenwich, respectivamente (FIGURA
4.6).

FIGURA 4.6 – Localização das Estações Fluviométricas cujos dados foram utilizados
para a seleção das imagens MODIS.
A análise dos dados fluviométricos consistiu dos seguintes passos: 1) obtenção das
hidrógrafas referentes aos anos de 1995 e 1996 (datas de aquisição das imagens JERS1); 2) obtenção das hidrógrafas para os anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 (datas para as

quais existem imagens MODIS); 3) Cálculo da média e do desvio padrão para as cotas
observadas entre os anos de 1968 e 2003.
4.2.2.2 Seleção das Imagens MODIS
As imagens MODIS estão disponíveis gratuitamente no endereço eletrônico <
http://redhook.gsfc.nasa.gov/> . Para mais informação a respeito de como adquirir as
imagens o leitor poderá consultar Justice et al., 1998; Townshend e Justice, 2002 e
Anderson et al., 2003.
Várias imagens referentes aos meses de aquisição dos mosaicos GRFM - JERS-1 da
Amazônia relativos às épocas de cheia (maio) e vazante (setembro) foram analisadas.
Selecionaram-se as imagens do sensor óptico MOD09 das bandas 1 e 2, referentes aos
comprimentos de onda no vermelho e infravermelho próximo, respectivamente, devido
à resolução espacial (250 m) mais próxima à das imagens do mosaico JERS-1 (100 m).
As características das imagens selecionadas estão apresentadas na TABELA 4.2.
Para tratar os dados MODIS, é necessário de utilizar os programas desenvolvidos pela
NASA, como o MRT Modis Tool (Modis Reprojection Tools), que tem o objetivo de
alterar a projeção e o formato do produto, podendo também ser utilizado para realizar
mosaicos.

Os

programas

disponíveis

estão

no

seguinte

endereço:

<http://edcdaac.usgs.gov/tools/modis/>.
O software MRT Modis Tool (Modis Reprojection Tools) possibilitou converter a
projeção cartográfica, projeção Senosoidal, para a projeção Geográfica das imagens
MOD09 referentes às épocas de cheia e vazante. Este procedimento foi realizado porque
o aplicativo SPRING não permite importar as imagens com tal projeção. Este aplicativo
também foi utilizado para reamostrar as imagens de 250 m para 100m.
4.2.2.3 Importação dos Dados para o Aplicativo SPRING
Os procedimentos de importação da sub-cena do mosaico GRFM da Bacia Amazônica e
das imagens MODIS selecionadas foram os mesmos aplicados na imagem da área teste
descritos na seção 4.2.1.3 e representados na FIGURA 4.1.

4.2.2.4 Composição Colorida das imagens multi-sensor
O objetivo da integração das imagens MOD09/MODIS-TERRA e SAR/JERS-1, e da
geração das composições coloridas multi-sensor, foi o de combinar os diferentes
conteúdos de informação obtidos das imagens ópticas e de radar para otimizar o
mapeamento dos sistemas lacustres. Como destacado anteriormente, as imagens ópticas
fornecem informações sobre as características físico-químicas dos objetos e as imagens
de radar sobre as suas características dielétricas e geométricas.
Na geração das composições coloridas, as imagens SAR, banda L, foram associadas à
cor verde (G). Já as cores vermelho (R) e azul (B) foram associadas às bandas 1 e 2 do
sensor MOD09 do satélite Terra, respectivamente. Este procedimento foi realizado para
ambas as épocas (vazante e cheia).
4.2.2.5 Processamento das imagens multi-sensor
Os procedimentos de recorte das imagens, segmentação e classificação foram os
mesmos aplicados na imagem da área teste descritos nas seções 4.2.1.5, 4.2.1.6 e
4.2.1.7, respectivamente.
4.2.2.6 Edição Matricial da Máscara de Sistemas Lacustres
Realizou-se o processo de edição matricial para corrigir os erros do mapeamento,
resultantes da aplicação da técnica de processamento automático adotado. A edição
matricial possibilitou gerar as máscaras com a distribuição de lagos no período de cheia
e de vazante. Estas máscaras tornaram possível gerar os seguintes produtos: (1) Mapa da
área de expansão dos lagos devido à dinâmica sazonal do Rio Amazonas; (2) Mapa de
morfologias lacustres para a época de vazante; e (3) Mapa de morfologias lacustres para
a época de cheia. Os mapas, encontram-se nos apêndices C, D e E, respectivamente.
Anteriormente a este processo, realizado na tela do computador, foi gerada uma grade
para: (1) fixar a escala de interpretação (1:150.000) e; (2) orientar espacialmente o
processo de edição. O algoritmo utilizado para gerar a grade de orientação encontra-se
no apêndice B.

Para o período de vazante foi editada apenas a classe água aberta. Já para o período de
cheia, devido ao fato dos lagos estarem cobertos por vegetação flutuante foi necessário
editar as classes água aberta e água + vegetação.
4.2.3 Álgebra de mapas
Para identificar as disparidades entre as máscaras de sistemas lacustres (cheia e vazante)
geradas, utilizou-se uma operação booleana que permitiu cruzar os planos de
informação cheia versus vazante. As funções booleanas utilizam operadores lógicos
(booleanos) e permitem realizar cruzamentos entre dois ou mais planos de informação
(Câmara et al., 1998). As operações lógicas utilizadas neste trabalho foram: (1) A AND
B que retorna todos os elementos contidos na intersecção entre A e B, ou seja, foram
retornados todos os lagos identificados tanto na imagem de cheia quanto na imagem de
vazante e; (2) A NOT B que retorna somente os elementos contidos exclusivamente em
A, ou seja, todos os lagos identificados somente na imagem de cheia. O resultado foi o
Mapa da Área de Expansão dos Lagos, decorrente da Dinâmica Sazonal do Rio
Amazonas. O algoritmo utilizado para a operação booleana encontra-se no apêndice B.
4.2.4 Importação dos Dados para o Aplicativo IDRISI
A máscara de sistemas lacustres foi importada do SPRING para o sistema IDRISI
versão Kilimanjaro de modo a: calcular o índice F, classificar as morfologias segundo
este índice e quantificar os diferentes tipos de morfologias lacustres.
4.2.5 Definição da legenda
Esta pesquisa visou identificar os lagos segundo as morfologias lacustres definidas por
Melack (1984) que seguiu a classificação morfológica proposta por Hutchinson (1957).
Ressalta-se que as classes aqui definidas consideraram apenas a superfície de águas
abertas para a época de vazante. Para a época de cheia, tendo em vista que os lagos
muitas vezes encontram-se cobertos por vegetação flutuante, considerou-se a superfície
de água aberta e água + vegetação.

