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Resumo – A altimetria espacial é uma técnica utilizada para o monitoramento das variações dos 

níveis (cota) das águas continentais. A grande vantagem é a obtenção de dados onde os 

instrumentos de medida convencionais não estão presentes. Este estudo apresenta uma avaliação do 

conjunto de dados da missão ENVISAT observando durante 8 anos o rio Negro. Através de 39 

estações virtuais a variação dos níveis de altura pode ser monitorada em áreas que tem carência de 

dados in situ, o que demonstra com clareza a ausência de monitoramento. A validação mostrou 

resultados com uma precisão de 40 cm de rms, oferecendo a possibilidade de fazer a observação 

dessas áreas em um programa de longo prazo hidrológico. O regime hidrológico é caracterizado por 

uma curva multimodal de cheia, que apresenta uma rápida ascensão e lenta recessão. A estiagem 

ocorre durante o período de Outubro a Fevereiro, a cheia ocorre entre Maio e Julho. Os valores de 

coeficiente de variação demonstram valores mais elevados à jusante e menores à montante. Em 

geral a missão ENVISAT demonstra sucesso no monitoramento das diferenças de nível das águas 

continentais. 

 

Abstract – Satellite radar altimetry has the ability to monitor variations in surface water height 

(stage) for continental waters. A clear advantage is the provision of data where traditional gauges 

are absent. Here, an evaluation of the ENVISAT data set is presented for the 8 years of this mission 

of the Negro River. With an initial study group of 39 virtual stations, height variability at many 

ungauged locations can be observed, the range reflecting the clarity of the variations in lieu of 

instrument limitations. Validation shows the results can be accurate to 40 cm rms, offering the 

potential to observe these regions as part of a long-term hydrological monitoring program. The 

hydrological regime is characterized by a multimodal flood wave, fast rise and slow recession. 

Drought has occurred during the months of October to February, and the flood has occurred during 

May to July. The coefficients of variation of the water stage denote higher values downstream while 

the values much lower upstream reaches. Overall, the altimetry results demonstrate that the 

ENVISAT mission is successfully monitoring the transient flood waves of this continental-scale 

river. 
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1. INTRODUÇÃO 

A bacia Amazônica é caracterizada por possuir uma imensa superfície inundada (37% da 

América do Sul), mais, sobretudo pelo nivelamento da planície aluvial, que apresenta uma 

baixíssima declividade (1 cm/km) (Guyot et al. 1993b e 1994). Os rios da região Amazônica 

apresentam leitos de largura extensa, tendo numerosos braços de escoamento da água. Os eixos 

fluviais da bacia Amazônica são verdadeiras vias de comunicação humanas e corredores de grande 

importância socioeconômica para a bacia, onde parte de suas atividades encontra-se, com 

freqüência, exposta às enchentes causadas pelo constante avanço e recuo das águas na 

região.(Neves et al.2005b) Durante as cheias, as águas da superfície dos grandes rios entram nos 

lagos podendo permanecer vários meses, alterando o valor do pico da cheia, que progridem 

lentamente e grandes superfícies são temporariamente inundadas. Em período de vazante, as águas 

estocadas são liberadas, aumentando o valor da estiagem. Esses grandes lagos agem como 

reservatórios naturais afetando o ciclo hidrológico do curso principal do rio Amazonas e dos seus 

principais afluentes e conseqüentemente o ciclo hidrológico global. A prioridade, em termos de 

conhecimento dos rios amazônicos, reside na caracterização de seus escoamentos hidráulicos (ou 

hidrodinâmicos), i. e., a forma como o excedente de água se propaga dos rios para as áreas 

adjacentes. 

Porém toda tentativa de caracterização dos recursos hídricos na Amazônia sofre de carência 

de dados, uma vez que um sistema de monitoramento, que seja perene, homogêneo e que produza 

dados rapidamente acessíveis, necessita da coleta de várias informações, entre elas dados 

pluviométricos, observações dos níveis d’água dos lagos e rios e, de medidas de vazões, cujo custo 

de instalação é altíssimo (Alsdorf, 2001a). A rede de monitoramento hidrológico da bacia 

Amazônica, mantida pela Agencia Nacional de Águas dispõem de 435 réguas linimétricas(ANA, 

2011), cuja densidade é bastante baixa, somente 0,000063 réguas/km² penalizando e limitando a 

compreensão das variabilidades e incertezas que envolvem a predição do ciclo hidrológico na bacia. 

