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RESUMO 

O Rio Negro é considerado o sexto maior rio do mundo em volume de água e o maior 

ecossistema de águas pretas da bacia Amazônica. Em seu baixo curso destacam-se na 

paisagem centenas de ilhas, lagos e canais do arquipélago de Anavilhanas, cujo nível de base 

é controlado pelo Rio Solimões. O barramento hidráulico do Rio Solimões sobre o Rio Negro 

influencia seu regime hidrológico, o transporte de sedimento suspenso e de carbono orgânico 

dissolvido. Para um melhor entendimento das relações entre água, matéria e o uso dos 

recursos naturais na região são necessários dados e o desenvolvimento de modelos 

apropriados. No entanto, a bacia do Rio Negro possui a menor densidade de estações de 

monitoramento hidrológico em comparação aos grandes rios Amazônicos. Por outro lado, 

avanços na tecnologia de sensoriamento remoto têm contribuído para superar lacunas de 

dados hidrológicos e da qualidade d’água.  Esta pesquisa teve como objetivo entender a 

variabilidade espacial e temporal dos fluxos de água, de concentração de sedimentos 

suspensos (CSS) e do carbono orgânico dissolvido (COD) no baixo Rio Negro, especialmente 

nos canais do arquipélago de Anavilhanas, através da integração de dados hidrológicos, da 

qualidade d’água com dados de sensoriamento remoto (radiometria de campo, dados dos 

satélites Terra/Aqua, Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3). Resultados obtidos indicam que no 

ano hidrológico 2016-2017 a CSS média no Rio Negro foi de 3,06 mg L
-1

 e a concentração 

média do COD foi de 9,60 mg L
-1

. Estimou-se para a bacia do Rio Negro um fluxo de 

sedimento suspenso entre 1 e 9 milhões de toneladas por ano e um fluxo de carbono orgânico 

dissolvido da ordem de 11 milhões de toneladas por ano. O fluxo de carbono orgânico 

dissolvido apresentou relação direita com o regime de descarga líquida do Rio Negro, com 

maiores e menores valores ocorrendo nos períodos de cheia e seca, respectivamente. O pico 

de descarga do sedimento suspenso próximo de Manaus ocorre em setembro, com defasagem 

de dois meses em relação ao observado a montante do arquipélago de Anavilhanas. 

Identificou-se retenção de 60% de sedimento suspenso do Rio Negro que aporta no 

arquipélago. Em função da elevada quantidade de COD e baixa carga de CSS o Rio Negro 

apresenta valores muito baixos da energia refletida (Rrs < 0,018 sr
-1

 no visível) e grande 

absorção da luz (≈ 8,00 m
-1

 em 440 nm). A variabilidade da energia refletida ao longo do ano 

hidrológico é controlada principalmente pelo aporte de sedimento suspenso do Rio Branco 

que altera as propriedades ópticas do Rio Negro em Anavilhanas. Avaliações de satélites 

multiespectrais para estimar a CSS em Anavilhanas mostraram melhores resultados com a 

banda do vermelho (650–690 nm). Modelos empíricos mostram que a razão de bandas 

verde/vermelho pode ser utilizada como indicador do carbono orgânico dissolvido do Rio 

Negro. O cenário hidrogeomorfológico caracterizado sugere um lento e contínuo processo de 

retenção da carga sólida suspensa em Anavilhanas, com uma taxa de sedimentação 

aproximadamente oito vezes menor que as estimadas no período de formação do arquipélago. 

Conclui-se que o sistema fluvial de Anavilhanas atua como reservatório de água e sumidouro 

de sedimento suspenso no baixo curso do Rio Negro, principalmente o período de maior 

influência do barramento hidráulico do Rio Solimões. Este estudo da hidrologia do 

arquipélago de Anavilhanas apresenta dados que podem servir de linha de base para avaliar os 

impactos de eventos climáticos extremos na região ou em virtude do represamento do Rio 

Branco devido à construção da hidrelétrica de Bem Querer. 

 

Palavras-chave: Hidrologia; Água Preta; Rio Multicanal; Sensoriamento Remoto, Bacia 

Amazônica. 
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ABSTRACT 

Rio Negro is the sixth largest river in the world in water volume and the largest black water 

ecosystem in the Amazon basin. Its lower course is a unique and important region with 

hundreds of islands, lakes and channels, and include the second largest fluvial archipelago in 

the world, called Anavilhanas. This whole region is a global biodiversity hotspot, it supports 

the livelihood of hundreds of local communities and is a destination for ecotourists. Despite 

its importance, little is known about the water properties of this region and how human 

activities, such as the construction of dams, impact its properties and functioning of this 

ecosystem. The Rio Negro basin has the lowest density of hydrological monitoring stations 

among other large Amazon rivers. On the other hand, advances in remote sensing technology 

can fill gaps in hydrological and water quality data. Here I explore how we can use remote 

sensing data and methods to better understand the dynamic between water, matter and the use 

of natural resources in this region. Specifically, I aimed at understanding the spatial and 

temporal variability of water flows, suspended sediments concentration (SSC) and dissolved 

organic carbon (DOC) in the lower Rio Negro, especially in the channels of the Anavilhanas 

archipelago, through data integration hydrological and remote sensing data (field radiometry, 

Terra/Aqua, Sentinel-1, Sentinel-2 and Sentinel-3 satellites). The results indicate that in the 

2016-2017 hydrological year the average SSC in Rio Negro was 3.06 mg L-1 and the average 

DOC concentration was 9.60 mg L-1. Suspended sediment flow between 1 and 9 million tons 

per year and flow of dissolved organic carbon in the order of 11 million tons per year were 

estimated for the Rio Negro basin. The flow of dissolved organic carbon was directly related 

to the Rio Negro liquid discharge, with higher and lower values occurring in the periods of 

high and low waters, respectively. The peak of discharge of suspended sediment near Manaus 

occurred in September, with a lag of two months in relation to that observed upstream of the 

Anavilhanas archipelago. It was identified retention of 60% of suspended sediment from the 

Rio Negro reaching the archipelago. Due to the high amount of DOC and low SSC load, Rio 

Negro has very low values of reflected energy (Rrs <0.018 sr-1 in the visible) and great light 

absorption (≈ 8.00 m-1 at 440 nm). The variability of the reflected energy throughout the 

hydrological year was controlled by the inflow of suspended sediment from the Rio Branco, 

(the major tributary of the Rio Negro basin) that changed the optical properties of the Rio 

Negro in Anavilhanas. Evaluations of multispectral satellites to estimate SSC in Anavilhanas 

showed better results with the red band (650–690 nm). Empirical models show that the 

green/red band ratio can be used as an indicator of the dissolved organic carbon of the Rio 

Negro. The hydrogeomorphological scenario characterized suggests a slow and continuous 

process of retention of the suspended solid load in Anavilhanas, with a sedimentation rate 

approximately eight times lower than those estimated during the archipelago's formation 

period. I conclude that the Anavilhanas fluvial system acts as a water reservoir and suspended 

sediment sink in the lower course of the Rio Negro, mainly the period of greatest influence of 

the Rio Solimões backwater effect. This study presents data on the lower course region of Rio 

Negro that can be used in future scientific studies and decision-making, for example to asses 

extreme weather events in the region or the impact the construction of Bem Querer 

hydroelectric power plant in the Rio Branco. 

 

Key-words: Hydrology; Black-waters; Multi-channel River; Remote sensing; Amazon basin. 
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Imagem aérea do Paraná da ilha Canaverde, região central do Arquipélago de Anavilhanas. Novembro de 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos possuem um papel importante para a manutenção do clima e de 

ecossistemas em escala regional e global. Particularmente, os recursos hídricos superficiais 

são os elementos responsáveis pela conexão entre a litosfera e a atmosfera através do 

transporte de sedimentos, escoamento superficial e a ciclagem biogeoquímica (Moreira-Turcq 

et al., 2003; Filizola et al., 2011; Crétaux, 2015). Por este motivo, destaca-se a necessidade de 

quantificar a variabilidade natural de diferentes sistemas fluviais com precisão para 

possibilitar prever sua sensibilidade a mudanças ambientais de origem natural ou antrópica 

(Filizola e Guyot, 2009; Park e Latrubesse, 2014; Martinez et al., 2015).  

As relações entre o clima, geomorfologia e hidrologia fornecem informações de 

grande importância para o entendimento do funcionamento de ecossistemas terrestres e 

aquáticos. Alterações nas relações entre esses elementos podem afetar de forma significativa o 

ambiente, a sociedade e a economia. Eventos climáticos extremos, desmatamento de florestas 

tropicais e construção de usinas hidrelétricas (UHE) podem gerar impactos irreversíveis. Tais 

impactos afetam diretamente o volume e os fluxos de matéria nos sistemas hídricos. Entender 

essas relações é um desafio científico atual para se pensar mecanismos de adaptação, 

conservação e o uso sustentável dos recursos naturais em diversas regiões do planeta, 

especialmente frente aos grandes impactos ocasionados por UHE na Amazônia. 

Nos últimos trinta anos, mais de cem projetos de UHE foram instalados nos principais 

rios da bacia Amazônica. Na Amazônia brasileira existem 74 projetos de geração de energia 

hidrelétrica em operação e outros 94 planejados (Tundisi et al., 2014). Conforme observado 

em pesquisas realizadas na região (Finer e Jenkins, 2012; Assahira et al., 2017; Forsberg et 

al., 2017; Latrubesse et al., 2017), a redução do aporte de sedimentos e regulação do regime 

hidrológico por implantação de UHE impacta de forma significativa populações humanas e 

diversos ecossistemas alagados localizados a jusante, principalmente devido à retenção dos 

sedimentos suspensos. 

Grande parte dos estudos hidrológicos e geomorfológicos desenvolvidos na Amazônia 

se concentraram nos rios Solimões, Amazonas e Madeira, com predomínio de pesquisas sobre 

a dinâmica das águas em abordagem temporal e espacial. Nas últimas décadas, diversas 

pesquisas sobre a hidrologia espacial surgiram e tiveram seu uso operacional consolidado, 
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principalmente para estimativa do nível do rio (Birkett, 2002; Silva et al., 2010; Getirana e 

Peters-Lidard, 2013), concentração de sedimentos suspensos (Martinez et al., 2009; Espinoza 

Villar et al., 2013; Montanher et al., 2014; Marinho et al., 2018), matéria orgânica colorida 

dissolvida (Brezonik et al., 2015; Silva, 2018), quantificação de emissões de gases do efeito 

estufa (Costa et al., 2014; Ribeiro et al., 2016) e processos de erosão e deposição fluvial 

(Rozo et al., 2012; Zani e Rossetti, 2012; Park e Latrubesse, 2014).  

Com uma área de drenagem de 712.000 km
2
 e vazão média anual da ordem de 30.000 

m³
 
s

-1
, o Rio Negro é o segundo maior tributário em volume de água para o Rio Amazonas e 

considerado o sexto maior do mundo em volume de água (Latrubesse et al., 2005). Apesar da 

grande descarga líquida este rio transporta pouco material suspenso, em média 08 milhões de 

ton.ano
-1

 para o Rio Amazonas (Filizola e Guyot, 2009). Por outro lado, a bacia do Rio Negro 

é responsável por mais de um terço do carbono orgânico dissolvido transportado pelo Rio 

Amazonas (Moreira-Turcq et al., 2006). A matéria orgânica dissolvida transportada por 

grandes rios tropicais possui papel importante na absorção e atenuação da luz dentro d’água, 

bem como na produção de dióxido de carbono (CO2) via processo de foto-oxidação (Coble, 

2007). Estas características hidrológicas em conjunto com o clima, geomorfologia e vegetação 

da região fazem da bacia do Rio Negro um sistema fluvial diferenciado com atributos únicos 

para a existência e manutenção de igapós, savanas e os maiores arquipélagos de ilhas fluviais 

do mundo: Mariuá e Anavilhanas. 

O principal tributário de descarga líquida e sólida do Rio Negro é o Rio Branco, com 

sua foz localizada a 90 km a montante de Anavilhanas. Este importante sistema fluvial de 

Roraima transporta em média 3 milhões de ton.ano
-1 

de sedimentos suspensos, oriundos, 

principalmente, dos escudos das guianas e savanas (Filizola e Guyot 2009). Cenários 

climáticos projetados por Bravo et al., (2014) na bacia do Rio Branco apontam a possibilidade 

de redução da precipitação de até 20%, aumento de 5 °C da temperatura média, diminuição da 

vazão e adiantamento do período de ocorrência das cheias neste rio.  

Este cenário de mudança do clima, em conjunto com a implantação de projetos de 

UHE nesta bacia (Finer e Jenkins, 2012), podem impactar de forma significativa populações 

humanas e diversos ecossistemas alagados na região do baixo Rio Negro, como o arquipélago 

de Anavilhanas. A UHE de Bem Querer, considerada o maior aproveitamento hidrelétrico da 
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bacia do Rio Branco com potência prevista de 650 MW e área alagada superior a 500 km² 

(EPE, 2018), possui potencial de impacto ambiental da mesma magnitude que a UHE de Belo 

Monte no Rio Xingu. 

O Rio Negro apresenta singularidades na forma do seu canal de drenagem, com um 

intrincado padrão multicanal representado pelas ilhas de Anavilhanas – cuja origem ainda é 

discutida pela comunidade científica. No entanto, a análise da morfologia e origem do 

arquipélago em estudos anteriores (Franzinelli e Igreja, 2002; Latrubesse e Franzinelli, 2005; 

Silva, 2005; Latrubesse, 2008; Alves, 2013) não consideraram o papel do fluxo de água e 

matéria nos canais do Rio Negro na região de Anavilhanas. 

Situado a jusante do Rio Branco e a montante da cidade de Manaus, o arquipélago de 

Anavilhanas é umas das feições geomorfológicas de maior destaque no baixo Rio Negro. Este 

arquipélago possui uma enorme diversidade de ilhas e lagos (Latrubesse e Stevaux, 2015), 

sustenta um dos maiores sistemas alagados de águas pretas do mundo (Hess et al., 2003; 

Frappart et al., 2005; Junk et al., 2011)
 
e possui rica biodiversidade de peixes (Saint-Paul et 

al., 2000; Chao, 2001) e de aves (Ribas et al., 2012; Choueri et al., 2017). A elevada 

concentração do carbono orgânico dissolvido (Moreira-Turcq et al., 2003; Richey et al., 2009) 

e o mosaico de lagos conectados à planície de inundação do Rio Negro faz do arquipélago de 

Anavilhanas um importante ambiente de estudo para o entendimento do papel de grandes 

sistemas fluviais no ciclo do carbono. 

A aquisição dos dados é uma questão crítica nos estudos que tratam do entendimento 

de como ocorre a entrada, o transporte e a saída do fluxo de água e matéria em grandes rios 

multicanais. Assim, avaliar possibilidades de integrar dados de campo com dados de satélite 

para monitoramento hidrológico do Rio Negro em Anavilhanas torna-se necessário para 

subsidiar estudos semelhantes. Neste sentido, esta Tese avaliou as seguintes questões: 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

i) Qual a influência do Rio Branco sobre Anavilhanas?  

ii) Como os fluxos de água a matéria variam no Arquipélago de Anavilhanas? 

iii) Anavilhanas é fonte ou sumidouro do material transportado pelo Rio Negro? 
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1.2 HIPÓTESES 

 O sedimento suspenso do Rio Branco modificam a qualidade d’água e as 

propriedades ópticas da água do Rio Negro, particularmente no arquipélago de Anavilhanas; 

 Existem diferenças espaciais e temporais nos fluxos de água, do sedimento 

suspenso e do carbono orgânico dissolvido nos canais de Anavilhanas, e estas variações 

podem ser detectados por dados de sensoriamento remoto; 

 Parte do volume de material suspenso transportado pelo Rio Negro é retido e 

depositado nos lagos e canais do arquipélago de Anavilhanas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Este tese teve como objetivo geral entender a variabilidade espacial e temporal dos 

fluxos de água, de sedimentos suspensos e do carbono orgânico dissolvido no baixo Rio 

Negro, especialmente nos canais do arquipélago de Anavilhanas, através da integração de 

dados de campo e de sensoriamento remoto. 

 

1.3.2 Específicos 

 Quantificar a variabilidade espacial e temporal dos fluxos de água, sedimentos 

suspensos e do carbono orgânico dissolvido no arquipélago de Anavilhanas; 

 Analisar a relação entre sedimentos suspensos, carbono orgânico dissolvido e 

dados radiométricos num ecossistema com predomínio de águas pretas; 

 Avaliar o comportamento espectral, espacial e temporal dos sedimentos 

suspensos na região a montante de Anavilhanas, especialmente do Rio Branco; 

 Determinar o regime, o fluxo de sedimento suspenso e a concentração do 

carbono orgânico dissolvido do Rio Negro a partir de dados de sensoriamento remoto. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Sistemas fluviais são considerados sistemas abertos, pois trocam energia e matéria 

com o ambiente que fazem parte, muitas vezes por meio da entrada, armazenamento e saída 

de água e sedimentos (Charlton, 2007). Os rios desenvolvem um importante papel na erosão 

continental, sendo os principais agentes de transferência dos produtos da erosão para os 

oceanos. Entender os rios e suas vias de transporte contribui para o entendimento de processos 

de importância global, como os fluxos biogeoquímicos de poluentes e nutrientes, formação e 

erosão de solos, bem como do CO2 atmosférico (Allen, 2008).  

Dos dez grandes rios do mundo em descarga líquida, oito estão localizados na região 

tropical, e a bacia Amazônica é o mais importante sistema fluvial do planeta, principalmente 

pelo volume de água, transporte de sedimentos e carbono orgânico (Moreira-Turcq et al., 

2003; Latrubesse et al., 2005; Milliman e Farnsworth, 2011). O Rio Amazonas e seus 

principais tributários apresentam sistemas hidrológicos complexos e estes necessitam ser 

analisados individualmente devido à variedade de climas, estilos geomorfológicos, dinâmica 

sedimentar e processos biogeoquímicos ainda pouco conhecidos.  

O cenário ambiental na Amazônia apresenta desafios relacionados à conservação e à 

gestão dos recursos hídricos, onde a integração de técnicas consolidadas com outras em 

desenvolvimento é uma importante questão a ser considerada em estudos que visem o 

entendimento de processos e fatores relacionados ao transporte de sedimentos suspensos pelos 

rios da bacia (Filizola et al., 2011). Assim, monitorar e analisar diferentes padrões do 

transporte e deposição de sedimentos suspensos e do carbono orgânico permite examinar 

interações destes processos com ecossistemas alagados complexos (Park e Latrubesse, 2014; 

Siefert e Santos, 2018). Por outro lado, a ausência deste tipo de dado contribui para o baixo 

entendimento sobre o padrão temporal e espacial do transporte e armazenamento de 

sedimentos oriundos de importantes rios da bacia, como por exemplo, o Rio Branco.  

A ausência de dados parece receber pouca atenção do poder público nas discussões 

atuais sobre a gestão dos recursos naturais nesta região. A Agência Nacional de Águas 

(ANA), por exemplo, tem se dedicado mais ao estudo dos rios da margem direita do Rio 
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Amazonas do que daqueles da margem esquerda
1
. Isso se deu talvez em função da densidade 

de possíveis aproveitamentos hidrelétricos concentrados à margem direita da bacia 

Amazônica. 

Observa-se deste modo a necessidade de um entendimento mais detalhado sobre a 

variabilidade hidrológica da região, uma vez que eventos climáticos extremos estão ocorrendo 

com maior frequência e intensidade (Espinoza Villar et al., 2009a; Marengo et al., 2011; 

Marengo e Espinoza, 2016), devido a mudanças intensas nos padrões de uso e ocupação da 

terra (Lima et al., 2014), bem como pela execução de projetos hidrelétricos em toda a bacia 

(Finer e Jenkins, 2012; Tundisi et al., 2014; Latrubesse et al., 2017). 

Neste contexto, esta Tese apresenta um estudo detalhado da hidrologia do arquipélago 

de Anavilhanas. Os resultados obtidos a partir de dados observados em campo e por 

sensoriamento remoto servirão de linha de base na avaliação dos possíveis impactos oriundos 

dos usos dos recursos naturais da região, como a construção da UHE de Bem Querer no Rio 

Branco, especialmente quanto à redução do fluxo de sedimentos suspensos para o baixo Rio 

Negro, bem como apoio na gestão do Parque Nacional de Anavilhanas. 

 

1.5 ESTRUTURA E CONTEXTO DA PESQUISA 

Esta Tese insere-se dentro da linha de pesquisa clima e funcionamento dos 

ecossistemas amazônicos do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-

CLIAMB) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA). Desenvolveu-se um estudo observacional do funcionamento de um 

ecossistema alagado complexo com a coleta de dados in situ, visando entender a interação 

deste com o clima e os fluxos de matéria (água, sedimentos suspensos e carbono orgânico 

dissolvido). 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa teve apoio de diversos projetos e 

instituições: i) Observatório HYBAM
2
: Cooperação entre a Universidade Federal do 

                                                           

1
 http://margemdireita.ana.gov.br/ 

2
 www.ore-hybam.org 
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Amazonas (UFAM) e o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD); ii) 

Projeto HidrogeoS-Negro: cooperação entre a UFAM e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - autorização Sisbio Nº 56110-1 ; iii) Projeto 

HIDRAMSAT (CNPq Universal 2016); Projeto Cidades amazônicas e eventos 

hidroclimáticos extremos: pesquisa para reduzir vulnerabilidade e criar resiliência (FAPEAM 

Edital Fundo Newton); Projeto BASNE - Balanço de Água e Sedimentos no baixo curso do 

Rio Negro (FAPEAM Universal Amazonas 2018); Projeto AQUASENSE (FINEP Projeto Nº 

3065); Interação Tempo – Água – Rocha e a formação da bacia hidrográfica do Rio Negro, 

Amazonas – Brasil (Edital Nº 21/2018 PROCAD Amazônia CAPES). 

A presente Tese apoiou-se também em uma rede de colaboração e cooperação com 

instituições nacionais (Agência Nacional de Águas - ANA, Serviço Geológico do Brasil - 

CPRM, ICMBio, INPA e UFAM) e internacionais, como o IRD e o Laboratório Géosciences 

Environnemrent Toulouse – GET (Universidade de Toulouse). Estas instituições deram 

suporte por meio de atividades realizadas no âmbito do grupo de pesquisas Hidrossistemas e o 

Homem na Amazônia (H2A), utilizando a infraestrutura do Laboratório de Potamologia 

Amazônica, do Laboratório de Geoquímica da UFAM, da Central Analítica UFAM, do 

Observatório HYBAM em Manaus, e do ICMBio em Novo Airão. 

O presente documento está estruturado em seis capítulos. O Capítulo Um apresenta o 

tema, as questões de pesquisa, objetivos e justificativa. No Capítulo Dois consta a 

fundamentação teórica sobre os temas explorados na pesquisa. No Capítulo Três são descritas 

características ambientais da bacia do Rio Negro e destaque para a geomorfologia do 

arquipélago de Anavilhanas. O material utilizado e a abordagem metodológica da pesquisa 

são descritos no Capítulo Quatro. No Capítulo Cinco são apresentados os resultados obtidos 

em relação à: i) Dinâmica fluvial dos Rios Negro e Branco; ii) Hidrogeomorfologia de 

Anavilhanas; iii) Hidrodinâmica de Anavilhanas; iv) Sedimentos suspensos nos Rios Negro e 

Branco; v) Sedimentos suspensos em Anavilhanas; vi) Carbono orgânico dissolvido; vii) a 

interação da luz e matéria nas águas dos Rios Negro e Branco; viii) Dinâmica 

hidrossedimentar atual em Anavilhanas. As conclusões e recomendações são apresentadas no 

Capítulo Seis. 
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CAPITULO II  

 

 

 

Micrografia (imagem TEM) de estruturas da matéria presente no Rio Negro. Cortesia de Bruno Lartiges (UPS). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Medições hidrométricas na Amazônia são realizadas de forma sistemática desde a 

década de 1970, a partir da implantação e operação da rede de estações do antigo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).  Na última década o 

sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento dos recursos hídricos teve seu uso 

consolidado pela comunidade científica. Assim, diferentes abordagens são utilizadas 

atualmente em aplicações hidrológicas a partir de dados orbitais. Os grandes rios da bacia 

Amazônica são objeto pioneiro dos avanços obtidos nesta temática, principalmente quanto ao 

monitoramento do nível dos rios, área alagada e o transporte de sedimento suspenso. 

No entanto, devido ao complexo padrão multicanal, grande quantidade de ilhas e 

pouca descarga sólida, há pouca iniciativa das agências brasileiras em instalar estações 

hidrométricas na bacia do Rio Negro, principalmente em seu baixo curso. Desta forma, as 

técnicas de sensoriamento remoto podem contribuir para melhorar a capacidade de análise 

espacial e temporal, que combinado com dados in situ possibilita um melhor entendimento de 

processos hidrológicos na Amazônia (Filizola et al., 2011). 

 

2.1 HIDROMETRIA 

Observações e medições de campo nos permitem compreender algumas propriedades 

físicas de como ocorre a distribuição da água em diferentes componentes da atmosfera, na 

superfície e no subsolo, de interesse para a Hidrologia, Meteorologia e Climatologia (Pinto et 

al., 1976). A análise da relação entre a precipitação, escoamento superficial e o transporte de 

matéria permite identificar processos de entrada e saída de fluxos em uma bacia hidrográfica e 

com isso entender a relação entre esses elementos, bem como orientar o uso adequado dos 

recursos hídricos (Tucci, 2012). 

Em um sistema fluvial ocorrem diversos processos de entrada, armazenamento e saída 

de água e matéria, que para serem entendidos precisam ser mensurados. O ramo da hidrologia 

ligado a esta área é a hidrometria, que tem o papel de executar medições de variáveis 

hidrológicas e obter dados de nível de água, descarga líquida (vazão), precipitação, entre 

outras características físico-químicas do canal, bem como analisar sua variação no tempo e 

espaço (Santos et al., 2001). 
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O nível d’água (cota) é um dado de fácil obtenção e de extrema importância, pois 

possibilita identificar períodos de enchente, cheia, vazante e seca, bem como avaliar a 

intensidade de eventos extremos. A sua medida em metros ou centímetros é feita através de 

réguas fluviométricas (Figura 1) instaladas nas margens dos rios que possibilita o 

monitoramento da variação sazonal da altura da água. A coleta desses dados é feita ao menos 

duas vezes ao dia através da leitura do observador, que na maioria das vezes são moradores 

próximos da estação (Oliveira et al., 2014). A maioria das réguas fluviométricas instaladas na 

Amazônia possuem referência local, fato que impossibilita comparações entre montante e 

jusante, bem como entre rios. 

  
Figura 1. Seção de réguas do Rio Negro em Novo Airão. Fotos: Marinho (2018). 

 

A descarga líquida (Q) pode ser definida como o volume de água que escoa numa 

unidade de tempo, sobre uma seção transversal de rio (Pinto, 1979) e sua medição pode ser 

obtida por meio da relação entre velocidade média do fluxo (V) e área da seção (A), 

comumente representado em metros cúbicos por segundo (m³ s
-1

). Historicamente, os métodos 

mais utilizados para medição da velocidade utilizam flutuadores, molinetes, medidores 

eletromagnéticos, e mais recentemente, perfiladores acústicos de corrente por efeito Doppler 

(ADCP ‒ Acoustic Doppler Current Profiler). 

Na análise da dinâmica de ajuste do canal ao volume de água escoado é importante 

também conhecer as características geométricas da seção, como a largura (L), profundidade 

(P) e área (A), apresentadas na Figura 2. Estas características geométricas, em conjunto com a 

velocidade, podem ser analisadas por meio das relações definidas por Leopold e Maddock 

(1953) no que se convencionou chamar de Geometria Hidráulica. Estes autores 
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desenvolveram as seguintes expressões para relacionar os ajustes na forma de uma seção 

transversal de um canal em função das mudanças na descarga líquida: 

L = aQb 

P = cQ
f
 

V = kQ
m

  

Onde Q é descarga líquida ou vazão; L é a largura do canal; P é a profundidade; V é a 

velocidade; a, c, k, são os coeficientes, b, f, m são os expoentes. 

 
Figura 2. Características geométricas da seção transversal do Rio Negro próximo de Manaus. ME: margem 

esquerda; MD: margem direita. Fonte: Marinho (2019). 

 

Na análise da geometria hidráulica, os valores obtidos nos expoentes (b, f, m) indicam 

como a largura, profundidade e a velocidade se comportam em função do aumento da 

descarga líquida, que varia de canal em canal, de acordo com as características da bacia e o 

substrato do leito. Análises de grandes rios tropicais realizadas por Latrubesse (2008) nesta 

temática indica que a largura é a variável de menor mudança em função da descarga líquida. 

A descarga líquida e o fluxo de matéria nos sistemas fluviais variam no tempo e no 

espaço, mudando em direção a jusante, principalmente pela contribuição dos tributários e das 

entradas de precipitação (Charlton, 2007). O transporte fluvial de material suspenso e 

dissolvido é resultado da erosão em uma bacia hidrográfica, e sua variabilidade depende 

fortemente de fatores como relevo e clima. Assim, informações sobre a produção e fluxo do 

material transportado em rios são necessárias para a comunidade científica caracterizar o 

comportamento de grandes bacias continentais e explorar a influência de diferentes controles 

ambientais, como eventos climáticos extremos (Filizola et al., 2011) ou ações antrópicas 

(Latrubesse et al., 2017). 
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Um sistema fluvial realiza o transporte de material dissolvido e particulado. O material 

dissolvido (em solução ou coloides) é composto por frações inorgânicas ou orgânicas que 

possuem tamanho inferior a 0,45 µm. Já o material particulado (tamanho > 0,45 µm) de um 

rio pode ser transportado através do arraste/rolamento, saltação ou suspensão, variando em 

função da velocidade, tamanho da partícula (lama, areia, cascalho) e outras características 

físicas do canal (Stevaux e Latrubesse, 2017) 

A determinação da quantidade de sedimentos suspensos é realizada por meio da coleta 

de amostras na superfície e em diferentes profundidades do canal, geralmente expressa por 

meio de sua concentração (mg L
-1

), ou seja, a quantidade de massa contido em um volume. Os 

principais procedimentos utilizados para amostragem de sedimentos suspensos em grandes 

rios são os métodos por integração vertical e o pontual instantâneo (Carvalho et al., 2000). 

Enquanto que o primeiro método utiliza um amostrador de saca compressível, o segundo 

emprega um amostrador do tipo cilindro horizontal, ambos com capacidade igual ou superior 

a 5 litros (Figura 3). Desde a década de 1990 nos grandes rios Amazônicos, o Observatório 

HYBAM utiliza sistematicamente um amostrador pontual de cilindro horizontal chamado 

Callede, e opera desde o ano de 2003 uma rede de estações hidrológicas em todos os países da 

bacia com coletas pontuais de sedimentos suspensos na superfície a cada 10 dias 

(http://www.so-hybam.org). 