O parâmetro aplicado nesta pesquisa para indicar o grau de irregularidade do corpo
d´água foi o índice F, proposto por Lübbe, 1977 (in: Straskraba e Gnauck, 1982).
(4.1)
F = l / A∗π
Tal que:
F = forma,
l = perímetro dado em metros (m), e
A = área dada em metros quadrados (m2).
Quanto menor o valor do índice F mais próximo de um círculo será a forma do lago.
Qualquer variação no contorno das margens fará com que o valor de F aumente, sendo
tanto maior quanto mais forte for o grau de irregularidade do contorno superficial do
lago (Sperling, 1999). De acordo com o valor de F obtido para a área de estudo desta
pesquisa foi definida a classificação apresentada na TABELA 4.3.
TABELA 4.3 - Valores de F atribuídos à forma.
Forma
Limiar
1,27 < F < 2,9
Circular/Oval
2,9 < F < 3,5
Alongada
3,5 < F < 5,0
Composta
F > 5,0
Dendritíca
4.2.6 Análise Quantitativa
Após o processamento dos dados, e produção final dos mapas de morfologia dos
sistemas lacustres e do mapa da área de expansão dos lagos, foi realizado o cálculo da
área (Km2) e do número total de lagos em função de sua tipologia. O calculo da área
mapeada foi executado pelo software SPRING, Geo-Class (Km x Km). Já a
quantificação do número total de lagos segundo as classes morfológicas pré-definidas
foi executada pelo software IDRISI.
Para facilitar a análise dos resultados foram gerados, com o software Excel, gráficos da
área (KmxKm) e do número total de lagos para cada classe morfológica identificada.

Estes gráficos permitiram uma melhor observação da variação na caracterização
morfológica dos lagos devido à influência dos pulsos de inundação.

CAPÍTULO 5
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa, para a
área de estudo, a partir dos procedimentos metodológicos aplicados.
5.1 Segmentação da imagem JERS-1 da área teste
A TABELA 5.1 apresenta os resultados do teste de limiares de similaridade e área
aplicados no processo de segmentação das imagens.
TABELA 5.1 – Limiares aplicados na segmentação das imagens da área teste.
Época

Imagem SAR/JERS-1 segmentada

Cheia

Limiar de
Similaridade
8

Limiar de
área
10

Cheia

8

50

Vazante

8

10

Vazante

8

50

O valor de limiar de área 10 foi o melhor resultado para a época de vazante. Nesta
imagem este limiar permitiu uma melhor delimitação das áreas de transição entre áreas
alagáveis e de água aberta. Por outro lado, para a imagem de cheia o melhor resultado
foi obtido com o limiar de área 50. A expansão em área dos lagos, decorrente dos pulsos
de inundação, explica a escolha dos diferentes limiares de área para as épocas de cheia e
de vazante.
5.2 Classificação da imagem JERS-1 segmentada
Os resultados dos testes de limiares aplicados na classificação ISOSEG encontram-se na
TABELA 5.2.

TABELA 5.2 – Limiares de classificação testados.
Imagem SAR/JERS-1
Limiar de classificação

Imagem classificada

99%

Imagem classificada

95%

Imagem classificada

75%

Nesta tabela, na qual cada cor nas imagens representa uma classe distinta, pode-se
observar que quanto maior o limiar menor é o número de classes definidas pelo
algoritmo. Para o limiar de 99% foram geradas apenas 5 classes negligenciando os lagos
com áreas menores que 5 Km2. Devido aos atributos estatísticos da imagem de entrada
(média, matriz de covariância, e área) o limiar de 75% propiciou um maior
detalhamento da imagem fragmentando áreas já delimitadas. Por isto, optou-se pelo uso
do limiar de aceitação 95% considerado o mais adequado para os objetivos deste
trabalho.
Como se pode observar nas imagens do mosaico GRFM/JERS-1, da FIGURA 5.1, os
níveis digitais da água aberta, das margens emersas (1); da vegetação inundável de

menor porte (macrófitas) (2) e dos bancos de macrófitas (3) são semelhantes o que
confunde o algoritmo de classificação, não produzindo, portanto, um bom resultado.
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Vegetação inundável
de menor porte

Bancos de Macrófitas

FIGURA 5.1 – Imagem GRFM/JERS-1 referente à época de cheia e pontos amostrados
em campo representando (1) margens emersas; (2) bancos de macrófitas e (3)
vegetação inundável de menor porte (macrófitas).
Estes resultados insatisfatórios obtidos na classificação aplicada a estas imagens podem
ser explicados devido: (1) à restrição oferecida pelos dados SAR de freqüência única do
JERS-1 (Hess et al, 1990); (2) reamostragem da resolução espacial aplicadas as imagens
originais (SAR/JERS-1) de 12,5 m x 12,5 m para aproximadamente 100 m x 100 m e;
(3) conversão de 16 para 8 bits.
Nesta análise é importante salientar a incompatibilidade das datas de aquisição da
imagem JERS-1 referente à época de cheia (Maio – Agosto/1996) e da aquisição das

fotos adquiridas em campo (Fevereiro de 2004). Entretanto, as imagens JERS-1
adquiridas para a época de cheia, foram obtidas com nível médio de cota d´água
variando entre 735 cm e 597 cm e o nível médio de cota d´água referente à época de
realização de campo foi de 725 cm o que torna coerente esta análise.
5.3 Seleção dos dados ópticos
O SAR/JERS-1 adquiriu as imagens da estação seca em Agosto-Setembro de 1995, e
para o período de cheia em Maio-Agosto de 1996. Pela análise das FIGURAS 5.2 e 5.3
observa-se que o ano de 1995 foi atípico, a média mensal das cotas observadas para o
mês de setembro encontra-se abaixo da média e fora do desvio padrão, já o ano de 1996
está bem próximo da média.
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FIGURA 5.2 - Hidrógrafas, média e desvio padrão das cotas referentes aos anos de
aquisição das imagens JERS-1 e imagens MODIS para a estação Óbidos.
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FIGURA 5.3 - Hidrógrafas, média e desvio padrão das cotas referentes aos anos de
aquisição das imagens JERS-1 e MODIS para a estação Parintins.
Do período analisado, o ano de 2001 registrou os níveis de cota mais próximos à média,
das cotas observadas nos anos de 1995 e 1996, além de estarem dentro do desvio
padrão. Os níveis de cota variaram entre 815 cm e 418 cm, 135,5 cm distante da média
histórica e com um grau maior de diferença, em relação ao JERS-1, apenas para o mês
de Setembro/1995 (241 cm). Devido ao resultado obtido, a partir das análises realizadas
nos dados de nível de cota do Rio Amazonas, selecionaram-se as imagens MODIS
referentes ao ano de 2001, para ambos os períodos (vazante e cheia).
A interpretação das imagens, juntamente com o auxílio dos dados de campo realizado
em fevereiro de 2004, inseridos no banco de dados cadastral, permitiu observar que as
classes água aberta e vegetação são bem diferenciadas na imagem composição colorida
multisensor SAR-L (G), MOD09-1 (R) e MOD09-2 (B). A classe água aberta apresentase em azul escuro e a vegetação em verde. Na FIGURA 5.4 pode-se observar o limite
entre terra firme e água (margens emersas) (1); vegetação inundável de menor porte (2)
e banco de macrófitas (3).

