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Breve HistBreve Históóricorico

�� 1995 1995 –– O Projeto HIBAM e a rede O Projeto HIBAM e a rede 
de estade estaçções de referência (ões de referência (ÓÓbidos, bidos, 
PA, Brasil)PA, Brasil)

�� 1999 1999 –– Congresso Internacional Congresso Internacional 
sobre Hidrologia e Geoqusobre Hidrologia e Geoquíímica de mica de 
Grandes Bacias Fluviais no Meio Grandes Bacias Fluviais no Meio 
Tropical (ManausTropical (Manaus’’99)99)

�� 2004 2004 –– Reunião tReunião téécnica em Quito, cnica em Quito, 
EquadorEquador

�� 2005 2005 –– Reunião cientReunião cientíífica em Lima, fica em Lima, 
PeruPeru

�� 2006 2006 –– Reunião tReunião téécnica em cnica em LaLa Paz, Paz, 
BolBolííviavia

�� 2007 2007 –– Reunião cientReunião cientíífica em fica em 
Manaus, BrasilManaus, Brasil



O que O que éé ORE/HYBAM ?ORE/HYBAM ?
�� Um ObservatUm Observatóório de pesquisas rio de pesquisas 

ambientais (ORE) ... HYBAM ambientais (ORE) ... HYBAM 
(Hidrologia, geodinâmica e (Hidrologia, geodinâmica e biobio--
geoqugeoquíímicamica dos processos de dos processos de 
erosão/alteraerosão/alteraçção e transferência de ão e transferência de 
matmatéérias na bacia amazônica).rias na bacia amazônica).

�� Um ConsUm Consóórcio internacional que rcio internacional que 
opera desde 2003 uma rede de opera desde 2003 uma rede de 
estaestaçções de coleta de dados ões de coleta de dados 
estrategicamente localizadas na estrategicamente localizadas na 
Bacia Amazônica Continental e Bacia Amazônica Continental e 
tambtambéém fora dela (Congo e Guiana m fora dela (Congo e Guiana 
Francesa).Francesa).

�� Uma rede de pesquisadores de mais Uma rede de pesquisadores de mais 
de 8 pade 8 paííses que trocam experiências, ses que trocam experiências, 
realizam e aprealizam e apóóiam pesquisas iam pesquisas 
conjuntas e formam recursos conjuntas e formam recursos 
humanos em seus temas de humanos em seus temas de 
interesse nos painteresse nos paííses em que estses em que estáá
presente.presente.



Para que ORE/HYBAM ?Para que ORE/HYBAM ?

�� Fornecer dados de qualidade Fornecer dados de qualidade àà
comunidade cientcomunidade cientíífica internacional fica internacional 
sobre a Amazônia para sobre a Amazônia para 
compreensão e modelagem dos compreensão e modelagem dos 
processos ambientais e sua processos ambientais e sua 
dinâmica a longo prazo; dinâmica a longo prazo; 

�� Entender o funcionamento da Entender o funcionamento da 
Bacia Amazônica no que diz Bacia Amazônica no que diz 
respeito respeito àà sua geodinâmica, sua geodinâmica, 
hidrologia e hidrologia e biobio--geoqugeoquíímicamica
relacionadas aos processos de relacionadas aos processos de 
erosão/alteraerosão/alteraçção e transferência de ão e transferência de 
matmatééria atravria atravéés dos rios;s dos rios;

�� SubsSubsíídios para estudos de dios para estudos de 
mudanmudançças climas climááticas na Amazôniaticas na Amazônia



Como funcionamos ?Como funcionamos ?

�� Trabalhamos em parceria internacional com Trabalhamos em parceria internacional com 
entidades no Brasil, Franentidades no Brasil, Françça, Bola, Bolíívia, Peru, via, Peru, 
Colômbia, Equador, Venezuela e Congo;Colômbia, Equador, Venezuela e Congo;

�� Medimos e amostramos as Medimos e amostramos as ááguas dos rios guas dos rios 
nas estanas estaçções ORE/HYBAM a passo de ões ORE/HYBAM a passo de 
tempo variado: tempo variado: 
�� a cada dia para as cotas dos rios;a cada dia para as cotas dos rios;
�� a cada dez dias para o material em a cada dez dias para o material em 

suspensão;suspensão;
�� mensal para a geoqumensal para a geoquíímica ou os ismica ou os isóótopos;topos;

�� Realizamos visitas de controle e inspeRealizamos visitas de controle e inspeçção e ão e 
expediexpediçções de campo para medir vazão e ões de campo para medir vazão e 
coletar amostras em maior detalhe para fins coletar amostras em maior detalhe para fins 
especespecííficos de pesquisas conjuntas;ficos de pesquisas conjuntas;

�� Analisamos as amostras coletadas atravAnalisamos as amostras coletadas atravéés de s de 
uma rede de laboratuma rede de laboratóórios parceiros rios parceiros 
trabalhando com protocolos analtrabalhando com protocolos analííticos ticos 
sofisticados e de alta qualidade;sofisticados e de alta qualidade;

�� Validamos as informaValidamos as informaçções obtidas e as ões obtidas e as 
estruturamos em base de dados para estruturamos em base de dados para 
disponibilizdisponibilizáá--las atravlas atravéés do site s do site www.orewww.ore--
hybam.orghybam.org ..



www.orewww.ore--hybam.orghybam.org



Quem financia ?Quem financia ?

�� Opera desde 2003, com recursos obtidos atravOpera desde 2003, com recursos obtidos atravéés s 
de financiamento do Ministde financiamento do Ministéério do Ensino rio do Ensino 
Superior e da Pesquisa francês.  Superior e da Pesquisa francês.  

