
Ferramenta de Mapas da    
Iniciativa Águas Amazônicas 
que permitem uma gestão 
multi-escala é disponibilizada 
Os cientistas que fazem parte da Iniciativa Águas Amazônicas 
disponibilizaram uma nova base de dados que pode ser baixada para o 
desenvolvimento de análises espaciais da Bacia Amazônica.

Essa base de dados pode ser acessada através do repositório de dados KNB: 
https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1BG2KX8

Essa base de dados incorpora conceitos 
hidrológicos e elementos do sistema aquático 
amazônico que ainda não existem em nenhum 
produto de análises espaciais e nas diversas 
definições da bacia. Em uma escala maior, o eixo 
principal do rio Amazonas (Fig. 1) e suas planícies 
de inundação associadas são representados em 
uma base de dados unificada, permitindo uma 
classificação que reflete a imensa inundação que 
ocorre durante a estação chuvosa. 

Em uma escala menor, os cursos de água de 
ordem mais baixa, onde muitos organismos 
aquáticos vivem, são incluídos nesta base de dados, 
permitindo a análise de paisagens aquáticas e 
produção pesqueira. 

Os cursos de água de ordem menores são 
representados nesta estrutura como linhas da 1ª 
à 11ª ordem, onde a 1ª ordem significa o tributário 
mais distante e a 11ª ordem significa o eixo principal 
do Amazonas. Isso permite análises de drenagem 
até as cabeceiras da bacia (Fig.2). Finalmente, essa 
estrutura integra perfeitamente a informação 
sobre alguns rios, como nome (6ª – 11 ª ordem) e 
uma primeira aproximação sobre o seu tipo de 
águas (6ª - 11 ª ordem).

O QUE ESSA BASE DE DADOS TEM DE 
DIFERENTE?

COMO PODEM USAR A BASE DE DADOS?

O QUE É A INICIATIVA ÁGUAS AMAZÔNICAS? 

Para qualquer usuário,  seja pesquisador, técnico, 
ou legislador, essa base de dados de livre acesso será 
útil e estará totalmente disponível para análises em 
qualquer plataforma. A classificação hierárquica 
das bacias hidrográficas e a rede de drenagem 
fornecem uma estrutura espacial que pode ser 
ajustada para diferentes escalas, dependendo da 
pergunta sobre manejo e monitoramento que 
pretende ser respondida. Juntando outros dados 
na estrutura, podemos avaliar as relações entre 
múltiplas variáveis, como produção pesqueira e 
qualidade e quantidade de habitats de peixes. 
Espécies de peixes com diferente importância 
econômica, como a dourada, precisam de tipos de 
habitat diferentes durante os seus ciclos de vida 
para sobreviver—com essa base de dados, agora 

podemos identificar os lugares que essas espécies 
usam e para onde elas migram, e assim promover 
políticas que as protegem e conservem.
Esse é só um exemplo de como essa base de 
dados pode ser usada para ajudar na conservação 
e desenvolvimento de planejamentos para a 
Bacia Amazônica. A base de dados pode também 
informar gestores de planejamento urbano através 
da identificação de lugares onde a inundação 
pode ser extrema ao redor de vilas e cidades, e 
legisladores através da quantificação de efeitos 
acumulativos de eventos ocorridos nas cabeceiras 
e investimentos no eixo principal do Amazonas. 
Essa estrutura espacial fornece um alicerce sólido 
para questões relacionadas à conectividade da 
Amazônica e suas águas.

A Iniciativa Águas Amazônicas é uma chamada 
para ações para formar o entendimento do vasto 
ecossistema aquático amazônico como um todo, 
juntando pessoas para trabalhar através de inúmeras 
fronteiras: fronteiras das bacias hidrográficas, as 
margens dos rios, as áreas protegidas, as nações 
amazônicas e as instituições que trabalham 
dentro delas. Suas ações focam na manutenção 
da integridade do sistema interligado e dinâmico 
das águas amazônicas, com objetivo de sustentar o 
bem-estar humano, a vida silvestre, e as paisagens 
de que ambos dependem. 

Saiba mais sobre essa Iniciativa no nosso website: http://pt.aguasamazonicas.org/

Fig.1 Ilustração da definição 
de eixo principal na base de 

dados

Fig.2 Aproximação das 
partes altas do Rio Marañón 
mostrando tributários de 4a  

até 9a  ordem
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