Margens Emersas

Água Aberta

Vegetação Inundável
de menor porte

Banco de Macrófitas

FIGURA 5.4 – Imagem Composição Colorida SAR-L (G), MOD09-1 (R) e MOD09-2
(B) com pontos amostrados em campo e inseridos no banco de dados
cadastral.
Nas imagens do mosaico GRFM da banda L e MOD09, bandas 1 e 2, foi aplicado o
processamento descrito na FIGURA 4.1 e nos itens 4.2.1.5, 4.2.1.6 e 4.2.1.7. Na
segmentação por Crescimento de Regiões da imagem de vazante os limiares de
similaridade e área foram os mesmos aplicados no trabalho de França e Novo (2004), 30
e 200, respectivamente. Cabe destacar que estes limiares foram definidos para a área
teste – Lago Grande de Curuai – que não é representativa de toda a área de estudo. Os
erros gerados na classificação foram corrigidos posteriormente através do processo de
edição matricial. Este trabalho de edição provavelmente seria menor se aplicados
limiares de área inferiores definidos através de testes.
5.4 Processamento digital da imagem multi-sensor
5.4.1 Segmentação
A FIGURA 5.5 apresenta o resultado da segmentação aplicada na imagem do JERS-1 e
na imagem multi-sensor, para áreas com características físicas diferentes.
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FIGURA 5.5 – Segmentação aplicada nas imagens (a) imagem multi-sensor SAR-L (G),
MOD09-1 (R) e MOD09-2 (B) e (b) JERS-1.
Os mesmos limiares de similaridade (8) e área (50) foram aplicados nas imagens multisensor (a) e JERS-1 (b), ambas referentes à época de vazante (FIGURA 5.5). Como se
verifica na imagem multi-sensor há detalhamento maior de alvos do que na imagem
JERS-1/SAR. Esse detalhamento está relacionado às características ópticas da imagem
MODIS utilizada na integração dos dados, nesta imagem observa-se que existem
diferenças de cor na água. Estas diferenças estão relacionadas à variação da
concentração de partículas inorgânicas em suspensão. A imagem de Radar
individualizou os grandes corpos d´água e o canal do rio. Devido às características das
imagens de radar, que geram informações sobre as características dielétricas, a textura e
a geometria dos alvos, os corpos d´água aparecem em tonalidades escuras na imagem
JERS-1 que facilita a individualização desses alvos.
Os limiares referentes à imagem da época de cheia ainda não haviam sido definidos,
portanto vários testes de segmentação foram aplicados (TABELA 5.3).

TABELA 5.3 - Limiares aplicados na segmentação das imagens referentes à época de
cheia.
Imagem segmentada
Limiar de
Limiar de área
similaridade
5
50

10

100

20

100

20

300

30

200

O limiar de similaridade 5 e de área 50 foi o que permitiu o melhor resultado para a
época de cheia. Estes limiares permitiram seccionar mais a imagem o que possibilitou
uma melhor delimitação dos lagos que possuem uma área menor (5 Km2).
5.4.2 Classificação
Assim como nas imagens segmentadas da área teste, aplicou-se a classificação nãosupervisionada ISOSEG nas imagens multi-sensor. Devido aos resultados satisfatórios
dos experimentos realizados no item 4.2.1.7 optou-se pelo limiar de aceitação 95%,
tanto para a época de cheia quanto para a de vazante.
Uma imagem binária com os temas água e não água, para cada época (cheia e vazante),
foi gerada a partir do agrupamento das classes. A FIGURA 5.6 mostra o resultado do
agrupamento das classes após a classificação.

FIGURA 5.6 – Resultado do mapeamento para limiar de aceitação de 95%.
5.5 Edição Matricial da Máscara de Sistemas Lacustres
No contexto dessa pesquisa, os erros de classificação ocorreram em áreas de transição
entre água aberta e a vegetação inundável de pequeno porte (macrófitas). Devido à
dinâmica sazonal da planície de inundação a discriminação entre organismos aquáticos
e terrestres é difícil pois alguns destes apresentam adaptações para ambos os ambientes.
Segundo Junk (1997), esta análise é ainda mais complicada pois muitas plantas
herbáceas ocupam uma posição intermediária entre plantas aquáticas e terrestres como,
por exemplo, o arroz selvagem e outras gramíneas aquáticas e semi-aquáticas. Estas
plantas começam a crescer sobre a fase mais seca do lago absorvendo os nutrientes dos
sedimentos. Quando o nível d´água aumenta, elas continuam a crescer até a água
alcançar em torno de 10 m de profundidade absorvendo pelas suas raízes uma grande
quantidade de nutrientes dissolvidos na água. Quando o nível d´água baixa, as
gramíneas estão presas no fundo do lago que está secando, decompõe-se, e liberam os
nutrientes nos sedimentos secos onde eles são absorvidos pelas plantas que começam a
crescer durante a fase terrestre.
Para a época de cheia a discriminação do limite entre o que é água aberta e gramínea
aquática e semi-aquática se tornou ainda mais complexa e a análise da imagem
composição colorida multisensor não permitiu determinar este limite em algumas áreas.
Nestas áreas o problema foi solucionado com a utilização individual da banda 2 do
MOD09 do infravermelho próximo, visto que, na ausência de plantas aquáticas, os
corpos d´água absorvem muita energia nesta banda e aparecem escuros na imagem,
permitindo o mapeamento da rede de drenagem e o delineamento de corpos de água. A

FIGURA 5.7 mostra as imagens MOD09 banda 2 (a) e composição colorida multisensor
(b), da área onde este recurso foi utilizado.
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FIGURA 5.7 – Imagem MOD09 banda 2 (a) e Composição Multi-sensor (b) SAR-L
(G), MOD09-1 (R) e MOD09-2 (B).
Nota-se na FIGURA 5.7 que as áreas de água aberta são melhor visualizadas na imagem
MOD09 (a) do que na imagem composição multisensor (b), o que facilita a sua
delimitação.
5.6 Discussão dos resultados
As máscaras de sistemas lacustres e os mapas de caracterização morfológica permitiram
realizar uma análise quantitativa da distribuição dos diferentes sistemas lacustres,
segundo os tipos de lagos classificados em função de sua morfologia, assim como a área
de expansão destes ambientes devido aos pulsos de inundação. A utilização dos
softwares SPRING e IDRISI permitiu realizar esta análise.
Em relação à área total de estudo, no período de cheia os lagos representam 22% desse
total e na época de vazante essa porcentagem decresce para 18%. A TABELA 5.4
apresenta a distribuição em Km2 das classes lagos, rios e não água, em relação à área
total de estudo. A FIGURA 5.8 apresenta a porcentagem de área ocupada pelas classes
no setor estudado da planície de inundação do Rio Amazonas durante as épocas
estudadas.

TABELA 5.4 – Área das classes do setor estudado da planície de inundação do Rio
Amazonas.
Classes
Área (Km2) % Área Área (Km2) % Área Cheia
Cheia
Vazante
Vazante
16.298,87
57
17.556,63
61
Não Água
6.186,88
21
6.081,57
21
Rios
6.267,73
22
5.115,28
18
Lagos
28.753,48
100
28.753,48
100
Total
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FIGURA 5.8 – Porcentagem de área ocupada pelas classes no setor estudado da planície
de inundação do Rio Amazonas.
Pela análise da TABELA 5.1 e da FIGURA 5.8 observa-se que em relação à área total
de estudo (28.753,48 Km2) da época de cheia para a de vazante a quantidade de área
ocupada pelos rios manteve-se relativamente estável. Nesta análise deve-se considerar
que esta pesquisa foca principalmente a área nuclear da planície de inundação e que
grande parte da área quantificada da classe “rios” diz respeito apenas ao Rio Amazonas.
Este fenômeno pode ser atribuído à distribuição irregular da precipitação, os grandes
afluentes do Amazonas atingem seu nível máximo em diferentes épocas do ano (Junk,
1983). Os vindos do norte têm o seu nível máximo entre junho e agosto, enquanto que
os afluentes do sul atingem o máximo já entre fevereiro e abril. Isso provoca um certo
equilíbrio do nível do rio (Junk, 1983). Mesmo assim, as flutuações são bastante
elevadas, chegando perto de Manaus a uma variação média de 10 m por ano (valor
médio de 80 anos), e as diferenças entre os níveis máximos e mínimos de 8 a 15 m (Ver
item 3.1.3) (Junk, 1983).