O sensoriamento remoto, representa-se por sua vez, como uma ferramenta de grande 

importância para a aquisição de informações sobre regiões extensas, com complexa variabilidade 

sazonal e de difícil acesso como a região Amazônica. As vantagens no uso do sensoriamento 

remoto no meio ambiente são muitas, dentre elas destacam-se: possibilidade de imagear áreas 

cobertas por nuvens, capacidade de penetração na vegetação, areia, e superfícies com camadas de 

neve, capacidade de iluminação própria (sensor ativo), possibilitando que o ângulo de iluminação 

seja controlado e a cobertura ser obtida em tempos específicos, até mesmo durante a noite, 

permitindo atingir maior resolução espacial. (Jensen, 1986).  
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Neste contexto, a altimetria espacial, permite uma visualização da superfície em escala 

continental, sobretudo nas regiões de difícil acesso, sendo a única fonte com potencial para alcançar 

a medição dos extensos rios da bacia Amazônica, de forma homogênea, continua e freqüente, com 

detalhamento espacial e temporal que as redes superficiais de observação não permitem (Calmant e 

Seyler, 2006). A altimetria espacial se baseia nas medidas instantâneas que os satélites fazem da 

superfície oceânica através da emissão de onda do nadir do satélite, calculando o tempo que leva a 

emissão da onda até a recepção de um eco.  

Esse estudo baseado na técnica de altimetria espacial tem como objetivo analisar a variação 

espacial e sazonal, bem como caracterizar o regime hidrológico do rio Negro. Foram utilizados os 

dados altimétricos de nível de agua obtidas através de estações virtuais, com o algoritmo (Ice-1) do 

satélite ENVISAT. 

 

Figura 01 – Cobertura espacial da missão ENVISAT na bacia Amazônica 

2. MATERIAIS & MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A bacia do rio Negro (Figura 02) possui cerca de 700000 km² o que corresponde a cerca de 10% da 

bacia Amazônica, onde o rio Negro é o seu principal tributário, o segundo maior rio do mundo em 

volume de água (IBAMA, 2007), com uma vazão média anual de 29 x 10³ m³ /s, sua precipitação 

varia de 3500 mm/ano perto de sua nascente a 2137 mm/ano na sua foz (Villar et al., 2009). O rio 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  Página 4 

Negro nasce na Colôbia com o nome de rio Chamusiqueni, em seguida recebe a denominação de rio 

Guainia, para finalmente receber o nome de rio Negro, após receber as águas do canal Casiquiare. 

Segue a direção geral sudeste até chegar ao rio Solimões onde formam o rio Amazonas. 

 

Figura 02 – Localização da bacia do rio Negro objeto deste estudo e estações virtuais (pontos em amarelo). Mosaico de 

imagens JERS-1 no período de cheia. 

2.2. Dados 

2.2.1. Dados in situ 

A série temporal de nível de água da estação linimétrica São Felipe (0,371°N;67,312°W) 

utilizada neste estudo foi obtidas da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas 

(ANA), disponível no site Hidroweb. 

2.2.2. Dados Altimétricos 

Em março de 2002 a ESA lançou o satélite ENVISAT que é o maior satélite construído para 

observação da Terra até agora. O ENVISAT está posicionado na mesma órbita do satélite ERS-2, os 

dados recolhidos por eles são utilizados para estudo cientifico da Terra, analise ambiental e 

alterações climáticas. Os dois grandes objetivos da missão ENVISAT são: coletar séries temporais 

do meio ambiente em escala global para observar suas tendências, melhorando o monitoramento e 

controle dos recursos naturais e contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos que 

ocorrem na parte sólida da Terra. (Gardini et al., 1995). Esse satélite pesa mais de 8 toneladas e é 
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constituído por 10 aparelhos que permitem uma analise rigorosa da atmosfera, continentes, oceanos 

e gelo do planeta. (Wehr e Attema, 2001), são eles: Advanced Sitnthetyc Aperture Radar (ASAR), 

Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars (GOMOS), Medium Resolution Imaging 

Spectrometer (MERIS), Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS), 

Radar Altimeter 2 (RA-2), Micro Wave Radiometer (MWR), 2 sistemas de posicionamento precisos 

DORIS e Laser RetroReflector (LRR). (Silva, 2010) 

Para assegurar um tempo de vida adicional o satélite de ENVISAT moveu-se para uma órbita 

a uma altitude média de 782 km em 22 de outubro de 2010. A resolução temporal passou de 35 dias 

para 30 dias.  