�� Em 2006, OREEm 2006, ORE--HYBAM recebeu no Brasil HYBAM recebeu no Brasil 
(CNPq), financiamento para montagem de uma (CNPq), financiamento para montagem de uma 
base operacional em Manaus liderada por base operacional em Manaus liderada por 
pesquisadores brasileiros.pesquisadores brasileiros.



Apoio InternacionalApoio Internacional

�� LMTG (LaboratLMTG (Laboratóório de Mecanismos de Transferência em rio de Mecanismos de Transferência em 
Geologia Geologia -- UMR 5563 CNRS UMR 5563 CNRS –– UPS UPS -- IRD) em Toulouse, IRD) em Toulouse, 
FranFrançça, que desenvolve desde 1995 projetos de pesquisas em a, que desenvolve desde 1995 projetos de pesquisas em 
cooperacooperaçção na Bacia Amazônica;ão na Bacia Amazônica;

�� Parceiros em cada paParceiros em cada paíís Amazônico (agências nacionais e s Amazônico (agências nacionais e 
universidades) para manter a perenidade das observauniversidades) para manter a perenidade das observaçções; ões; 

�� Em 2005, OREEm 2005, ORE--HYBAM foi validado na FranHYBAM foi validado na Françça como SO a como SO 
(Sistema de Observa(Sistema de Observaçção) pelo ão) pelo INSUINSU (Instituto Nacional das (Instituto Nacional das 
Ciências do Universo);Ciências do Universo);

�� Desde 2006, OREDesde 2006, ORE--HYBAM tornouHYBAM tornou--se PFC (se PFC (PointPoint FocaleFocale
CollaborativeCollaborative) do programa GEMS/) do programa GEMS/ÁÁGUA do PNUMA.GUA do PNUMA.



Quem somos ...Quem somos ...
�� UniversidadesUniversidades

�� Agências / ServiAgências / Serviçços governamentaisos governamentais
�� Institutos / Centros de pesquisaInstitutos / Centros de pesquisa



Rede ORE/HYBAM em ManausRede ORE/HYBAM em Manaus

�� UEA UEA –– Universidade do Universidade do 
Estado do AmazonasEstado do Amazonas

�� UFAM UFAM –– Universidade Universidade 
Federal do AmazonasFederal do Amazonas

�� INPA INPA –– Instituto Nacional Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazôniade Pesquisas da Amazônia

�� I.PIATAM I.PIATAM –– Instituto Instituto 
PIATAMPIATAM

�� CEAP Amazônia CEAP Amazônia –– Centro Centro 
de Excelência Ambiental da de Excelência Ambiental da 
Petrobras na AmazôniaPetrobras na Amazônia

�� CPRM CPRM –– ServiServiçço Geolo Geolóógico gico 
do Brasildo Brasil

Serviço Geológico do BrasilServiço Geológico do Brasil



Projetos em relaProjetos em relaçção com o ão com o 
ORE/HYBAM no BrasilORE/HYBAM no Brasil

�� MESA MESA –– CTCT--HIDRO/CNPq, UEA, UFAMHIDRO/CNPq, UEA, UFAM

�� MESAMESA--SOL SOL –– CTCT--HIDRO/CNPq, UEA, UFAMHIDRO/CNPq, UEA, UFAM

�� CASHCASH--BalbinaBalbina –– Eletronorte, NIEMA/UFAM, UEAEletronorte, NIEMA/UFAM, UEA

�� REMETHI REMETHI –– FINEP, UEA, INPA, SIPAMFINEP, UEA, INPA, SIPAM

�� PIATAM IV PIATAM IV –– FINEP/PETROBRAS/UFAM/INPA/UFRJ/FUCAPIFINEP/PETROBRAS/UFAM/INPA/UFRJ/FUCAPI

�� Dinâmica Fluvial Dinâmica Fluvial –– CPRM/IRDCPRM/IRD

�� LBA LBA –– MCT/CNPq/INPAMCT/CNPq/INPA

�� PHIESPHIES--AM AM –– UEA, INPA, UFAM, I.PIATAM, IRDUEA, INPA, UFAM, I.PIATAM, IRD



Colaboradores ORE/HYBAM Colaboradores ORE/HYBAM 
ManausManaus

�� Naziano FILIZOLA, Naziano FILIZOLA, PhDPhD (Coordenador) (Coordenador) –– UEA, ManausUEA, Manaus

�� Glauco YARED, Glauco YARED, PhDPhD –– UEA, ManausUEA, Manaus

�� NikolasNikolas SPINOLA, SPINOLA, GradGrad. . -- UFAMUFAM

�� Maria Helena MOURÃO, Maria Helena MOURÃO, GradGrad. . –– UFAMUFAM

�� Marco Oliveira, Marco Oliveira, MScMSc. . –– CPRM, ManausCPRM, Manaus

�� João Bosco Alfenas, H.João Bosco Alfenas, H.TecnTecn. . –– CPRM, ManausCPRM, Manaus

�� Carlos SOARES, Carlos SOARES, MScMSc. . –– SIPAM, UEA/INPASIPAM, UEA/INPA

�� Marcelo PARISE, Marcelo PARISE, MScMSc. . –– SIPAM, UEA/INPASIPAM, UEA/INPA

�� EdileuzaEdileuza MELO, MELO, MScMSc. . –– I.PIATAM, UEA/INPAI.PIATAM, UEA/INPA

�� WarleyWarley ARRUDA, ARRUDA, MScMSc. . –– I.PIATAM/INPAI.PIATAM/INPA

�� Almir RIVAS Jr., Almir RIVAS Jr., GradGrad. . –– I.PIATAMI.PIATAM





Obrigado ! Obrigado ! 
GraciasGracias ! ! 
MerciMerci!!

naziano.filizola@yahoo.com.brnaziano.filizola@yahoo.com.br