Ainda analisando a TABELA 5.4 e a FIGURA 5.9 observa-se que para as classes não
água e lagos houve uma variação de 4% na área quantificada, o acréscimo da classe não
água na época de vazante é decorrente do decréscimo da área ocupada pelos lagos para
a mesma época.
Se analisada apenas a classe de lagos observa-se que houve uma expansão de 1.152,45
Km2 entre o período de cheia e vazante, o que representa 18 % de expansão em relação
à área ocupada pelos lagos na época de vazante (5.115,28 Km2) e de 22% de expansão
em relação à área ocupada pelos lagos na época de cheia (6.267,73 Km2). A FIGURA
5.2 mostra a porcentagem de área ocupada pelos lagos e sua expansão. Esta expansão
em área é decorrente dos pulsos de inundação e exerce grande influencia em outros
ecossistemas alagáveis, pois implica na redução da área ocupada por florestas, campos
inundáveis, chavascais e outros ambientes.
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FIGURA 5.9 - Porcentagem de área ocupada pelos lagos e sua expansão em relação à
área total de estudo.
Segundo Junk, 1997 durante o curso de um ciclo de inundação, um terreno baixo pode
estar sujeito a condições que são típicas de um habitat terrestre úmido, um corpo d´água
raso, um lago, e um canal de rio. Quando ocorre o recuo d´água este tipo de terreno está
sujeito a uma transição inversa.
É importante salientar que, tendo em vista a resolução espacial dos produtos utilizados e
os limiares adotados no processo de classificação, essas estatísticas se restringem a
lagos com área superior a 0,01 Km2.

Neste sentido, cabe destacar os resultados obtidos por França et al. (2004), ao avaliar o
efeito da degradação da resolução de imagens do RADARSAT para 100m, na mesma
área teste desta pesquisa. Estes autores verificaram que: (1) houve uma grande redução
no total de lagos presentes na área de estudo devido à degradação da resolução espacial
de 25 m (1131 lagos) para 100 m (176 lagos); (2) as maiores reduções foram para os
lagos crescentes e circulares/ovais; 90,4% e 85,45%, respectivamente e; (3) a relação
entre o número total de lagos presentes e a área ocupada pelos mesmos não é
proporcional.
Estes resultados demonstram a necessidade de avaliar nas imagens JERS-1 à perda de
informação, no mapeamento e conseqüentemente na análise quantitativa das
morfologias lacustres, em decorrência da degradação da resolução espacial aplicada às
imagens JERS-1 na montagem do mosaico GRFM.
Os milhares de lagos da planície de inundação do Rio Amazonas variam
consideravelmente em forma e tamanho. Segundo Melack, 1984 e Sippel et al., 1992
lagos com morfologia circular/oval são geralmente as classes predominantes na planície
de inundação do canal principal. Entretanto, somente 10% dos lagos são maiores que 2
km2, apesar de compreenderem mais da metade do total de área ocupada por lagos na
planície de inundação do Rio Amazonas (Sippel et al., 1992).
Os lagos presentes na área de estudo variam de 0,01 a 1.100 Km2. A grande maioria,
cerca de 70% possui área inferior a 1 Km2, enquanto que apenas 1% dos lagos tem área
superior a 100 Km2, para ambas as épocas. A FIGURA 5.10 apresenta a relação do
número total de lagos e o tamanho dos lagos em Km2.
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FIGURA 5.10 – Relação do número total de lagos e tamanho dos lagos.
A TABELA 5.2 apresenta o número total de lagos e as respectivas áreas, segundo suas
classes morfológicas, identificadas nas imagens composição colorida multi-sensor, para
a época de cheia e vazante, respectivamente.

TABELA 5.5 - Total de lagos da área de estudo, por classe morfológica, identificados
nas composições coloridas multi-sensor referentes à época de cheia e vazante.
Morfologia Nº lagos Área (Km2)
%
Nº lagos - Área (Km2)
%
- cheia
– Cheia
vazante
– Vazante
880
1.479,72
24
1090
1.347,79
26
Lagos
circulares/
ovais
80
324,56
5
97
564,27
11
Lagos
alongados
74
1.082,11
17
64
942,08
19
Lagos
compostos
28
3.381,34
54
21
2.261,14
44
Lagos
dendríticos
1062
6267,73
100
1272
5115,28
100
TOTAL
Pela análise da TABELA 5.5 conclui-se que da época de vazante para a de cheia houve
uma redução no total de lagos presentes na área de estudo. Esta redução no número total
de lagos pode ser atribuída à expansão na área dos lagos que se conglomeram durante o
período de cheia, ou seja, aumentam em área e diminuem em quantidade. Este
fenômeno pode ser observado na FIGURA 5.11.

FIGURA 5.11 – Expansão na área dos lagos devido ao fenômeno de aglutinação. (a)
Imagens referentes à vazante e (b) imagens referentes à cheia.

A maior redução verificou-se para os lagos circulares/ovais, que diminuíram o
equivalente a 210 lagos, referente à aproximadamente 132 Km2. A FIGURA 5.12
mostra essa redução em relação aos lagos dessa classe. Nesta figura os lagos
classificados como circulares/ovais estão respresentados na cor verde.

FIGURA 5.12 – Aglutinação dos lagos classificados como circulares/ovais durante a
cheia gerando lagos de outras classes. (a) Imagens referentes a vazante e (b)
imagens referentes à cheia.
Este processo de expansão na área dos lagos é resultante do fenômeno de cheias e
vazantes periódicas que ocorre devido aos pulsos de inundação (Ver itens 2.1 e 3.1.3).
Segundo Junk (1997), os lagos em áreas inundáveis da Amazônia dependem do regime
hídrico dos rios e à medida que o nível d´água sobe os lagos temporários e permanentes
aumentam em tamanho.
As FIGURAS 5.13 (a) e 5.13 (b) apresentam a distribuição das morfologias lacustres
segundo o número total de lagos e a área (Km2), para ambas as épocas.
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FIGURA 5.13 - Número total de lagos (a) e área (b) por tipo de morfologia.
Os gráficos da FIGURA 5.13 confirmam que os lagos circulares/ovais aumentam em
área e diminuem seu número total durante a cheia. Além disso, a análise da FIGURA
5.13 e da TABELA 5.2 indica que a relação entre o número total de lagos e a área
ocupada pelos mesmos não é proporcional.
Isto pode ser observado principalmente nos lagos “dendríticos”, os quais são pouco
representativos em termos de número de lagos, mas ocupam mais de 50% da planície
durante a cheia e mais de 40% durante a vazante em relação ao total da área de estudo.
Segundo, Sippel (1992) estes lagos compreendem grande parte da área total dos lagos
(aproximadamente 65% da planície de inundação do Rio Amazonas). Ao contrário, os
“circulares/ovais” são em grande número, mas ocupam pouca área.
O fato dos lagos dendríticos ocuparem grandes áreas está relacionado à sua origem
ligada a coalescência de rias (Ver item 2.2.7) e lagos típicos da planície de inundação. A
FIGURA 5.14 ilustra o processo de formação deste tipo de lago. Observa-se que nesta
região durante o período de vazante ocorre a presença de pequenos lagos geralmente de

forma circular/oval e alongada. Com a subida do nível d´água, na época de cheia, ocorre
a coalescência desses lagos e da ria.