 

 
(b) 

 
(a) 

Figura 3. Exemplos de amostrador por integração, modelo AMS-8 de saca compressível (a) e pontual modelo 

Callede (b). Fonte: Carvalho et al. (2000) e Sampaio (2016). 
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Apesar do uso consolidado das técnicas hidrométricas tradicionais, a operação de uma 

rede de estações possui custos elevados, principalmente em regiões isoladas. Assim, o avanço 

das tecnologias de observação da Terra possibilitou o surgimento de novas metodologias de 

medição do nível, área alagada, e estimar a concentração de sedimento suspenso e material 

orgânico dissolvido, por meio de sensores instalados em satélites orbitais. Portanto, diferentes 

abordagens são utilizadas em aplicações na área de sensoriamento da água, ou no que se 

convencionou chamar de hidrologia espacial. 

 

2.2 HIDROLOGIA ESPACIAL 

Satélites de observação dos recursos naturais da Terra têm contribuído para avanços 

no entendimento de diferentes sistemas ambientais nas últimas três décadas. Atualmente, são 

instrumentos indispensáveis para pesquisas científicas e monitoramento dos recursos naturais. 

Nas próximas décadas diversas missões serão lançadas para dar continuidade às existentes e 

para contribuir na melhor tomada de decisão (Doherty, 2015). 

Dados coletados por plataformas de sensoriamento remoto permitiram grandes 

avanços na análise espacial e temporal de diversas variáveis hidrológicas na Amazônia e têm 

possibilitado cada vez mais, e com maior precisão, obter informações sobre a extensão da 

inundação (Sippel et al., 1998; Hess et al., 2003), estimar a quantidade de sedimentos 

suspensos (Espinoza Villar et al., 2013; Martinez et al., 2015; Marinho et al. 2018) e o nível 

da água (Birkett, 2002; Calmant e Seyler, 2006; Silva et al. 2010). 

Informações sobre a morfometria, distribuição e extensão de áreas úmidas na 

Amazônia são de grande interesse para estudos geomorfológicos, ecológicos e limnológicos, 

uma vez que a forma, tamanho e características químicas destes variam amplamente na região 

(Sippel et al., 1992) e podem indicar diferenças biogeoquímicas. Assim, o conhecimento da 

distribuição espacial destes é de grande importância para o entendimento e modelagem de 

sistemas ambientais (Messager et al., 2016). 

O nível dos rios é umas das variáveis hidrológicas de maior observação sistemática na 

bacia Amazônica, no entanto a quantidade de estações ainda é considerada baixa na região 
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devido à dimensão continental da bacia e a vasta rede de drenagem. Face ao problema do 

baixo número de estações fluviométricas, surgiu a partir do final da década de 1990 

avaliações de radares altímetros embarcado em satélites como alternativa na medição do nível 

de águas continentais (Calmant e Seyler, 2006). Portanto, o uso da altimetria radar para 

medição do nível dos rios superou problemas da ausência de informações hidrológicas na 

bacia Amazônica, bem como possibilitou atualizar e corrigir erros de observações em estações 

fluviométricas convencionais (Silva et al., 2010; Marinho et al., 2017), além de servir de 

suporte para modelagem da descarga líquida em regiões não monitoradas (Getirana e Peters-

Lidard, 2013). 

O uso do sensoriamento remoto para determinar a qualidade d'água em rios 

amazônicos é uma aplicação de amplo reconhecimento da comunidade científica e dos 

usuários dos dados. Atualmente, agências governamentais utilizam informações derivadas do 

sensoriamento remoto para complementar o monitoramento dos recursos hídricos (ANA, 

2018; HYBAM, 2018). O Sistema Hidrosat da Agência Nacional de Águas, por exemplo, 

reúne em seu portal uma rede de “estações virtuais” de monitoramento hidrológico por satélite 

em nível operacional nos principais sistemas fluviais do país.  No entanto, monitorar a 

qualidade de águas através do sensoriamento remoto representa um grande desafio para 

pesquisa da cor da água devido à complexidade das propriedades ópticas dos sistemas fluviais 

(Martinez et al., 2015). 

Partindo do princípio que os processos de espalhamento e absorção da luz na água são 

fortemente influenciados pela presença das diferentes substâncias que a compõem, podemos 

estimar a concentração de constituintes transportados pelos rios, como partículas inorgânicas 

e orgânicas suspensas, substâncias orgânicas dissolvidas e organismos vivos (Figura 4). Esses 

constituintes são conhecidos como componentes opticamente ativos (COAs), pois são 

responsáveis pela coloração da água, e consequentemente pela qualidade destas (Novo, 2008). 
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Figura 4. Interações entre a radiação solar com atmosfera (1), corpo d'água (2, 3 e 4) e os COAs de um 

hidrossistema (5, 6 e 7) durante o processo de sensoriamento remoto. Fonte: Barbosa et al., (2019). 

 

O comportamento espectral de alvos em sensoriamento remoto utiliza como principal 

grandeza radiométrica a reflectância, que corresponde a razão entre o fluxo de energia 

refletida e o fluxo de energia incidente sobre o alvo. Na análise do comportamento espectral 

da água devem ser levados em consideração seu estado físico e a presença ou não de 

constituintes dissolvidos e particulados. De modo geral, a água em estado líquido possui baixa 

reflectância em relação ao outros alvos, como solos e vegetação. Assim, quanto mais pura for 

a água, ou seja, sem constituintes suspensos ou dissolvidos, menor será sua reflectância na 

região do visível e infravermelho do espectro eletromagnético.  

Conforme observado na Figura 4, a resposta espectral (radiância) da água em sistemas 

naturais é fortemente influenciada pela presença dos COAs, que modulam a cor da água em 

função de sua concentração e origem. Os principais grupos de COAs são as partículas 

inorgânicas e orgânicas em suspensão (sedimentos), substâncias orgânicas dissolvidas e os 

pigmentos fotossintetizadores (principalmente a clorofila-a). 
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As partículas suspensas possuem como principal característica em sua resposta 

espectral o aumento no coeficiente de espalhamento da água com o aumento da concentração 

destas partículas (Jensen, 2007), principalmente as partículas inorgânicas, devido ao seu 

maior índice de refração. A reflectância tende a aumentar na direção de comprimentos de 

ondas mais longos em sistemas aquáticos com maiores concentrações de material suspenso 

(Figura 5a), principalmente na região do vermelho e infravermelho próximo do espectro 

eletromagnético (Novo, 2008). Neste sentido, fortes correlações (r > 0,90) podem ser obtidas 

entre a concentração de sólidos suspensos e a reflectância espectral (Jensen, 2007; Espinoza-

Villar, 2013). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5. Espectros de reflectância (a) e da absorção da luz (b) em diferentes hidrossistemas amazônicos. Fonte: 

Espinoza-Villar (2013) e Barbosa et al. (2019). 

 

As substâncias orgânicas dissolvidas correspondem ao material biológico decomposto, 

também conhecido por material orgânico colorido dissolvido (CDOM), que podem ser um 

indicador quantitativo do carbono orgânico dissolvido (COD). Estas substâncias em águas 

naturais ocasionam forte redução da reflectância e aumento exponencial da absorção da luz 

(Figura 5b) em direção aos comprimentos de ondas mais longos (Kirk, 2011). Assim, o 

aumento na concentração de substâncias orgânicas dissolvidas na água reduz 

significativamente a reflectância na região azul do espectro eletromagnético (Novo, 2008), 

que por sua vez, pode alterar as propriedades térmicas e químicas do sistema aquático. Desta 

forma, o coeficiente de absorção da matéria orgânica dissolvida (aCDOM) pode ser um 

indicador para estimar o COD em sistemas aquáticos naturais. 
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Em sistemas fluviais com elevada concentração de substâncias orgânicas dissolvidas, 

como o Rio Negro, os processos de absorção da luz são maiores que os de espalhamento, 

ocasionando a tonalidade escura em áreas com grande volume d’água, devido a pouca energia 

refletida (Meneses, 2001). A redução da reflectância na região espectral do visível (400 – 760 

nm) e um leve aumento no infravermelho (760 – 900 nm) destacam bem a variação da 

concentração de substâncias húmicas na água (Mantovani, 1993). 

A clorofila-a é um pigmento presente em algas fotossintetizantes que pode ser 

associada à coloração verde de águas em processo de eutrofização. A presença de algas em 

sistemas fluviais ocasiona uma redução da reflectância da água na região do azul e vermelho, 

com máximo de resposta passando da região do azul para o verde na região do visível e o pico 

na região do infravermelho próximo, comportamento espectral semelhante ao da vegetação. 

Via de regra, quanto maior a presença de clorofila-a maior pode ser a biomassa 

fitoplanctônica, o que ocasiona aumento da reflectância em todos os comprimentos de onda 

principalmente na região do infravermelho próximo (Novo, 2008). Enquanto que 

hidrossistemas de águas brancas e claras na Amazônia apresentam concentrações de clorofila-

a variando de 8 a 60 µg L
-1

, o Rio Negro possui concentração em torno de 1 µg L
-1

 (Forsberg 

et al., 1988; Novo et al., 2013). 

O esquema de classificação bipartido na pesquisa da cor da água com sensoriamento 

remoto classificam as águas em do Caso 1, que representam águas em áreas oceânicas e 

costeiras, e águas do Caso 2 em que predominam processos de absorção pela presença do 

CDOM e material particulado suspenso, mas com uma forte contribuição da clorofila-a nas 

planícies de inundação (Bukata, 2005). A respeito do grau de complexidade do 

comportamento espectral das águas, podemos considerar que os rios presentes na bacia 

Amazônica possuem águas Caso 2 (Martinez et al., 2015). 

A maioria dos estudos de sensoriamento remoto da água desenvolvidos nos rios da 

região (Solimões, Purus, Madeira, e Amazonas) teve como foco o sedimento suspenso, 

usando principalmente dados do sensor MODIS para monitorar a dinâmica do transporte de 

partículas inorgânicas através da relação entre a reflectância e a concentração de sedimento 

suspenso. Por outro lado, poucas pesquisas foram realizadas em rios com baixa carga de 

sedimentos suspensos, como o Rio Negro e Branco. 
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Martinez et al. (2009) mostraram que dados de reflectância de superfície são 

robustamente relacionados a variação da concentração de material suspenso do Rio Amazonas 

em Óbidos, por vários períodos hidrológicos consecutivos. Recentemente, Martinez et al. 

(2015) demonstraram que reflectância pode ser uma variável forte para estimar a 

concentração de sedimentos na escala da bacia Amazônica, e que o material particulado 

suspenso conduz as propriedades ópticas em todos os tipos de águas e estações do ano. 

Dados espaciais também podem ser usados para produzir mapas de dispersão da 

concentração de material suspenso no canal principal e em seus tributários. O estudo de Park 

e Latrubesse (2014), por exemplo, modelou o padrão de distribuição de sedimentos suspenso 

baseado em dados multitemporais do sensor MODIS. No Rio Amazonas este estudo detectou 

a variabilidade regional e sazonal na reflectância do MODIS em função da concentração de 

sedimento suspenso no canal principal, observou a influência dos tributários no sistema 

principal, além de identificar processos de interações entre canal e planície de inundação. 

Águas continentais são marcadas pela elevada concentração de substâncias orgânicas 

dissolvidas, originadas principalmente da degradação o carbono orgânico terrestre. Na bacia 

Amazônica, o Rio Negro e suas áreas de igapós (floresta alagada) são os principais 

representantes deste tipo de ambiente, em que predominam elevada quantidade de substâncias 

orgânicas dissolvidas e uma baixa concentração de material particulado suspenso. Este tipo de 

sistema fluvial torna o monitoramento por sensoriamento remoto um grande desafio devido à 

elevada absorção da luz e sem variações abruptas da reflectância na região do visível, muitas 

vezes com sinal de resposta próximo a zero. 

Apesar do interesse de estudos sobre CDOM ocorrer desde a década de 1980 por meio 

do sensoriamento remoto (Slonecker et al., 2016), poucas pesquisas foram realizadas 

exclusivamente em sistemas fluviais tropicais com predomínio de águas pretas, pois são 

geralmente áreas de difícil acesso e de pouca ocupação humana. No entanto, a estimativa da 

concentração de substâncias orgânicas dissolvidas em sistemas fluviais é de grande 

importância para o entendimento da produtividade primária (Melack et al., 2009), das 

emissões de gases do efeito estufa (Abril et al., 2014), implicações do pH e transporte de 

contaminantes no ecossistema, bem como para a adequação das águas superficiais para uso 

humano (Brezonik et al., 2015). 
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A zona eufótica (Zeu) de um sistema fluvial corresponde à porção iluminada da coluna 

d’água, e sua extensão (ou profundidade) depende principalmente da capacidade do meio em 

atenuar a radiação subaquática (Esteves e Barbieri, 2011). A atenuação da radiação é 

fortemente influenciada pela presença e composição do material suspenso e dissolvido, e o 

entendimento de suas características é de grande importância para análise da interação da luz 

com a água, pois fornecem informações de como processos biogeoquímicos podem ser 

afetados por mudanças ambientais ou antrópicas (Costa et al., 2013).  

As primeiras avaliações da atenuação da luz em rios amazônicos iniciaram nos anos de 

1970 durante o Projeto Alpha-Helix. Muntz (1978) mostrou como a intensidade da 

iluminação incidente varia com a profundidade nos Rios Solimões, Negro e Cuieiras. Neste 

estudo destaca-se que a penetração de luz em rios de águas pretas (Negro e Cuieiras) é muito 

maior que no Solimões, principalmente a partir de 500 nm do espectro eletromagnético.  

Nos últimos anos, medições sistemáticas da atenuação da luz em sistemas fluviais 

amazônicos têm sido realizadas por meio do cálculo do coeficiente de atenuação vertical 

difuso da luz descendente (Kd), utilizadas, por exemplo, para avaliar características 

ecossistêmicas relacionadas ao campo de luz subaquático, como preditor da matéria 

particulada suspensa (Martinez et al., 2015), limitações da fotossíntese, taxas de produção 

primária e composição de espécies de fitoplâncton (Barbosa et al., 2019). 

Conforme exposto, o uso de dados de sensoriamento remoto torna-se cada vez mais 

uma importante ferramenta para operacionalizar sistemas de observações da qualidade e 

quantidade da água em rios pobremente monitorados. No entanto, deve-se ressaltar a 

necessidade de sempre realizar a calibração de dados de satélite com informações de campo 

em cada área de interesse. 

Atualmente existe uma grande diversidade de métodos (modelos bio-óticos) para 

relacionar dados radiométricos com a CSS, aCDOM e clorofila-a, como por exemplo, 

algoritmos baseados em banda simples, razão de banda (Matthews, 2011; Ficek et al., 2011), 

índices de cores (Mishra e Mishra, 2012) ou métodos semianalíticos (Lee et al., 2002). 

Estudos anteriores indicam que modelos empíricos para estimar a CSS em função da Rrs nas 

bandas do visível e Infravermelho Próximo (NIR) apresentam bom desempenho em 

regressões lineares ajustadas com uma única banda (Novo et al., 1989; Papoutsa et al., 2014; 
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Martinez et al., 2015; Chelotti et al., 2019) e com a razão do NIR e vermelho (Martinez et al., 

2015; Espinoza-Villar et al., 2018; Marinho et al., 2018). 
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CAPITULO III 

 

 

 

Alto curso do Rio Negro em Cucuí, fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. Novembro de 2018. 

  



23 

 

 

3 BACIA DO RIO NEGRO E ANAVILHANAS 

Dos dez grandes rios em termo de vazão no mundo, quatro localizam-se na bacia 

Amazônica (Amazonas, Negro, Madeira e Japurá).  Estes grandes rios apresentam complexas 

planícies de inundação e apresentam padrão de drenagem multicanal (anabranching). Os dois 

principais tributários do Rio Amazonas são os Rios Madeira e Negro, que representam 

respectivamente 23% e 12% da superfície total da bacia Amazônica. Em relação à descarga 

líquida estes rios correspondem respectivamente a 15% e 14% a vazão do Rio Amazonas. 

A área de estudo desta pesquisa é o arquipélago de Anavilhanas, localizado no baixo 

curso do Rio Negro, 70 km acima da confluência com o Rio Solimões (Figura 6).  Este 

arquipélago é o segundo maior agrupamento de ilhas em ambiente de água doce do mundo, 

formado por um intrincado padrão de ilhas, canais, lagos, igapós e bancos de areia anualmente 

submersos. Por ser área de refúgio para uma grande diversidade de fauna e flora, o 

arquipélago é protegido por meio de uma unidade de conservação que se estende por mais de 

350.000 hectares (Brasil, 1981).  

 
Figura 6. Localização da bacia do Rio Negro e do arquipélago de Anavilhanas. Fonte: Marinho (2019). 
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O Parque Nacional de Anavilhanas (PNA) foi criado inicialmente como Estação 

Ecológica em 1981 com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas 

diversas formações florestais. Encontra-se sob a gestão do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que em conjunto com outras instituições 

desenvolvem ações de fiscalização, pesquisa e educação ambiental. A sede do parque 

localiza-se no município de Novo Airão, 40 km acima da cidade de Manaus, e faz parte do 

Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, uma região cercada por 12 unidades de 

conservação e pela terra Indígena Waimiri-Atroari. Por ser área de refúgio para uma grande 

diversidade de fauna e flora, o arquipélago também é reconhecido como sítio da convenção 

Ramsar sobre zonas úmidas de importância internacional (RSIS, 2018) sítio do Patrimônio 

Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela UNESCO. 

 

3.1 CONTEXTO GERAL DA BACIA DO RIO NEGRO 

A bacia do Rio Negro localiza-se entre as latitudes 3°14’S e 5°8’N e longitudes 

72°57’W e 58°16’W, possui uma área de 712.000 km
2
, se estende por parte do Brasil, 

Colômbia, Guiana e Venezuela, com mais de 80% da bacia sobre o território brasileiro. A 

parte superior da bacia atravessa planícies da Colômbia e o escudo das Guianas. Recebe o 

nome de Rio Negro a partir da confluência entre os rios Guainía e Casiquiare. No Brasil, esta 

bacia envolve os estados do Amazonas e Roraima.  

Embora as savanas ocorram em algumas áreas na Colômbia e Roraima, grande parte 

da bacia do Rio Negro é coberta com floresta tropical densa. Martinez e Le Toan (2007) 

estimam que 15% da bacia são ocupadas por água durante os períodos de cheia. Estimativas 

de Melack e Hess (2010) apontam que a planície de inundação corresponde a uma área de 

aproximadamente 118.000 km
2
. A Figura 7 apresenta a distribuição espacial de áreas úmidas 

sobre a bacia do Rio Negro, onde se destaca a grande extensão de vegetação alagada a partir 

da estação hidrométrica de Serrinha, nos tributários que deságuam no arquipélago de Mariuá 

(Barcelos) e no médio e baixo Rio Branco. 
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Figura 7. Mapa de áreas alagadas e massa d'água na bacia do Rio Negro. Fonte: Hess et al. (2015). 

 

A região apresenta grande parte de sua cobertura florestal conservada devido à 

dificuldade de acesso por rodovias e navegação perigosa (trechos com cachoeiras). Com a 

presença de 29 unidades de conservação e 70 terras indígenas, 79% da área da bacia é 

ocupada por áreas legalmente protegidas (Campos, 2011). Esta região possui grande 

importância socioambiental, pois abriga mais de 40 povos indígenas e possui paisagens únicas 

da Amazônia, como igapós, campinas e campinaranas. 

 

3.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os dois maiores rios tropicais que drenam rochas Pré-cambrianas, o Congo na África e 

o Negro na América do Sul, geram substanciais arquipélagos fluviais. No entanto, esses rios 

apresentam um intrincado padrão multicanal, complexas planícies de inundações, e apesar do 

grande volume de água, possuem pouca carga de sedimentos suspenso. A geologia controla 

substancialmente os canais nestes rios (Latrubesse, 2008). 

Franzinelli e Igreja (2002) sugeriram uma divisão da configuração geológica do Rio 

Negro em três principais trechos. O primeiro se estende do alto curso até a cidade de Santa 
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Isabel do Rio Negro (estação de Serrinha), sobre rochas cristalinas do escudo das Guianas e 

depósitos sedimentares da bacia Amazônica, com faixas estreitas do canal que alternam com 

seções de fluxo lento, corredeiras e cachoeiras. O trecho médio do Rio Negro flui sobre 

depósitos sedimentares do Terciário na direção principal NW-SE com faixas bem largas do 

canal, numerosas barras de areia, principalmente próximo da confluência com o Rio Branco. 

O baixo curso do Rio Negro, que se estende de 62° de longitude Oeste até a confluência com 

o Rio Solimões em Manaus, apresenta controle tectônico em um lineamento estrutural na 

direção NW-SE que confina o canal do rio em alguns trechos e em outros gera áreas 

extremamente largas. 

Por outro lado, Latrubesse e Franzinelli (2005) propõem uma divisão do Rio Negro em 

seis trechos com base em seu estilo geomorfológico e controles tectônicos (Figura 8). O 

primeiro trecho corresponde à parte superior da bacia, na área fonte de grande parte dos 

sedimentos suspensos e do escoamento superficial. O segundo trecho apresenta um padrão de 

canal anabranching, sobre sedimentos aluviais que forma uma grande planície do Holoceno. 

O terceiro trecho expõe um lineamento NW-SE até a confluência do Rio Branco, no 

arquipélago de Mariuá. O quarto trecho localiza-se entre a foz do Rio Branco e a região a 

montante do arquipélago de Anavilhanas, caracterizado por um segmento bastante estreito e 

com afloramentos de rochas ao longo do canal. O quinto trecho atravessa rochas cretáceas da 

formação Alter do Chão, caracterizado principalmente pelo arquipélago de Anavilhanas. O 

sexto trecho se estende da região a jusante de Anavilhanas até a confluência com o Rio 

Solimões, em Manaus, marcado principalmente pela ausência de ilhas e outras formas fluviais 

no canal. 
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Figura 8. Trechos geomorfológicos do Rio Negro. Fonte: Adaptado de Latrubesse e Franzinelli (2005). 

 

O médio e baixo curso do Rio Negro, a partir da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, 

atravessa terrenos elevados de topo plano com rochas da formação Trombetas (Paleozóico), 

que são restritas a áreas mais estreitas do rio. Rochas sedimentares da formação Alter do Chão 

(Cretáceo) e pequenas áreas com rochas sedimentares da formação Solimões também afloram 

nesta região. No médio curso, o Rio Negro atravessa áreas de enormes planícies denominadas 

de Pantanal Setentrional (Santos et al., 1993). Imagens do satélite JERS-1 analisadas por  

Forsberg et al. (2000) durante a cheia de 1996 mostram que lineamentos estruturais controlam 

a distribuição de áreas alagadas por centenas de quilômetros na região do médio e baixo Rio 

Negro, incluindo o Rio Branco. 

A região do baixo Rio Negro é governada por dois domínios neoestruturais distintos 

que controlam a paisagem. O primeiro trata-se de um domínio de falhas normais que 

direciona o fluxo dos principais tributários no sentido leste-oeste, e os tributários secundários 

no sentido NW-SE. O segundo domínio corresponde a uma área com uma falha principal 

orientada no sentido N45W e outras falhas secundárias alinhadas na direção N70E, que 
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direcionam o fluxo fluvial predominantemente na direção oeste para leste (Franzinelli e 

Igreja, 2002). 

As principais feições estruturais a montante e jusante do arquipélago de Anavilhanas 

são duas zonas de estreitamento do canal do Rio Negro. Na margem direita do arquipélago 

destaca-se a presença de uma falha com mergulho em direção oposta. O bloco tectônico de 

Anavilhanas pode ser considerado uma bacia sedimentar não preenchida completamente. A 

largura média deste vale varia de 8 a 20 km. Estimativas apontam que 33,5% da área são 

ocupadas por canais, 40,6% por ilhas oriundas de processos deposicionais (diques) e 25,9% 

da área com lagos e águas mortas (Latrubesse e Franzinelli, 2005). 

De forma geral, as elevações das ilhas no arquipélago de Anavilhanas reduzem no 

sentido montante para jusante. As margens externas das ilhas são bastante inclinadas e podem 

chegar a sete metros no período de águas baixas (Alves, 2013), já as margens internas são 

mais suaves em relação às margens externas. A variação na elevação é marcada por mudanças 

na vegetação de floresta arbórea inundada (igapó) para uma vegetação arbustiva que é 

totalmente inundada no período de águas altas. 

O arquipélago de Anavilhanas é caracterizado por numerosas ilhas com textura argilo-

siltosa, com centro ocupado por lagos de forma alongada e estreita e de margens íngremes. 

Este arquipélago possui florestas de igapó, que são alagadas durante longos períodos do ano e 

com elevada variação do nível d’água, além de possuírem solos com poucos nutrientes 

(Montero e Latrubesse, 2013). 

Em relação à morfogênese do arquipélago de Anavilhanas o debate da comunidade 

científica iniciou com Tricart (1977) que sugere a formação de Anavilhanas a partir de um 

modelo de delta, como consequência da subida do nível do mar no Holoceno Médio, após o 

Último Máximo Glacial. Posteriormente (Leenher e Santos, 1980) fazem considerações sobre 

o processo de sedimentação na região por meio da análise de dados geoquímicos dos Rios 

Negro, Branco e Solimões, indicando a ocorrência de floculação dos sedimentos suspensos do 

Rio Branco pelas águas do Rio Negro, e que este processo pode ter originado os depósitos nas 

ilhas do arquipélago. De forma complementar Sioli (1991) aponta que as ilhas do arquipélago 

foram formadas como uma consequência do aporte de sedimentos do Rio Branco. Porém esta 

hipótese parece não se firmar uma vez que o arquipélago de Mariuá, localizado acima da foz 
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do Rio Branco, possui feições e formas semelhantes à Anavilhanas. Logo, Mariuá não possui 

uma fonte atual de sedimentos como a do Rio Branco para Anavilhanas. 

Alguns problemas nas interpretações de Tricart (1977) e Sioli (1991) são destacados 

por Latrubesse e Franzinelli (2005) que baseado em datações por radiocarbono, afirmam que 

as ilhas de Anavilhanas teriam se formado entre 3.700 e 1.000 anos, muito mais recente do 

que o Último Máximo Glacial (~20.000 anos). Também afirmam que o Rio Branco é um rio 

de carga arenosa, com carga suspensa insuficiente para produzir uma deposição em grande 

escala, como observado em Anavilhanas. A respeito da formação do vale do Rio Branco, 

baseado em idades por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) em grãos de quartzo, 

Cremon et al. (2016) estimam o preenchimento sedimentar nesta região com idade mínima a 

partir de 18.700 anos antes do presente (AP), uma vez que este rio teria sua drenagem com 

fluxo em direção ao Mar do Caribe no passado geológico, e com depósitos aluviais arenosos e 

lamosos. 

Franzinelli e Igreja (2002) apontam que para a formação do arquipélago de 

Anavilhanas foi fundamental a existência de um ambiente com baixa energia, uma 

significativa quantidade de sedimentos, principalmente argila e silte, bem como um espaço de 

acomodação linear no vale. Latrubesse e Franzinelli (2005) de forma complementar a esta 

ideia, apontaram que além destes três componentes, um nível de base crescente pode ter 

contribuído para o desenvolvimento das ilhas no arquipélago. Estes autores afirmam que 

durante a transição do Pleistoceno superior para Holoceno estas condições foram alcançadas, 

mas não atingiram o equilíbrio, e permanecem hoje com suas planícies não preenchidas por 

sedimentos. Assim, um vale tectonicamente controlado e o aumento do nível de base podem 

ser os controles principais que deram origem aos arquipélagos fluviais de Anavilhanas e 

Mariuá no Rio Negro. 

A análise de dados de sensoriamento remoto, informações geológicas e observações de 

campo apresentados em diversos estudos indicam que a região do baixo Rio Negro 

experimentou notáveis mudanças na paisagem como resultado de eventos neotectônicos 

(Franzinelli e Igreja, 2002; Latrubesse e Franzinelli, 2005; Silva, 2005; Almeida-Filho e 

Miranda, 2007; Alves, 2013). A neotectônica é frequentemente apresentada como um 

importante controle na geomorfologia fluvial, afetando o padrão de grandes sistemas fluviais 
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em todo o mundo. Uma parte substancial do Rio Negro é controlada por estruturas geológicas 

e blocos tectônicos, que permitiram o desenvolvimento de dois grandes arquipélagos fluviais, 

Anavilhanas e Mariuá, com largura superior a 15 km e centenas de km de comprimento 

(Latrubesse et al., 2005). 

Almeida-Filho e Miranda (2007) sugerem que a formação do arquipélago de 

Anavilhanas é uma consequência indireta do desvio que o curso do Rio Negro pode ter 

sofrido, e que gerou um ambiente de espaço livre com baixa energia, em que favoreceu a 

deposição de sedimentos para formar ilhas e múltiplos canais. Silva (2005) destaca que o Rio 

Negro flui sobre uma zona de falha normal de aproximadamente 70 km em linha reta. Essa 

estrutura geológica controla as margens deste rio e forma grábens que favorece a 

sedimentação recente, o que pode ter contribuído para a formação do arquipélago das 

Anavilhanas a partir da relação de processos de sedimentação e fenômenos tectônicos. 

O arquipélago de Anavilhanas é uma unidade complexa do Quaternário tardio, 

formada por sedimentos finos e coberta por floresta tropical. Durante a estação de cheia essas 

ilhas são totalmente inundadas, mas no período de seca é possível observar as margens das 

ilhas com grande inclinação. As ilhas são caracterizadas por estreitos depósitos de sedimentos 

finos, que são cercadas na parte superior por formas semicirculares e estendendo-se a jusante 

com duas extremidades laterais. Este tipo de morfologia, denominada de morfologia fantasma 

com extremidades longas e frequentemente abertas no final, é bastante destacada na região a 

jusante do arquipélago, que pode chegar a aproximadamente 40 km de comprimento e apenas 

140 metros de largura (Latrubesse e Franzinelli, 2005). 

Considerando o prolongamento lateral das ilhas e seu fechamento para formar um lago 

interior, podemos observar na parte superior do arquipélago que as ilhas são mais curtas e 

compactas com grande lagos circulares e de extremidades laterais curtas, já na região central e 

parte inferior de Anavilhanas as ilhas são mais compridas. 

A litologia de Anavilhanas não é compatível com as condições atuais do Rio Negro, 

que transporta uma quantidade muito baixa de material suspenso (Franzinelli e Igreja, 2002). 

As ilhas e seus diques alongados aparentam ser resultado da deposição em um ambiente de 

elevado transporte sedimentar. Assim, a neotectônica, o fluxo de águas e o transporte de 

material suspenso são os principais fatores que controlam a sedimentação moderna na região 
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do baixo Rio Negro. A respeito da sedimentação recente nas ilhas e nos canais do arquipélago 

é notável o alinhamento das barras e dos lagos internos, onde a sedimentação ocorre por meio 

da acreção lateral em depósitos lineares. 