Os registros de dados geofísicos (Geophysical Data Records – GDRs), processados e 

disponibilizados pelo Centre de Topographie des Océans et de l'Hydrosphère – CTOH do 

Laboratoire d´Études en Geophysique et Océanographie Spatiales – LEGOS, para uso no presente 

estudo proveniente da missão ENVISAT, utilizando-se o algoritmo standard de tratamento de FO 

Ice-1, foram obtidos entre as coordenadas geográficas 90°W a 40°W e 13°N a 21°S. Extraíram-se 

do CTOH 90 traços, totalizando 93 ciclos de 10/2002 a 10/2010. Foram desenvolvidos programas 

em linguagem Fortran para cada algoritmo standard de tratamento das FOs do satélite ENVISAT 

(Ocean, Ice-1, Ice-2 e Sea-ice) que permitem calcular a posição à 20Hz (i.e., 1/20
éssimo

 de segundo)  

da medida altimétrica com data, latitude, longitude e altura do plano de água a partir da equação da 

órbita do satélite com as devidas correções ambientais e geofísicas que permitem a criação das 

bases de dados para utilização no programa Virtual ALtimetry Station – VALS (VALS, 2011). 

2.3. Elaboração das Estações Virtuais 

Uma estação virtual pode ser feita em cada interseção de um traço de satélite altimétrico com 

uma lâmina de água, onde se pode obter uma série temporal da altura do plano de água (Silva, 

2010). Foi desenvolvida e testada uma metodologia manual para criação das estações virtuais pela 

seleção dos dados correspondentes ao cruzamento do plano de água, adaptadas as variações no 

tempo e no espaço, permitindo uma seleção tridimensional dos dadosem um espaço superfície 

profundidade através do programa VALS (Virtual ALtimetry Station) (VALS, 2011), descrito em 

Silva et al (2010), partindo-se de um polígono definido no software Google Earth 6.0.3(Google 

earth, 2011), para que se obtenha uma seleção prévia dos dados. Em seguida o arquivo é lido pelo 

software VALS para uma seleção refinada dos dados permitindo-se extrair apenas os pontos 

correspondentes à superfície lâminas de água do corpo hídrico, excluindo as medidas que são 

indesejáveis, como contaminação do sinal pela presença de bancos de areia, margens e vegetação. 

Concluindo-se com a extração das séries temporais de altura altimétrica do nível da água, 
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calculadas para a média e a mediana dos dados selecionados para cada ciclo. Adicionalmente, as 

alturas que antes eram elipsoidais foram convertidas em altidudes, utilizando-se o modelo de 

ondulação geoidal EGM2008 desenvolvido por (Pavlis et al.2008). 

O estudo do Rio Negro foi feito com 39 estações virtuais, utilizando algoritmo Ice-1 para do 

satélite ENVISAT, sendo um dos algoritmos que se adapta às medições altimétricas em águas 

continentais (Frappart et al., 2006, Silva et al, 2010). As estações virtuais estão apresentadas na 

Figura 2 e descriminadas na Tabela 1. 

Tabela 01 – Estações virtuais elaboradas da no rio 01. 