FIGURA 5.14 – Processo de formação de um lago dendrítico. (a) Época de seca; (b)
Época de cheia. Imagens GRFM/JERS-1.
Segundo Mertes et al., 1996, o número de lagos e o total de área ocupada pelos
mesmos é irregular, eles aumentam em setores próximos a confluência do Rio
Madeira com o Rio Amazonas e diminuem em outros próximos confluência do Rio
Tapajós com o Rio Amazonas (Mertes et al, 1996).

Para quantificar esse fenômeno, que pode ser visualizado a partir das imagens e dos
mapas, foram traçados transectos perpendiculares ao Rio Amazonas. Adotou-se a
extensão de 50 Km para cada transecto, devido a: (1) extensão total da área de estudo
(510 Km); (2) extensão média do maior lago presente na área de estudo (100 Km). Os
transectos foram amostrados alternadamente para esta análise. A FIGURA 5.15
apresenta a localização desses transectos dentro da área de estudo.
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FIGURA 5.15 – Transectos amostrados para análise.
As FIGURAS 5.16 (a) e 5.16 (b) apresentam essa variação espacial da área ocupada
pelos lagos, em ambas as épocas.
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FIGURA 5.16 – Variação espacial da área total ocupada pelos lagos – Rio Madeiras em
direção ao Rio Tapajós.
A análise dos gráficos da FIGURA 5.15 mostra que na região próxima a confluência do
Rio Madeira com o Rio Amazonas (transectos 1 e 2), quase não há variações no total de
área ocupada pelos lagos. Na época de vazante, do transecto 1 em direção ao transecto 2
os lagos ocupam 125 e 141 Km2, respectivamente, uma variação no total de área
ocupada de apenas 16 Km2. O mesmo ocorre para a época de cheia, os lagos ocupam
165 Km2 no transecto 1 e 203 Km2 no transecto 2, uma variação de 38 Km2. À medida
que se afasta dessa região em direção a jusante os lagos tendem a crescer em área. A
variação do transecto 2 em direção ao transecto 3 foi de 192,5 Km2 para a época de

vazante e de 240 Km2 para a época de cheia. O mesmo ocorre à medida que se desloca
em direção ao Rio Tapajós.
Na área próxima à confluência do Rio Madeira com o Rio Amazonas, predominam
lagos pequenos e de forma circular/oval. Nesta região os processos de assoreamento e
de construção da planície de inundação são muito intensos, visto que grandes
quantidades de sedimentos são provenientes do Rio Madeira. Mais de 90% do total da
descarga de sedimentos do canal principal do Amazonas é proveniente do Rio Madeira,
que drena do Andes da Bolívia, e da bacia de drenagem do Amazonas acima do rio Içá,
que abrange a maior parte do Andes do Peru. (Meade et al., 1985).
Por outro lado, próximo à confluência do Rio Tapajós com o Rio Amazonas,
predominam lagos de grande extensão e de forma dendrítica. A presença de enormes
lagos na foz de vários afluentes do Rio Amazonas (Negro, Tapajós e Xingu) pode ser
explicada, em parte, pela subsidência ao longo das maiores falhas (Mertes et al.,
1996). Na região de Óbidos ocorre o estreitamento do Rio Amazonas, onde ele atinge
2 Km de largura e 60 m de profundidade (Baker, 1986) em decorrência desses
movimentos tectônicos. Nesta região a descarga de sedimentos é menor do que na
confluência do Rio Madeira, devido a essas condicionantes geológicas e
geomorfológicas, criando um ambiente adequado para a formação de grandes lagos
geralmente de forma dendrítica.
Esses aspectos são facilmente observados nas imagens analisadas. Nesse sentido, podese concluir que, apesar das limitações destacadas com relação aos dados de satélites
utilizados neste trabalho, os resultados obtidos confirmam a hipótese levantada
inicialmente e o grande potencial desse tipo de dados para estudos multitemporais de
extensas áreas e caracterizadas por intensa morfodinâmica.

CAPÍTULO 6
6.1 Conclusões
Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, concluiu-se que:
•

A análise multi-temporal de dados multi-sensores permitiu identificar que existe
relação entre a morfologia lacustre e o aporte de sedimentos provenientes de
diferentes tipos de água recebidos pelo canal principal (Rio Amazonas);

•

Verificou-se que, houve uma redução no total de lagos da época de vazante para
a de cheia, entretanto ocorreu uma expansão na área dos lagos durante o período
de cheia. Em outras palavras, durante esta época os lagos aumentam em área,
mas diminuem em quantidade;

•

O mosaico GRFM/JERS-1 da banda L não proporcionou uma boa caracterização
das morfologias lacustres. Nas imagens do mosaico GRFM os níveis digitais dos
lagos de água aberta são similares aos das margens emersas em que a vegetação
inundável encontra-se em estado senescente, em transição para a vegetação
terrestre;

•

A integração de imagens de sensores de microondas e óptico é tecnicamente
viável para a caracterização das morfologias lacustres. A integração das imagens
GRFM/JERS-1 e MOD09/TERRA melhorou consideravelmente a discriminação
dos alvos em relação àquela obtida para a imagem GRFM/JERS-1 referente à
época de cheia, pois permitiu explorar os diferentes conteúdos de informação
sobre os alvos imageados, facilitando sua interpretação visual;

•

A imagem da banda 2 do MOD09/TERRA do infravermelho próximo auxiliou
no mapeamento dos lagos;

•

As imagens multi-sensor permitiram gerar mapas dos tipos de sistemas lacustres
da planície aluvial do Rio Amazonas, tanto para a época de cheia quanto para a
de vazante;

•

Na área estudada os lagos de forma circular/oval são os que ocorrem com uma
freqüência maior na área de estudo, seguido das formas alongado, composto e
dendrítico, respectivamente, para ambas as épocas;

•

A área de expansão dos lagos estimada em função da dinâmica sazonal do Rio
Amazonas foi de 18 % de expansão em relação à área ocupada pelos lagos na
época de vazante (5.115,28 Km2) e de 22% de expansão em relação à área
ocupada pelos lagos na época de cheia (6.267,73 Km2);

•

O total de área que estes ambientes ocupam, dentro da área alagável do Rio
Amazonas no trecho estudado, é de 6.267,73 Km2 (22%) para época de cheia e
de 5.115,28 Km2 (18%) para a época de vazante.

6.2 Recomendações e Trabalhos Futuros
Com base nas discussões e conclusões, pode-se fazer as seguintes recomendações para a
continuação de trabalhos nessa linha de pesquisa:
•

os resultados não satisfatórios na avaliação das imagens GRFM/JERS-1 na
caracterização das morfologias lacustres ocorreram em parte devido à
degradação aplicada nas imagens JERS-1 que compõem os mosaicos GRFM.
Recomenda-se, portanto, analisar as imagens JERS-1 com resolução espacial
efetiva, provavelmente os resultados serão mais precisos do que os obtidos nessa
pesquisa. Neste sentido sugere-se avaliar a perda de informação em decorrência
da degradação da resolução espacial aplicada às imagens JERS-1 na montagem
do mosaico GRFM;

•

Sugere-se a realização de um estudo para avaliar a aplicação de técnicas de
fusão de imagens, como por exemplo à transformação IHS (Intensity, Hue,

Saturation), geradas com o objetivo de combinar imagens de diferentes sensores,
como por exemplo MODIS e SAR/JERS-1, no estudo das morfologias lacustres;
•