Os arquipélagos de Anavilhanas e Mariuá e seus complexos hidrossistemas são 

produtos da evolução da paisagem. Assim, a morfologia da planície, sua vegetação e fauna 

não é apenas resultado da dinâmica atual, mas também uma herança geológica complexa e 

longa. Em caso de impactos humanos, como desmatamento e regulação do rio por 

hidrelétricas, ou devido à mudança do clima, a recuperação das condições naturais do rio e 

das ilhas nestes arquipélagos não será possível, e estas paisagens poderão ser completamente 

perdidas (Latrubesse e Stevaux, 2015). 

 

3.3 SOLOS 

De forma geral os solos na bacia do Rio Negro (Figura 9) são pobres em nutrientes, 

desenvolvidos em saprolitos profundos, com presença de extensas áreas com textura arenosa, 

cobertos por uma densa floresta equatorial (Goulding et al., 1989). Um solo característico da 

bacia é o Espodossolo (Podzol), situado principalmente na região do alto Rio Negro e Rio 

Branco, possui baixa fertilidade química devido a sua elevada acidez, apresenta grande 

quantidade de quartzo e são desprovidos de argila. Os solos ao longo da planície dos Rios 

Negro e Branco são classificados como Greissolos, apresentam coloração cinza e 

permanecem saturados por longos períodos (Quesada et al., 2011). 
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Figura 9. Principais classes de solos da bacia do Rio Negro. Fonte: SOTERLAC–ISRI v2. 

 

Análises granulométricas realizadas por Alves (2013) nas ilhas e lagos de Anavilhanas 

indicam a presença de solos e sedimentos predominantemente fino (textura silto-argilosa). No 

substrato das ilhas Barbosa (2015) identificou a presença de sedimentos finos e coesos (argila 

e silte), com a presença de areia fina e areia muito fina. Nos canais do arquipélago Cunha 

(2017) identificou o predomínio de sedimentos com textura variando de areia média a grossa. 

 

3.4 CLIMATOLOGIA 

O clima é um importante controlador dos fluxos de água e matéria em um sistema 

fluvial. Neste sentido, a elevada vazão do Rio Negro é fortemente relacionada com as áreas 

que mais recebem precipitação dentro da bacia Amazônica, e de forma geral, a abundância de 

precipitação é fortemente relacionada à posição média da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), estabelecida durante o verão austral no noroeste amazônico, distribuindo-se até o 

Atlântico Sul subtropical. A precipitação na bacia Amazônica apresenta diferenças bem 

marcantes entre a porção norte (máximo pluviométrico de maio a julho) e a porção sul 

(máximo entre dezembro e março). Esta variabilidade no período de chuva é controlada 
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principalmente pela ZCIT, um dos principais sistemas meteorológicos que atua na região 

equatorial  (Espinoza Villar et al., 2009b).  

De acordo com Alvares et al. (2013) a bacia do Rio Negro apresenta climas do tipo 

tropical sem estação seca (Af), monçônico (Am) e com inverno seco (Aw). A precipitação é 

um dos principais fatores determinantes do clima na bacia, com uma intensidade média anual 

superior a 2.000 mm e valores que aumentam na direção noroeste (3.500 mm na fronteira com 

a Colômbia). Nas áreas de savanas os valores são menores que 1.800 mm. A precipitação é 

oriunda principalmente do Atlântico Tropical Norte e com intensa reciclagem pela floresta 

por meio da evapotranspiração (Salati e Marques, 1984; Sorí et al., 2017). 

No alto Rio Negro os meses mais chuvosos são maio, junho e julho, sem uma estação 

seca bem definida, em função da posição mais ao norte da ZCIT (Ronchail et al., 2002). Na 

bacia do Rio Branco o regime de precipitação é mais definido, com maior volume entre abril e 

setembro, e estação seca ocorrendo entre outubro e março (Evangelista et al., 2012). No baixo 

Rio Negro o máximo de precipitação ocorre entre os meses de fevereiro e abril. Para Alves et 

al. (2013), o quadrimestre úmido do noroeste amazônico compreende os meses de abril e 

julho, enquanto o quadrimestre seco ocorre de novembro a fevereiro. 

A climatologia anual e o regime de precipitação na bacia do Rio Negro no período 

entre 1981 e 2017 são apresentados na Figura 10, onde se observa ampla variabilidade 

espacial pluviométrica. A precipitação média anual estimada nos dados CHIRPS v.2 indica 

um valor de 2.620 mm sobre a bacia do Rio Negro, com mínimo de 2.230 mm e máxima de 

2.870 mm estimadas nos anos 2015 e 2008, respectivamente. No estado de Roraima, a média 

anual é de 2.000 mm, com uma clara tendência de aumento dos valores nas direções NE-SW e 

E-W.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 10. Climatologia (a) e regime anual (b) da precipitação média anual na bacia do Rio Negro para o período 

1981-2017. Fonte: CHIRPS v.2. 

 

Guyot et al. (1993) identificaram as seguintes regiões com tendências pluviométricas 

semelhantes: i) região da nascente até Serrinha; ii) no Rio Branco até Caracaraí e; iii)  região 

de confluência dos Rios Negro e Branco até Manaus. Estimativas com base no dados CHIRPS  

indicam que na região de Serrinha, município de Santa Isabel do Rio Negro, a precipitação 

média é da ordem de 2.500 mm ao ano com os meses mais chuvosos de maio a julho, sem 

uma estação seca bem definida. Já na bacia do Rio Branco o regime de chuvas é mais 

definido, com maior volume entre maio e julho e a estação seca entre dezembro e fevereiro. 

No baixo Rio Negro o máximo de chuva ocorre entre os meses de março e abril. A respeito do 

balanço hídrico Getirana (2009) estimou que o escoamento superficial e a evapotranspiração 

corresponde a 55% e 45%, respectivamente, da precipitação média anual na bacia.  
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Em função de sua posição próxima ao equador terrestre, a bacia amazônica recebe 

intensa quantidade de energia solar em sua superfície o que causa pouca variação na 

temperatura ao longo do ano, com exceção da região sul da bacia devido à ação de sistemas 

frontais (Marengo e Nobre, 2009). A temperatura média anual na região equatorial da planície 

amazônica varia entre 26°C e 28 °C. Esta elevada temperatura resulta em uma 

evapotranspiração potencial na bacia da ordem de 3 mm dia
-1

 entre os meses de janeiro e 

junho, com um  incremento de até  4 mm dia
-1

  entre julho e dezembro (Sorí et al., 2017). 

 

3.5 HIDROLOGIA 

A rede hidrográfica da bacia do Rio Negro desenvolve-se na região de fronteira Brasil-

Colômbia-Venezuela-Guiana até a confluência deste com o Rio Solimões, próximo de 

Manaus. Seus formadores situam-se na serra do Junaí, região de confluência entre os Rios 

Guainía (Colômbia) e o canal de Casiquiare (Venezuela), canal este que conecta as bacias do 

Rio Negro e do Rio Orenoco. Os principais tributários do Rio Negro na margem direita são os 

Rios Içana, Uaupés, Curicuriari, Marié, Uneiuxi, Unini e Jaú. Já na margem esquerda 

destacam-se os Rios Cauaburi, Padauari, Demini, Branco e Jauaperi (Tabela 1). 

O Rio Negro possui um padrão de drenagem anabranching com a presença de 

arquipélagos (Anavilhanas e Mariuá) e uma rede hidrográfica com grande variação de largura, 

sinuosidade e declividade (Figura 11). A largura média do Rio Negro após a confluência com 

o Rio Uaupés é da ordem de 2 km, chegando a 10 km em Manaus, enquanto que o Rio Branco 

possui largura média variando de 1 a 2 km a jusante de Caracaraí. Em grande parte de seu 

curso os canais dos rios Negro e Branco são predominantemente retilíneos com sinuosidade 

média variando de 1,00 a 1,05. 

 

Tabela 1. Principais tributários do Rio Negro. Para a localização consultar Figura 7. Fonte: CHIRPS (2015) e 

Frasson et al. (2019). 

Margem Tributário 
Área de 

drenagem (km²) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Amplitude 

elevação (m) 

Descarga líquida 

média foz (m³ s
-1

) 

Direita 

Içana 35.427 3.492 770 2.422 

Uaupés 64.265 3.376 600 4.324 

Curicuriari 13.846 3.286 740 18 

Marié 25.220 3.290 450 480 

Uneiuxi 12.962 2.961 130 27 
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Margem Tributário 
Área de 

drenagem (km²) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Amplitude 

elevação (m) 

Descarga líquida 

média foz (m³ s
-1

) 

Unini 26.594 2.709 60 1.754 

Jaú 18.275 2.614 80 384 

Esquerda 

Cauaburi 12.658 2.621 2.600 486 

Padauari 16.282 2.451 1.800 506 

Demini 38.833 2.347 2.000 715 

Branco 190.189 2.000 850 5.075 

Jauaperi 40.179 2.392 400 1.312 

 

 
Figura 11. Características da rede hidrográfica na bacia do Rio Negro em relação à largura média (A), 

declividade (B) e sinuosidade do canal (C). Fonte: Frasson et al. (2019). 

 

A elevação na bacia apresenta valores superiores a 2.500 metros próximo do Pico da 

Neblina e inferiores a 10 metros em Anavilhanas. Com elevação média de 80 metros, a bacia 

do Rio Negro possui mais de 90% da área com altitudes inferiores a 200 metros. Seus 

principais tributários possuem áreas de drenagem que variam de 9.000 km² (Jufari) a 64.000 

km² (Uaupés), e esta ampla rede de drenagem se distribui sobre áreas com baixa e alta 

amplitude de terreno, de 50 metros na sub-bacia do Rio Jufari que drena a planície, à 2.600 

metros na sub-bacia do Rio Cauburi que drena o Pico da Neblina.  

O perfil longitudinal do Rio Negro entre São Gabriel da Cachoeira e Manaus é 

apresentado na Figura 12. Neste trecho de 1.000 km a declividade média é 0,07 cm.km, com 

maior desnível entre São Gabriel da Cachoeira e Serrinha (0,14 cm.km) e menores valores 

próximo da foz, em Manaus (0,01 cm.km). Este baixo desnível na foz resulta em velocidade 

do fluxo extremamente baixo, em média 0,4 m s
-1

, três vezes menor que o Rio Solimões 

(Filizola et al., 2009b). 
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Figura 12. Perfil longitudinal do Rio Negro a partir de dados DGPS (novembro de 2018) referenciado ao Geoide 

WGS1984. 

 

Na bacia do Rio Negro, o período de águas altas ocorre por volta do mês de junho, e 

de forma geral o regime anual apresenta um comportamento regular. No entanto, devido a sua 

grande extensão, em diferentes trechos exibe comportamento distinto em relação à variação 

das cotas, com um valor médio de 11 metros em Manaus, 7 metros à Barcelos e 8 metros em 

São Felipe, no alto da bacia. A menor variação em Barcelos pode ser associada com a redução 

do pico secundário de cheia e pela presença do arquipélago de Mariuá (Latrubesse e 

Franzinelli, 2005). No baixo Rio Negro, as alturas das cotas estão controlados pelo efeito de 

barramento hidráulico do Rio Solimões que se estende por mais de 300 km a montante da 

confluência entre estes dois grandes rios (Meade et al., 1991). 

A Figura 13 mostra a variabilidade do nível do rio na região do alto (Serrinha), médio 

(Barcelos e Moura) e baixo Rio Negro (Manaus), com valores médios mensais das cotas 

(Hmensal) normalizadas em relação à cota média anual (Hanual). De forma geral é possível 

identificar que os períodos hidrológicos de enchente ocorrem entre os meses de dezembro-

junho, com pico de cheia em julho, vazante entre agosto-outubro e seca em novembro. Em 

Anavilhanas as florestas alagáveis (igapós) são inundadas durante longos períodos do ano 

(entre cinco e seis meses) e com elevada variação do nível d’água (Montero e Latrubesse, 

2013). 
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Figura 13. Cotagrama médio mensal normalizado em relação à média anual para o período de 1967-2014 na 

estação de Serrinha, 1967-2014 para estação de Barcelos, 1979-2014 para a estação de Moura, e de 1902-2015 

na estação de Manaus. Fonte: www.ore-hybam.org. 

 

O comportamento hidrológico com o pico de cheia ocorrendo no meio do ano é bem 

evidenciado nos registros de descarga líquida da estação de Serrinha (Figura 14), onde a 

descarga líquida média mensal é da ordem de 17.000 m
3
/s

-1
, com valor mínimo no mês de 

fevereiro e máximo em junho, regime característico de rios com regime equatorial (Molinier 

et al., 1996). O regime de precipitação nesta seção mostra que o pico de chuva antecede o 

pico de descarga líquida. A respeito do escoamento superficial específico Getirana et al., 

(2011) apontam que a bacia do Rio Negro apresenta um valor de 50 l/s
-1

/km². 
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Figura 14. Vazão média mensal na estação de Serrinha para o período de 1967-2016 (linha). Dados de 

precipitação 1961-2016 (colunas). Fonte: www.ore-hybam.org e www.inmet.gov.br 

 

3.5.1 Sedimento Suspenso 

Os tipos de águas dos rios na Amazônia podem ser classificados em função de suas 

características físicas e químicas com base em sua cor (Sioli, 1984). Rios de águas brancas 

possuem grande quantidade de sedimentos de origem Andina, são ricos em nutrientes e 

contêm razoável quantidade de material orgânico dissolvido. Os rios de águas claras têm 

origem em escudos cratônicos e apresentam pouca concentração de material suspenso, porém 

com certo nível de matéria orgânica dissolvida. Já os rios de águas pretas possuem baixa 

produtividade biológica e pouca concentração de material suspenso, são pobres em nutrientes 

e fortemente ácidos devido a grande quantidade de material orgânico de origem vegetal 

presente na fração coloidal, que dá origem a cor escura (Martinez et al., 2015). Em relação às 

principais fontes de sedimentos para os rios da bacia Amazônica, podemos destacar os 

materiais oriundos das montanhas dos Andes, do escudo Brasileiro e do escudo das Guianas 

(Filizola e Guyot, 2009).  

Desde os anos de 1950, diversos grupos de pesquisa desenvolvem estudos sobre o 

transporte de sedimentos na bacia amazônica, onde distintos resultados foram obtidos, 

resultado da análise de diferentes dados e amostragens. Estes resultados mostram a 

importância dos grandes rios da Bacia (Negro e Madeira) para modular o fluxo de água e 

sedimentos observados em Óbidos. Gibbs (1967) demonstrou que 82% da descarga do 

material dissolvido (sais) e suspenso são de origem andina, que compreende apenas 12% da 

área total da bacia. O maior tributário de descarga sólida da bacia é o Rio Madeira, que 
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contribui com cerca de 50% do total da carga suspensa transportada pelo Rio Amazonas em 

Óbidos (Latrubesse et al., 2005, Vauchel et al., 2017).  

Nas áreas de planície o fluxo de sedimentos suspensos se direciona do canal principal 

em direção aos lagos na planície de inundação, durante o período de enchente e cheia. No 

pico de inundação, diversos lagos têm sua turbidez reduzida devido à sedimentação interior e 

ao efeito de represamento hidráulico do Rio Amazonas. Assim, essas áreas podem atuar como 

coletor de sedimentos no período de águas altas (Park e Latrubesse, 2014). Lagos conectados 

ao canal durante o período de inundação são mais alcalinos e oxigenados, no entanto, os 

mecanismos hidrogeomorfológicos e os caminhos de entrada de material particulado e 

dissolvido para a planície ainda permanece desconhecido, não apenas para o Rio Amazonas, 

mas para a maioria de seus tributários (Latrubesse, 2012). 

Rios que drenam os escudos da bacia, como os Rios Negro, Tapajós e Xingu 

contribuem com pouca quantidade de material suspenso para o Rio Amazonas. Embora o Rio 

Negro seja o mais importante tributário do rio Amazonas em termos de descarga líquida (com 

35% de contribuição), a situação é bem diferente em relação aos sólidos suspensos, com 

menos de 7 milhões de toneladas  por ano (Mt.ano) (Filizola e Guyot 2009). 

No Rio Negro a carga de fundo é composta principalmente por areia, onde notáveis 

barras de areias brancas ficam expostas no período de água baixa. Os sedimentos finos deste 

rio são compostos por argilas ricas em ferro e areias derivadas do intemperismo de rochas 

cristalinas Pré-cambrianas ou por sedimentos do Paleozóico e Mesozóico (Latrubesse e 

Franzinelli, 2005). 

A deposição de sedimentos no sistema fluvial pode conduzir mudanças na composição 

da vegetação, de modo que o aporte de sedimentos é um fator crucial para determinar o 

agrupamento de espécies arbóreas. Neste sentido, a floresta de igapó no baixo rio Negro 

depende diretamente da manutenção dos depósitos recentes do Holoceno (Montero e 

Latrubesse, 2013), bem como dos sedimentos oriundos do Rio Branco (Junk et al., 2015). 

As características da concentração de material dissolvido e suspenso mudam em 

função do ciclo hidrológico da bacia. Particularmente, a concentração de carbono orgânico 

dissolvido apresenta uma pequena diferença sazonal no canal principal do Rio Amazonas 
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(Martinez et al., 2015), porém sua distribuição em diferentes rios na bacia depende do tipo de 

vegetação e do solo no qual os fluxos de águas passam (Moreira-Turcq et al., 2003). Destaca-

se também que os sedimentos e sua dinâmica biogeoquímica dependem da dinâmica espacial 

e temporal dos padrões da hidrologia, que além da distribuição da precipitação, podem ser 

influenciados pela topografia e vegetação (Mertes et al., 1995). 

Os Rios Congo e Negro são considerados o segundo e sexto maiores do mundo em 

volume de água, e possuem como características comuns o clima tropical úmido, drenam 

áreas de plataformas ou Crátons (escudos) com cobertura de savana e floresta densa, mas são 

caracterizados principalmente pela baixa produção de sedimentos (Latrubesse et al., 2005) 

O escudo Pré-Cambriano das Guianas é uma das três áreas fontes de sedimentos para 

os rios amazônicos. É composto por rochas cristalinas e sedimentares que margeiam a porção 

norte e central da bacia Amazônica. Este escudo é caracterizado por um baixo relevo, fraca 

atividade tectônica, suave declividade e solos arenosos cobertos por uma densa floresta 

equatorial, com baixas taxas de erosão, características de grande contraste com os Andes. A 

composição mineralógica dos sedimentos suspenso no Rio Negro indica presença de caulinita, 

quartzo, gipsita e traços de mica/ilita, com carga suspensa 30 vezes menor que o Rio Solimões 

(Allard et al., 2002). 

As primeiras estimativas da concentração de sedimentos suspensos (CSS) no Rio 

Negro foram apresentadas por Meade et al. (1979) e Leenher e Santos (1980). Estes autores 

indicam um valor próximo de 5 mg L
-1

 de CSS durante o período de enchente e cheia. Na 

região de confluência entre os Rios Negro e Branco, Moreira-Turcq et al., (2003) estimaram a 

CSS no período de cheia em 12 mg L
-1

 no Rio Negro a montante do Rio Branco. Para o Rio 

Branco, montante de sua foz, a concentração de material suspenso estimada por esses autores 

no período de vazante foi de 31 mg L
-1

. 

No alto Rio Negro a descarga sólida varia da ordem de 1 Mt.ano à 4 Mt.ano nas 

estações de Cucuí e Serrinha, respectivamente. Entre os afluentes da margem direita, destaca-

se a contribuição do Rio Içana com 0,3 Mt.ano e o Rio Uaupés com 0,7 Mt.ano. O Rio 

Branco, principal tributário da margem direita do Rio Negro, transporta aproximadamente 3 

Mt.ano de material suspenso em Caracaraí, valor que corresponde a cerca de 40% da descarga 

sólida na bacia do Rio Negro (Filizola e Guyot, 2009).  
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Em termos de taxas de erosão, podemos considerar para os escudos das Guianas duas 

áreas distintas, uma a noroeste da bacia com taxa acima de 10 ton./km
2
/ano e outra no 

nordeste da bacia com taxa variando de 0 a 10 ton./km
2
/ano (Filizola e Guyot, 2009). Embora 

o elevado volume de precipitação, observamos nesta área uma das mais lentas taxas de 

denudação da região tropical, da ordem de 0,04 mm ano
-1

 (Wittmann et al., 2011).  

O Rio Negro e maioria dos tributários da bacia contêm grandes quantidades de 

material orgânico dissolvido, principalmente o carbono oriundo da degradação vegetal. Águas 

pretas desses rios são resultados principalmente da matéria orgânica decomposta e presença 

de solos do tipo podzol rasos (Leenheer, 1980) com horizonte álbico de poucos metros de 

espessura, geralmente menor que 3 metros. 

 

3.5.2 Geoquímica e Carbono Orgânico Dissolvido 

As características geoquímicas das águas do Rio Negro refletem os processos do 

intemperismo químico e físico que ocorrem nesta bacia, bem como a influência do clima, do 

relevo local e da vegetação. O Rio Negro é um rio tipicamente ácido, com valores de pH duas 

vezes menor que o rio Solimões, o que pode controlar o transporte de alguns elementos traços 

como o níquel, urânio e o cromo. Seyler et al., (2003) analisaram elementos traços nos rios 

amazônicos e detectaram que a variação na química das águas reflete o local de origem 

destas, e os fluxos de material particulado são maiores do que os fluxos dissolvidos. O pH 

médio do Rio Negro em Anavilhanas é 4,88 e a condutividade elétrica varia de 9 a 13 µS cm
-1

 

(Marinho et al., 2019). 

O material orgânico nas frações dissolvida ou particulada em um sistema fluvial é um 

elemento chave para o entendimento de processos biogeoquímicos como a foto-oxidação, 

produtividade primária, disponibilidade de nutrientes e poluentes, uma vez que o ciclo do 

carbono em sistemas fluviais é fortemente associado ao ciclo hidrológico e aos seus processos 

de origem e transporte (Moreira-Turcq et al., 2003; Siefert e Santos, 2018). 

O fluxo dissolvido de elementos traços da bacia Amazônica é controlado 

principalmente pela variabilidade da descarga líquida ao longo do ano hidrológico, com 
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maiores valores variando dos Andes para áreas sedimentares e menores nos escudos (Moquet 

et al., 2016).  

A biogeoquímica do carbono em suas frações particulada e dissolvida ao longo dos 

grandes rios da bacia Amazônia, em relação a sua origem, processos e balanço foi 

amplamente investigada a partir dos anos de 1980 pelo projeto CAMREX (Carbon in the 

Amazon River Experiment) (Richey et al., 1990), assim como no projeto HiBAm (Hydrology 

and Geochemistry of the Amazon Basin) (Moreira-Turcq et al., 2003). Estimativas realizadas 

a partir de dados coletados nestes projetos indicam que o carbono orgânico dissolvido (COD) 

representa cerca de 70% do carbono total, com concentração variando de 4 a 6 mg L
-1

 nos rios 

Solimões, Amazonas e Madeira, e superiores a 10 mg L
-1

 no Rio Negro.  

No Rio Negro, valores de carbono orgânico particulado (COP) variam de acordo com 

o período hidrológico. Menores valores ocorrem no período de águas baixas e elevados 

valores em período de águas altas. Segundo Moreira-Turcq et al., (2003), a concentração do 

COP aumenta de montante (Cucuí) para jusante (Paricatuba), controlado sobretudo pelo fluxo 

de água. Já a concentração média do COD na bacia do Rio Negro é em torno de 13 mg L
-1

, 

que representa em média 91% do fluxo de carbono orgânico total nesta bacia. 

O Rio Branco é um típico rio de águas brancas e transparentes, caracterizado por um 

pH neutro (7,0) e por uma condutividade elétrica variando de 15 a 30 µS cm
-1

. Essas 

diferenças são relacionadas às características fisiográficas de sua bacia de drenagem que 

possui uma cobertura de vegetação do tipo savana e vastas áreas alagadas, enquanto que o Rio 

Negro drena em sua maior parte floresta tropical densa (Figura 7). O Rio Branco é o principal 

responsável pelos aportes de sedimento suspenso no Rio Negro, mas contribui com pouca 

quantidade de COD. A concentração média do COD na bacia do Rio Branco é de 3,5 mg L
-1

, 

que representa em média 80% do fluxo de carbono orgânico total (Moreira-Turcq et al., 

2003). 

No Rio Amazonas a concentração de carbono orgânico particulado varia diretamente 

com a vazão, logo a maior concentração ocorre durante período de águas altas. Em rios de 

águas pretas e nas planícies de inundação a concentração de carbono orgânico particulado é 

muito maior, chegando a 60% (Martinez et al., 2015). De forma geral, os Rios Solimões e 
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Negro contribuem aproximadamente 40% do fluxo total de carbono orgânico observado no 

Rio Amazonas em Óbidos (Moreira-Turcq et al., 2003). 

Análises realizadas por Johannsson et al., (2017) em Anavilhanas indicam que o COD 

nesta região possui origem alóctone, produzida de fontes terrestres e transportada via 

escoamento superficial, com valores de concentração variando de 8 a 11 mg L
-1

. No entanto 

estes autores não abordaram detalhadamente a variação espacial e temporal do COD no 

interior do arquipélago.  

Devido ao elevado custo de processar dados de COD em laboratório, bem como as 

dificuldades logísticas para coletar amostras in situ em ambientes isolados, nos últimos anos 

medições radiométricas de sensoriamento remoto têm sido avaliadas como um proxy do COD, 

para com isso estimar sua dinâmica temporal e espacial em sistemas aquáticos (Coble, 2007). 
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CAPITULO IV 

 

 

 
Rio Negro em Carvoeiro 

2 mg L
-1

 

 
Rio Branco na foz 

20 mg L
-1

 

 
Rio Negro: montante Anavilhanas 

6 mg L
-1

 

 
Lago Apacú em Anavilhanas 

2 mg L
-1

 

 
Rio Negro em Anavilhanas: canal margem esquerda 

 7 mg L
-1

 

 
Rio Negro em Anavilhanas: canal margem direita  

1 mg L
-1

 

 

Filtros de acetato de celulose e valores da concentração do sedimento suspenso nos rios Negro e Branco. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida na região do baixo Rio Negro, entre a foz do Rio 

Branco e a cidade de Manaus, onde foram realizadas medições e coletas de dados em dezoito 

pontos amostrais (Figura 15 e Tabela 2). A seleção dos pontos amostrais levou em 

consideração a localização de trechos do Rio Negro distribuídos a montante, no interior e a 

jusante do arquipélago, bem como a existência de medições anteriores realizadas por Filizola 

(2014). 

 
Figura 15. Localização dos pontos amostrais e de coletas de água superficial. Fonte: Marinho (2019). 

 

Tabela 2. Detalhes da localização dos pontos amostrais e tipo de dados. 

Seção Localização Tipo de dado Coordenadas 

BCO Rio Branco a montante de sua foz 

• Hidrométrico (Q-V-L-P) 

• CSS - COD 

• Radiométrico (Rrs-Kd-aCDOM) 

01°11'31" S 

61°50'55"W 

MBC 
Rio Negro a montante da foz do Rio 

Branco 

01°23'13" S 

61°54'49" W 

JBC Rio Negro a jusante da foz do Rio Branco 
01°23'42" S 

61°43'52" W 

AN1 Rio Negro a montante de Anavilhanas 
01° 59' 10" S 

61° 15' 10" W 

AN2 Paraná do Rio Negro a jusante da foz do • Hidrométrico (Q-V-L-P) 02° 00' 05" S 
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Seção Localização Tipo de dado Coordenadas 

Rio Camanaú 61° 11' 48" W 

AN3 Rio Negro início PNA 
• CSS-COD 

• Radiométrico (aCDOM) 

02° 10' 02" S 

61° 06' 01" W 

AN3.1 Rio Negro início PNA • Hidrométrico (Q-V-L-P) 
2°07' 15" S 

61°09' 15" W 

AN4 Lago Apacú 
• CSS-COD 

• Radiométrico (Rrs-Kd-aCDOM) 

02° 32' 29" S 

60° 56' 14" W 

AN4.1 
Canal da margem direita do Rio Negro 

Montante Praia do Aracari 
• Hidrométrico (Q-V-L-P) 

2°19' 02" S 

61°03' 28" W 

AN5 
Canal da margem esquerda do Rio Negro 

em Anavilhanas 
• Hidrométrico (Q-V-L-P) 

• CSS-COD 

• Radiométrico (Rrs-Kd-aCDOM) 

02° 31' 43" S 

60° 52' 00" W 

AN6 
Canal da margem direita do Rio Negro em 

Anavilhanas 

02° 37' 13" S 

60° 55' 55" W 

AN7 Paraná da Praia do Meio 

• Hidrométrico (Q-V-L-P) 

02° 35' 57" S 

60° 55' 41" W 

AN8 Paraná da Ilha Canaverde 
02° 36' 58" S 

60° 53' 07" W 

AN9 Paraná do Apuaú 
02° 32' 57" S 

60° 47' 59" W 

AN10 Paraná Aquaricara 
02° 32' 43" S 

60° 47' 33" W 

AN11 Paraná Apacú 
02° 36' 41" S 

60° 50' 50" W 

AN12 Paraná Terra Preta 
02° 36' 51" S 

60° 48' 48" W  

AN13 Rio Negro no Estreito de Paricatuba 

• Hidrométrico (Q-V-L-P) 

• CSS-COD 

• Radiométrico (Rrs-Kd-aCDOM) 

03° 04' 13"S 

60° 15' 50" W 

Q: descarga líquida; V: velocidade média; L: largura; P: profundidade média; CSS: concentração do sedimento 

suspenso; COD: concentração do carbono orgânico dissolvido; Rrs: reflectância de sensoriamento remoto; Kd: 

coeficiente de atenuação vertical difuso da luz; aCDOM: coeficiente de absorção da luz por matéria orgânica 

dissolvida colorida. 

 

A quantidade de dados primários utilizados nesta pesquisa é apresentada na Tabela 3. 

Estes dados foram obtidos em campanhas de campo entre 2014 e 2018 em diferentes períodos 

hidrológicos (Figura 16). Para avaliar o aporte do material suspenso do Rio Branco em 

Anavilhanas foram realizadas três campanhas no Rio Negro na região de confluência com o 

Rio Branco.  

Tabela 3. Quantidade de dados utilizados nesta pesquisa. 

Tipo de dado Quantidade 

Hidrométrico 133 medições 

Sedimento suspenso 409 amostras  

Carbono orgânico dissolvido 108 amostras 

Diâmetro do sedimento suspenso 07 análises 

Reflectância de sensoriamento remoto (Rrs) 134 medições 

Coeficiente de atenuação vertical difuso da luz (Kd) 24 medições 

Coeficiente de absorção da luz por matéria orgânica 

dissolvida colorida (aCDOM) 
34 medições 
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Figura 16. Nível do Rio Negro em Anavilhanas entre 2014 e 2018. Pontos indicam período de coleta dos dados. 

 

As principais etapas metodológicas realizadas foram: i) obtenção de dados primários e 

secundários; ii) análise dos fluxos de água, do material suspenso e dissolvido, e das 

propriedades ópticas da água dos Rios Negro e Branco; iii) Definição das características 

geométricas dos canais de Anavilhanas, do regime fluvial, balanços de massa e análise da 

interação da luz com a água nos Rios Negro e Branco (Figura 17). 