NOME DA 

ESTAÇÃO 

VIRTUAL 

LATITU

DE  

(°) 

LONGITU

DE  

(°) 

COTA 

MÍNIMA 

MÉDIA 

(m) 

COTA 

MÁXIMA 

MÉDIA 

(m) 

AMPLITU

DE 

MÉDIA 

(m) 

DISTÂNCIA 

DA FOZ (km) 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

NEGRO_665 2,004 -70,008 189,91 190,97 1,06 1947,15 0,42 

NEGRO_708 1,986 -69,831 169,90 172,04 2,15 1925,09 0,65 

NEGRO_121 2,305 -69,356 143,50 146,40 2,90 1792,01 0,85 

NEGRO_164 2,351 -69,031 129,93 132,08 2,15 1726,48 0,78 

NEGRO_579 2,376 -68,653 105,67 110,17 4,49 1653,51 1,63 

NEGRO_622 2,269 -68,331 97,59 102,99 5,40 1598,92 2,06 

NEGRO_035 2,692 -68,004 89,58 92,50 2,91 1504,86 1,39 

NEGRO_078 2,671 -67,524 81,22 86,00 4,79 1422,87 2,53 

NEGRO_493_01 2,396 -67,22 78,20 84,08 5,88 1372,96 2,89 

NEGRO_493_02 2,315 -67,202 77,97 83,47 5,50 1362,30 2,81 

NEGRO_493_03 2,142 -67,164 77,27 82,90 5,63 1340,02 2,89 

NEGRO_493_04 0,869 -66,885 71,13 76,76 5,63 1284,44 3,16 

NEGRO_563_01 1,748 -67,009 74,50 80,88 6,39 1169,72 3,16 

NEGRO_563_02 0,919 -67,191 69,61 75,71 6,10 1131,69 3,34 

NEGRO_563_03 0,722 -67,234 68,04 74,27 6,24 1106,18 3,40 

NEGRO_563_04 0,563 -67,269 66,91 72,76 5,85 1086,45 3,34 

NEGRO_563_05 0,529 -67,276 66,66 72,32 5,66 1080,51 3,17 

NEGRO_563_06 0,375 -67,31 65,38 70,88 5,49 1060,11 3,09 

NEGRO_563_07 0,256 -67,337 64,44 69,78 5,34 1046,66 3,05 

NEGRO_994 -0,228 -66,725 38,17 44,13 5,96 926,01 4,72 

NEGRO_493_05 -0,325 -66,622 38,21 42,45 4,23 853,89 4,93 

NEGRO_450 -0,32 -66,026 34,99 38,96 3,97 943,24 5,05 

NEGRO_951 -0,309 -65,907 33,35 37,68 4,33 839,92 5,40 

NEGRO_908 -0,369 -65,318 30,38 34,39 4,01 764,21 5,77 

NEGRO_407_01 -0,416 -65,165 30,06 34,10 4,04 746,03 5,58 

NEGRO_364 -0,447 -64,617 27,05 30,55 3,50 676,86 5,05 

NEGRO_865 -0,374 -64,456 26,46 29,55 3,09 656,00 4,79 

NEGRO_822 -0,311 -63,868 24,02 27,36 3,35 589,12 5,50 

NEGRO_321 -0,328 -63,747 23,32 26,81 3,49 574,65 5,96 
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NEGRO_278_01 -0,628 -63,219 20,20 24,47 4,26 504,05 7,73 

NEGRO_779 -0,959 -62,89 18,23 23,58 5,35 446,47 10,05 

NEGRO_736_01 -1,116 -62,608 17,45 23,32 5,87 409,72 11,62 

NEGRO_235 -1,254 -62,107 16,10 23,98 7,88 351,15 14,80 

NEGRO_192_01 -1,369 -61,945 15,44 23,52 8,08 329,61 15,90 

NEGRO_650 -1,923 -61,348 13,27 22,37 9,09 229,46 17,08 

NEGRO_693 -2,075 -61,207 12,55 21,80 9,25 207,35 18,80 

NEGRO_106 -2,647 -60,789 11,75 21,40 9,65 124,16 20,47 

NEGRO_149 -3,065 -60,271 10,77 20,63 9,86 47,36 21,67 

NEGRO_564 -3,071 -60,164 11,07 20,51 9,44 35,71 21,07 

 

2.4. Elaboração das séries temporais altimétricas 

As séries temporais altimétricas foram obtidas utilizando-se as medianas das medidas 

altimétricas e associando-se uma dispersão à mediana, de forma a caracterizar a qualidade e 

confiabilidade dos resultados obtidos. Tal dispersão foi calculada pelo desvio absoluto da mediana 

(Eq. 01): 

     
 

   
          

 

   

                                                                                              

sendo n o número de medidas selecionadas, Hi a iéssima medida altimétrica selecionada, e Hméd a 

mediana das medidas selecionadas.  