Recomenda-se traçar a curva de permanência a partir das séries temporais de
cotas do Rio Amazonas analisadas nesta pesquisa. A curva de permanência
apresenta a freqüência com que ocorrem valores iguais ou superiores aos valores
de uma série temporal (Lanna, 2000). Esta análise poderá auxiliar na seleção de
imagens MODIS com cotas semelhantes àquelas referentes aos mosaicos
GRFM/JERS-1, assim como poderá informar em que cota ocorrem as conexões
entre os lagos e o canal do Rio Amazonas;

•

A análise dos resultados apresentados nesta pesquisas tem como base a teoria
dos Pulsos de Inundação (Junk, 1989). Recomenda-se uma análise com base em
teorias de Ecologia da Paisagem como, por exemplo, o Conceito de
Conectividade, que estabelece o grau de percolação em uma paisagem (Gardner
e O´Neill, 1991).
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APÊNDICE A

TABELA A.1 – Dados coletados em campo.
DATA: 03/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
(m)

SEDIMENTO

USO

COR DA
ÁGUA

VEGETAÇÃO

CURUAI

COMPOSTO

3201

55º 03' 25.9"

02º 14' 28.3"

-

SILTE

-

MARROM

Canarana

CURUAI

COMPOSTO

3202

55º 04' 01"

02º 14' 40.02"

-

-

PESCA

MARROM

-

MAZAGÃO

ALONGADO

3203

55º 08' 51.1"

02º 13' 25"

0.5

-

-

MARROM

MAZAGÃO

ALONGADO

3204

55º 07' 26.4"

02º 13' 41.6"

0.9

-

-

MARROM

Malva/Juquiri
Premembeca/
Artimigia

MAZAGÃO

ALONGADO

3205

55º 11' 52.5"

02º 09' 51.2"

0.35

-

-

MARROM

-

MAZAGÃO

ALONGADO

3206

55º 10' 36.1"

02º 11' 33.3"

0.2

SILTE

-

MARROM

CURUAI

COMPOSTO

3207

55º 11' 34"

02º 14' 37.8"

0.6

AREIA/ARGILA

PESCA

MARROM

CURUAI

COMPOSTO

3208

55º 11' 06"

02º 15' 23"

0.1

AREIA

-

MARROM

CURUAI

COMPOSTO

3209

55º 11' 12.5"

02º 15' 23"

2.3

-

PESCA

MARROM

Sucessão
Vegetacional
Sucessão
Vegetacional
Sucessão
Vegetacional

CURUAI

COMPOSTO

3210

55º 11' 11.7"

02º 15' 12.4"

0.1

-

-

MARROM

CURUAI

COMPOSTO

3211

55º 11' 30"

02º 15' 12.4"

-

AREIA

-

MARROM

Sucessão
Vegetacional

CURUAI

COMPOSTO

3212

55º 14' 03"

02º 14' 48.8"

-

AREIA

-

MARROM

-

DATA: 04/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
(m)

SEDIMENTO

USO

COR DA
ÁGUA

CURUAI

COMPOSTO

4201

55º 40' 39"

02º 14' 13.5"

0.2

-

PECUÁRIA

MARROM
CLARO

CURUAI

COMPOSTO

4202

55º 38' 47.7"

02º 15' 6.2"

0.2

PECUÁRIA

CURUAI

COMPOSTO

4203

55º 38' 19.6"

02º 14' 26.7"

0.15

AREIA
LATERITA

CURUAI

COMPOSTO

4204

55º 38' 21.2"

02º 16' 00.8"

1.75

-

PESCA

CURUAI

COMPOSTO

4205

55º 36' 39.6"

02º 14' 39.1"

0.37

SILTE

-

MARROM
MARROM
CLARO
MARROM
CLARO
MARROM
CLARO

CURUAI

COMPOSTO

4206

55º 35' 25.8"

02º 12' 51.1"

0.19

SILTE

PECUÁRIA

MARROM
CLARO

CURUAI
CURUAI
CURUAI
CURUAI

COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO

4207
4208
4209
4210

55º 34' 14.7"
55º 32' 30"
55º 31' 59.8"
55º 31' 05.7"

02º 14' 8.1"
02º 15" 58.9"
02º 17' 04.1"
02º 12' 26.3"

0.19
0.25
0.15
0.25

PECUÁRIA
PESCA
PECUÁRIA

MARROM
CLARO
MARROM
MARROM
MARROM

CURUAI

COMPOSTO

4211

55º 24' 27.1"

02º 17' 00.2"

0.15

SILTE
AREIA
SILTE
AREIA
LATERITA
ARGILA

Graminia
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Graminia/Malva

-

MARROM

Vegetação
Inundada

PECUÁRIA

VEGETAÇÃO
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Graminia

DATA: 05/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
COR DA
(m)
ÁGUA
SEDIMENTO
USO
SILTE
0.65
LATERITA PECUARIA MARROM
AREIA
0.25
LATERITA
PESCA
MARROM
AREIA
MO(?)
0.1
MARROM
SILTE
0.1
AREIA
PESCA
MARROM

CURUAI

COMPOSTO

5201

55º 19' 10.2"

02º 16' 53.8"

CURUAI

COMPOSTO

5202

55º 17' 43.5"

02º 16' 33.2"

CURUAI

COMPOSTO

5203

55º 17' 50.9"

02º 15' 57.0"

CURUAI

COMPOSTO

5204

55º 15' 23.1"

02º 15' 40.0"

PALPIXUNA
PALPIXUNA
CURUAI

ALONGADO
ALONGADO
COMPOSTO

5205
5206
5207

55º 14' 52.1"
55º 15' 20.2"
55º 18' 46.7"

02º 09' 35.8"
02º 09' 27.5"
02º 09' 37.1"

0.9

ARGILA
ARGILA
-

PECUARIA MARROM
PECUARIA MARROM
MARROM

MAIU

ALONGADO

5208

55º 20' 26.9"

02º 08' 17.3"

0.65

ARGILA

PECUARIA MARROM

MAIU
MAIU

ALONGADO
ALONGADO

5209
5210

55º 19' 59.0"
55º 20' 46.9"

02º 07' 27.9"
02º 07' 14.1"

0.4
-

ARGILA
-

PESCA
-

MARROM
MARROM

VEGETAÇÃO
Arroz Selvagem
Premembeca
Arroz Selvagem
Sucessão
Vegetacional
Sucessão
Vegetacional
Sucessão
Vegetacional
Muri
Arvores Inundadas
Maria Dormideira
Malva
Salvinia
Mureru
Maria Dormideira
Malva
Salvinia
Mureru
-

DATA: 06/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

PROFUND.
(m)
SEDIMENTO

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

SANTANINHA COMPOSTO

6201

55º 30' 43.3"

02º 02' 41.7"

0.1

SANTANINHA COMPOSTO

6202

55º 31' 28.6"

02º 03' 63.7"

0.1

SANTANINHA COMPOSTO
SANTANINHA COMPOSTO

6203
6204

55º 31' 26.1"
55º 30' 51.6"

02º 02' 05.9"
02º 02' 11.4"

0.25
2.5

SANTANINHA COMPOSTO
IGARAPE
SÃO
CAETANO
-

6205

55º 29' 56.8"

02º 02' 46.3"

6206

COMPOSTO
COMPOSTO

SANTANINHA
SANTANINHA
CANAL DE
LIGAÇÃO C/
RIO
AMAZONAS
CANAL DE
LIGAÇÃO C/
RIO
AMAZONAS
CANAL DE
LIGAÇÃO C/
RIO
AMAZONAS
CURUAI