 
Figura 17. Fluxograma metodológico das etapas e análises realizadas nesta pesquisa. 
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4.1 DADOS PRIMÁRIOS 

4.1.1 Hidrometria com ADCP 

Medições da descarga líquida (Q, em m³ s
-1

), largura (L), profundidade (P) e 

velocidade média (V, em m s
-1

) foram realizadas nas seções transversais indicadas na Figura 

15, coletados através de um Perfilador Doppler Acústico de Corrente (ADCP) operando na 

frequência de 600 kHz seguindo as recomendações de Filizola et al. (2009a) e ANA (2014). 

Este equipamento é programado para funcionar com o software WinRiver II que adquire e 

armazena dados hidrométricos do ADCP e simultaneamente o posicionamento global via 

satélite através do receptor DGPS. A configuração de instalação do ADCP pode ser observada 

na Figura 18. 

 

 
Figura 18. A) ADCP utilizado na pesquisa, B) em operação na lateral da embarcação mergulhado a 50 cm da 

linha d’água. Foto: André Z. Nascimento. 

 

4.1.2 Sedimentos suspensos 

Os dados de concentração de material suspenso (CSS) foram obtidos em seis seções 

amostrais localizadas na Figura 19: AN1, AN3, AN4, AN5, AN6, AN13. As amostras foram 

coletadas seguindo a metodologia de Filizola et al. (2009c), que consiste de uma grade de 

amostragem com nove pontos igualmente espaçados e georreferenciados. Detalhe da grade 

amostral no interior de Anavilhanas pode ser observado na Figura 20, com espaçamento de 

250 metros entre os pontos. 
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Figura 19. Seções amostrais utilizadas para coleta do CSS e COD. 

 

 

Figura 20. Detalhe das seções amostrais na região central de Anavilhanas. 
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Para a determinação da CSS foi seguido o protocolo do Observatório HYBAM, que é 

baseado nas recomendações do Programa GEMS/water do PNUMA (Chapman, 1992). 

Amostras com 500 ml de água, coletadas em uma profundidade de 20 cm da superfície, foram 

filtradas em membranas de acetato de celulose (0,45 μm de porosidade), previamente pesados 

em balança de precisão. Em seguida os filtros foram secados em estufa a 105 °C por um 

período de duas horas, esfriados e pesados novamente. A CSS, em mg L
-1

, foi determinada a 

partir da diferença dos pesos dos filtros, dividida pelo volume de água da amostra. 

Para avaliar a variação da CSS no Rio Negro em função da profundidade utilizou-se 

um amostrador pontual durante a campanha de novembro de 2018 nas seções AN1 e AN13 

(montante e jusante de Anavilhanas). O amostrador pontual empregado foi o modelo Callede 

com capacidade de 5 L e lastro de 50 kg (Figura 3b). Os procedimentos utilizados na coleta de 

sedimentos suspensos com o método pontual horizontal consistiram de coletar nove amostras 

em três pontos e três profundidades da seção. Antes da filtração em membranas de acetato de 

celulose, todas as amostras passaram por uma peneira com diâmetro de 63 µm. 

 

4.1.3 Granulometria do sedimento suspenso 

O tamanho das partículas suspensas de amostras com 1 L foi determinado por meio do 

granulômetro laser Malvern Mastersizer 2000 no Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) 

da CPRM Manaus. Estas amostras foram coletadas em seis seções (MBC, BCO, AN1, AN4, 

AN5 e AN6) durante a campanha de outubro de 2017. Armijos (2016) analisou diferentes 

amostras para determinar o diâmetro de sedimentos de rios Amazônicos e recomenda neste 

tipo de análise o volume de amostra com 1 Litro. 

 

4.1.4 Carbono orgânico dissolvido 

Dados da concentração de carbono orgânico dissolvido (COD) foram coletados nas 

campanhas de 2017 (maio, julho, outubro, novembro) e 2018 (novembro), em três pontos das 

seções amostrais AN1, AN3, AN4, AN5, AN6, AN13 (Figura 19). As amostras de água 

superficial foram armazenadas em caixas refrigeradas e seu processamento foi executado em 
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cooperação com o trabalho de Moreira (2019), do Laboratório de Análise de Água e 

Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal do Amazonas.  

Para determinar a concentração do COD, em mg L
-1

, amostras de água foram filtradas 

em membranas de microfibra de vidro com 47 mm de diâmetro e 0,7 μm de porosidade, 

descontaminados para compostos orgânicos (calcinação a 450ºC por 4h). O volume das 

amostras na filtração variou de 470 mL a 3,6 L em função da saturação do filtro como ponto 

final de filtração. Após a filtração alíquotas de 50 mL foram armazenadas a 5 ºC (Moreira, 

2019). O COD foi estimado pelo método de oxidação por combustão catalítica em alta 

temperatura (680º C) no analisador de carbono total Shimadzu TOC-VCPH do Laboratório de 

Química Ambiental (LQA) do INPA. Estas etapas foram realizadas seguindo as 

recomendações de  Alcaide e Forti (2012) e de Forti e Alcaide (2012)
 
para coletar, armazenar 

e preparar as amostras de COD.  

 

4.1.5 Radiometria de campo 

Medições radiométricas acima e abaixo da superfície da água foram realizadas usando 

radiômetros modelo RAMSES da marca TriOs que operam no intervalo espectral de 350-950 

nm do espectro eletromagnético com resolução de 3,3 nm (Figura 21). As medições acima da 

água utilizam um radiômetro coletor cosseno para medição de irradiância e dois radiômetros 

montados para medição da radiância com um campo de visão de 7° no ar (Figura 21a). Na 

medição abaixo da superfície d’água o sensor de irradiação (RAMSES-ACC-VIS) foi 

submergido em diferentes profundidades (Figura 22b). Os radiômetros são gerenciados pelo 

software MSDA-XE e sincronizados para simultaneamente realizar as aquisições dos dados. 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 21. Espectroradiômetros TriOS. (a) RAMSES-ARC para medir radiância. (b) RAMSESACC-VIS para 

medir irradiância. Fonte: www.trios.de 

As medições radiométricas foram realizadas em diferentes períodos hidrológicos e em 

vários pontos das seções amostrais para aquisição da reflectância de sensoriamento remoto 

(Rrs) e do coeficiente de atenuação vertical difuso da luz descendente (Kd). A Rrs, para cada 

comprimento de onda do espectro eletromagnético (λ), foi calculada pela Equação 1: 

           
              

     
      (1) 

Onde Ed é a irradiância que chega à superfície da água em 90°, Lu é radiância da 

superfície de água em 40º off-nadir, Ld é a radiância proveniente do céu em 40º utilizada para 

correção da reflexão da luz na interface ar-água, ρ é um fator de correção relacionado as 

condições de velocidade de vento, ângulo de elevação do sol e a geometria de visada dos 

equipamentos. Mobley (1999) sugere um valor de ρ = 0,028 para medições com velocidade 

do vento menor que 5 metros por segundo, direção de visada de 40º do nadir e 135° do sol. A 

Figura 22 apresenta a configuração dos equipamentos instalados na embarcação e a geometria 

de aquisição dos dados radiométricos. O Anexo I apresenta uma análise de sensibilidade das 

medições de Rrs sobre o Rio Negro com a variação do ângulo de visada do sensor que registra 

a radiância da superfície (Lu). 

A medição do coeficiente de atenuação vertical difuso da luz descendente (Kd) foi 

realizada com o sensor de irradiação equipado com um sensor de pressão, que possibilita 

estimar valores de profundidade. Neste tipo de medição o sensor é colocado em diferentes 

profundidades dentro da água, voltado para cima, para medir a irradiação descendente até que 

os valores medidos fiquem próximos de 1% do valor observado na superfície. O cálculo do 

Kd para cada comprimento de onda (λ) foi obtido através da Equação 2: 

         
 

     
   

       

       
      (2) 

Onde Z1 e Z2 são as profundidades e Ed(λ) é a Irradiância descendente nas respectivas 

profundidades. As medições radiométricas (Rrs e Kd) foram realizadas com condições de céu 

claro, baixa velocidade de vento, geometria do sol e visada dos sensores conforme sugerida 

por Mobley (1999), configuração esta avaliada e utilizada em trabalhos anteriores, como por 
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exemplo, Espinoza Villar et al., (2013), Martinez et al., (2015), Marinho et al., (2018) e 

Santos et al., (2018).  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 22. Configuração dos radiômetros para aquisição de Rrs (a) e Kd (b). Fonte: Keila Aniceto e Wagner 

Moreira. 

 

O coeficiente de absorção da matéria orgânica dissolvida (aCDOM) foi determinado 

com uso do espectrofotômetro hiperespectral TriOS VIPER que realiza medições da 

atenuação da luz entre 350 e 750 nm, com resolução de 2,2 nm (Figura 23). Foram analisadas 

amostras de água superficial utilizadas para determinar o COD (filtradas em membranas de 

microfibra de vidro com 47 mm de diâmetro e 0,7 μm de porosidade, armazenadas em frascos 

escuros refrigerados). O processamento das amostras no espectrofotômetro foi realizado no 
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mesmo dia da coleta e a determinação do aCDOM em cada amostra foi obtida através da 

Equação 3: 

             
          

 
     (3) 

Onde A (λ) é o valor da absorção no comprimento de onda λ (nm) e L é o tamanho do 

caminho da célula óptica da cubeta do espectrofotômetro (0,1 m). Água Milli-Q foi usada 

como referência. 

 

 

Figura 23. Espectrofotômetro TriOS VIPER utilizado para estimar aCDOM. Fonte: www.trios.de 

 

4.2 DADOS SECUNDÁRIOS 

Os dados primários descritos anteriormente foram analisados em conjunto com séries 

históricas oriundas de estações hidrométricas da ANA, do Observatório HYBAM e dados 

derivados do sensoriamento remoto orbital (radar altímetro, radar de abertura sintética e 

sensores ópticos). Dados de satélites de diferentes missões foram utilizados para: i) 

determinar o regime de nível do Rio Negro em Anavilhanas; ii) estimar a área alagada e 

mapear as unidades fluviais; iii) construir série histórica de valores de reflectância da 

superfície d’água. 
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4.2.1 Dados hidrométricos de estações convencionais 

Dados de nível do rio, descarga líquida e sedimento suspenso, oriundos de estações 

pertencentes à rede hidrometeorológica nacional (www.snirh.gov.br/hidroweb) e do 

Observatório HYBAM (www.ore-hybam.org) foram utilizados para analisar o regime fluvial 

na região do médio e baixo Rio Negro. Segundo Filizola e Guyot (2009) as estações de 

Serrinha, Jalauaca e Caracaraí cobrem de forma eficiente boa parte da contribuição do 

material suspenso oriundo dos escudos das Guianas para o Rio Negro. No entanto, a estação 

Jalauaca (Rio Demeni) apresenta apenas 19 registros (entre 1992 e 1997) e não se encontra 

em operação, assim os dados desta estação não foram incluídos neste trabalho. A tabela 4 

apresenta detalhes das estações hidrométricas utilizadas. A localização das estações pode ser 

consultada na Figura 24. 

 
Figura 24. Localização das estações hidrométricas convencionais analisadas. 
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Tabela 4. Estações hidrométricas convencionais e informações sobre período de dados de cota (h), descarga 

líquida (Q) e concentração de sedimento suspenso (CSS).  

Código Nome Rio 

Área 

drenada (km²) 

Período dados disponíveis 

h Q CSS 

14420000 Serrinha* Negro 280.000 1967-2018 1967-2018 1985-2018 

14710000 Caracaraí* Branco 125.000 1967-2018 1967-2018 1991-2018 

14790000 
Santa Maria do 

Boiaçú 

Branco 
185.000 1973-2018 ** ** 

14840000 Moura Negro 620.000 1979-2014 ** ** 

14900050 Novo Airão Negro 712.000 2014-2018 ** ** 

14990000 Manaus Negro 712.000 1902-2017 2006-2017
3
 ** 

* Estação HYBAM. ** Não medido.  

 

4.2.2 Sensoriamento remoto orbital 

Dados altimétricos da missão Sentinel-3A (S-3A), lançado em fevereiro de 2016 pela 

Agência Espacial Europeia, foram utilizados para identificar a variabilidade do nível e a 

declividade da superfície d'água do Negro no trecho montante – Anavilhanas – jusante de 

Anavilhanas (Figura 25). Os dados deste satélite são adquiridos com repetição de 27 dias e 

foram obtidos na base de dados do Projeto Hybroweb THEIA-CNES (www.hydroweb.theia-

land.fr). 

 
Figura 25. Localização das estações altimétricas analisadas. 

                                                           

3
 Dados oriundos de medições de campo e do Boletim de Monitoramento Hidrológico da CPRM. Disponível em: 

http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php# 
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Imagens de radar de abertura sintética (SAR) do satélite Sentinel-1A (S-1A) foram 

utilizadas para mapear as unidades fluviais de Anavilhanas (canais, ilhas, lagos, barras e 

praias) e obter dados quantitativos do ambiente fluvial durante a cheia e seca de 2017. O pré-

processamento das imagens S1A consistiu de correções radiométricas (redução do ruído 

speckle, conversão para coeficientes de retroespalhamento) e correções geométricas 

(ortorretificação) no software Sentinel Application Platform (SNAP Desktop v. 6.0).  

O mapeamento das unidades fluviais de Anavilhanas nas imagens S-1A foi realizado 

segundo a proposta metodológica de Marinho et al. (2012), que consiste no uso do 

classificador não supervisionado ISODATA e atribuição das classes mapeadas (canais, ilhas e 

lagos) em etapa posterior em sistema de informações geográficas (SIG). Estes procedimentos 

possibilitaram definir parâmetros morfométricos de Anavilhanas como área, perímetro, 

número, comprimento e largura dos lagos e canais. Imagem do satélite Landsat 5 foi utilizada 

para caracterizar o ambiente fluvial de Anavilhanas durante a seca extrema de 2010. Detalhes 

das imagens de satélites utilizadas são apresentados na Tabela 5. 

A acurácia do mapeamento das unidades fluviais foi realizada por meio de 

comparação das classificações das imagens S-1A e Landsat-5 com um conjunto pontos de 

referência, distribuídos aleatoriamente sobre cada imagem. Foi elaborada a matriz de 

confusão para análise da concordância dos resultados das classificações em relação aos dados 

de referência. Através da matriz de confusão foram calculadas medidas descritivas como 

exatidão global, exatidão do usuário, exatidão do produtor e o índice Kappa. 

Tabela 5. Características do conjunto de dados de satélites analisadas. 

Satélite Sensor 
Polarização/ 

Banda analisada 

Data de 

aquisição 
Órbita 

Angulo de 

incidência 

Resolução 

espacial 

Sentinel-1A 
SAR 

banda C  
VV  

27/07/2017  

24/11/2017 
Descendente  29° - 46°  20 x 22 m 

Sentinel-2A e  

Sentinel-2B  
MSI 3 e 4 

07/11/2016 a  

22/11/2017 
Sol-síncrono  Nadir  10 m 

Landsat 5 TM 4 31/10/2010 
Sol-síncrono  Nadir  

30 m  

Terra/Aqua MODIS 1 2000 –2017 250 m 

 

Imagens do sensor MODIS dos satélites Terra e Aqua foram usadas para estimar a 

CSS a partir da reflectância de superfície da água nos Rios Negro e Branco, em diferentes 
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períodos hidrológicos. Os satélites Terra e Aqua foram lançados em 1999 e 2002, 

respectivamente, e desde então realizam aquisição de dados diários o que permite derivar 

séries históricas de diversos parâmetros ambientais. As imagens MODIS utilizadas 

correspondem a banda 1 (vermelho) do produto MOD09, com nível de processamento L2G, 

que representa dados de reflectância de superfície obtidas a cada 8 dias. O programa MOD3R 

(www.ore-hybam.org/index.php/eng/Software/Getmodis-Mod3r) foi utilizado para obter a 

reflectância da superfície de água de um conjunto de 814 imagens do sensor MODIS no 

período de janeiro de 2000 a dezembro de 2017. 

Um conjunto de imagens ópticas do satélite Sentinel-2 (sensor MSI) adquiridas no ano 

hidrológico 2016-2017 foram utilizadas para mapear em maior detalhe a dinâmica espacial da 

CSS e da matéria orgânica dissolvida (aCDOM) na região central de Anavilhanas. Estas 

imagens foram processadas para correção atmosférica e redução do sunglint por meio do 

algoritmo Glint Removal of Sentinel-2-like images (GRS) desenvolvido por Harmel et al. 

(2018). 

 

4.2.3 Precipitação 

Foi utilizada a série histórica de precipitação estimada pelo CHIRPS v.2 

disponibilizada em CHIRPS (2015). Esta base de dados foi selecionada em função de a 

mesma ter sido desenvolvida para fornecer dados em regiões com baixa densidade de estações 

pluviométricas, como observado na bacia do Rio Negro. A resolução espacial do CHIRPS v.2 

é de 0,05 graus que corresponde a células de aproximadamente 5,3 km² (Funk et al., 2015). O 

CHIRPS v.2 foi desenvolvido pelo United States Geological Survey (USGS), Earth 

Resources Observation and Science (EROS) e pelo Climate Hazards Group at the University 

of California, Santa Barbara (UCSB) e oferece estimativas espacializadas da precipitação em 

intervalo temporal anual, mensal e diário sobre áreas continentais situadas entre as latitudes 

50° S e 50° N.  
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4.3 ANÁLISES DOS DADOS 

Foram realizadas análises de séries históricas do regime hidrológico e o cálculo do 

fluxo d’água, do material suspenso e do carbono orgânico dissolvido, com base nos dados 

coletados em campo, de estações convencionais e dados de satélites. As variáveis analisadas, 

suas equações e definições são expostas na Tabela 6. 

A descarga líquida como uma grandeza conservativa permite checar entradas e saídas 

através do cálculo do balanço de massa do material transportado pelos rios, e com isso 

identificar cenários de erosão e deposição entre trechos situados a montante e a jusante de 

Anavilhanas. Análises das relações do Qs e Qd em função da descarga líquida e precipitação 

foram realizadas visando identificar a influência do regime fluvial no transporte do material 

suspenso e do carbono dissolvido em Anavilhanas.  

Tabela 6. Definição das variáveis hidrológicas e sedimentométricas analisadas. 

Variável Sigla Equação Unidade 

Descarga líquida Q * m³ s
-1

 

Concentração de sedimento suspenso  CSS * mg L
-1

 

Concentração do carbono orgânico dissolvido COD * mg L
-1

 

Fluxo sólido instantâneo Qs Q × CSS × 0,0864 ton.dia
-1

 

Fluxo sólido médio anual Qsa Qs × 365 ton.ano
-1

 

Fluxo do COD instantâneo  Qd Q × COD × 0,0864 ton.C.dia
-1

 

Fluxo do COD médio anual Qda Qd × 365 ton.C.ano
-1

 

Produção específica de sedimento Qsap Qsa / Área da bacia ton.ano
-1

 km² 

Produção específica de carbono orgânico 

dissolvido 
Qdap Qda / Área da bacia ton.ano

-1
 km² 

Potência do canal Ω ρgQS W 

Potência específica do canal ω Ω/largura do canal W/m² 
0,0864 = fator de convenção utilizado para transformar as unidades em ton.dia

-1
. 

ρ = densidade da água (1000 kgm³); g = constante gravitacional (9,8 m s
-1

); S = declividade média entre as 

seções AN1-AN13 (1,28×10
-5

). 

 

Para entender processos que ocorrem no canal e na planície de inundação, informações 

sobre a geometria dos canais de Anavilhanas foram analisadas conforme método da geometria 

hidráulica proposto por Leopold e Maddock (1953) em cada seção e na direção montante-

jusante. As interpretações dos resultados da geometria hidráulica foram executadas por meio 

de análise dos expoentes obtidos das equações relacionando a descarga líquida, largura, 

velocidade e profundidade. 

4.3.1 Caracterização óptica da água nos rios Negro e Branco 
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Esta pesquisa buscou entender como as propriedades ópticas da água variam ao longo 

de Anavilhanas e na região de confluência dos Rios Negro e Branco por meio de medições 

radiométricas. Foram considerados os componentes opticamente ativos CSS e o COD que 

modulam a cor da água nesta região em função de sua concentração e natureza. A Figura 26 

apresenta o fluxograma das análises radiométricas executadas. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 26. Fluxograma metodológico das análises dos dados de sensoriamento remoto para estimativa da CSS 

(a) e da aCDOM em 440 nm (b). 
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Relações estatísticas foram avaliadas entre os componentes opticamente ativos (CSS e 

COD) e as propriedades ópticas aparentes (Rrs e Kd) e inerentes (aCDOM) em diferentes 

bandas espectrais. Dados de reflectância de superfície dos sensores MODIS e MSI (Sentinel-

2) foram simulados a partir da Rrs para produção de uma série histórica de CSS na região do 

arquipélago de Anavilhanas (Figura 26a). Para descrever a relação entre COD, MES e a Rrs, 

em diferentes comprimentos de ondas e em função do período hidrológico, foram calculados 

coeficientes de correlação de Pearson (r). 

A relação entre COD e aCDOM (Figura 26b) foi avaliada por meio de regressões 

lineares e não lineares, bem como testou-se modelos disponíveis na literatura desenvolvidos 

em águas continentais para estimar aCDOM a partir da Rrs (Tabela 7). 

Tabela 7. Modelos empíricos preditivos da aCDOM em 440 nm (a440) avaliados. 
Autor Modelo R² autor 

Ficek et al., (2011) a440 = 3.65[Rrs(570)/Rrs(655)]
-1.993

 0.85 

Kutser et al., (2005)
*
 ln(a440)  = 1.582-1.507[ln(OLI3/OLI4) 0.84 

Brezonik et al., (2005)
*
 ln(a440) = 2.304-255.88(OLI2)-0.2542(OLI2/OLI5) 0.52 

Brezonik et al., (2015)  ln(a440) = 1.872-0.830ln(b2/b6) Sentinel-2 0.86 

Brezonik et al., (2015) ln(a440) = 1.582-1.57ln(OLI3/OLI4) 0.84 
*Equação ajustada para o sensor OLI do Satélite Landsat 8. 

 

4.3.2 Simulação de sensores multiespectrais  

Para verificar o uso potencial de sensores ópticos no monitoramento da CSS e do COD 

no baixo Rio Negro, medições de Rrs obtidas em campo foram utilizadas na simulação da 

largura e do comprimento de bandas de sensores multiespectrais orbitais (Landsat-8, MODIS 

e Sentinel-2) e aerotransportado (TETRACAM). A câmera multiespectral TETRACAM 

MINI-MCA6 foi avaliada pelo projeto Aquavant/Aquasense para monitorar a qualidade 

d’água em hidrossistemas brasileiros por meio de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). 

A TETRACAM MINI-MCA6 possui configuração para funcionar com seis bandas no 

intervalo espectral de 400 nm a 900 nm. A reflectância medida pelos sensores foi simulada 

por meio das funções de respostas destes. A  

Tabela 8 apresenta detalhes da configuração espectral dos sensores avaliados. 

Tabela 8. Características espectrais dos sensores simulados. 
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Satélite/ 

Plataforma 
Sensor Banda λ central (nm) 

Largura de 

banda (nm) 

Terra/Aqua MODIS 
1 – Vermelho 648 50 

2 – NIR 858 35 

Landsat-8 OLI 

2 – Azul 482 60 

3 – Verde 562 30 

4 – Vermelho 655 37 

5 – NIR 865 28 

Sentinel-2 MSI 

2 – Azul 490 65 

3 – Verde 560 35 

4 – Vermelho 665 30 

5 – Borda do Vermelho 705 15 

6 – Borda do Vermelho 740 15 

7 – Borda do Vermelho 783 20 

8A – NIR 865 20 

Aerotransportado 
TETRACAM 

Micro-MCA6 

1 – Azul 445 10 

2 – Verde 555 10 

3 – Vermelho 655 10 

4 – Vermelho 685 10 

5 – NIR 805 10 

6 – NIR 865 10 
NIR: infravermelho próximo 

 

4.3.3 Análise do regime hidrossedimentar atual do Rio Negro 

Com base no conjunto de dados hidrossedimentares reunidos nesta pesquisa e 

informações de taxa de sedimentação e datações realizadas por estudos anteriores na região 

(Latrubesse e Franzinelli, 2005; Costa, 2006; Cordeiro et al., 2008; Soares et al., 2010; 

Barbosa, 2015; Cunha, 2017; Sant’Anna et al., 2017; Silva, 2019) é apresentado o regime 

hidrossedimentar atual, bem como discutido os prováveis comportamentos pretéritos do Rio 

Negro e sua relação com a origem do arquipélago de Anavilhanas. 

 

4.3.4 Avaliação das incertezas 

As incertezas das estimativas de CSS, COD e aCDOM foram avaliadas através do 

desvio padrão. Gráficos do coeficiente de determinação (R²) entre dados radiométricos, 

material suspenso, carbono dissolvido e derivados dos sensores MODIS e MSI foram 

apresentados em conjunto com o desvio padrão. O desempenho dos modelos de estimativa da 
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CSS, aCDOM e COD foram avaliados por meio da raiz do erro quadrático médio (RMSE), 

definido conforme a Equação 4: 

          
          

 

 
     (4) 

Onde n é número de amostras, xi e xobs são os valores da CSS, COD e aCDOM 

estimados e observados em campo, respectivamente. 

Com base na metodologia descrita para obtenção e análise dos dados, no capitulo 

seguinte são apresentados os resultados obtidos. 
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CAPITULO V 

 

Imagem da banda 4 do satélite Sentinel-2A adquirida em 25/07/2015. Cor azul indica menor CSS e a cor 

vermelha indica maior CSS nos canais e lagos de Anavilhanas. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados obtidos e sua discussão são apresentados na seguinte sequência: i) 

dinâmica fluvial da bacia do Rio Negro com base em dados de estações hidrométricas entre os 

anos de 2006 a 2017; ii) características hidrogeomorfológicas do arquipélago de Anavilhanas; 

iii) hidrodinâmica dos canais do Rio Negro em Anavilhanas; iv)  sedimento suspenso nos 

Rios Negro e Branco com base em dados de estações hidrométricas; v) dinâmica do 

sedimento suspenso em Anavilhanas; vi) o carbono orgânico dissolvido em Anavilhanas; vii) 

interação da luz e matéria nos Rios Negro e Branco; viii) dinâmica hidrossedimentar atual em 

Anavilhanas e sua relação a formação das ilhas. 

 

5.1 DINÂMICA FLUVIAL DA BACIA DO RIO NEGRO (2006-2017) 

5.1.1 Regime de nível 

Os registros de níveis d’água nas estações convencionais indicam que a cheia do Rio 

Negro ocorre próximo do meio do ano (Figura 27a), se estendendo de maio a julho em Moura 

e Novo Airão e levemente mais ampliado em Manaus (maio até início de agosto). Vale 

destacar a influência do barramento hidráulico do Rio Solimões que se estende por mais de 

300 km (Meade et al., 1991), chegando até a região de Moura (Figura 27b). O baixo Rio 

Branco, por sua vez, apresenta um comportamento diferenciado com período de cheia de 

junho a agosto, porém com máximo bem marcado em julho. Desta forma espera-se maior 

contribuição do fluxo de sedimentos suspensos para Anavilhanas no início do segundo 

semestre, em especial por ser este também o período de aumento da descarga líquida 

(Molinier et al., 1996; Filizola e Guyot, 2011). Os níveis do Rio Negro indicam período de 

seca em novembro, enquanto no baixo Rio Branco os níveis mínimos ocorrem em fevereiro-

março. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 27. (a) Nível médio mensal normalizado em relação à média anual. (b) Relação entre cota média mensal 

de Manaus e das estações fluviométricas dos rios Negro e Branco. 

 

Ao longo do período analisado a estação de Santa Maria do Boiaçu, na foz do Rio 

Branco, permanece cinco meses com níveis acima da média, entre os meses de maio e 

setembro, enquanto as estações no Rio Negro ficam seis meses acima do nível médio anual 

(entre abril e setembro em Moura, e de março a agosto em Novo Airão e Manaus). Em Santa 

Maria do Boiaçu a diferença entre cheia e seca fica em torno de 7 metros. A amplitude das 

cotas médias foi de 8 metros em Moura, 11 metros em Novo Airão e 9 metros em Manaus, 

resultados que indicam diferentes oscilações do nível do Rio Negro antes, no interior e depois 

de Anavilhanas. Este comportamento indica existência de retenção de água no arquipélago, 

causado pelo remanso do Rio Solimões conforme já reportado, que suaviza do pico de cheia 

do Rio Negro a montante de Manaus. 

No entanto, medições fluviométricas convencionais não permitem uma análise 

detalhada sobre a influência do remanso do Rio Solimões em Anavilhanas, uma vez que 

existe apenas a estação fluviométrica em Novo Airão, no canal da margem direita. Neste 

sentido, dados do nível de rio derivados de satélites altimétricos podem auxiliar no 

entendimento deste complexo regime fluvial. A Figura 28 apresenta o perfil longitudinal do 

Rio Negro proveniente de medições altimétricas do satélite Sentinel-3A em diferentes 

períodos hidrológicos nas regiões a montante, no interior e a jusante de Anavilhanas. A 

localização das estações altimétricas, e sua respectiva distância da foz, podem ser consultadas 

na Figura 25. 
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Figura 28. Variação média sazonal da elevação da superfície d'água no trecho montante – Anavilhanas – jusante. 

 

A variação do nível d'água proveniente da altimetria radar indica amplitude média 

anual da ordem de 9,50 metros na região a montante e de 10 metros no interior do arquipélago 

e a jusante, valores próximos aos observados nos dados fluviométricos convencionais. A 

montante de Anavilhanas o nível do Rio Negro fica em média seis meses (entre março e 

agosto) acima do nível médio anual. No interior e a jusante de Anavilhanas permanecem sete 

meses (fevereiro a agosto) com níveis acima da média anual. 

No interior do arquipélago foram observadas diferenças no nível d’água entre o canal 

da margem direita (estação convencional) e o canal da margem esquerda (estação altimétrica). 

No período de enchente e cheia observou-se que o canal da margem esquerda fica em média 

25 cm mais elevado em relação ao canal da margem direita, e durante a vazante e seca o canal 

da margem direita fica aproximadamente 50 cm mais elevado em relação ao canal da margem 

esquerda. Este comportamento pode indicar maior influência do remanso do Rio Solimões 

sobre o canal da margem direita em Anavilhanas, região geologicamente caracterizada por um 

lineamento estrutural que confina o rio nesta área (Franzinelli e Igreja, 2002).  