Adicionalmente, as alturas elipsoidais da superfície da água das séries temporais altimétricas 

foram convertidas em alturas geóidais (i.e, cota altimétrica), empregando-se o modelo de ondulação 

geoidal EGM2008 desenvolvido por Pavlis et al. (2008).  

2.5. Validação dos dados altimétricos 

Considerando-se que nenhuma mudança hidrológica seja evidenciada entre o traço do satélite 

e a posição da estação linimétrica, a qualidade das séries temporais altiméticas foi analisada através 

da comparação direta por regressão linear das cotas altimétricas com as medidas da estação 

linimétrica computando-se o valor eficaz ou RMS (Root Mean Square), definido pela Eq. 02:  

      
            

  
   

 
                                                                                                                    

sendo n o numero de medidas, H1,i as medidas altimétricas e H2,i as medidas da régua linimétrica. 
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2.6. Caracterização do regime hidrológico 

Os rios são cursos de água que transportam escoamentos concentrados com superfície livre 

alimentados pelas águas advindas de precipitações pluviais ou da contribuição subterrânea (Silva et 

al., 2003) apresentam a forma mais visível de escoamento superficial da bacia hidrográfica fazendo 

parte integrante do ciclo hidrológico (Chistofoletti, 1981). A vazão é a principal grandeza que 

caracteriza um rio (Villela e Mattos, 1975) sendo variável no tempo e no espaço e tida como 

estocástica (Tucci, 2001). Essa variabilidade representada pela subida e descida das águas 

consideradas no decorrer de um ano civil (janeiro a dezembro) ou um ano hidrológico (ciclo de 

vazante-cheia-vazante) corresponde ao regime fluvial ou regime hidrológico do rio.  

Para a caracterização do regime hidrológico destaca-se primeiramente a representação gráfica 

das informações hidrológicas por meio de séries temporais de altura da lâmina da água, com o 

intuito de observar o comportamento das cotas ao longo do tempo de registros altimétricos (i.e, 

2002 a 2010) verificando-se a existência de periodicidade e estacionariedade, assim como, a 

possível existência de anomalias.  

No sentido de facilitar a identificação de períodos sazonais foram elaborados cotagramas para 

cada série temporal calculando-se as médias mensais anuais das cotas altimétricas utilizando-se a 

metodologia proposta por Bittencourt e Amadio (2007). Foi considerado para delimitar o período de 

cheia, o valor médio menos o desvio padrão calculado para as cotas altimétricas máximas anuais. 

Igualmente, utilizando a média acrescida do desvio padrão das cotas altimétricas mínimas anuais, 

foi definido o valor limítrofe para o período de estiagem.  

Segundo Chow (1964) a variabilidade do regime fluvial pode ser examinada e detalhada com 

maior precisão atribuindo-se parâmetros estatísticos à representação gráfica. Para este estudo 

calculou-se a amplitude média da superfície da água obtida através dos dados resultantes do 

cotagrama e o coeficiente de variação da cota altimétrica como parâmetro de distribuição auxiliar na 

avaliação da variabilidade do regime hidrológico em questão.  

A equação que define a amplitude média é dada por: 

        
             

                                                                                                                           

sendo    a amplitude média da lâmina de água,   máx a cota máxima do cotagrama e   mín a cota 

mínima do cotagrama. 

Para o cálculo do coeficiente de variação, primeiramente é necessário conhecer a média e o 

desvio padrão da série temporal. De acordo com Montgomery e Runger (2003) a medida do desvio 
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padrão fornece informações complementares à informação contida na média avaliando a dispersão 

do conjunto de valores. Para o cálculo do desvio padrão aplicou-se a Eq. 04 

    
   

          

   
                                                                                                               

sendo   o desvio padrão da cota altimétrica, H a cota altimétrica,    a média das cotas altimétricas é 

n o numero de medidas. 

O cálculo do coeficiente de variação por sua vez, foi expresso pelo inverso da média das cotas 

altimétricas pelo seu desvio padrão, obtido para cada série temporal ao longo do rio, assim tem-se a 

Eq. 05 

   
 

  
                                                                                                                                          

sendo    o coeficiente de variação da cota altimétrica,   o desvio padrão das cotas altimétricas e    

a média das cotas altimétricas. 