USO

COR DA
ÁGUA

-

MARROM

PESCA

MARROM

-

MARROM
MARROM

0.1

SILTE
ARGILA
SILTE
ARGILA

VEGETAÇÃO
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Vegetação
Inundada
Graminia
Vegetação
Inundada
Banco Macrófita

PESCA

MARROM

Graminia

55º 29' 53.52" 02º 02' 41.96"

1.8

SILTE
ARGILA

-

MARROM

6207
6208

55º 27' 24.9"
55º 26' 40.6"

02º 02' 23.2"
02º 03' 24.7"

0.6
0.8

SILTE
ARGILA
ARGILA

PESCA
PESCA

MARROM
MARROM

Vegetação
Inundada
Graminia
Vegetação
Inundada
Premembeca

MEANDRICO

6209

55º 26' 37.7"

02º 03' 00.5"

-

ARGILA

-

MARROM

Canarana
Muri

MEANDRICO

6210

55º 25' 38.6"

02º 02' 23.0"

-

ARGILA

-

MARROM

-

MEANDRICO
COMPOSTO

6211
6212

55º 26' 21.2"
55º 22' 37.0"

02º 03' 01.2"
02º 08' 40.1"

0.9
-

ARGILA
-

-

MARROM
MARROM

Muri
-

SILTE
ARGILA
SILTE
ARGILA
AREIA

DATA: 07/02/2004
PONTO
7201
7202
7203
7204

LONGITUDE
55º 23' 19.2"
55º 23' 18.2"
55º 21' 50.3"
55º 22' 47.2"

LATITUDE
02º 07' 33.5"
02º 04' 34.4"
02º 06' 39.7"
02º 06' 22.4"

PROFUND.
(m)
0.15
0.18
0.25
0.23

GUARIBA COMPOSTO

7205

55º 30' 25.9"

02º 07' 43.7"

0.2

GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA

7206
7207
7208
7209
7210
7211

55º 29' 14.1"
55º 29' 31.0"
55º 26" 00.5"
55º 23' 19.2"
55º 21' 55.1"
55º 19' 17.4"

02º 08' 58.7"
02º 09' 38.3"
02º 08' 40.7"
02º 08' 49.2"
02º 11' 33.8"
02º 09' 49.0"

0.4
0.8
0.5
0.4
0.5
0.6

LAGO
GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA
GUARIBA

TIPO DE
MARGEM
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO

COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO
COMPOSTO

SEDIMENTO
ARGILA
ARGILA
ARGILA
ARGILA
ARGILA
ARGILA
SILTE
AREIA
ARGILA
ARGILA
ARGILA

USO
PESCA
PECUARIA
PESCA
PESCA
PECUARIA
PESCA
PECUARIA
PECUARIA
-

COR DA ÁGUA
MARROM
MARROM
MARROM
MARROM

VEGETAÇÃO
Graminia
Malva
Artimigia
-

MARROM

Graminia
Vegetação
Inundada + M.O
Malva
Malva/Salvinia
Grama
Malva/Tuquiri

MARROM
MARROM
MARROM
MARROM
MARROM
MARROM

DATA: 08/02/2004
TIPO DE
MARGEM

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
(m)

SEDIMENTO

USO

COR DA
ÁGUA

-

8201

55º 28' 22.6"

02º 09' 18.1"

-

ARGILA

-

MARROM

-

8202

55º 31' 49.2"

02º 09' 00.2"

-

PESCA

LAGO ISOLADO ALONGADO

8203

55º 31' 19.9"

02º 08' 28.4"

-

ARGILA
ARGILA
SILTE

PECUÁRIA

MARROM
MARROM
CLARO

LAGO ISOLADO ALONGADO

8204

55º 30' 43.1"

02º 07' 23.5"

0.2

ARGILA

PESCA

LAGO ISOLADO ALONGADO

8205

55º 31' 17.0"

02º 06' 16.3"

0.2

ARGILA

PESCA

CINZA
CLARO
CINZA
CLARO

8206

55º 32' 29.9"

02º 05" 36.2"

0.2

ARGILA

-

MARROM

8207
8208

55º 33' 28.0"
55º 35' 12.8"

02º 07' 25.7"
02º 09' 08.8"

0.15
0.2

ARGILA/SILTE
ARGILA/SILTE

-

MARROM
MARROM

8209
8210

55º 35' 52.6"
55º 37' 07.1"

02º 09' 19.5"
02º 09' 43.7"

0.2

ARGILA/SILTE
SILTE/MO

-

Palmeiras
Malva

-

MARROM
MARROM
CINZA
CLARO

-

MARROM

LAGO
CANAL
GUARIBA
CANAL
GUARIBA

PREGUIÇA

REDONDO

PREGUIÇA
REDONDO
PREGUIÇA
REDONDO
CAN. P/ POÇÃO
GRANDE
MARIPA
COMPOSTO

VEGETAÇÃO
Graminia
Sucessão
Vegetacional
Malva
Camapu do
Campo
Camapu do
Campo
Sucessão
Vegetacional
Sucessão
Vegetacional/MO
Graminia

MARIPA

COMPOSTO

8211

55º 38' 37.3"

02º 10' 02.0"

0.2

MARIPA

COMPOSTO

8212

55º 39' 31.4"

02º 10' 23.6"

0.15

SILTE
ARGILA/MO
AREIA
LATERITA

Salvinia

MARIPA

COMPOSTO

8213

55º 38' 32.2"

02º 11' 07.4"

0.4

MO/ARGILA

-

MARROM

MARIPA

COMPOSTO

8214

55º 37' 54.0"

02º 12' 01.3"

0.4

-

MARROM

MARIPA

COMPOSTO

8215

55º 36' 08.2"

02º 10' 56.9"

0.35

MO/ARGILA
MO/ARGILA
LATERITA

Graminia
Vegetação
Fechada
Sucessão
Vegetacional

-

MARROM

Graminia

DATA: 09/02/2004
LAGO
CANAL
MARIPÁ P/
POÇÃO
LAGO DO
RAMOS
LAGO DO
RAMOS
LAGO DO
RAMOS
LAGO DO
RAMOS
LAGO DO
RAMOS
LAGO DOS
BOTOS
IGARAPE
DO BOTO
POCAO
GRANDE
POCAO
GRANDE
POCAO
GRANDE
POCAO
GRANDE
POCAO
GRANDE

TIPO DE
MARGEM

PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
(m)

MEANDRICO

9201

55º 36' 49.8"

02º 09' 15.0"

-

COMPOSTO

9202

55º 45' 32.3"

02º 08' 00.0"

0.15

COMPOSTO

9203

55º 47' 32.7"

02º 06' 31.5"

0.1

COMPOSTO

9204

55º 46' 38.1"

02º 04' 53.6"

COMPOSTO

9205

55º 44' 29.3"

COMPOSTO

9206

REDONDO

COR DA
ÁGUA

SEDIMENTO

USO

ARGILA
ARGILA
SILTE/MO

PECUARIA
PESCA
PECUARIA

MARROM

VEGETAÇÃO
Graminia
Veg. Grande
Porte

MARROM

Muri

-

MARROM

1.5

ARGILA/MO
TERRENO
ALAGADO
C/ M.O NO FUNDO

-

MARROM

02º 04' 29.1"