O desnível da superfície d’água de um rio é um parâmetro importante nos modelos de 

propagação de inundação e de transporte de sedimentos (Calmant e Seyler, 2006). A partir 

dos dados altimétricos obteve-se uma diferença média anual da ordem 1,65 metros na 

elevação da superfície d’água do Rio Negro entre as estações altimétricas 0562 (montante) e 

0177 (jusante), variando de 0,85 a 3,25 metros na enchente e seca, respectivamente (Figura 
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28). Estes valores indicam uma declividade média anual da linha d’água da ordem de 0,90 cm 

por km de distância (cm.km
-1

) entre a região a montante e jusante de Anavilhanas, com 

valores variando de 0,45 cm.km
-1

 na enchente a 1,73 cm.km
-1

 na seca.  

Os dados apresentados indicam que o Rio Negro em Anavilhanas aparenta ter 

diferentes regimes na variação de nível, comportamento que pode desempenhar um 

importante papel de armazenamento de água e matéria nos períodos de transição entre cheia e 

seca, principalmente no período de rápida descida de nível do Rio Negro entre os meses de 

agosto e setembro, e de maior contribuição do fluxo sólido e líquido do Rio Branco. 

 

5.1.2 O fluxo d’água dos Rios Negro e Branco 

Dados de descarga líquida média anual, valores máximos e mínimos das estações 

hidrométricas do Rio Negro (nas estações de Serrinha e Manaus) e no Rio Branco (na estação 

de Caracaraí) são apresentados na Tabela 9. Entre 2006 e 2017 a descarga líquida média anual 

do Rio Negro na estação de Serrinha foi de 17.089 m³ s
-1

, com mínimo de 3.747 m³ s
-1

 e 

máximo de 30.500 m³ s
-1

 observado em 2016 e 2014, respectivamente. Próximo da foz, em 

Manaus, a descarga líquida média anual do Rio Negro foi da ordem de 35.321 m³ s
-1

, com 

mínima de 7.633 m³ s
-1

 (outubro de 2009) e máxima de 65.510 m³ s
-1

 (junho 2014), 

respectivamente 11ª menor e 6ª maior cota média mensal registrada no porto de Manaus entre 

1902-2017. O Rio Branco em Caracaraí apresentou descarga líquida média anual de 3.306 m³ 

s
-1

, variando de 256 m³ s
-1

 (em 2016) a 12.760 m³ s
-1

 (em 2011), mínimo e máximo da série 

histórica de 50 anos.  

Destaca-se que a descarga líquida média anual do Rio Negro em Manaus observada 

entre 2006-2017 é 32% superior aos valores estimados por Molinier et al., (1997) e próxima 

da média anual estimada por estes autores para o Rio Madeira na foz (31.200 m³ s-
1
). A soma 

da descarga líquida média anual de Serrinha e Caracaraí corresponde a aproximadamente 60% 

do fluxo observado em Manaus, percentual 8% superior que as estimativas realizadas por 

Filizola e Guyot, (2009) com dados do período 1985-2000. 
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Tabela 9. Descarga líquida (m³ s
-1

) entre 2006 a 2017 para as estações de Caracaraí no Rio Branco, Serrinha e 

Manaus Rio Negro. 

  Serrinha Caracaraí Manaus 

Ano Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima 

2006 19.583 11.550 27.990 4.485 1.268 10.930 * * * 

2007 16.908 5.591 30.030 3.894 562 9.490 * * * 

2008 17.412 11.790 26.260 4.215 1.654 9.881 37.005 19.698 61.635 

2009 16.867 6.718 24.870 2.511 773 5.065 35.592 7.633 60.542 

2010 14.934 6.198 26.420 4.199 431 9.261 29.135 8.685 58.192 

2011 16.411 10.360 26.610 4.615 2.045 12.760 36.922 20.302 64.892 

2012 18.950 8.284 28.910 3.312 1.228 6.770 37.669 13.282 62.591 

2013 17.640 10.020 26.730 3.288 781 6.610 36.452 9.347 58.329 

2014 17.996 10.190 30.500 1.839 817 4.215 33.660 12.793 65.510 

2015 15.388 6.413 25.900 1.541 449 3.557 * * * 

2016 16.179 3.747 29.560 2.301 256 7.157 * * * 

2017 16.804 8.689 23.840 3.478 821 11.360 36.130 18.863 60.524 

Media 17.089 8.296 27.302 3.306 924 8.088 35.321 13.825 61.527 

Mínima 14.934 3.747 23.840 1.541 256 3.557 29.135 7.633 58.192 

Máxima 19.583 11.790 30.500 4.615 2.045 12.760 37.669 20.302 65.510 

* Dados não disponíveis. 

 

Em relação à variabilidade anual da descarga líquida, ambos os rios apresentam 

diferenças marcantes em função do regime de precipitação, com menor variação entre 

mínimos e máximos no Rio Negro e maior no Rio Branco, característica típica de rios que 

drenam florestas densas e áreas de savana, respectivamente. Em relação à variabilidade 

interanual, eventos climáticos extremos de El Niño, La Niña e de aquecimento anômalo do 

Atlântico Tropical podem impactar o regime hidrológico da bacia Amazônica (Marengo e 

Espinoza, 2016). Por exemplo, na foz do Rio Negro foi observada redução de 18% na 

descarga média anual em 2010, grande seca ocasionada pela atuação conjunto do El Niño e 

aquecimento do Atlântico Tropical Norte. Por outro lado, a forte cheia de 2012 ocasionada 

pelo aquecimento do Atlântico Tropical Sul resultou em um aumento de 7% na descarga 

líquida média anual.  

Conforme esperado, o regime de descarga líquida é semelhante ao regime de nível 

descrito anteriormente, com pico de descarga do Rio Negro em Manaus ocorrendo de maio a 

agosto, e maior contribuição do Rio Branco entre os meses de maio a setembro (Figura 29a). 
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Estes dois rios apresentam regimes diferentes de descarga, uma vez que o Negro possui menor 

variabilidade anual (Qmax/Qmin = 2) e o Branco um pico de descarga bem definido em junho 

(Qmax/Qmin = 5). O regime de precipitação da bacia indica que o máximo de precipitação 

(maio) antecede o pico de descarga líquida (julho) em dois meses. A descarga média mensal 

normalizada pela média anual (Qmensal/Qanual) do Rio Branco, em Caracaraí, são semelhantes 

ao regime do Rio Orenoco apresentado por Latrubesse et al., (2005). Como destacado 

anteriormente, o Rio Negro possui um regime caracterizado por um pico de descarga bem 

definida no meio do ano, com comportamento semelhante entre o médio e baixo curso, 

apresentando valores da relação Qmensal/Qanual de 1,5 em Serrinha e 1,7 em Manaus (Figura 

29b).  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 29. Regime de precipitação e descarga líquida média mensal dos Rios Negro e Branco (a). Hidrograma 

descarga média mensal normalizada pela média anual (b). 

 

Ao analisar a relação Q = f (H) em 97 medições de descarga líquida do Rio Negro na 

seção AN13, situada a montante da régua fluviométrica do Porto de Manaus, observa-se uma 

grande dispersão dos dados (Figura 30a), comportamento que impossibilita construir uma 

relação inequívoca entre a descarga líquida do baixo Rio Negro e cota do Porto de Manaus. 

Ao considerar os valores médios mensais de descarga líquida e cota, observa-se histerese no 

sentido anti-horário (Figura 30b). Esta baixa relação é ocasiona pelo efeito de barramento do 

Rio Solimões, uma vez que o nível observado em Manaus reflete o regime dos níveis do Rio 

Solimões-Amazonas como descrito por Meade et al., (1991), Molinier et al., (1996) e Callede 

et al., (2002). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 30. Correlação entre descarga líquida do rio Negro e cota do Porto de Manaus (a). Relação entre valores 

médios mensais (b). 

 

O balanço hidrológico da bacia do Rio Negro para o período de 2006 a 2017 é 

apresentado na Tabela 10, no qual indica um coeficiente de escoamento médio anual da 

ordem de 58%, variando de 49% a 63%. O déficit médio estimado (pluviometria – 

escoamento) foi de 1.121 mm, valor próximo ao identificado por Guyot et al., (1993) ao 

analisarem esta bacia com dados do período 1973-1992. 

Tabela 10. Balanço hidrológico em Manaus (2006 - 2017). 

Ano Q média (m³ s-
1
) Escoamento (mm) Pluviometria (mm) Déficit (mm) Coef.Esco. 

2006 * * 2.844 * * 

2007 * * 2.737 * * 

2008 37.005 1.639 2.868 1.229 57% 

2009 35.592 1.576 2.495 919 63% 

2010 29.135 1.290 2.653 1.363 49% 

2011 36.922 1.635 2.807 1.172 58% 

2012 37.669 1.668 2.776 1.108 60% 

2013 36.452 1.615 2.791 1.176 58% 

2014 33.660 1.491 2.642 1.151 56% 

2015 * * 2.232 * * 

2016 * * 2.693 * * 

2017 36.130 1.600 2.693 1.093 59% 

Média 35.321 1.564 2.686 1.121 58% 

Mínima 29.135 1.290 2.232 668 49% 

Máxima 37.669 1.668 2.868 1.363 70% 

* Dados não disponíveis. 
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A variabilidade temporal dos níveis e do fluxo d’água na bacia do Rio Negro é 

influenciada pelo regime do Rio Solimões, que controla o regime hidrológico de Anavilhanas. 

Devido suas dimensões e localização próxima da foz do Rio Negro, faz com que os canais e 

lagos deste arquipélago atuem como um importante reservatório de água e matéria, realizando 

diversos serviços ambientais para a fauna e flora local. 

 

5.2 HIDROGEOMORFOLOGIA DO ARQUIPÉLAGO DE ANAVILHANAS 

As principais unidades fluviais de Anavilhanas mapeadas com as imagens S-1A e 

Landsat 5 são apresentadas na Figura 31. No período de aquisição das imagens S-1A, entre os 

dias 27 de julho a 24 de novembro de 2017, o Rio Negro apresentou uma amplitude de 8 

metros na estação fluviométrica de Novo Airão e a descarga líquida na seção AN1 variou 

entre julho e novembro de 48.248 m³ s-
1
 a 18.253 m³ s-

1
, respectivamente. Neste período a 

superfície de água nos lagos detectada nas imagens S-1A apresentou variação de 15% entre 

cheia e seca. A acurácia global do mapeamento das unidades fluviais apresentou valores 

superiores a 90%. Detalhes da acurácia do mapeamento podem ser consultados no Anexo II. 

Pouca atividade lateral é uma característica de rios Anabranching (Nanson, 2013) e em 

Anavilhanas foi observado que a baixa variabilidade lateral da superfície d’água ocorre em 

função da forma dos canais, que possuem margens profundas e inclinadas (Latrubesse e 

Franzinelli, 2005). Em julho de 2017 a planície de Anavilhanas possuía cerca de 20% de sua 

área ocupada por 300 lagos, sendo 25% destes com área superior a 1 km² (Figura 31a). Em 

novembro de 2017 os lagos ocupavam 15% da planície, dos quais mais de 20% apresentavam 

área superior a 1 km².  
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Figura 31. Unidades fluviais de Anavilhanas em 2017 (a) e 2010 (b). 

 

Um conjunto de imagens dos satélites Alos e Landsat 5 foram analisadas por Almeida-

Filho et al. (2016) nos eventos extremos de 2009 (cheia) e 2010 (seca) sobre Anavilhanas. 

Estes autores identificaram uma variação de 50% da área inundada, cinco vezes maior que a 

área detectada nas imagens S-1A de novembro 2017, ano hidrologicamente normal. Na seca 

extrema de 2010, ocasionada pela combinação de El Niño e aquecimento anômalo do 

Atlântico tropical norte (Marengo e Espinoza, 2016), a superfície de água nos lagos ficou 

reduzida a menos de 10% da planície de Anavilhanas, com mais de 70 lagos apresentando 

redução de área superior a 90% (Figura 31b). 

A planície fluvial do arquipélago de Anavilhanas ocupa uma área de 2.050 km², possui 

largura média de 12 km e estende-se por 150 km no baixo curso do Rio Negro. Este complexo 

sistema de drenagem é composto por dois canais principais situados nas margens esquerda e 

direita, com mais de 100 pequenos canais que variam de 1 a 26 km de comprimento e 

apresenta ampla variação na razão largura profundidade (w/d). A Tabela 11 mostra as 
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principais feições hidrogeomorfológicos do vale fluvial de Anavilhanas em função de sua 

localização nas porções proximal, intermediária e distal do arquipélago (Figura 32). 

Tabela 11. Características hidrogeomorfológicas do Rio Negro em segmentos a montante, no interior e a jusante 

de Anavilhanas. 

Trecho Seção w/d 

Morfologia  

da seção Descrição 

I 

AN1 156 
Larga e 

profunda 

Largura média do vale fluvial 8 km (variação de 6 a 10 km); 

sinuosidade dos canais menor que 1,14; baixo índice anabranching 

(0,45); elevada w/d. 
AN2 111 

II 

AN3.1 209 
Larga e 

profunda 

Largura média do vale fluvial 8 km (variação de 5 a 12 km); 

sinuosidade dos canais menor que 1,25; médio índice anabranching 

(0,65); elevada w/d. 
AN4.1 133 

III 

AN5 52 Larga e 

profunda 

Largura média do vale fluvial 14 km (variação de 12 a 18 km); 

sinuosidade dos canais menor que 1,38; alto índice anabranching (1,04); 

moderada w/d. 
AN6 70 

AN7 44 Estreita e rasa 

IV 

AN8 39 Estreita e rasa 

Largura média do vale fluvial 20 km (variação de 18 a 21 km); 

sinuosidade dos canais menor que 2,11; alto índice anabranching (1,08); 

baixa a elevada w/d. 

AN9 41 
Estreita e 

profunda 

AN10 23 Estreita e rasa 

AN11 27 Estreita e rasa 

AN12 139 
Larga e 

profunda 

V AN13 65 
Estreita e 

profunda 

Largura média do vale fluvial 13 km (variação de 3 a 22 km); 

sinuosidade dos canais menor que 1,75; médio índice anabranching 

(0,76); moderada w/d. 

 

Os trechos analisados apresentam características geomorfológicas específicas em 

relação à largura do vale fluvial, índice anabranching (razão entre número de canais e 

quantidade de ilhas no segmento), morfologia e sinuosidade dos canais (Tabela 11). O trecho 

I situa-se na região proximal de Anavilhanas entre a foz dos Rios Jaú e Puduari, com grande 

largura do canal e pouca presença de ilhas, concentradas em sua maioria próxima da margem 

esquerda. O trecho II localiza-se na região intermediária de Anavilhanas, onde o Rio Negro 

inicia sua divisão em múltiplos canais, porém em menor número em relação à quantidade de 

ilhas (índice anabranching igual a 0,65). O trecho III situa-se na região central do arquipélago, 

com alto índice anabranching (1,04), canais com morfologia variando de largas e profundas a 

canais estreitos e relativamente rasos (menor que 10 metros). O trecho IV apresenta a maior 

largura do vale fluvial e índice de sinuosidade médio dos canais variando de 1,11 a 2,11, com 
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predomínio de canais com w/d próximo de 30. O trecho V localiza-se a jusante de 

Anavilhanas, região de redução na quantidade de ilhas e abrupta diminuição na largura do 

canal do Rio Negro no Estreito de Paricatuba.  

 
Figura 32. Trechos hidrogeomorfológicos de Anavilhanas. Imagem Sentinel-1A de julho de 2017. 

 

A montante de Anavilhanas (seção AN1) o Rio Negro possui largura média de 2.660 

metros e no interior do arquipélago os canais apresentam largura variando de 230 a 1.900 

metros. A profundidade média na seção AN6 é da ordem de 19 metros, enquanto que na seção 

AN5 é de 22 metros. No interior do arquipélago os canais possuem profundidade média que 

varia de 10 a 20 metros. A jusante do arquipélago a seção AN13 apresenta profundidade 

máxima superior a 80 metros no período de águas altas. 

Na seção AN1 o Rio Negro apresenta um perfil de canal irregular e talvegue próximo 

da margem direita, enquanto que na seção AN13 (jusante de Anavilhanas) este rio apresenta 

perfil na forma de “V” com um talvegue profundo próximo do centro do canal e um extenso 

trecho plano próximo da margem direita. No interior de Anavilhanas as seções AN5 e AN6 
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apresentam perfil em “U” com leito regular e um discreto talvegue próximo da margem 

direita. Os canais menores da região central (seções AN7, AN8, AN10 e AN11) apresentam 

um perfil de leito plano ou semiplano, com talvegue não destacado. O Anexo III apresenta 

detalhes dos perfis do leito do Rio Negro nas seções hidrométricas analisadas. 

A descarga líquida do Rio Negro é a variável de maior influência na geomorfologia 

fluvial de Anavilhanas, pois atua fortemente no controle da profundidade e velocidade do 

fluxo d'água nos canais. Assim, os coeficientes da geometria hidráulica foram estimados para 

avaliar como a largura, profundidade e velocidade dos canais analisados variam em função da 

descarga líquida (Tabela 12). De modo geral, os resultados da geometria hidráulica analisados 

em cada seção mostram maiores valores para os expoentes f e m, relacionados à velocidade e 

profundidade, respectivamente. Como observado na Figura 31a, Anavilhanas apresenta pouca 

variação lateral da massa d’água num ciclo hidrológico, logo os valores obtidos para o 

expoente b (relacionado à largura do canal) foram baixos em todas as seções.  

Tabela 12. Valores dos expoentes de geometria hidráulica para estações hidrológicas no Rio Negro. 
Trecho Seção Largura (b) Profundidade (m) Velocidade (f) 

I 
AN1 0,03 0,23 0,77 

AN2 0,15 0,51 0,40 

III AN5 0,00 0,23 0,80 

 

AN6 0,04 0,32 0,67 

IV 

AN7 0,05 0,66 0,29 

AN8 0,12 0,73 0,17 

AN9 0,02 0,11 0,95 

AN10 0,01 0,46 0,52 

AN11 0,08 0,35 0,59 

AN12 0,04 0,32 0,46 

V AN13 0,04 0,12 0,84 

 

Na seção AN1 (montante de Anavilhanas) o fluxo d'água do rio Negro se ajusta mais 

às mudanças na velocidade (expoente f), enquanto que o canal do Rio Negro a jusante da foz 

do Rio Camanaú (seção AN2) se ajusta mais à variação da profundidade (expoente m). Nos 

canais da margem esquerda e direita (seções AN5 e AN6) observa-se resposta maior da 

velocidade (expoente f), porém com maior influência na profundidade (m) na seção da 

margem direita (AN6). De forma geral, os canais do Rio Negro a montante, no interior e a 

jusante de Anavilhanas apresentam expoentes médios com valores de b = 0,05; m = 0,37 e f = 
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0,57; valores próximos aos observados por Latrubesse (2008) na estação de Jatuarana no Rio 

Amazonas. Assim, os dados da geometria hidráulica mostram que os canais analisados do Rio 

Negro em Anavilhanas são estreitos e com margens estáveis devido ao material coesivo na 

base das ilhas. 

A Figura 33 apresenta o comportamento da geometria hidráulica do canal do Rio 

Negro antes e depois de Anavilhanas, bem como nos períodos de água alta e baixa. Com base 

nas relações da geometria hidráulica a Figura 34 mostra valores estimados de profundidade e 

velocidade nos canais localizados do interior de Anavilhanas (seções AN7, AN8 e AN11). As 

equações obtidas para as seções AN1, AN7, AN8, AN11 e AN13 são apresentadas na Tabela 

13.  

A velocidade e profundidade do Rio Negro na área em estudo são as variáveis mais 

sensíveis às mudanças sazonais da descarga líquida. A baixa declividade d'água do Rio 

Negro, grande quantidade de ilhas de Anavilhanas e o barramento do Rio Solimões 

contribuem significativamente para uma redução de 35% da velocidade entre as seções AN1 e 

AN13 (Figura 33a), bem como nas seções no interior do arquipélago (Figura 34a). Em relação 

à profundidade média da seção nota-se um aumento da ordem de duas vezes entre as seções 

AN1 e AN13 (Figura 33b), assim como dentro de Anavilhanas, entre as seções AN7 e AN11 

(Figura 34b). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 33. Geometria hidráulica em uma seção e entre seções do Rio Negro antes (AN1) e depois (AN13) de 

Anavilhanas. Linhas tracejadas indicam análise em uma seção e linhas sólidas análise rio abaixo. Os índices a e 

b nos gráficos indicam valores médios no período de enchente e vazante, respectivamente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 34. Valores de velocidade e profundidade média dos canais do Rio Negro no interior de Anavilhanas, 

estimados a partir das equações da geometria hidráulica. 

 

Tabela 13. Equações da geometria hidráulica do Rio Negro a montante, no interior e a jusante de Anavilhanas. 

Trecho  Seção Largura (L) Profundidade média (P) Velocidade média (V) 

I AN1 
L = 1856,3Q

0,0344  

R²: 0,07 

P = 1,616Q
0,2258

 

R²: 0,09 

V = 0,0003Q
0,7701

 

R²: 0,52 

III 

AN5 
L = 1162Q

-0,002
 

R² = 0,00 

P = 2,3457Q
0,2346

 

R² = 0,11 

V = 0,0003Q
0,7971

 

R² = 0,47 

AN6 
L = 862,41Q

0,0414
 

R² = 0,19 

P = 0,9122Q
0,3166

 

R² = 0,20 

V = 0,001Q
0,6746

 

R² = 0,48 

IV 

AN7 
L = 297,77Q

0,0535
 

R² = 0,62 

P = 0,077Q
0,66 

R² = 0,92 

V = 0,0448Q
0,2868

 

R² = 0,69 

AN8 
L = 142,55Q

0,1237
 

R² = 0,19 

P = 0,0579Q
0,7344

 

R² = 0,70 

V = 0,1052Q
0,1653

 

R² = 0,08 

AN11 
L = 222,65Q

0,0764
 

R² = 0,33 

P = 1,118Q
0,353

 

R² = 0,78 

V = 0,0036Q
0,5907

 

R² = 0,83 

V AN13 
L = 1646,6Q

0,0438
 

R² = 0,15 

P = 9,1865Q
0,1228

 

R² = 0,36 

V =  6E-05Q
0,8431

 

R² = 0,95 
 Q = descarga líquida (m³ s-

1
). R² = coeficiente de correlação. 

 

As características hidrogeomorfológicas do Rio Negro em Anavilhanas indicam que, 

apesar do grande volume de água, este sistema fluvial possui baixa sinuosidade, grande 

amplitude da w/d e pouca variação lateral da superfície d’água. Análise da geometria 

hidráulica nas seções mostrou que a velocidade e profundidade são as variáveis que 

respondem mais rápido a mudanças na descarga líquida. Os ajustes geomorfológicos do Rio 

Negro, antes e depois de Anavilhanas, são caracterizados principalmente pela forte redução da 

velocidade d’água, abrupta redução da largura e aumento da profundidade de montante para 

jusante, características estas que influenciam na variação temporal e espacial do fluxo de água 

e matéria dentro de Anavilhanas. 
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5.3 HIDRODINÂMICA DE ANAVILHANAS 

Conforme destacado anteriormente, a principal característica geomorfológica do baixo 

Rio Negro são os múltiplos canais de Anavilhanas, um padrão de drenagem denominado 

anabranching, com aspectos particulares em relação às características hidrodinâmicas (Tabela 

14). Dados coletados entre 2014 e 2017 indicam uma descarga líquida média da ordem de 

26.094 m³ s
-1

 na seção AN1. No interior do arquipélago, os canais da margem esquerda e 

direta escoam em média 50% e 48%, respectivamente, o volume de água observado na seção 

AN1.  

Os dados coletados na região central de Anavilhanas indicam que a variabilidade 

espacial dos valores de descarga líquida, velocidade média do fluxo e geometria da seção 

(profundidade e área) ocorre em função do regime de chuvas da bacia. Devido a grande 

regularidade do regime hidrológico do Rio Negro a razão Qmax/Qmin dos canais em 

Anavilhanas é de baixa ordem, variou de 2 a 7 o que indica baixa variabilidade anual do fluxo 

d´água no sistema. O Rio Branco em Caracaraí, por exemplo, possui razão Qmax/Qmin ≈ 5, 

enquanto que os maiores valores da bacia Amazônia (Qmax/Qmin > 10) encontram-se na região 

do alto Rio Madeira e do Rio Xingu (Filizola e Guyot, 2011). 

Tabela 14. Valores médios de descarga líquida (Q), velocidade média do fluxo (V), largura do canal, 

profundidade média e área da seção, razão largura/profundidade (w/d), resistência do fluxo (ff) e potência 

específica do canal (ω). 

Seção 
Q 

(m³ s
-1

) 

V  

(m s
-1

) 

Largura 

(m) 

Prof. 

média (m) 

Área 

(m²) 
w/d ff 

ω 

(W/m²) 

AN1 26.094 0,58 2.662 17 45.823 157 0,05 1,30 

AN2 6.015 0,48 1.215 11 13.444 110 0,05 0,62 

AN3.1 25.297 0,43 3.555 17 61.809 209 0,03 0,89 

AN4.1 10.046 0,38 1.868 14 26.867 133 0,03 0,68 

AN5 12.360 0,5 1.138 22 25.474 52 0,04 1,42 

AN6 12.485 0,52 1.267 19 23.851 67 0,04 1,19 

AN7 1.576 0,35 431 10 4.374 43 0,04 0,47 

AN8 1.148 0,34 355 9 3.443 39 0,04 0,41 

AN9 5.264 0,48 653 18 11.814 36 0,04 1,04 

AN10 968 0,35 233 12 2.842 19 0,04 0,53 

AN11 1.456 0,25 377 14 5.488 27 0,02 0,47 

AN12 8.680 0,36 1.940 14 27.289 139 0,03 0,56 

AN13 32.251 0,38 2.452 38 91.557 65 0,02 1,76 
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A decomposição do hidrograma da descarga líquida na região central de Anavilhanas é 

apresentada na Figura 35a, onde se observa maior escoamento do fluxo pelo canal da margem 

esquerda (seção AN5), com entrada de água no interior do arquipélago durante os períodos de 

enchente e cheia variando de 6% a 8% (seção AN7). A Figura 35b mostra o regime de cotas 

em Novo Airão e a descarga líquida observada a montante (seção AN1) e na região central de 

Anavilhanas (seções AN5 e AN6) durante o ano hidrológico 2016-2017. Destaca-se o 

primeiro pico de vazão observada em janeiro de 2017, bem como um comportamento em fase 

entre a descarga líquida observada a montante de Anavilhanas com os valores da região 

central do arquipélago. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 35. Decomposição do hidrograma do Rio Negro em Anavilhanas (a). Cota do Rio Negro em Novo Airão 

(linha) e descarga líquida (Q) entre Nov/2016 e Nov/2017 (pontos) (b). 

 

Considerando que a descarga líquida é uma grandeza conservativa, espera-se que o 

volume d’água observado antes de Anavilhanas possa ser próximo ao observado a jusante. No 

entanto, ao analisar oito medições das seções AN1 e AN13 (Figura 36) podemos destacar os 

seguintes aspectos sobre o balanço de entrada e saída do fluxo superficial de água em 

Anavilhanas: i) predomínio de um balanço positivo no volume medido entre as estações AN1 

e AN13, distantes 170 km; ii) maior controle do barramento hidráulico do Rio Solimões no 

período de enchente-cheia do Rio Negro resulta em um balanço positivo de +20%; iii) menor 

influência do barramento hidráulico do Rio Solimões no período de vazante-seca indicou um 

balanço positivo de +12%. De modo geral, identificou-se uma tendência de retenção de água 

em Anavilhanas e posterior liberação para o Rio Amazonas. 
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Figura 36. Descarga líquida nas seções AN1 e AN13 (barras). Variação entre entrada e saída do fluxo líquido em 

Anavilhanas (pontos). 

 

Os tributários localizados a jusante da região central de Anavilhanas possuem pouca 

contribuição da descarga líquida, pois são rios de foz afogada e sofrem efeito do barramento 

hidráulico do Rio Negro (Figura 32), que por sua vez é influenciado pelo Rio Solimões. A 

precipitação acumulada entre os dias das medições ficou abaixo de 10 mm, o que indica 

pouca influência no aumento da vazão entre as seções AN1 e AN13. A soma da descarga 

líquida nas seções AN5, AN6 e AN7 representam 99% do volume observado em AN1 (Tabela 

14), assim, diferenças observadas entre as seções AN1 e AN13 podem ser relacionadas à água 

armazenada nos lagos e canais do trecho IV e V (Tabela 11), onde o vale fluvial de 

Anavilhanas é mais largo, assim como influência do fluxo de base ou da água subterrânea. 

Em relação à velocidade do fluxo, antes de Anavilhanas (seção AN1) o valor médio 

anual é da ordem de 0,58 m s
-1

, maior na cheia (0,87 m s
-1

 em julho de 2017) e menor na seca 

(0,47 m s
-1

 em dezembro de 2018). Os canais das margens esquerda e direita possuem 

velocidade média de 0,50 m s
-1

, já no interior de Anavilhanas a velocidade situa-se em torno 

de 0,35 m s
-1

, dados que indicam um escoamento muito lento da água devido à presença das 

ilhas e ao barramento hidráulico do Rio Solimões, que por sua vez favorece a deposição do 

material suspenso transportado. Nas seções AN5 e AN6 observou-se uma redução de 12% na 

velocidade média do fluxo em relação àquelas observadas a montante (seção AN1). No trecho 

montante – jusante (AN1 – AN13) a redução da velocidade média foi de 35%. Estes baixos 

valores na velocidade indicam um tempo de percurso da água nos canais em Anavilhanas 

variando de 4 a 10 dias.  
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Apesar do elevado volume de água o Rio Negro em Anavilhanas possui pouca energia 

disponível para realizar trabalho fluvial de erosão e transporte de sedimentos (ω < 1,80 

W/m²). A baixa potência específica do canal ocorre devido aos valores extremamente baixos 

de velocidade e declividade da superfície d’água. Pouca energia disponível, em conjunto com 

o material fino e coeso das ilhas e sua densa vegetação, contribui para elevada estabilidade 

das margens dos canais e pequeno processo erosivo em Anavilhanas.  

Fatores como o barramento do Rio Solimões, grande quantidade de ilhas com densa 

vegetação e baixa declividade ocasionam a redução longitudinal da velocidade média do Rio 

Negro. Os valores de resistência do fluxo observado na área de estudo são baixos e não 

correlacionáveis com a descarga líquida, indicando um sistema fluvial com pouca eficiência 

hidráulica de seus canais para transportar carga suspensa e de fundo. 

 

5.4 SEDIMENTOS SUSPENSOS NOS RIOS NEGRO E BRANCO 

A série histórica da concentração de sedimentos suspensos (CSS) das estações de 

Serrinha (Rio Negro) e Caracaraí (Rio Branco), a partir de dados da ANA e do Observatório 

HYBAM, apresentam diferentes intervalos temporais e frequência de observações (Tabela 

15). A CSS média estimada com base nos dados da ANA para a estação de Serrinha é 19% 

superior a CSS média estimada a partir dos dados HYBAM, enquanto que na estação de 

Caracaraí esta diferença chega a +41%. Ao considerar o mesmo recorte temporal, as 

diferenças ficam em torno de +09% e +57% para as estações de Serrinha e Caracaraí, 

respectivamente. 