Com vistas à representação espacial da amplitude, foi confeccionado um mapa utilizando-se o 

sistema de informações geográficas ARCVIEW GIS 3.3. Para tanto, estabeleceram-se intervalos de 

classe e, a estas, associadas cores que permitam uma visualização melhor dos resultados. 

3. RESULTADOS & ANÁLISES 

3.1. Estações Virtuais 

O presente estudo está fundamentado na análise dos dados altimétricos do rio Negro 

provenientes do satélite ENVISAT. Um conjunto de 39 estações virtuais (Tabela 1) teve seus dados 

analisados, separadamente, para a geração das séries temporais altimétricas. A localização das 

estações virtuais pode ser observada na Figura 1.  

Roux et al. (2010) descreve diversas metodologias para a determinação de séries temporais de 

nível de água com dados altimétricos (i.e., estação virtual) utilizadas nos estudos de hidrossistemas 

continentais, sendo que a seleção regular dos dados altimétricos houvera obedecido critério 

exclusivamente geográfico, isto é, um retângulo delimitado pelas latitudes e longitudes mínimas e 

máximas, sem qualquer critério para eliminação dos ruídos provenientes do tamanho da faixa 

imageada. 

A metodologia manual descrita em Silva et al. (2010) e validada em Roux et al. (2010) e 

Seyler et al. (2008), permite uma seleção tri-dimensional dos dados em um espaço superfície-
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profundidade através do programa VALS (Virtual ALtimetry Station) utilizando o mosaico de 

imagens do Google Earth como segundo plano, apresentando diversos tratamentos da medida 

altimétrica, como a seleção individualizada de cada medida por ciclo e múltiplas correções do efeito 

de afastamento em relação ao nadir (off-nadir). A partir do emprego da ferramenta VALS, 

selecionam-se, com maior confiabilidade, os dados altimétricos sob qualquer plano de água para 

cada passagem do satélite. 

Sob o traço 121 do satélite ENVISAT, é mostrado, na Figura 03, um exemplo de estação 

virtual utilizando-se o algoritmo ice-1. Na Figura 03.a, o satélite ENVISAT cruza o rio Negro no 

sentido sul-norte.  O perfil hidrológico medido pelo altímetro durante o trajeto do ENVISAT é 

mostrado na Figura 03.b, onde cada linha representa um ciclo de passagem do satélite, e os pontos 

indicam as médias da medida do altímetro a um segundo. Observa-se que, com uma seleção 

somente geográfica, podem ser selecionados dados que não são de medidas de altura de água, mas 

medições nas margens do rio ou no solo. Por outro lado, com a ferramenta usada para este estudo, 

pode-se fazer uma seleção mais refinada dos dados altimétricos, abstraindo-se, para cada traço do 

satélite, medidas efetivamente de altura de água, tanto na cheia como na vazante. Na série temporal, 

observam-se bons resultados com pequenas dispersões nas medidas (Figura 03.c). 
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Figura 03 – Criação da estação virtual sobre o traço 121 do satélite ENVISAT através do programa VALS. 

a) Trajetória do satélite ENVISAT no sentido sul-norte, traço 121 que cruza o rio Negro. Seleção dos dados altimétricos 

através do polígono amarelo. Mosaico de imagens do Google Earth em segundo plano.  

b) Perfil hidrológico medido pelo altímetro RA-2 do satélite ENVISAT, em formato parabólico. Seleção normal dos 

dados altimétricos está em vermelho; seleção para aplicação da correção do efeito off-nadir está configurada em 

amarelo, enquanto as medidas com as correções efetuadas aparecem em verde. À direita da figura, aparece o quadro 

com as médias e medianas para as seleções efetuadas para cada ciclo, com ou sem correção do efeito off-nadir, que 

podem ser escolhidas quando da seleção final dos dados altimétricos mostrados no Google Earth, à esquerda, em 

vermelho. 

c) Série temporal altimétrica elaborada com o algoritmo Ice-1. 