0.2

ARGILA

PESCA

MARROM

Muri
Muri e outros
tipos de
"capim"
Malva
Artimigia

55º 44' 06.7"

02º 06' 37.8"

0.4

-

MARROM

9207

55º 44' 20.7"

02º 07' 59.4"

0.25

SILTE (FUNDO –
COR PRETA)

MARROM

-

9208

55º 43' 21.8"

02º 07' 11.8"

0.3

SILTE/ARGILA/MO

PESCA
PECUARIA

Muri
Muri
Malva

MARROM

-

COMPOSTO

9209

55º 43' 31.0"

02º 07' 57.9"

0.37

ALAGADO

PESCA

MARROM

Malva

COMPOSTO

9210

55º 38' 29.6"

02º 09' 35.0"

0.2

ARGILA/MO

-

MARROM

-

COMPOSTO

9211

55º 39' 50.9"

02º 07' 11.6"

0.5

-

-

MARROM

Malva

COMPOSTO

9212

55º 36' 44.9"

02º 05' 09.1"

0.25

-

MARROM

COMPOSTO

9213

55º 38' 17.9"

02º 05' 03.7"

0.15

ARGILA
SILTE
CONGLOMERADO

PESCA
PECUARIA

MARROM

Graminia
Sucessão
Vegetacional

DATA: 10/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

SALÉ

DENDRTICO

10201

55º 49' 46.9"

SALÉ

DENDRITICO

10202

55º 52' 35.8"

PROFUND.
(m)
SEDIMENTO
SILTE
ARGILA
02º 08' 06.6"
0.35
(FUNDO)
SILTE
ARGILA
02º 08' 40.6"
0.19

SALÉ

DENDRITICO

10203

55º 52' 20.1"

02º 10' 00.9"

0.8

SILTE

PESCA

SALÉ

DENTRITICO

10204

55º 52' 16.7"

02º 11' 49.3"

0.38

-

PECUARIA

SALÉ

DENTRITICO

10205

55º 49' 07.5"

02º 11' 38.5"

0.25

ARGILA

PECUARIA

SALÉ
CANAL DE
ACESSO
(SALÉ/AMARAL)

DENTRITICO

10206

55º 49' 00.6"

02º 13' 59.5"

0.22

PECUARIA

-

10207

55º 46' 17.7"

02º 10' 32.3"

0.19

SALÉ
IRATEUA

DENTRITICO
REDONDO

10208
10209

55º 45' 59.6"
55º 45' 59.9"

02º 13' 12.6"
02º 08' 13.6"

0.6
1.4

ARGILA
LATERITA
SILTE
ARGILA
AREIA
-

IRATEUA

REDONDO

10210

55º 44' 26.4"

02º 10' 18.1"

0.3

-

10211
10212
10213

55º 43' 05.7"
55º 38' 50.4"
55º 41' 45.8"

02º 10' 33.0"
02º 03' 06.3"
02º 04' 40.9"

0.2
1
0.75

SILTE
ARGILA
LATERITA
ALAGADO
ALAGADO

AMARAL
DENTRITICO
PARANAPITINGA REDONDO
PARANAPITINGA REDONDO

PONTO LONGITUDE

LATITUDE

POÇÃO
COMPOSTO 10214 55º 34' 12.5" 02º 06' 19.4"
0.3
OBS.: PTO 10204 ENCONTRA-SE GRANDE QUANTIDADE DE MATERIA ORGÂNICA

SILTE

USO

PESCA
PECUARIA

-

PESCA
PESCA
PECUARIA

COR DA
ÁGUA

VEGETAÇÃO

MARROM
MARROM
CLARO

MALVA
ARTIMIGIA E
OUTRAS
GRAMINIA
MARROM
SUCESSÃO
(AMARELA) VEGETACIONAL
MARROM
ESCURO
MARROM
SUCESSÃO
(AMARELA) VEGETACIONAL
MARROM
SUCESSÃO
CLARO
VEGETACIONAL
PALMEIRAS
SUCESSÃO
MARROM
CLARO
VEGETACIONAL
MARROM
MARROM
MARROM
(AMARELA)

SALVINIA
MURI

MARROM
MARROM
MARROM

SALVINIA
(MARGENS)
MALVA (?)
-

MARROM

ARTIMIGIA

DATA: 12/02/2004
LAGO

TIPO DE
MARGEM

PONTO LONGITUDE

LATITUDE

PROFUND.
(m)

SEDIMENTO

CURUAI COMPOSTA

12201

55º 26' 05.9"

02º 18' 10.9"

0.23

CURUAI COMPOSTA

12202

55º 27' 49.6"

02º 11' 53.1"

0.19

CURUAI COMPOSTA

12203

55º 22' 34.7"

02º 13' 52.9"

0.25

AREIA
ARGILA
LATERITA
ARGILA
LATERITA
AREIA

CURUAI COMPOSTA 12204 55º 21' 04.3" 02º 17' 53.9"
OBS.: PTO 12204 LOCALIDADE DE ESPIRITO SANTO

0.2

AREIA

COR DA
ÁGUA

USO
PESCA
PECUARIA

MARROM

VEGETAÇÃO
Graminia/Vegetação de
grande porte

PESCA

MARROM

Graminia

PESCA

MARROM
MARROM
CINZENTADO

Graminia/Vegetação de
grande porte
Vegetação de grande
porte

-

APÊNDICE B

Exemplos

dos

programas

em

análise

LEGAL

(Linguagem

Espacial

Geoprocessamento Algébrico) nesta dissertação
Recorte de imagem
{
Imagem entrada,saida ("Cheia_class");
Tematico mascaraagua ("mask");
entrada = Recupere (Nome = "clas_218_5_50_95-T");
saida = Novo (Nome="clas_218_5_50_95-T_rec", ResX=100, ResY=100);
mascaraagua = Recupere (Nome = "wetlands");
saida = mascaraagua.Class == "wetland" ? entrada:255;
}
Grade (Xadrez)
{
Tematico tem ("linhas_divisórias");
tem = Novo(Nome = "Xadrez", ResX=70000,ResY=70000, Escala = 200000);
//resx=multiplica n linhasx res anterior e divide por 2; o resy igual para colunas
tem = Atribua {
"1" : (tem [-1,0]!= "1") && (tem [0,-1]!="1"),
"2" : Outros
};
//tem = (tem [-1,0]!= "al") && (tem [0,1]!= "al") ? Classe ("al") :Classe ("ma"));
}
Operação Booleana
{
Tematico Cheia ("Cheia_class") ;
Tematico Vazante ("Vaz_class") ;
Tematico subtracao ("duas_epocas") ;
Cheia = Recupere (Nome = "clas_218_5_50_95-T") ;
Vazante = Recupere (Nome = "IHS_class_95_259-T_copia") ;
subtracao = Novo (Nome = "resultado", ResX=100 , ResY=100, Escala=100000) ;
subtracao = (Cheia.Classe=="lago" && Vazante.Classe=="lago")?Classe("inter"):
(Cheia.Classe=="canal" &&
Vazante.Classe=="canal")?Classe("comum_canal"):
(Cheia.Classe=="lago" )?Classe("expansao"):
(Vazante.Classe=="lago" )?Classe("expansao"):
(Cheia.Classe=="canal" )?Classe("inter_canal"):
(Vazante.Classe=="canal" )?Classe("inter_canal"):
(Cheia.Classe=="nao-agua" && Vazante.Classe=="naoagua")?Classe("comum_nao-agua"):Classe(0);
}

de