Tabela 15. Sumário do conjunto de dados de CSS nas estações de Serrinha e Caracaraí com base dados ANA e 

HYBAM. 

Fonte Estação Rio CSS período 

Amostras 

Avaliadas 

Amostras  

por ano 

CSS média  

(mg L-1) 

ANA 

Serrinha 
Negro 

20/12/1985- 

17/04/2018 
80 2,35 7,22 

Caracaraí 
Branco 

07/10/1991- 

20/06/2018 
70 2,69 28,20 

HYBAM 

Serrinha 
Negro 

05/07/1996- 

20/11/2008 
235 19,58 6,05 

Caracaraí 
Branco 

05/12/1996- 

20/10/2014 
487 27,05 19,96 

ANA 

Serrinha 
Negro 

05/07/1996- 

20/11/2008 
31 1,19 6,60 

Caracaraí 
Branco 

05/12/1996- 

20/10/2014 
44 1,69 31,37 
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Estas diferenças são relacionadas às distintas metodologias utilizadas na coleta e 

processamento das amostras. Enquanto o HYBAM utiliza um esquema amostral composto de 

uma coleta pontual de 500 ml na superfície a cada 10 dias, os operadores da rede de estações 

da ANA nos Rios Negro e Branco (especialmente a CPRM) realizam coleta em base 

trimestral utilizando o método de integração da seção, com uso de amostrador de saca modelo 

AMS-8 com capacidade de 5 litros. De modo geral, as estimativas da CSS média em Serrinha 

e Caracaraí ficaram próximas dos valores observados em estudos anteriores (Tabela 16). 

Porém, apesar destes dados representarem a CSS, deve-se sempre atentar as estas diferenças 

de metodologias de amostragem, pois estudos recentes (Fassoni-Andrade e Paiva, 2019; 

Montanher et al., 2018) tem utilizados os dados da ANA e HYBAM considerando como um 

mesmo conjunto de dados. 

Tabela 16. Comparação dos valores de CSS média dos Rios Negro e Branco. 
Estação Rio CSS média (mg L

-1
) Autor Metodologia amostragem 

Serrinha Negro 

6,60 Este estudo com dados ANA Integrador vertical 

6,05 
Este estudo com dados 

HYBAM 
Pontual superfície 

5,90 Fassoni-Andrade e Paiva (2019) 
Integrador vertical e Pontual 

superfície
 

6,30 Filizola (2003) Integrador vertical 

Caracaraí Branco 

31,37 Este estudo com dados ANA Integrador vertical 

19,96 
Este estudo com dados 

HYBAM 
Pontual superfície 

32,03 Sander et al., (2014) 
 

21,60 Filizola (2003) Integrador vertical 

 

Entre 1996 e 2008 a CSS média anual do Rio Negro na estação de Serrinha, com base 

nos dados HYBAM, foi de 6,05 mg L
-1

 com mínimo de 0,20 mg L
-1 

e máximo de 20,50 mg L
-

1
, observados em 1999 e 2008, respectivamente. Considerando os dados da ANA, nesta 

estação obteve-se média em torno de 6,60 mg L
-1

, com mínimo e máximo de 3,08 mg L
-1

 (em 

1996) e 14,81 mg L
-1

 (em 1998), respectivamente. A série de dados HYBAM no Rio Branco 

em Caracaraí (1996 - 2014) apresentou CSS média anual de 19,96 mg L
-1

, variando de 0,10 a 

59,10 mg L
-1

 observado respectivamente nos anos 2003 e 2009. Com base nos dados da ANA, 

as estimativas de valores médios foram de 31,27 mg L
-1

 com mínimo de 4,21 mg L
-1

 (em 

1998) e máximo de 72,47 mg L
-1

 (em 1999), respectivamente. 

O regime médio mensal da CSS dos Rios Negro e Branco com base na série de dados 

do HYBAM é apresentado na Figura 37. A CSS média do Rio Negro mostrou pouca variação 
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mensal, com mínimo de 4,12 mg L
-1

 em junho e máximo de 7,17 mg L
-1

 em novembro 

(CSSmax/CSSmin = 1,75). O Rio Branco em Caracaraí apresentou um pico de CSS bem 

destacado em maio (27,45 mg L
-1

), mês de máxima precipitação na bacia, e mínima CSS 

observada nos meses de fevereiro (13,27 mg L
-1

), um regime de CSS levemente semelhante 

ao regime de descarga líquida média mensal (Figura 29a). 

 
Figura 37. Regime médio mensal da CSS nos Rios Negro, em Serrinha (SER), e Branco, em Caracaraí (CAR). 

Fonte: HYBAM (2019). 

 

Ao analisar a relação CSS = f (Q) para os dados médios mensais do Rio Negro em 

Serrinha, observa-se a dispersão dos dados conforme Figura 38a, exibindo um 

comportamento que inviabiliza construir uma relação inequívoca entre a CSS e descarga 

líquida no médio Rio Negro, principalmente devido à baixa variabilidade mensal da CSS 

nesta estação. Por outro lado os dados médios mensais do Rio Branco em Caracaraí (Figura 

38b) indicam um comportamento específico na análise da relação CSS e descarga líquida 

(CSS = aQ
b
), tendência que permite utilizar uma análise do tipo CSS = f(Q) para o Rio 

Branco em Caracaraí (CSS = 2,2014×Q
0,2764

, com R² = 0,71). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 38. CSS versus descarga líquida para o Rio Negro, em Serrinha, (a) e Rio Branco, em Caracaraí (b). 

Fonte: HYBAM (2019). 
 

5.4.1 Balanço do fluxo sólido 

A Tabela 17 apresenta estimativas do fluxo sólido suspenso (Qs) diário e anual com 

base nos dados da ANA e HYBAM. O cálculo de Qs médio anual em Serrinha com base nos 

dados da ANA apresentou uma diferença de 8%, por outro lado em Caracaraí a diferença foi 

de +36%. O balanço do Qs médio anual do Rio Negro, estimado para a região a montante de 

Anavilhanas (Qs de Serrinha + Qs de Caracaraí), indica um fluxo sólido anual que pode variar 

de 5,36×10
6
 ton.ano

-1
 a 6,85×10

6
 ton.ano

-1
 em função da base de dados utilizada. A avaliação 

do Qs anual com base nos dados da ANA ficou próxima do Qs estimado por Filizola e Guyot 

(2009), enquanto que a estimativa com base nos dados HYBAM são 22% inferiores. 

Tabela 17. Média do fluxo sólido suspenso (Qs) estimado com diferentes bases de dados. 
Fonte 

dados Seção Rio 

Qs médio 

(ton.dia
-1

) 

Qs ano 

(ton.ano
-1

) 

Qsp 

(ton.ano
-1

.km²) 

ANA 
Serrinha Negro 9.799 3,58×10

6
 12,77 

Caracaraí Branco 8.963 3,27×10
6
 26,17 

HYBAM 
Serrinha Negro 8.984 3,28×10

6
 11,71 

Caracaraí Branco 5.701 2,08×10
6
 16,65 

 

As estações analisadas drenam áreas com diferentes características em relação aos 

regimes hidrológicos e de precipitação, bem como apresentam contrastes na geologia e 

geomorfologia. Estas diferenças são bem destacadas ao se comparar dados da produção 

específica de sedimentos em cada bacia (Tabela 17), onde a Qsp da área drenada pelo Rio 

Branco em Caracaraí é duas vezes maior que a Qsp estimada no Rio Negro em Serrinha. 

Assim, apesar da grande dimensão da área de drenagem, a bacia do Rio Negro possui 
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processo erosivo muito baixo, representando uma das mais lentas taxas de denudação do 

planeta, em torno de 0,04 mm ano
-1

 (Wittmann et al., 2011). 

 

5.5 SEDIMENTOS SUSPENSOS EM ANAVILHANAS 

Um total de 349 amostras foram coletadas no ano hidrológico 2016-2017 para 

determinar a CSS nas seções localizadas a montante, no interior e a jusante de Anavilhanas. A 

média foi de 3,06 mg L
-1

 (± 4,30%), com mínimo de 0,29 mg L
-1

 e máximo de 8,48 mg L
-1

. 

Durante o período de águas altas e baixas foram obtidos os valores médios de 3,12 mg L
-1

 (± 

7,70%) e 3,77 mg L
-1

 (± 5,53%), respectivamente, e no período de enchente do Rio Negro o 

valor médio obtido foi de 1,75 mg L
-1

 (± 10,52%). A Tabela 18 exibe a CSS média e a 

descarga líquida de cada seção amostral. 

Tabela 18. Concentração de sedimentos suspensos e descarga líquida em Anavilhanas observados em sete 

campanhas. 

  Campanha 

  I II III IV V VI VII 

Seção Nov/2016 Jan/2017 Mar/2017 Mai/2017 Jul/2017 Out/2017 Nov/2017 

 

Concentração de sedimentos suspensos (mg/L
-1

) 

AN1 4,19 3,31 0,92 3,82 6,35 0,44 2,37 

AN3 5,43 4,76 0,44 3,47 4,65 3,74 3,41 

AN4 7,44 3,55 0,29 2,39 1,89 4,00 8,48 

AN5 4,61 3,67 0,54 3,15 6,60 4,46 2,18 

AN6 3,77 1,60 0,36 3,13 0,56 1,28 4,78 

AN13 * * 0,48 1,15 0,79 1,93 1,86 

Descarga líquida (m³ s
-1

) 

AN1 17.676 30.960 26.125 40.626 48.248 20.425 18.253 

AN5 9.234 16.091 12.924 19.019 21.976 10.685 9.488 

AN6 8.177 14.692 13.106 19.104 22.797 9.767 8.847 

AN7 641 2.110 2.070 2.936 3.807 772 816 

AN13 * * 29.328 49.529 60.524 22.405 18.863 
* Dados não disponíveis. 

Os valores de CSS observados entre 2016 e 2017 são inferiores aos dados coletados 

pelo Observatório Ore-Hybam nas primeiras campanhas de amostragem de sedimentos 

suspensos na bacia do Rio Negro (Filizola, 2003), caracterizado por concentração média em 

torno de 7,00 mg L
-1

. Moreira-Turcq et al., (2003) avaliaram os dados do Ore-Hybam na bacia 
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do Rio Negro e destacaram que a CSS varia de acordo com a descarga líquida, com menores 

concentrações no período de águas baixas (~3,7 mg L
-1

) e maiores concentrações durante a 

cheia (~9,5 mg L
-1

). 

Os valores médios da CSS observada antes (seção AN1), no interior (seções AN4, 

AN5 e AN6) e a jusante (AN13) foram de 3,38 mg L
-1

, 3,27 mg L
-1

 e 1,24 mg L
-1

, 

respectivamente. Nos canais da margem esquerda (AN5) e direita (AN6) observou-se 

concentrações média anual de 3,60 mg L
-1

 e 2,21 mg L
-1

, respectivamente. A montante de 

Anavilhanas (seções AN1 e AN3) a CSS variou de 0,44 mg L
-1

 (março) a 6,35 mg L
-1

 (julho), 

e a jusante do arquipélago (AN13) a variação foi de 0,48 mg L
-1

 (março) a 1,93 mg L
-1

 

(outubro).  

Em Anavilhanas observou-se maior amplitude na seção AN4 situada no lago Apacú 

(0,29 mg L
-1

 a 8,48 mg L
-1

), com CSS mínima e máxima obtidas nas campanhas III e VII, 

respectivamente enchente e seca do Rio Negro. Com exceção dos dados coletados em 

outubro, notou-se diminuição na CSS entre as seções AN1 e AN13 nos diferentes períodos 

hidrológicos (Tabela 18). A redução de 63% na CSS de montante para jusante indica retenção 

de material suspenso no arquipélago, como destacado por Franzinelli e Igreja (2002) e 

quantificado neste trabalho. Dentro de Anavilhanas foi possível confirmar a maior frequência 

do transporte de material suspenso pelo canal da margem esquerda (seção AN5) e na região 

central (Lago Apacú, seção AN4), dinâmica que influencia o tipo de solo e vegetação como 

destacado por Junk et al., (2015). 

A redução na CSS pelo Rio Negro e sua deposição em Anavilhanas pode ser 

relacionada à diminuição da velocidade do fluxo, rugosidade da vegetação no arquipélago, 

elevada quantidade de ilhas e canais, o remanso hidráulico do Rio Solimões, bem como a 

extensa área de água livre a jusante do arquipélago. 

A Figura 39 apresenta a dinâmica espacial e temporal da CSS em Anavilhanas no ano 

hidrológico 2016-2017. Percebe-se uma variação gradual no transporte de sedimentos entre o 

canal da margem esquerda, região central e o canal da margem direita no período de transição 

da cheia para a seca de 2017, que indica uma dinâmica espacial e temporal heterogênea da 

carga suspensa nos canais do arquipélago. De forma geral, observa-se um predomínio do 
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transporte da CSS entre as seções AN3, AN4 e AN5, o que colabora para maior fertilidade 

dos solos na planície de inundação nesta região do arquipélago (Junk et al., 2015). 

 
Figura 39. Dinâmica espacial e temporal da CSS nos canais do Rio Negro em Anavilhanas. 

 

Os sedimentos suspenso do Rio Negro são compostos de minerais como caulinita, 

quartzo, gipsita e traços de mica/ilita, com carga suspensa 30 vezes menor em comparação ao 

Rio Solimões (Allard et al., 2002). No substrato das ilhas predominam sedimentos finos e 

coesos (argila e silte), com presença de areia muito fina e areia fina (Barbosa, 2015). Nos 

canais de Anavilhanas Cunha (2017) identificou o predomínio de areia média a grossa. 

Resultados da análise granulométrica dos sedimentos suspenso indicam que no Rio Negro 

predomina sedimentos suspensos finos (90% menor que 80 µm) e distribuição do tamanho 

(D50) variando de 19 a 29 µm (Figura 40a), enquanto que no Rio Branco observou-se que 

90% das partículas suspensas são menores que 60 µm (Figura 40b). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 40. Curva granulométrica das partículas suspensas e valores de D50 no Rio Negro em Anavilhanas (a) e 

região de confluência com Rio Branco (b). 

 

Sobre a variação temporal da CSS, foi identificado os seguintes comportamentos na 

relação entre valores mínimos e máximos (Figura 41a): i) maior amplitude no lago Apacú; ii) 

variação intermediária nas seções a montante e nos canais; iii) baixa variabilidade observada a 

jusante (AN13). A descarga líquida em Anavilhanas apresenta variação temporal de baixa 

magnitude (Qmax/Qmin ≈ 3), porém observou-se um comportamento oposto em relação a CSS 

(CSSmax/CSSmin ≈ 15). A elevada razão entre CSSmax/CSSmin no Lago Apacú evidencia a 

influência da precipitação no processo de diluição da CSS neste ambiente durante o período 

de chuvas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1,000.00 10,000.00

V
o

lu
m

e
 m

e
n

o
r 

q
u

e
 (

%
) 

Diâmetro das partículas (μm) 

AN1 (D50: 25 µm)

AN4 (D50: 19 µm)

AN5 (D50: 20 µm)

AN6 (D50: 29 µm)

AN13 (D50: 21 µm)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 10000.00

V
o

lu
m

e
 m

e
n

o
r 

q
u

e
 (

%
) 

Diâmetro das partículas (μm) 

MBC (D50: 24 µm)

BCO (D50: 26 µm)



92 

 

 

 Em diferentes ambientes fluviais maiores CSS são associadas às maiores descargas 

líquidas (Charlton, 2008). No entanto, para o Rio Negro não foi possível observar um 

comportamento específico na análise da relação CSS e descarga líquida (CSS=aQ
b
), 

provavelmente devido a grande volume de água escoado e baixa CSS. Desta forma, não se 

percebeu uma tendência clara que permita utilizar uma análise do tipo CSS=f(Q) nesta região 

(Figura 41b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 41. Variação temporal da CSS (CSSmax/CSSmin). b) Dados de concentração de sedimentos suspensos 

versus descarga líquida para o Rio Negro na seção AN1. Índices I a VII indicam o número da campanha. 

 

Conforme observado nos dados de CSS, o aumento na descarga líquida do Rio Negro 

não ocasionou necessariamente aumento na CSS em Anavilhanas. Assim, esta dinâmica 

complexa, dada em função da baixa carga de CSS, indica que a descarga líquida do Rio Negro 

não é um fator determinante para o transporte de sedimentos suspensos em Anavilhanas, 

assim como em Serrinha. Fatores como diferenças da declividade da superfície d’água e o 

efeito do remanso hidráulico do Rio Solimões sobre o Rio Negro podem contribuir para a 

dinâmica de transporte de CSS identificada no arquipélago. 

 

5.5.1 Variação da CSS em função da profundidade 

Em novembro de 2018 foi analisada a variabilidade da CSS em função da 

profundidade nas seções AN1 e AN13 (montante e jusante de Anavilhanas). Em cada seção 

amostral foram coletadas amostras de água em três verticais (V1, V2, V3) e em três 

profundidades (Figura 42). 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 42. Perfil de retorno do eco (dB) das seções AN1 (a) e AN13 (b). Pontos indicam a localização das 

amostras coletadas em função da profundidade e distância das margens. MD = margem direita. ME = margem 

esquerda. 

 

A CSS em superfície foi de 4,82 mg L
-1

 na seção AN1 e de 2,88 mg L
-1

 em AN13. Ao 

considerar toda a seção o valor médio da CSS foi de 4,11 mg L
-1

 e 2,07 mg L
-1

, 

respectivamente, indicando leve redução da CSS em função da profundidade, como exposto 

na Figura 43. A redução da CSS em função da profundidade do Rio Negro em AN1 foi menos 

intensa na vertical 1 devido a influência da água do Rio Branco, que deságua na margem 

esquerda do rio Negro. Nas verticais 2 e 3 desta seção, observa-se uma forte diminuição dos 

valores de CSS entre a superfície até seis metros de profundidade (Figura 43a). Próximo de 

Manaus pode-se observar que maiores concentrações ocorrem na superfície (Figura 43b).  
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(a) 

 
(b) 

Figura 43. CSS em função da profundidade do Rio Negro em AN1 (a) e AN13 (b). 
 

Em ambas as seções não foram registradas presença de partículas grossas (> 63 µm) 

nas amostras em profundidade ou de superfície. Os dados do tamanho da partícula indicam o 

predomínio de material suspenso muito fino, 90% menor que 60 µm em AN1 e < 45   µm em 

AN13 (Figura 40). O valor de D50 antes de Anavilhanas (AN1) foi 25 µm e a jusante (AN13) 

foi de 21 µm, o que sugere leve redução do tamanho do material suspenso que passa pelo 

arquipélago. 

Os perfis de CSS em função da profundidade mostra que a relação média entre CSS de 

fundo e de superfície é inferior a 1 (0,78 em AN1 e 0,58 em AN13), dados que mostram baixo 

gradiente vertical no transporte do material suspenso no Rio Negro, conforme destacado por 

Filizola (2003). 

 

5.5.2 Balanço do fluxo sólido em Anavilhanas em 2017 

A Tabela 19 mostra as estimativas do fluxo sólido suspenso (Qs) diário e anual com 

base nas amostragens realizadas em 2017. Observou-se a montante de Anavilhanas (seção 

AN1) um Qs da ordem de 3,39×10
6
 ton.ano

-1
. Na seção AN5, localizada no canal da margem 

esquerda 73 km a jusante de AN1, observamos diminuição de 48%. Na seção do canal da 

margem direita (AN6) 74 km jusante de AN1 a redução é da ordem de 75%. O balanço de 

entrada e saída de água em 2017 indicou um aumento de 18% e o fluxo sólido suspenso 
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apresentou uma redução de 63% antes e depois do arquipélago, indicando um volume 

armazenado de 2,15×10
6
 ton.ano

-1
. 

Tabela 19. Média do fluxo sólido suspenso (Qs) e variação observada de montante para jusante (Δ). 
Seção Qs médio (ton.dia

-1
) Qs ano (ton.ano

-1
) Δ % 

AN1 9.293 3.39×10
6
  

AN5 4.843 1.77×10
6
 -48 

AN6 2.281 0.83×10
6
 -75 

AN13 3.407 1.24×10
6
 -63 

 

A descarga sólida média anual de 1,24×10
6
 ton.ano

-1
 obtida na seção AN13 

correspondem a 18% do valor estimado por Filizola e Guyot (2009) para a bacia do Rio 

Negro e de 0,22% ao comparar com o Qs do Rio Amazonas em Óbidos, estimativas que 

evidenciam uma carga suspensa extremamente baixa. 

O balanço estimado permitiu quantificar os processos de entrada, transporte e saída do 

fluxo sólido suspenso no arquipélago de Anavilhanas. Os dados coletados em diferentes 

períodos hidrológicos indicam que uma pequena parte da contribuição do fluxo sólido 

observado antes de Anavilhanas chega até o Estreito de Paricatuba, predominando processo 

de retenção de sedimentos na área de estudo. 

 

5.6 O CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO EM ANAVILHANAS 

Entre os meses de maio e novembro de 2017 foram processadas e analisadas 90 

amostras da concentração do carbono orgânico dissolvido (COD) em diferentes trechos do 

baixo Rio Negro. O valor médio do COD foi de 9,60 mg L
-1

 (± 1,56%), com mínimo de 7,03 

mg L
-1

 e máximo 12,11 mg L
-1

. Na cheia e seca foram obtidos os valores médios de 10,08 mg 

L-
1
 (± 1,26%) e 9,12 mg L-

1
 (± 2,74%), respectivamente (Tabela 20). 

A concentração média do COD observada na área de estudo ficou próxima das 

estimativas de pesquisas anteriores no Rio Negro (Richey et al., 1990; Moreira-Turcq et al., 

2003; Johannsson et al., 2017). De forma geral, o COD apresentou menor coeficiente de 

variação (19%) em relação ao sedimento suspenso (73%), o que indica pouca variação 

espacial e temporal do material orgânico dissolvido nos canais do Rio Negro a montante, no 

interior e a jusante de Anavilhanas.  
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Tabela 20. Concentração média do carbono orgânico dissolvido (COD), descarga líquida (Q) e fluxo de carbono 

orgânico dissolvido instantâneo (Qd) na área de estudo. 

 

Campanha 

 

IV V VI VII 

Seção Mai/2017 Jul/2017 Out/2017 Nov/2017 

COD (mg L
-1

) 

AN1 10,97 9,73 11,39 9,22 

AN3 11,02 9,91 12,11 9,78 

AN4 9,93 9,85 7,38 7,03 

AN5 9,92 8,57 7,52 8,81 

AN6 10,63 10,12 8,97 9,66 

AN13 10,13 9,10 7,69 8,93 

Q (m³ s
-1

) 

AN1 40.626 48.248 20.425 18.253 

AN5 19.019 21.976 10.685 9.488 

AN6 19.104 22.797 9.767 8.847 

AN13 49.529 60.524 22.405 18.863 

Qd (ton.C.dia) 

AN1 38,506 40,561 20,100 14,540 

AN3 38,681 41,311 21,371 15,424 

AN5 16,301 16,272 6,942 7,222 

AN6 17,546 19,933 7,570 7,384 

AN13 38,506 40,561 20,100 14,540 

 

A montante (seção AN1), no interior (AN4, AN5 e AN6) e a jusante de Anavilhanas 

(AN13) a concentração média do COD observado foi de 10,22 mg L
-1

, 9,03 mg L
-1

 e 8,96 mg 

L
-1

, respectivamente. Nos canais da margem esquerda (AN5) e direita (AN6) observou-se 

concentrações médias de 8,71 mg L
-1

 e 9,85 mg L
-1

, respectivamente. A montante de 

Anavilhanas (seções AN1 e AN3) o COD variou de 9,22 mg L
-1

 (novembro) a 12,11 mg L
-1

 

(outubro), e a jusante do arquipélago (AN13) a variação foi de 7,69 mg L
-1

 (outubro) a 10,13 

mg L
-1

 (maio). No lago Apacú (AN4) a concentração média do COD ficou em torno de 8,55 

mg L
-1

, com maior diferença sazonal entre o período de cheia e seca, comportamento que 

destaca bem o aporte de material orgânico dissolvido durante a enchente e cheia de 

Anavilhanas. 

A relação entre a concentração do COD e o fluxo d’água do Rio Negro apresentou 

diferentes comportamentos antes e depois de Anavilhanas. A Figura 44 apresenta a relação 
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COD = f(Q) nas seções AN1 e AN13 onde se percebe oposição na concentração do COD 

destas seções nos dados de outubro e novembro. Este comportamento pode ser relacionado ao 

tempo de residência da água nos canais e provável aporte de COD dos tributários do Rio 

Negro, bem como a influência do barramento do Rio Solimões. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 44. Concentração do COD versus descarga líquida a montante (a) e a jusante de Anavilhanas (b). 
 

A concentração do carbono orgânico dissolvido próximo da foz do Rio Negro está 

relacionada a variações sazonais, uma vez que a jusante do arquipélago de Anavilhanas 

maiores concentrações foi observada durante o período de águas altas (Figura 44b). 

 

5.6.1 Balanço e regime anual do fluxo de carbono orgânico dissolvido 

A montante de Anavilhanas (seções AN1 e AN3) o fluxo de matéria orgânica 

dissolvida (Qd) ficou em torno de 28.812 ton.C.dia
-1

, enquanto que a jusante (seção AN13) o 

Qd médio foi de 30.094 ton.C.dia
-1

, o que indica um aumento de 6% entre o fluxo de entrada 

e saída. Este incremento de montante para jusante pode ser atribuído às contribuições dos 

igapós de Anavilhanas e seu entorno, que atuam como fonte de COD para o Rio Negro. 

 O fluxo de carbono dissolvido médio anual de 11×10
6
 ton.C.ano

-1
 (11 milhões de 

toneladas de carbono por ano) obtida na seção AN13 em 2017 é cerca de 97% do fluxo 

estimado por Moreira-Turcq et al., (2003) para a bacia do Rio Negro. Este fluxo médio anual 

de matéria orgânica dissolvida transportada pelo Rio Negro corresponde a 38% do fluxo total 

do COD transportado pelo Rio Amazonas em Óbidos (Moreira-Turcq et al., 2006). A 

produção específica do COD na bacia do Rio Negro é da ordem de 15,43 ton.C.ano.km², três 
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vezes superior ao observado na bacia do Rio Caura (5,07 ton.C.ano.km²), o principal 

tributário de água preta do Rio Orenoco (Mora et al., 2014). 

A relação Qd = f(Q) apresenta tendência linear positiva, indicando que o fluxo da 

matéria orgânica dissolvida é diretamente relacionado às variações sazonais da descarga 

líquida (Figura 45a). Assim, com base nos dados de descarga líquida média mensal da seção 

AN13 (Tabela 9) foi possível estimar o regime mensal do fluxo de carbono orgânico 

dissolvido na foz do Rio Negro (Figura 45b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 45. Relação entre o fluxo de matéria orgânica dissolvida (Qd) e descarga líquida (Q) do Rio Negro (a). 

Regime médio mensal do fluxo de carbono orgânico dissolvido na foz do Rio Negro em Manaus (b). 
 

O Rio Negro apresenta um regime com pico de descarga líquida bem definida no meio 

do ano, logo, o comportamento do fluxo de carbono orgânico dissolvido na foz do Rio Negro 

exibe máximo mensal em julho (em torno de 51.074 ton.C.dia
-1

) e mínimo em dezembro 

(15.476 ton.C.dia
-1

), com um valor médio mensal da ordem de 29.562 ton.C.dia
-1

, o que 

corresponde a 10,8 TgC por ano exportado para o Rio Amazonas. 

Como nos grandes rios do continente sul-americano (Paolini, 1990) o fluxo de carbono 

orgânico dissolvido na bacia do Rio Negro depende do regime de descarga líquida. Este fluxo 

de COD varia entre períodos de cheia e seca, bem como ao longo dos anos, variabilidade 

interanual que pode ser influenciada por eventos climáticos extremos. Na Figura 46 é 

apresentada a variação interanual do fluxo do COD estimada com base na relação Qd = f(Q) 

para a seção AN13 situada no estreito de Paricatuba, em Manaus.  
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Figura 46. Variação interanual do fluxo do COD (Qd em toneladas de carbono dissolvido por dia) no Rio Negro 

em Manaus. Linhas correspondem ao nível d‘água. 

 

No período de 2006 a 2017 os valores mínimos e máximos da descarga líquida 

variaram de 7.633 m³ s
-1

 e 65.510 m³ s
-1

, observada em outubro de 2009 e junho de 2014, 

respectivamente. Nestes eventos extremos, a variação do fluxo de COD pode apresentar uma 

diferença de até 10 vezes (Qdmax/Qdmin). De forma geral, o fluxo médio do COD do Rio 

Negro em ano chuvoso (maior de 2.800 mm) é da ordem de 31.600 ton.C.dia
-1

, enquanto que 

num ano seco (menor que 2.400 mm) o Qd médio pode ficar em torno de 24.800 ton.C.dia
-1

. 

Assumindo que a relação Qd = f(Q) identificada no ano hidrológico seja estacionária 

ao longo do tempo (escala interanual) e que projeções climáticas sugerem maior ocorrência de 

valores extremos de precipitação na bacia do Rio Negro (Candido e Souza, 2016), o fluxo de 

COD do Rio Negro exportado para o Rio Amazonas pode aumentar no futuro. No entanto, 

análises detalhadas desta relação devem ser realizadas considerando a influência de outros 

parâmetros ambientais para melhor prever a tendência futura do fluxo de COD exportado pelo 

Rio Negro, assim como o impacto de eventos climáticos extremos na introdução do CO2 para 

a atmosfera, a partir da foto-oxidação do COD presente no Rio Negro. 
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5.7 A INTERAÇÃO DA LUZ E MATÉRIA NOS RIOS NEGRO E BRANCO 

Análise das conexões entre propriedades espectrais da água e as características 

funcionais do ecossistema torna possível identificar formas de interação entre a radiação solar 

e os rios Amazônicos. Este tipo de avaliação permite visualizar dinâmicas biogeoquímicas 

cada vez mais detalhadas, uma vez que a tecnologia atual de satélites possibilita detectar 

mudanças sutis no comportamento espectral de águas continentais, com elevada resolução 

espacial e temporal. Neste contexto, apresentamos a seguir as características espectrais da 

água dos rios Negro e Branco, bem como a aplicação de imagens dos sensores MODIS e MSI 

(Sentinel-2) para monitorar a qualidade da água do Rio Negro, com foco no carbono orgânico 

dissolvido e no sedimento inorgânico suspenso. 

 

5.7.1 aCDOM como Proxy do COD no Rio Negro 

A absorção da luz na coluna da água pode ser explicada pela soma da absorção da 

água pura, do sedimento suspenso, fitoplâncton e do CDOM (Kirk, 2011; Martinez et al., 

2015). No caso do Rio Negro destacam-se os mais elevados coeficientes de absorção da luz 

entre os rios Amazônicos, principalmente pelo fato de suas águas serem fortemente marcadas 

pela elevada concentração de COD, por baixa CSS e de fitoplâncton. A Figura 47 mostra a 

variação da aCDOM média, obtida em 34 medições nos Rios Negro e Branco, na qual 

destacam-se elevados valores na banda do ultravioleta (360 nm) e reduzindo de forma 

exponencial para a banda do vermelho (620 nm). 