3.2. Validação dos dados altimétricos 

O estudo de validação das séries temporais de nível de água foi conduzido utilizando-se a 

estação virtual NEGRO_536_06 e a estação linimétrica São Felipe posicionada abaixo do traço 536 

do ENVISAT. As estações estão localizadas próximo à foz do rio Içana onde a largura do rio Negro 

é de aproximadamente 935 km. O RMS entre as diferenças de níveis de água é 34 cm, comparável 

com os valores encontrados nos estudos de validação em rios Amazônicos conduzidos por Silva et 

al. (2010) onde 70% das séries temporais elaboradas com dados do satélite ENVISAT apresentaram 

RMS inferior a 40 cm. 

 

Figura 04 – Validação dos dados altimétricos para o rio Negro. Mosaico de imagens Google Earth, em segundo plano. 

3.3. Regime hidrológico do rio Negro 

Inicialmente, foram gerados 39 cotagramas (Figura 05), um para cada estação virtual, a partir 

da análise estatística das médias mensais. Os gráficos foram gerados de maneira que se tornasse 

possível observar o comportamento do nível de água ao longo do ano, de modo a avaliar a 

sazonalidade durante os oito anos selecionados para estudo (2002 a 2010). A delimitação dos 

períodos sazonais é de grande importante para aplicações de metodologias referentes à coleta de 
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informações que estão relacionadas às diferenças hidrodinâmicas e hidro-morfológicas 

estabelecidas nos períodos de cheia e estiagem.  

NEGRO_665 NEGRO_708 NEGRO_121 

 
  

NEGRO_164 NEGRO_579 NEGRO_622 

 
  

NEGRO_035 NEGRO_708 NEGRO_493_01 

  
 

NEGRO_493_02 NEGRO_493_03 NEGRO_536_01 

   

NEGRO_493_04 NEGRO_536_02 NEGRO_536_03 

   

NEGRO_536_04 NEGRO_536_05 NEGRO_536_06 
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NEGRO_536_07 NEGRO_493_05 NEGRO_450 

   

NEGRO_994 NEGRO_951 NEGRO_908 

 
  

NEGRO_407 NEGRO_364 NEGRO_865 

   

NEGRO_822 NEGRO_321 NEGRO_278 

 
  

NEGRO_779 NEGRO_736 NEGRO_235 
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NEGRO_192 NEGRO_650 NEGRO_693 

   

NEGRO_106 NEGRO_149 NEGRO_564 

   

Figura 05 – Cotagramas do rio Negro referentes ao período estudado, onde são identificados os períodos de cheia e 

estiagem com um traçado contínuo e as cotas máximas e mínimas. 

Percebe-se claramente as características de sazonalidade do rio Negro, a inundação 

desenvolve-se sobre vários meses e permanece em sua superfície máxima durante algumas 

semanas, dando origem a um cotagrama multimodal, resultante do regime equatorial (Rodier, 1964 

e Molinier, 1997), com dois períodos hidrológicos bem definidos ao longo do ano e ascensões e 

recessões assimétricas. O período de enchente avança rapidamente e a vazante progride lentamente. 

Nas primeiras estações, à montante, quando o curso de água percorre o território colombiano, o 

cotagrama é multimodal, com a cheia apresentando um primeiro pico entre junho e agosto, onde as 

cotas máximas são encontradas mais freqüentemente no mês de junho. Um ou mais picos de 

magnitude inferior à máxima são encontrados no segundo semestre. A estiagem inicia-se em 

dezembro e se estende até março, apresentando, com mais freqüência, as cotas mínimas no mês de 

fevereiro. Após receber as contribuições do canal Casiquiare, na estação virtual sob o traço 536, 

distante 1284 km da foz do rio, o cotagrama é mais regular, embora bimodal. A cheia apresenta um 

pico máximo entre maio e julho e a estiagem se estendem de outubro a março. A partir da estação 

virtual NEGRO_650 distante 229 km da foz, o cotagrama apresenta-se sem relação direta com o das 
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estações anteriores, denotando uma ascensão lenta e recessão acelerada, influenciado fortemente 

pelos níveis de água do Rio Solimões. Este efeito de barragem hidráulica é largamente observado 

sobre vários quilômetros nos baixos cursos de todos os afluentes do Rio Solimões-Amazonas 

(Meade et al., 1991). Adicionalmente, é possível identificar que 82% tiveram o valor máximo anual 

no mês de junho, 10,3% em maio, 5,1% em julho e 2,6% em abril, enquanto que 56,4% tiveram o 

valor mínimo anual no mês de fevereiro, 15,4% em dezembro, 12,8% em janeiro, 10,8% em 

outubro e 5,1% em novembro. 