 
Figura 47. Variação espectral da absorção da luz por CDOM (aCDOM) em diferentes trechos do baixo rio 

Negro. 
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A aCDOM em 440 nm (a440) é o indicador mais utilizado para caracterizar a 

concentração da matéria orgânica dissolvida colorida em águas naturais (Barbosa et al., 2019). 

Nas águas dos Rios Negro e Branco foram observados valores de a440 que variou de 1,39 m
-1

 

(seção BCO) a 10,64 m
-1

 (seção AN3). No lago Apacú, um hidrossistema parcialmente 

isolado do Rio Negro no período de seca, a absorção média em 440 nm foi de 4,94 m
-1

. A 

razão entre valores máximos e mínimos de a440 nas nove seções analisadas foi de 7. Os 

espectros de aCDOM observados em Anavilhanas são superiores aos obtidos em estudos 

anteriores de lagos e rios da planície de inundação do Rio Solimões-Amazonas (Martinez et 

al., 2015; Silva, 2018), bem como representam o grande contraste espacial entre o COD e o 

sedimento suspenso observado no baixo Rio Negro. 

A inclinação espectral (do inglês, spectral slope - S) é um índice derivado entre 

intervalos do espectro de aCDOM que pode ser utilizado para caracterizar algumas 

propriedades físico-químicas da matéria orgânica dissolvida, como sua origem e seu peso 

molecular (Helms et al. 2008). Com base nos espectros dos coeficientes de absorção foi 

ajustada uma função exponencial entre 350 e 500 nm (S350-500) para avaliar os valores da 

inclinação espectral em Anavilhanas. Os valores da S350-500 variaram de 0,011 a 0,021, com 

média de 0,014. No Rio Negro este valor médio obido ficou próximo dos reportados por 

Martinez et al., (2015) que analisaram diferentes rios amazônicos com elevada carga de 

sedimento suspenso. Assim, mesmo com grandes diferenças na cor da água, há baixa 

variabilidade dos valores da inclinação espectral entre 350 e 500 nm em rios Amazônicos. A 

Figura 48 mostra a dispersão e variabilidade espacial do S350-500 observado nos Rios Negro 

e Branco, onde se observa leve redução da S350-500 entre as seções BCO e AN1. No interior de 

Anavilhanas as seções AN1, AN4 e AN5 apresentam valores próximos, enquanto que a seção 

AN6 mostrou maior S350-500. 
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Figura 48. Boxplot da variação espacial da S350-500 dos Rios Negro e Branco. 

 

Medições radiométricas (aCDOM e Rrs) têm sido avaliadas como indicador 

quantitativo do COD em diferentes ambientes aquáticos (Kutser et al., 2005; Coble, 2007; 

Ficek et al., 2011; Brezonik et al., 2015; Silva, 2018). A relação entre COD e a440 foi avaliada 

para o conjunto de dados coletados nas seções dos rios Negro e Branco (Figura 49), no qual se 

obteve uma relação linear positiva (R² = 0,65), bem como foi possível separar os três 

hidrossistemas avaliados (Rio Branco, Lago Apacú e Rio Negro). A razão a440/COD indica 

que a absorção da luz em 440 nm aumenta com a concentração do COD. 

 
Figura 49. COD versus a440 observado nos Rios Negro (pontos pretos) e Branco (ponto vermelhos), e no lago 

Apacú (pontos verdes). Linha cinza tracejada indica valores 1:1. 

 

A moderada relação linear obtida entre COD e a440 é influenciada pela presença dos 

dados observados sobre o Rio Branco (a440 ≈ 1,52 m
-1
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amostras sobre o Rio Negro (a440 ≈ 8,00 m
-1

) ocorre redução do R² (0,45), porém a relação 

linear positiva é mantida. A comparação entre os dados de COD observados e do COD 

estimados em função da a440 indicou um RMSE de 20%, com tendência de subestimar a 

concentração do COD para valores abaixo de 8 mg L
-1

. 

Nos últimos anos, um número crescente de trabalhos avaliaram o potencial da razão 

entre bandas espectrais (verde/vermelho e azul/vermelho) para estimar aCDOM em 440 nm  

em sistemas lacustres e fluviais (Kutser et al., 2005; Ficek et al., 2011; Brezonik et al., 2015; 

Alcântara et al., 2016; Silva, 2018). Uma vez que satélites não são capazes de captar a energia 

absorvida e sim a energia refletiva, foram avaliados cinco modelos disponíveis na literatura 

para estimar a440 a partir da reflectância de sensoriamento remoto (Rrs). 

Utilizando os coeficientes desenvolvidos em modelos de estudos anteriores (Tabela 

21) obtiveram-se valores de R² que variou de 0,48 a 0,85 na relação entre a440 e Rrs. O maior 

erro relativo (RMSE de 83%) foi obtido com o modelo de Brezonik et al., (2005) que utiliza a 

banda azul e NIR do sensor OLI (Landsat-8). Este baixo desempenho pode ser resultado da 

forte influência dos constituintes da atmosfera sobre a banda espectral do azul (Kutser et al., 

2016; Martins et al., 2017) e baixa resposta do NIR sobre o Rio Negro.  O melhor resultado 

(R² de 0,85 e RMSE de 19%) foi alcançado com o modelo de Ficek et al., (2011), 

desenvolvido com dados coletados em lagos do norte da Polônia e que aplica a razão de 

valores da Rrs entre nas bandas do verde e vermelho. Bom desempenho também foi obtido 

aplicando os modelos de Kutser et al., (2005) e de Brezonik et al., (2015b) que empregam as 

bandas espectrais do verde e vermelho do sensor OLI (satélite Landsat-8). 

Tabela 21. Resultado da avaliação dos modelos empíricos preditivos da a440 em função da Rrs. 

Autor Modelo Ajuste R² RMSE 

Ficek et al. (2011) a440 = 3.65[Rrs(570)/Rrs(655)]
-1.993

 0,85 19% 

Kutser et al. (2005) ln(a440)  = 1.582-1.507[ln(OLI3/OLI4) 0,84 23% 

Brezonik et al. (2005) ln(a440) = 2.304-255.88(OLI2)-0.2542(OLI2/OLI5) 0,48 83% 

Brezonik et al. (2015)  ln(a440) = 1.872-0.830ln(b2/b6) Sentinel-2 0,66 46% 

Brezonik et al. (2015) ln(a440) = 1.582-1.57ln(OLI3/OLI4) 0,84 25% 

 

Por meio das Rrs simulada nas bandas do verde e vermelho dos satélites Sentinel-2 e 

Landsat-8 obtiveram-se bons ajustes para estimar a440 na região do baixo Rio Negro (Figura 

50). As bandas 3 e 4 do Sentinel-2 estão centralizadas em 560 nm e 665 nm, enquanto que as 

do Landsat-8 situam-se em 565 nm e 660 nm, respectivamente. A forma exponencial negativa 
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das funções obtidas (Figura 50a e Figura 50b) apresentou coeficientes próximos aos obtidos 

por Ficek et al., (2011).  

Os modelos usando bandas simuladas para o Sentinel-2 e Landsat-8 indicaram bons 

ajustes entre os dados observados e estimados em ambos os satélites (Figura 50b e Figura 

50d). O erro da estimativa de a440 com dados simulados do sensor MSI (satélite Sentinel-2) foi 

de 18% (1,21 m
-1

), enquanto que os dados simulados do sensor OLI o erro foi de 20% (1,36 

m
-1

). Estes resultados da relação entre Rrs e a440 sugerem que para o Rio Negro o uso das 

bandas espectrais do verde e vermelho é adequado para monitorar a dinâmica espacial da 

matéria orgânica dissolvida colorida. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 50. Relação entre a440 e razão da Rrs nas bandas 3 e 4 dos satélites Sentinel-2 (a) e Landsat-8 (c). Dados 

de a440 observado versus estimado para os satélites Sentinel-2 (b) e Landsat-8 (d). Linha tracejada indica valores 

1:1. 

 

O modelo desenvolvido para o satélite Sentinel-2 (a440 = 3,4106*(B3/B4)
-1,797

) foi 

aplicado no conjunto de imagens adquiridas pelo sensor MSI entre 2016 e 2017. Na região 

central de Anavilhanas observou-se maior coeficiente de absorção no período de cheia (a440 

média de 7,64 m
-1

) e menor na enchente (a440 média de 4,17 m
-1

), enquanto que na seca a a440 
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média foi de 5,56 m
-1

.  A Figura 51 mostra a variação da a440, estimada com dados de Rrs do 

sensor MSI, nas seções AN4, AN5 e AN6 entre abril de 2016 e novembro de 2017.  

Os valores médios da a440 no canal da margem direita (AN6), do lago Apacú (AN4) e 

no canal da margem esquerda (AN5) foi de 6,00 m
-1

 (n = 31), 6,80 m
-1

 (n = 25) e 6,57 m
-1

 (n 

= 25), respectivamente. Variação gradual nos valores de a440 foi observada entre o canal da 

margem direita (AN6), região central (AN4) e o canal da margem esquerda (AN5) durante a 

cheia de 2016, padrão não observado durante a cheia de 2017. 

 

 
Figura 51. Variação temporal da a440 na região central de Anavilhanas estimada com base na Rrs do Sentinel-2. 

 

Entre 2016 e 2017 notam-se dois picos de absorção, um principal próximo da cheia e 

outro durante a seca do Rio Negro. Maiores valores de a440 na cheia indica que o fluxo de 

água é a principal variável que controla a quantidade de matéria orgânica dissolvida colorida 

nos lagos e canais de Anavilhanas, quando a água do Rio Negro extravasa os canais e inunda 

os lagos e igapós. Durante a seca parte da água armazenada nos lagos escoa para os canais do 
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Rio Negro, dinâmica que pode influenciar no aumento da concentração do COD, e com isso, 

aumentar a absorção da luz. Assim, processos internos como a produção autóctone de CDOM, 

produção primária, foto oxidação e decomposição bacteriana possuem baixa influência na 

quantidade e concentração da matéria orgânica dissolvida do baixo Rio Negro. 

 

5.7.2 Atenuação vertical da luz nos Rios Negro e Branco  

Conforme esperado, as medições da atenuação vertical da luz na coluna d’água do Rio 

Negro mostram que a energia solar decresce de forma exponencial em função da 

profundidade (Figura 52a), principalmente entre a região espectral do azul (455 nm) e verde 

(560 nm). Em 660 nm a taxa de decaimento (Kd) em função da profundidade na coluna 

d’água  do Rio Negro é da ordem de -2,31 (Figura 52b). Neste comprimento de onda cerca de 

80% da irradiância da banda do vermelho incidente na coluna d’água é reduzida no primeiro 

metro de profundidade e 99% da energia é reduzida em dois metros de profundidade. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 52. (a) Irradiância descendente (Ed) em diferentes profundidades no Rio Negro. Ed (660 nm) em função 

da profundidade (b). Dados da seção AN5 (maio de 2017). 
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A zona eufótica (Zeu) corresponde à profundidade na coluna d'água onde a irradiância 

descendente (Ed) é reduzia a 1% dos valores observados na superfície em 550 nm (Kirk, 

2011). Trata-se de um importante indicador da profundidade acima da qual há radiação para 

realizar a fotossíntese (Barbosa et al., 2019). A Figura 53 apresenta a variação espectro-

temporal da redução da Ed no Rio Negro em Anavilhanas e no Rio Branco na foz. 

A energia disponível dentro da coluna d’água em 550 nm apresentou padrão 

semelhante durante o período de cheia nos Rios Negro e Branco (Figura 53a-c-e), com Zeu 

próximo de 1,50 metros de profundidade. No período de seca a Zeu apresentou diferenças 

entre os canais da margem esquerda (Zeu em AN5 de 2,00 m – Figura 53b) e direita (Zeu em 

AN6 de 1,00 m – Figura 53d) do Rio Negro em Anavilhanas. O Rio Branco durante o período 

de seca apresenta Zeu superior a 2,00 m (Figura 53f) devido a menor carga de sedimentos 

suspensos.  

A luz incidente no interior da coluna d’água do Rio Negro interage de forma 

diferenciada nos canais de Anavilhanas, com maior atenuação observada em AN6 em relação 

à AN5, principalmente no período de seca (Figura 53b e Figura 53d). No Rio Branco nota-se 

maior disponibilidade de radiação para realizar a fotossíntese durante o período de seca, 

quando ocorre forte redução no transporte da CSS e maior profundidade de penetração da luz 

a partir de 400 nm. 

A Figura 54 exibe a variação espectral dos valores de Kd observados em Anavilhanas 

e no Rio Branco durante período de água altas (cheia de 2017) e baixas (seca de 2017). 

Observou-se que a atenuação da luz é maior na região do azul, reduzindo em direção aos 

comprimentos de onda do verde, com um leve aumento após 720 nm. 
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(a) AN5 – cheia  

 
 

(b) AN5 – seca 

 
 

(c) AN6 – cheia 

 
 

(d) AN6 – seca 

 
 

(e) BCO – cheia 

 
 

(f) BCO – seca 

 

Figura 53. Variação proporcional da Ed (%) na coluna d'água em relação à superfície. 



109 

 

 

 
Figura 54. Coeficiente vertical de atenuação da luz descendente (Kd) nos canais de Anavilhanas e Rio Branco. 

 

Analisando os valores de Kd nos comprimentos de ondas azul (490 nm), verde (560 

nm) e vermelho (665 nm) em Anavilhanas nota-se uma leve redução durante período de cheia 

em relação a seca (Tabela 22). O Kd no vermelho mostrou pouca variação espacial e temporal 

dentro de Anavilhanas, assim como entre o Rio Negro e Branco, padrão semelhante aos 

observados na transparência d´água (profundidade de Secchi) entre os períodos de cheia e 

seca, em que não há variação significativa em Anavilhanas (Brasil, 2017). 

Tabela 22. Valores de Kd na região espectral do visível no interior de Anavilhanas e Rio Branco. 

Seção AN6 AN4 AN5 BCO 

Período  

hidrológico 
Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca 

Kd490 (m
-1

) 6,28 5,06 6,15 4,65 3,74 4,15 3,28 2,04 

Kd560 (m
-1

) 3,60 2,97 3,36 2,72 2,56 2,34 2,42 1,55 

Kd665 (m
-1

) 1,76 1,74 1,74 1,72 1,71 1,37 2,02 1,58 

CSS (mg L
-1

) 3,13 4,78 2,39 8,48 3,15 2,18 16,97 11,49 

COD (mg L
-1

) 10,63 9,66 9,93 7,03 9,92 8,81 5,93 8,02 

a440 (m
-1

) * 7,44 * 5,22 * 9,17 * 1,91 

 

A correlação linear entre Kd, CSS e COD em função do comprimento de onda é 

exposta na Figura 55. Os coeficientes de correlação obtidos entre Kd e a CSS mostram 

relação negativa, variando de -0,55 no verde (520 nm) a -0,03 no vermelho (690 nm). Por 

outro lado, a relação entre Kd e COD indica relação positiva na região do visível, variando de 

0,50 em 590 nm a 0,23 em 690 nm. No entanto, o ajuste de um modelo de regressão linear 

entre o COD e Kd nos principais comprimentos de ondas do visível (Figura 56a) indicou 

baixa relação (R² de 0,08 em 665 nm; 0,15 em 490 nm e de 0,22 em 560 nm). 
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Figura 55. Coeficientes de correlação entre Kd, CSS e COD.  

 

Além da atenuação da radiação ser fortemente influenciada pela presença do material 

orgânico dissolvido colorido, o material inorgânico suspenso também pode alterar as 

propriedades ópticas de um hidrossistema. No entanto, o Kd em diferentes comprimentos de 

ondas não apresentou bom desempenho como preditor da CSS do Rio Negro (Figura 56b), 

com valores de R² de 0,51em 560 nm; R² de 0,39 em 490 nm; e R² de 0,19 em 665 nm. Estes 

baixos ajustes podem ser relacionados a pouca CSS nos rios analisados (< 20 mg L
-1

).  

Estes resultados indicam que a radiação incidente na coluna d’água varia em função da 

profundidade nos Rios Negro e Branco, porém com maior coeficiente de atenuação da luz no 

Rio Negro em relação ao Rio Branco, principalmente nos comprimentos de ondas menores 

que 570 nm. A zona eufótica (Ed > 1% em 550 nm) dos Rios Negro e Branco apresentou 

maior variabilidade espacial durante a seca, com uma clara diferença entre os canais de 

Anavilhanas. Como observado em outros rios Amazônicos (Costa et al., 2013; Espinoza-

Villar, 2013; Martinez et al., 2015) o comportamento espectral do Kd entre a região do azul e 

vermelho em Anavilhanas é exponencial negativo, fortemente influenciado pela absorção do 

CDOM nos menores comprimentos de ondas. Esta situação proporciona maior energia 

refletiva d’água nos rio Negro e Branco na região espectral do vermelho (620-760 nm). 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 56. Dados de COD e CSS versus Kd dos Rios Negros e Branco. 

 

5.7.3 A energia refletiva pelos Rios Negro e Branco 

O conjunto de medições radiométricas adquiridas nesta pesquisa permitiu registrar 

pela primeira vez a variabilidade espacial e temporal da reflectância de sensoriamento remoto 

(Rrs) do Rio Negro. Apesar do baixo sinal de Rrs (máximo de 1,81% e média de 0,28%), 

devido à forte absorção da luz, foram observadas diferentes respostas espectrais na área de 

estudo. 

A Figura 57a apresenta os espectros de Rrs em função do comprimento de onda 

coletados na região de confluência dos Rios Negro e Branco e a Figura 57b os espectros no 

arquipélago de Anavilhanas. Foi observada redução de até 90% nos valores de Rrs em 690 nm 

de montante para jusante, com maior resposta espectral do Rio Branco e menor nas seções 

MBC, AN6 e AN13. 
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c - Rio Branco em julho/2017 

 
d - Rio Branco em novembro/2017 

 
e - Rio Negro a jusante do Rio Branco  

julho/2017 

 
f - Rio Negro em Anavilhanas  

novembro/2017 

 

Figura 57. Rrs média do período de cheia (linha contínua) e seca (linha pontilhada) na região de confluência dos 

Rios Negro e Branco (a) e do Rio Negro em Anavilhanas (b). Variabilidade da cor da água na área de estudo (c-

f) 

 

A reflectância típica do Rio Negro pode ser observada na Figura 57a, com Rrs <0,002 

sr
-1

 ao longo do espectro da seção MBC e sem grande variação entre cheia e seca. O espectro 
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do Rio Branco no período de cheia apresentou maior Rrs na banda do vermelho (≈ 0,018 sr
-1

 

entre 640-690 nm), enquanto que na seca o pico de Rrs foi observado na banda do verde (≈ 

0,015 sr
-1

 entre 560-590 nm), padrão que representa bem a variação sazonal da CSS deste rio. 

Os espectros do Rio Branco apresentam feições de absorção em 610 e 675 nm, e um pico de 

menor intensidade em 810 nm. Após a confluência com o Rio Branco, o Rio Negro na seção 

JBC apresentou Rrs com maior intensidade na banda do vermelho (entre 630 e 700 nm), 

resultado da contribuição de sedimentos suspensos do Rio Branco. 

Entre as seções BCO e JBC observou-se uma diferença de -200% na Rrs em 690 nm, 

que pode ser relacionado à diluição da carga suspensa do rio Branco ao desaguar no Rio 

Negro. A diferença entre os espectros das seções JBC e MBC em 690 nm foi de +500%, 

indicando a grande influência do sedimento suspenso oriundo do Rio Branco na resposta 

espectral do baixo Rio Negro. 

Os espectros de Rrs nas seções AN1, AN5 e AN4 (Figura 57b) mostram um 

crescimento rápido entre 470 e 650 nm, seguido por um pico na faixa entre 650 e 700 nm, 

ligeira redução entre 700 e 730 nm, e pico de menor intensidade na região do infravermelho 

próximo (806 nm). As curvas das seções AN6 (canal da margem direita do Rio Negro em 

Anavilhanas) e AN13 (próximo de Manaus) apresentou comportamento semelhante ao 

observado na seção MBC. 

Em Anavilhanas observou-se um pico principal de Rrs próximo de 690 nm (vermelho) 

e outro secundário em 805 nm (infravermelho próximo). Estes picos possuem intensidades 

diferentes, com maiores valores observados a montante de Anavilhanas (AN1), no canal da 

margem esquerda (AN5) e no lago Apacú (AN4), regiões com maior presença da CSS em 

relação às seções AN6 (margem direita) e AN13 (Manaus). A diferença de Rrs em 690 nm em 

Anavilhanas (seções AN5 e AN6) foi de +300%. 

A resposta espectral observada no Rio Branco representa um ambiente com alta CSS, 

enquanto que as curvas do Rio Negro representam ambiente dominado pela absorção da luz. 

A redução da reflectância na região espectral do visível (400 a 760 nm) e um leve aumento no 

NIR (760 a 900 nm) destacam bem a variação da concentração de substâncias húmicas na 

água (Mantovani, 1993). Maior Rrs na banda do vermelho tem relação com o maior 



114 

 

 

espalhamento da luz vermelha em função da concentração de partículas inorgânicas suspensas 

(Bukata et al., 1985). 

A variação espacial e temporal da Rrs nos canais do Rio Negro em Anavilhanas pode 

ser observada na Figura 58 em conjunto com a mudança do nível d’água observada na estação 

hidrométrica de Novo Airão. Notou-se ao longo do ano de 2017 variação da Rrs em função do 

regime hidrológico do Rio Negro nas seções AN1 (montante) e AN5 (canal da margem 

esquerda). Na seção AN6 (canal da margem direita) a Rrs foi sucessivamente menor em 

relação ao observado nas seções AN1 e AN5. Este comportamento pode ser relacionado ao 

caminho preferencial do transporte de sedimentos suspensos pelo canal da margem esquerda 

em relação àquele da margem direita. Assim, maior CSS nesta área do arquipélago modifica 

suas propriedades ópticas aparentes da água. 

 
Figura 58. Variação temporal da Rrs em 657 nm nas seções antes e dentro de Anavilhanas. Linha pontilhada 

corresponde ao nível do Rio Negro em Novo Airão. 

 

Os coeficientes de correlação (r) entre CSS e Rrs indicam relação positiva em 

diferentes comprimentos de ondas e períodos hidrológicos (Figura 59a). Para o período de 

seca, o r variou de 0,08 a 0,61. No período de cheia a correlação foi maior, com variação de 

0,49 a 0,98. Utilizando os dados de ambos os períodos, o r na região do visível variou de 0,53 

(em 400 nm) a 0,86 (em 663 nm). Por outro lado, as correlações entre COD e Rrs indicou 

relação negativa (Figura 59b). Durante a seca a correlação entre COD e Rrs variou de -0,17 a 

-0,67 e na cheia a correlação variou de -0,20 a -0,87. A correlação de todo o conjunto de 

dados de COD mostrou r variando de -0,22 em 400 nm a -0,61 em 700 nm. 
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Maiores correlações observadas no período de cheia indicam uma homogeneização 

dos COAs da água do rio Negro. Na vazante parte da água armazenada nos lagos de 

Anavilhanas durante a cheia escoam para os canais do Rio Negro, dinâmica que pode 

influenciar no processo de diluição da CSS e aumentar a concentração do COD. Análise da 

relação entre COD e CSS resultou em r negativo (r: -0,58; R²: 0,34), indicando leve tendência 

de aumento do COD e redução da CSS, comportamento que pode explicar parte da variação 

temporal da Rrs observada na área em estudo. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 59. Coeficiente de correlação entre CSS e Rrs (a) e do COD e Rrs (b). 
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Os resultados obtidos indicam a influência da CSS e do COD na resposta da Rrs na 

faixa do visível e do infravermelho próximo. Apesar da carga de sedimentos suspenso ser 

muito baixa foi possível observar uma relação direta entre o aumento da CSS e maior Rrs nos 

diferentes períodos hidrológicos. 

 

5.7.4 A reflectância como Proxy da CSS nos Rios Negro e Branco 

As respostas espectrais simuladas para os sensores OLI, MODIS, MSI, e TETRACAM 

são apresentadas na Figura 60. Os sensores avaliados demonstraram capacidade de detectar o 

pico de Rrs observada na região do vermelho (650-690 nm), porém os sensores MSI e 

TETRACAM apresentaram bandas mais adequadas para detectar os picos de Rrs próximo de 

680 nm e de 800 nm. Neste sentido, as bandas dos sensores MSI e TETRACAM, centradas 

em 665 nm e 685 nm respectivamente, são espectralmente mais apropriadas para monitorar a 

CSS nesta área de estudo. 

 
Figura 60. Rrs média do Rio Negro a montante de Anavilhanas (linha) e reflectância simulada para os sensores 

MODIS, MSI, OLI e TETRACAM Micro-MCA6 (pontos). 

 

Utilizando as respostas espectrais simuladas para as bandas do verde, vermelho e 
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estimar a CSS do Rio Negro (Tabela 23). De modo geral os modelos apresentam RMSE que 
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-1
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variando de 34% a 66% na banda 1 do sensor MODIS e na banda 5 do sensor OLI, 

respectivamente.  

Tabela 23. Desempenho dos modelos para estimar CSS em função da Rrs nos sensores simulados. 

SENSOR BANDA C. ONDA (nm) R² RMSE (mg/L) RMSE (%) 

MODIS 
1 – vermelho 648 0.84 1,63 34 

2 – NIR 858 0,50 2,86 60 

MSI 

3 – verde 560 0,72 2,10 48 

4 – vermelho 665 0,82 1,67 39 

7 – NIR 783 0,74 2,03 47 

OLI 

3 – verde 562 0,73 2,08 48 

4 – vermelho 655 0,83 1,67 39 

5 – NIR 865 0,48 2,89 66 

TETRACAM 

2 – verde 555 0,72 2,22 60 

4 – vermelho 685 0,82 1,69 39 

5 – NIR 805 0,76 1,97 45 

 

As relações lineares entre Rrs e a banda do vermelho dos sensores avaliados 

apresentaram bons desempenhos, com R² superior a 0,80 e coeficiente de determinação de 

0,91 (Figura 61). Devido à baixa carga suspensa, o uso da razão ou da diferença de bandas no 

vermelho e NIR não apresentou bom desempenho (R² variando de 0,06 a 0,75). Estes 

resultados confirmam que modelos lineares empíricos com uma única banda espectral são os 

mais indicados para ambientes com baixa CSS (Curran et al., 1987; Novo et al., 1989; Novoa 

et al., 2017). Desta forma, os resultados apresentados na Tabela 23 indicam que sensores 

multiespectrais que operem na faixa de 650-690 nm podem ser utilizados para monitorar 

remotamente a CSS na região do baixo Rio Negro. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 61. Modelos de estimativa da CSS no rio Negro a partir da Rrs na banda do vermelho dos sensores MSI e 

OLI (a); Tetracam e MODIS (b). 
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Apesar dos bons resultados, os sensores orbitais avaliados apresentam limitações 

operacionais para observação remota de hidrossistemas amazônicos, principalmente em 

relação à presença de nuvens e da reflexão especular da luz solar direta, além de exigir 

rigorosa correção atmosférica das imagens. Apesar do uso combinado de sensores orbitais 

possibilitar maior resolução temporal (Maciel et al., 2019), a probabilidade de imagens livre 

de nuvens na área de estudo é baixa ao longo de um ano hidrológico (Asner, 2001). Neste 

sentido, sensores aerotransportados, podem superar estas limitações, uma vez que operam em 

baixa altitude, e com maior flexibilidade quanto ao tempo de revisita e geometria de aquisição 

das imagens. 

A bacia do Rio Negro possui a menor densidade de estações sedimentométricas da 

ANA. Logo, a ausência deste tipo de monitoramento no entorno do Anavilhanas dificulta 

avaliar temporalmente o funcionamento deste arquipélago em relação ao aporte de sedimentos 

do Rio Branco. No entanto, resultados apresentados anteriormente indicam a possibilidade do 

uso de dados multiespectrais para o monitoramento da CSS, como apresentado a seguir. 

 

5.7.5 Dinâmica da CSS dos Rios Negro e Branco a partir dados MODIS 

Com base na análise da relação entre CSS e Rrs foi possível determinar o regime de 

transporte da CSS em diferentes trechos dos Rios Negro e Branco utilizando dados do sensor 

MODIS. A Figura 62 apresenta a distribuição espacial da reflectância média (2003-2017) da 

banda 1 do MODIS durante os períodos de enchente, cheia, vazante e seca do Rio Negro. 

Maiores valores de reflectância da superfície da água na banda 1 do MODIS (648 nm) 

indicam maior CSS nos Rios Branco e Negro. Neste sentido, o padrão de reflectância 

detectado pelo MODIS é semelhante aos dados radiométricos coletados em campo. De forma 

geral, verificou-se maior reflectância no Rio Branco e sua redução gradual de montante para 

jusante após sua foz (Rrs em JBC > AN1 > AN3 > AN13).  

Ao longo do ano hidrológico foi possível detectar a influência do material suspenso 

oriundo do Rio Branco sobre Anavilhanas, especialmente no canal da margem esquerda do 

Rio Negro. Destaca-se também um padrão de maior reflectância a montante do estreito de 

Paricatuba, que pode indicar uma área de retensão/deposição do material suspenso. Por outro 
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lado, esta área com maior Rrs pode ser resultado de Sunglint ocasionado pela reflexão da 

radiação solar direta nesta grande área de água livre. 

 

 
Figura 62. Imagens MODIS com reflectância média na banda do vermelho em diferentes períodos hidrológicos. 

Fonte: Fassoni-Andrade et al., (2019). 

 

Durante a enchente no baixo Rio Negro pouca reflectância do sensor MODIS é devido 

a menor contribuição de CSS do Rio Branco, que neste período encontra-se na estação de 

seca. Durante a cheia, o Rio Branco fornece significativos aportes de sedimentos suspensos 

para o Rio Negro, que em conjunto com seu grande volume de água permite que parte deste 

material suspenso chegue ao estreito de Paricatuba (AN13). Observou-se na vazante-seca 

trechos do Rio Negro com maiores e menores valores de reflectância, que podem ser 

relacionados às áreas de retensão temporária do material suspenso, uma vez que o Rio Negro 

apresenta baixa velocidade do fluxo neste período, bem como a resposta de barras de areias 

submersas, típica do período de águas baixas na região. 
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Com base no modelo desenvolvido com a banda 1 do sensor MODIS (Figura 61b) foi 

possível obter séries históricas da CSS para o período 2003-2017 e visualizar seu regime 

médio sazonal. A Figura 63 apresenta o comportamento da CSS em diferentes períodos 

hidrológicos no médio e baixo curso do Rio Negro. Entre Serrinha (SER) e montante da foz 

do rio Branco (MBC), com exceção dos meses de março e agosto, observou-se um padrão de 

redução da CSS ao longo do ano hidrológico. No trecho antes (MBC) e depois (JBC) da foz 

do Rio Branco a CSS apresenta aumento principalmente no segundo semestre. Entre as seções 

AN1 e AN13 predomina redução da CSS, exceto nos meses de vazante do Rio Negro 

(setembro, outubro e novembro). 

Os dados MODIS indicam uma redução média anual de -14% da CSS entre SER e 

MBC. Por outro lado, o Rio Branco contribui com um aumento médio anual +24% na CSS 

estimada entre MBC e JBC. Após a foz do Rio Branco a CSS média anual do Rio Negro se 

mantém constante até o inicio de Anavilhanas (AN1). Entre as seções AN1 e AN13 a redução 

média anual da CSS é da ordem de -8%. 

A CSS média estimada com base nos dados MODIS para a estação Serrinha foi de 

10,23 mg L-
1
 (2000 a 2008, n = 276), 37% superior a CSS média estimada a partir dos dados 

HYBAM (2000 a 2008, n = 190). A série histórica de CSS derivado de imagens MODIS 

indica que o material suspenso do Rio Negro segue o ciclo monomodal da descarga líquida, 

com menor concentração durante o pico de cheia, maior entre a seca e início da enchente.  

Na análise da relação CSS MODIS = f (Q), para os dados médios mensais do Rio 

Negro em Serrinha e foz do Rio Branco, observou-se uma dispersão dos dados conforme 

apresentado na Figura 64, onde se verifica comportamento peculiar na análise da relação CSS 

e descarga líquida (CSS = aQ
b
), diferente ao padrão observado nos dados de CSS do 

observatório HYBAM (Figura 38). 
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(a) 

 
(b)  

 
(c)  

Figura 63.Variação sazonal da CSS média mensal do Rio Negro de montante para jusante na enchente (a), cheia 

(b) e seca (c). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 64. CSS (MODIS) versus descarga líquida para o Rio Negro em Serrinha (a) e Rio Branco na foz (b). 

 

Com base nos valores de CSS derivada do MODIS e a descarga líquida média mensal 

dos Rios Negro e Branco foi estimado o balanço do fluxo sólido do período 2006-2017 

(Tabela 24). O fluxo sólido médio anual em Serrinha corresponde a 55% do Qs médio anual 

estimado em AN13, enquanto que o Qs médio anual estimado na foz do Rio Branco 

corresponde a 26% de AN13. Contudo, a soma dos fluxos de SER e BCO é 31% inferior ao 

estimado na seção JBC (QsSER + QSBCO < QsJBC).  

Variações na descarga sólida ao longo de grandes rios podem ser relacionadas aos 

processos de diluição e resuspensão do sedimento suspenso (Meade, 1994), mesmo em rios 

com baixa concentração como os da bacia do Rio Negro. Estes processos podem ocorrer em 

virtude do aporte de descarga líquida dos tributários a montante de Anavilhanas, uma vez que 

a soma da descarga líquida média anual do rio Negro em Serrinha e do Rio Branco em 

Caracaraí corresponde a aproximadamente 60% do fluxo observado em AN13. Uma avaliação 

mais detalhada não é possível devido ausência de medições sistemáticas da descarga líquida 

dos rios Negro e Branco a jusante das estações de Serrinha e Caracaraí, respectivamente. 

No trecho de 90 km entre a foz do Rio Branco (seção JBC) e montante de Anavilhanas 

(seção AN1) a descarga sólida média anual do Rio Negro apresenta pouca redução. Por outro 

lado, a diferença entre o fluxo sólido médio anual estimado nas seções a montante (AN1) e a 

jusante de Anavilhanas indica uma redução de 12%, o que corresponde a um volume 

armazenado de 1,30×10
6
 ton.ano

-1
 no arquipélago. 
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Tabela 24. Fluxo sólido suspenso (Qs) médio diário e anual estimado com base nos dados MODIS. 

Seção Rio 
Qs médio 

(ton.dia
-1

) 

Qs ano 

(ton.ano
-1

) 

Qsp 

(ton.ano
-1

.km²) 

SER Negro 13.861 5,06×10
6
 18,07 

BCO Branco 6.631 2,42×10
6
 13,45 

JBC Negro 17.821 1,08×10
7
 17,40 

AN1 Negro 22.963 1,06×10
7
 14,86 

AN13 Negro 25.422 9,28×10
6
 13,03 

 

A descarga sólida média anual de 9,28×10
6
 ton.ano

-1
 obtida na seção AN13 é 26% 

superior ao valor estimado por Filizola e Guyot (2009) para a bacia do Rio Negro e 

aproximadamente 2% ao comparar com fluxo sólido do Rio Amazonas em Óbidos. Assim 

como observado nas amostras coletadas em campo, os dados MODIS também indicam um 

processo de retenção de sedimentos suspenso no arquipélago de Anavilhanas. 

 

5.7.6 Dinâmica da CSS em Anavilhanas a partir de dados Sentinel-2 

A baixa resolução espacial do sensor MODIS (pixel 250 metros) é a principal 

desvantagem deste tipo de dado para o monitoramento de sistemas fluviais. Por outro lado, a 

missão Sentinel-2 da agência espacial europeia foi desenvolvida para fornecer dados 

multiespectrais com elevada resolução espacial. Este satélite possui o sensor MSI com 13 

bandas espectrais que operam na região de 443 nm a 2.190 nm do espectro eletromagnético e 

com resolução temporal de 10 dias (até 5 dias combinando a constelação de satélites). A 

banda 4 possui comprimento de onda centralizado em 665 nm (faixa do vermelho), possui 

largura de banda de 30 nm e resolução espacial de 10 metros (Drusch et al., 2012). 

Para analisar com maior detalhe espacial a dinâmica do sedimento suspenso na região 

central de Anavilhanas foi utilizada a mesma abordagem empregada nos dados MODIS. O 

modelo de estimativa da CSS no Rio Negro a partir da Rrs na banda do vermelho (Figura 61a) 

foi aplicado em 33 imagens dos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B adquiridas entre 2016 e 

2017. 

A Figura 65 mostra a variação espacial da CSS estimada com a banda 4 do sensor MSI 

durante os períodos de enchente, cheia, vazante e seca de Anavilhanas de 2017. Neste trecho 
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o Rio Negro apresenta dois canais principais (seções AN5 e AN6) e lagos com diferentes 

morfologias e tamanhos, como o lago Apacú (seção AN4) que possui área de 58 km². 

 
Figura 65. Distribuição da CSS entre março e outubro de 2017, na região central de Anavilhanas com base nas 

imagens da banda 4 do Sentinel-2. Pontos no cotagrama indicam o período de passagem do satélite. 

 

Assim como os dados do sensor MODIS as imagens do Sentinel-2 captaram bem a 

variabilidade temporal e espacial da CSS nos canais e lagos de Anavilhanas, porém com 

maior detalhamento da presença do sedimento suspenso nos lagos e canais próximos do canal 

da margem esquerda de Anavilhanas. Na enchente (março) e vazante (setembro) nota-se 

trechos com variação do transporte de sedimento suspenso em poucas centenas de metros num 

mesmo canal. 

Durante a cheia observa-se com maior detalhe o caminho preferencial do transporte de 

sedimento suspenso no interior de Anavilhanas (Figura 66a). A imagem obtida em 

25/07/2017 permite visualizar com elevado nível de detalhe que, mesmo após 90 km de sua 

foz, os sedimentos do Rio Branco influenciam as propriedades ópticas aparente do Rio Negro 

no arquipélago de Anavilhanas, dinâmica que pode produzir diferenças na composição da 
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fauna e flora de Anavilhanas (Junk et al., 2015; Brasil, 2017). O perfil transversal da CSS 

(Figura 66b) detalha a clara tendência de redução do sedimento suspenso entre os canais da 

margem esquerda (AN5), lagos (AN4) e margem direita (AN6). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 66. Distribuição espacial da CSS em 25 de julho de 2017 na região central de Anavilhanas estimada a 

partir da banda 4 do Sentinel-2 (a). Perfil transversal da CSS entre as seções AN6, AN4 e AN5. 

 

A variabilidade temporal da CSS estimada com dados Sentinel-2 entre 2016-2017 nas 

seções AN4, AN5 e AN6 é apresentada na Figura 67. Apesar da baixa CSS, confirma-se a 

heterogeneidade espacial e temporal do sedimento suspenso observada em campo e detectada 

nos dados de sensoriamento remoto, porém com maiores concentrações no período de 

vazante-seca do Rio Negro.  
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Figura 67. Variação temporal da CSS na região central de Anavilhanas entre 2016-2017 com base nos dados 

Sentinel-2. Linha pontilhada corresponde ao nível do Rio Negro em Novo Airão. 

 

As estimativas de CSS com o sensor MSI nas seções AN4, AN5 e AN6 indicam 

valores médios de 2,18 mg L
-1

 e 4,57 mg L
-1

 nos períodos de águas altas e baixas, 

respectivamente. Na enchente, a CSS média foi de 2,84 mg L
-1

. Os valores médios da CSS no 

canal da margem direita (AN6), no lago Apacú (AN4,) e no canal da margem esquerda (AN5) 

foi de 2,68 mg L
-1

; 3,13 mg L
-1

 e 4,47 mg L
-1

, respectivamente.  

Em relação aos dados observados em campo entre 2016-2017, a CSS média nas seções 

AN4, AN5 e AN6 apresentou diferenças inferiores a 30% (< 0,87 mg L
-1

), indicando uma 

tendência do modelo desenvolvido para o sensor MSI em subestimar a CSS. Esta breve série 

histórica de CSS derivado de imagens Sentinel-2 indica que o material suspenso do Rio Negro 

em Anavilhanas possui maior concentração no período de águas baixas e menor no período de 

águas altas. 

 

5.8 DINÂMICA HIDROSSEDIMENTAR DO RIO NEGRO E ANAVILHANAS 

A Figura 68 apresenta o regime do fluxo sólido (Qs) médio para o período 2006 – 

2017 com base nos dados MODIS. Em Serrinha observa-se um fluxo de Qs constante ao 

longo do ano hidrológico devido à baixa CSS no período de cheia do Rio Negro (maio-

agosto) e maior CSS entre a vazante e enchente (setembro-abril), sem um pico de descarga 

sólida bem definida ao longo do ano. Por outro lado, as seções localizadas na foz do Rio 

Branco e em Anavilhanas indicam máximos de descarga sólida bem definida próximo do 
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segundo semestre. Nos meses com maior fluxo de Qs do Rio Branco detectou-se forte 

aumento da descarga sólida entre as estações de Serrinha e o início de Anavilhanas (AN1), 

variando de 140% (maio) a 280% (agosto). 

O Rio Branco na foz apresenta máximos de Qs entre os meses de maio e setembro, 

meses de máxima descarga líquida. No mês de março é possível notar um discreto pico de Qs 

do baixo Rio Negro. Antes de Anavilhanas (seção AN1) o principal pico de descarga sólida 

ocorre em julho, próximo da máxima descarga líquida anual. Na seção localizada após 

Anavilhanas (AN13), o Rio Negro apresenta pico de descarga sólida em setembro, uma 

defasagem de dois meses em relação ao observado em AN1. 

 

 
Figura 68. Regime médio mensal da descarga sólida em diferentes trechos do Rio Negro e na foz do Rio Branco. 

 

O regime da descarga sólida média mensal do Rio Negro estimada antes (AN1) e 

depois de Anavilhanas (AN13) indica que entre os meses de dezembro e agosto ocorre maior 

retenção do fluxo de sedimento suspenso, período com mais influência do barramento 

hidráulico do Rio Solimões.  
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O fluxo médio anual de sedimentos suspenso do Rio Negro estimado a jusante de 

Anavilhanas é de 9,28×10
6
 ton.ano (2006 – 017), com aproximadamente 75% da produção do 

fluxo de sedimento suspenso oriundo da área de drenagem de Serrinha e do Rio Branco 

(Figura 69). Os dados estimados indica uma deposição anual da ordem de 1,52×10
6
 ton.ano 

de sedimentos no Rio Negro após a confluência com o Rio Branco (Qs JBC ‒ Qs AN13), 

principalmente no arquipélago de Anavilhanas. Este cenário hidrossedimentar indica um 

processo de retenção do sedimento suspenso do Rio Negro na área de influência do 

barramento do Rio Solimões, processo que pode ter influência na origem de Anavilhanas.  

 

Figura 69. Mapa esquemático com o balanço sedimentar anual da bacia do Rio Negro (valores em milhões de 

toneladas por ano). 

 

A formação de grandes arquipélagos fluviais no Rio Negro é resultado de um conjunto 

de fatores como a baixa energia deste rio, uma grande quantidade de sedimentos finos 

disponíveis, um vale tectonicamente controlado e mudança no nível de base do Rio Negro 

durante a transição do Pleistoceno superior para Holoceno, com mudanças do clima que 

afetaram profundamente o transporte de sedimentos neste período (Franzinelli e Igreja, 2002; 

Latrubesse e Franzinelli, 2005).  
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O efeito de barramento do Rio Negro causado pelo Rio Solimões é apontado como um 

dos fatores chaves pra formação do arquipélago de Anavilhanas (Latrubesse e Franzinelli, 

2005). Este efeito nos dias atuais é corroborado com os dados apresentados nesse trabalho, 

como a redução de 35% na velocidade média do fluxo de montante pra jusante (Tabela 14) e a 

redução da declividade próxima da foz do Rio Negro (Figura 28). Assim, a diminuição da 

velocidade do fluxo líquido devido ao barramento hidráulico do Rio Solimões e a baixa 

declividade favorece a retenção de no mínimo 10% da CSS transportada pelo Rio Negro no 

arquipélago de Anavilhanas (Tabela 24). Para Cunha (2017), a migração da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical) durante o Quaternário tardio teria grande impacto no barramento 

do Rio Negro, uma vez que pode ter afetado a descarga líquida do Rio Solimões. Esse 

barramento seria causado de forma sazonal, o que provocaria condições para sedimentação 

em períodos de maior influência do Rio Solimões sobre o Rio Negro. 

Análises paleoecológicas por datações em radiocarbono do lago Acarabixi, localizado 

na margem esquerda do Rio Negro, a montante do arquipélago de Mariuá, foram realizadas 

por Rodríguez-Zorro et al., (2018). Estes autores indicam que por volta de 10.840 anos o Rio 

Negro possuía maior energia e sazonalidade, e que a partir de 8.240 anos ocorreu a migração 

para um sistema de baixa energia e redução da dinâmica fluvial. A taxa de sedimentação deste 

lago estimada por Costa (2016) apontam valores variando de 0,09 a 0,47 mm.ano
-1

.  Cunha 

(2017), a partir de idades geocronológicas obtidas por LOE em grãos de quartzo e análise 

sedimentológica, interpreta que a partir de 7.000 anos AP houve um período de maior 

formação das ilhas do arquipélago das Anavilhanas e que a deposição das ilhas não se deu de 

forma contínua, com períodos de maior deposição durante o Holoceno tardio. Barbosa (2015), 

utilizando métodos geocronológicos e análise sedimentológica também identificou hiatos 

sedimentares no Holoceno tardio, com a presença de paleossolos nas ilhas de Anavilhanas, e 

estimou taxa de sedimentação em torno de 3,1 mm.ano
-1

 para o substrato das ilhas.  

O fluxo sólido apresentado neste trabalho indica, por sua vez, que o volume 

armazenado no arquipélago varia de 2,15×10
6
 ton.ano

-1
 (Tabela 19) a 1,32×10

6
 ton.ano

-1
 

(Tabela 24). Considerando que a bacia sedimentar de Anavilhanas possui uma área de 2.050 

km² estima-se que a taxa atual de acumulação de sedimentos varie entre 0,39 mm.ano
-1

 (2016-

2017) a 0,24 mm.ano
-1

 (2006-2017), taxa de sedimentação próxima aos valores encontrados 

por Costa (2006) e Silva (2019), respectivamente em lagos de Mariuá e Anavilhanas, mas um 
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valor muito inferior que o estimado por Barbosa (2015) e Cunha (2017) para as ilhas em 

Anavilhanas (Tabela 25).  

Tabela 25. Taxas de sedimentação estimadas para diferentes unidades fluviais do médio e baixo Rio Negro. 

Autor  Taxa (mm/ano)  Idade  Local  

Costa. (2006)  0,09 - 0,47  < 8 ky Lago Acarabixi 

Cordeiro et al., (2008) 2,3 - 19,5  < 11 ky  Lago Acarabixi  

Barbosa, R. (2015)  1,3 - 5,5  < 2,5 ky  Ilhas Anavilhanas  

Cunha, D. (2017)  0,10 - 7,85  < 7 ky  Ilhas Anavilhanas  

Silva, V. (2019)  0,3 - 0,7  < 2 ky  Lago Anavilhanas  

 

Datação de terraços fluviais da margem direita no baixo Rio Negro realizada por 

Soares et al., (2010) sugerem que o início da sedimentação deste rio por volta de 44.000 anos. 

Sant’Anna et al., (2017) afirmam que a idade de depósitos de barras da região da margem 

direita de Anavilhanas é inferior a 1.000 anos, idade que não concorda com a dinâmica 

hidrossedimentar atual do Rio Negro. Por outro lado, estudos biogeográficos da avifauna 

indicam a presença de espécies especialistas de ilhas da bacia do Rio Negro desde a transição 

do Pleistoceno Médio para o Holoceno (Ribas et al., 2012; Choueri et al., 2017), ou seja, mais 

antigo que idades propostas para os arquipélagos de Mariuá e Anavilhanas. 

Considerando que a formação de ilhas em rios multicanais ocorre de forma lenta 

(Nanson, 2013), e ao levar em conta o valor de 0,24 mm.ano
-1

 como uma taxa de 

sedimentação mínima do Rio Negro em condição de estabilidade hidrossedimentar no 

Quaternário tardio, seria necessária aproximadamente 40.000 anos para formar ilhas com um 

substrato de aproximadamente 10 metros de elevação em Anavilhanas, idade superior às 

sugeridas por Latrubesse e Franzinelli (2005), Barbosa (2015) e Cunha (2017) em relação à 

origem de Anavilhanas.  

Entretanto é debatido na literatura que os Rios Negro e Branco não estiveram em 

situação de estabilidade de processos sedimentares no Quaternário tardio (Latrubesse e 

Franzinelli, 2005; Cremon et al., 2016; Rodríguez-Zorro et al., 2017). Tendo em vista que as 

condições atuais do Rio Negro foram estabelecidas nos últimos 1.000 anos (Latrubesse e 

Franzinelli, 2005; Rodríguez-Zorro et al., 2017) a taxa de sedimentação estimada (0,24 

mm.ano
-1

) indica uma deposição de aproximadamente 30 cm de depósitos pelíticos em 
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Anavilhanas. Tais resultados reforçam a ideia de que as ilhas de Anavilhanas, que possuem 

pouco processo erosivo, ainda consistem em áreas de deposição ativa, ou seja, mesmo com 

uma baixa taxa de sedimentação em função da pouca carga de sedimentos suspensos 

transportados pelo Rio Negro, as ilhas permanecem em um contínuo e muito lento processo 

de formação.  

Dados apresentados por Barbosa (2015) e Cunha (2017) mostram que a deposição dos 

pacotes sedimentares das ilhas não ocorreu de forma contínua, onde períodos de maior e 

menor taxa de sedimentação podem ser inferidos, além da presença de níveis de paleossolos 

que indicam a ausência de deposição em determinados períodos do Holoceno. Para Cunha 

(2017) a variação da precipitação na bacia do Rio Negro, sobretudo na bacia do Rio Branco, 

teria influenciado diretamente o aporte de sedimentos para Anavilhanas. Essa variação seria 

devido à migração da ZCIT, onde maiores e menores amplitudes da precipitação teriam 

consequência direta na deposição de sedimentos arenosos e lamosos, respectivamente.  

Considerando o cenário hidrossedimentar atual de Anavilhanas e sua vulnerabilidade 

aos impactos humanos, como regulação do regime do Rio Branco pela UHE de Bem Querer 

ou com alteração do padrão sazonal de migração da ZCIT devido à mudança do clima, a 

manutenção deste ecossistema não será possível e sua paisagem, fauna e flora poderá ser 

profundamente alterada. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

Imagem aérea da região central do Arquipélago de Anavilhanas. Julho de 2017. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esta tese buscou compreender a variabilidade temporal e espacial da descarga líquida, 

do sedimento suspenso e do carbono orgânico dissolvido no baixo Rio Negro e em 

Anavilhanas através da integração de dados observacionais e de sensoriamento remoto. Do 

ponto de vista fluvial o arquipélago de Anavilhanas possui como principal papel atuar como 

reservatório de água e sumidouro matéria suspensa no baixo curso do Rio Negro (Figura 70). 

Esta função em conjunto com outras características ambientais faz de Anavilhanas um 

importante filtro da qualidade e quantidade da água disponível o baixo curso do Rio Negro. 

 
Figura 70. Modelo esquemático representando o papel de Anavilhanas em relação ao fluxo de água, CSS, COD 

no baixo curso do Rio Negro. 

 

A descarga líquida média de 35.000 m³ s
-1

 (período 2006 ‒ 2017) coloca o Rio Negro 

entre os maiores rios do mundo em volume de água, porém com grande regularidade 

interanual (Qmax/Qmin ≈ 1) e baixo transporte de sedimento suspenso (< 10 mg L
-1

). O fluxo 

sólido médio anual da bacia foi estimado entre 1 e 9 milhões de toneladas por ano, em função 

da metodologia utilizada. Por outro lado, a elevada concentração de COD, em conjunto com o 

grande e regular volume de água, faz desta bacia a principal e mais constante fonte de carbono 

orgânico dissolvido para o Rio Amazonas. 
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O barramento hidráulico do Rio Solimões, a baixa declividade da superfície d’água e 

as ilhas de Anavilhanas contribuem para reduzir a velocidade média do Rio Negro, e com 

isso, retém água e sedimentos em Anavilhanas, principalmente no período de enchente e 

cheia. Essas afirmações baseiam-se nas seguintes evidências: 

 Predomínio de um balanço positivo entre o volume de entrada e saída da descarga 

líquida de Anavilhanas. 

 Os principais controles hidrogeomorfológicos do Rio Negro antes e depois de 

Anavilhanas são a redução da velocidade (-35%) e o grande aumento da profundidade 

média do canal (+120%).  

 O Rio Negro em Anavilhanas é um sistema fluvial com pouca energia disponível (ω < 

1,80 W/m²) para realizar erosão e transportar sedimentos suspensos ou de fundo.  

 Predomínio de um balanço negativo no volume de entrada e saída da descarga sólida 

de Anavilhanas, com redução de até 60% da CSS do Rio Negro entre a confluência 

com o Rio Branco e Manaus. 

No interior do arquipélago os dois canais principais do Rio Negro não apresentam 

diferenças na descarga líquida e velocidade média do fluxo, porém a diferença no transporte 

do fluxo sólido é da ordem de 50%, com impactos sobre a óptica hidrológica de Anavilhanas. 

Foi observado que o sedimento suspenso do Rio Branco modifica as propriedades ópticas 

aparentes e inerentes do Rio Negro em Anavilhanas, principalmente no canal próximo da 

margem esquerda do arquipélago. A grande concentração de COD e baixa CSS fazem do Rio 

Negro, em Anavilhanas, o hidrossistema com o maior coeficiente de absorção da luz (≈ 8,00 

m
-1

 em 440 nm) e com a menor reflectância de sensoriamento remoto (Rrs < 0,018 sr
-1

 no 

visível) na bacia Amazônica. A forte atenuação da luz na água do Rio Negro limita a 

disponibilidade de energia na zona eufótica a uma profundidade máxima de 2 metros. 

Apesar das relações empíricas serem válidas somente para o conjunto de dados 

analisados, os modelos avaliados indica que a reflectância de sensoriamento remoto pode ser 

utilizada como indicador do carbono orgânico dissolvido e do sedimento suspenso na bacia do 

Rio Negro, o que possibilita o uso de sensores multiespectrais orbitais ou aerotransportados. 

Por outro lado, o coeficiente de atenuação vertical da luz na região do visível apresentou 
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baixa variabilidade espacial e temporal, com pouco potencial para estimar os componentes 

ópticos ativos do Rio Negro, como o COD e a CSS. 

Em relação à dinâmica hidrossedimentar recente, o arquipélago de Anavilhanas possui 

um lento e contínuo processo de reter sedimentos, oriundos principalmente do Rio Branco. A 

taxa de acumulação de sedimentos atual em Anavilhanas (entre 0,20 e 0,40 mm.ano
-1

) é 

aproximadamente oito vezes menor que a estimativa do período de formação do arquipélago. 

Assim, as estimativas de idade de formação Anavilhanas (< 7.000 anos) não são compatíveis 

com as condições atuais do Rio Negro. 

Segundo Latrubesse e Franzinelli (2005) o Rio Negro passou por uma extrema 

redução na quantidade de sedimentos finos transportados durante a transição do Pleistoceno 

para o Holoceno, modelo que indica mudança de um sistema fluvial com grande carga de 

sedimentos suspensos para um sistema de águas pretas durante a formação de Anavilhanas. 

Por outro lado, ao se considerar que águas pretas e com pouca carga sedimentar sempre 

predominaram na bacia, devido a presença de terrenos antigos e tectonicamente estáveis do 

Escudo das Guianas, e que este arquipélago tem sua gênese ligada à dinâmica 

hidrossedimentar de um rio que drena os escudos, então seu processo de formação deve ter 

idade superior a 40 mil anos. 

A despeito do breve recorte temporal analisado, os resultados obtidos nesta pesquisa 

fornecem subsídios para um melhor entendimento do funcionamento fluvial atual de 

Anavilhanas, bem como lança questões sobre sua origem. Os dados observados e estimados 

com uso de satélites poderão servir como linha de base para avaliação da redução do 

sedimento suspenso no baixo Rio Negro devido aos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do 

Rio Branco, notadamente na construção da UHE de Bem Querer com seus estudos de 

impactos ambientais atualmente em execução.  

Uma vez que a diversidade ecológica e o uso sustentável deste ambiente fluvial 

dependem do clima atual, do regime natural dos rios Negro e Branco, bem como da 

manutenção da floresta em pé, a conservação da qualidade e quantidade d’água da bacia do 

Rio Negro é fator chave para a sustentação deste importante ecossistema amazônico. Neste 

sentido, as principais recomendações desta pesquisa são: 
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 Continuar o monitoramento da descarga líquida e dos parâmetros físico-químicos da 

água em seções localizadas a montante, no interior e a jusante de Anavilhanas. 

 Incluir o monitoramento do sedimento suspenso nas atividades de gestão do Plano de 

Manejo do Parque Nacional de Anavilhanas. 

 Incluir nos debates e estudos de EIA/RIMA os impactos direitos e indiretos do 

represamento do Rio Branco sobre o regime hidrológico e sedimentar do baixo Rio 

Negro. 

 Criar estações virtuais de monitoramento sedimentométrico do Rio Negro por meio 

dos satélites multiespectrais no sistema HidroSat da Agência Nacional de Águas. 

 Usar sensores multiespectrais aerotransportados (VANT/Drone) para monitorar a 

qualidade d’água, especialmente o sedimento suspenso, na região da margem esquerda 

do Arquipélago. 

 Investigar a variação temporal das propriedades ópticas inerentes (absorção e 

espalhamento) dos Rios Negro e Branco. 

 Integrar dados hidrológicos, sedimentares, filogeográficos e geocronológicos em 

estudos sobre a evolução do Rio Negro e sua relação com a origem do arquipélago de 

Anavilhanas. 
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ANEXO I 

A geometria de aquisição dos dados de Rrs seguiu as recomendações de Mobley (1999), com 

direção de visada do sensor Lu com 40° do nadir e 135° do sol (Figura 71). Avaliou-se a 

variação da Rrs em função da mudança do ângulo de visada do sensor Lu nos seguintes 

valores: 35°, 45°, 50°, 55° e 60°. A Figura 72 apresenta resultados obtidos da análise de 

sensibilidade da Rrs no Rio Negro em relação à variação do ângulo de visada do sensor que 

registra a radiância da água. A Rrs utilizando o sensor de Lu com angulo de 35° é pouco 

afetada em relação aos valores coletados em 40°. A partir de 45° o maior impacto ocorre nos 

comprimentos de ondas das bandas do azul (455-500 nm) e verde (500-600 nm), chegando a 

ter um aumento de 400% com Lu em 60° (Figura 72b). Na banda do vermelho (620-760 nm) 

a variação foi inferior a 15% para a Rrs estimada no sensor Lu com 35° e 45º do nadir, 

enquanto que para o infravermelho próximo (760-900 nm) a variação máxima observada foi 

de 28%. 

 

 

Figura 71. Configuração geométrica dos radiômetros para medir a Rrs, conforme Mobley (1999). Fonte: 

adaptado de ANA (2013). 

 



155 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 72. Rrs obtida com Lu em diferentes ângulos (a). Variação da Rrs normalizada em relação ao Lu = 40° (b). 
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ANEXO II 

Na avaliação dos resultados das classificações das unidades fluviais de Anavilhanas a 

acurácia global apresentou valores iguais ou superiores a 90% para todos os mapas. O índice 

kappa variou entre 0,80 a 0,97 conforme os dados apresentado na Tabela 26 a seguir. A menor 

exatidão do produtor para o mapeamento da classe água (relacionado aos erros de omissão) 

foi observada na imagem Landsat 5 de 2010, e para a classe não água (ilhas e barras) foi na 

imagem Sentinel-1 (S-1A) de novembro de 2017. 

 

Tabela 26. Acurácia global, índice Kappa e exatidão do produtor das imagens classificadas. 

Imagem 

Acurácia 

Global 

Indice 

Kappa 

Exatidão do produtor 

Água Não água 

S-1A Jul/17 98% 0.97 100% 96% 

S-1A Nov/17 92% 0.83 93% 90% 

Landsat 5 Out/2010 92% 0.80 84% 95% 
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ANEXO III 

Perfis transversais do rio Negro e dos canais de Anavilhanas. Medições realizadas em março de 2017. LB = 

margem esquerda. RB = margem direita. 
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AN13 

 
Lago Apacú (AN4) – junho de 2017 
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ANEXO IV 

Publicações resultantes desta Tese: 

MARINHO, R. R.; FILIZOLA, N. P.; MOREIRA, W. P.; OLIVEIRA, T. C. O projeto 

HIDROGEOS-NEGRO no arquipélago de Anavilhanas, Novo Airão (AM): resultados 

iniciais. Geonorte, vol. 10, 2019. pp. 153–167. 

MARINHO, R. R.; MARTINEZ, J-M.; HARMEL, T.; FILIZOLA, N. P. Modification of 

water optical properties due to flood dynamics in the Rio Negro, Amazon basin: implications 

for passive satellite remote sensing. Manuscrito as ser submetido para publicação no periódico 

Remote Sensing.  

MARINHO, R. R.; FILIZOLA, N. P.; CREMON, E. Study of suspended sediment in 

Anavilhanas Archipelago, Negro River, Amazon Basin. Artigo a ser submetido para 

publicação no periódico Waters. 
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