 

Figura 6 – Distribuição da amplitude média das estações virtuais com dados altimétricos do satélite ENVISAT no rio 

Negro. 

A Figura 06 mostra o mapa com distribuição da amplitude média dos cotagramas das 39 estações 

virtuais para o período de estudo, sendo descritas na Tabela 1. O regime hidrológico do rio Negro 

caracteriza-se por apresentar uma variabilidade significativa da lâmina de água (Tabela 1). 

Evidencia-se, na Figura XX, o crescimento da amplitude média em direção à foz, onde a primeira 

estação virtual NEGRO_665, situada na Colômbia, tem amplitude média de 1,08 m, a menor dentre 

todas as estações, enquanto a última estação, NEGRO_564, próximo à Manaus, tem amplitude 

média de 9,95 m, a maior dentre todas as estações situadas no rio Negro.  

Na Tabela 2 apresenta-se, para as 39 estações virtuais estudadas, o número de ciclos selecionados, a 

média das cotas altimétricas, o desvio padrão das cotas e o coeficiente de variação das cotas.  

 

 

 

Tabela 2 – Estatísticas de média, desvio padrão e coeficiente de variação das cotas para as 29 estações virtuais 

estudadas. 
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Nome da SV Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de 

Variação 

NEGRO_665 191,33 0,808 0,42 

NEGRO_708 172,07 1,11 0,65 

NEGRO_121 145,55 1,23 0,85 

NEGRO_164 132,03 1,03 0,78 

NEGRO_579 108,42 1,76 1,63 

NEGRO_622 100,83 2,08 2,06 

NEGRO_035 91,97 1,277 1,39 

NEGRO_078 84,241 2,135 2,53 

NEGRO_493_01 81,438 2,352 2,89 

NEGRO_493_02 80,993 2,276 2,81 

NEGRO_493_03 80,263 2,321 2,89 

NEGRO_563_01 78,077 2,464 3,16 

NEGRO_493_04 74,24 2,342 3,16 

NEGRO_563_02 72,96 2,44 3,34 

NEGRO_563_03 71,571 2,432 3,4 

NEGRO_563_04 70,2 2,343 3,34 

NEGRO_563_05 69,932 2,214 3,17 

NEGRO_563_06 68,619 2,117 3,09 

NEGRO_563_07 67,587 2,061 3,05 

NEGRO_493_05 40,608 1,918 4,72 

NEGRO_450 37,444 1,845 4,93 

NEGRO_994 41,43 2,093 5,05 

NEGRO_951 35,991 1,944 5,4 

NEGRO_908 32,889 1,896 5,77 

NEGRO_407 32,519 1,816 5,58 

NEGRO_364 29,557 1,492 5,05 

NEGRO_865 28,699 1,374 4,79 

NEGRO_822 26,304 1,448 5,5 

NEGRO_321 25,783 1,538 5,96 

NEGRO_278 22,89 1,77 7,73 

NEGRO_779 21,381 2,149 10,05 

NEGRO_736 20,758 2,413 11,62 

NEGRO_235 20,163 2,985 14,8 

NEGRO_192 19,843 3,155 15,9 

NEGRO_650 19,139 3,269 17,08 

NEGRO_693 18,409 3,462 18,8 

NEGRO_106 17,893 3,662 20,47 

NEGRO_149 16,868 3,655 21,67 
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NEGRO_564 17,046 3,591 21,07 

 

A partir da análise da Tabela 2 é possível observar que os coeficientes apresentam valores 

baixos à montante aumentando gradualmente em direção à jusante.  Visto que, com o aumento da 

área de drenagem, a contribuição combinada dos diversos tributários das margens direita e esquerda 

e o efeito regulador das zonas de inundação, a oscilação tende a apresentar um leve amortecimento 

e a amplitude entre os picos de descida e subida torna-se maior. 

 

4. CONCLUSÕES 

A caracterização do regime hidrológica do rio Negro foi possível graças aos dados do satélite 

ENVISAT gerou os dados de níveis de água das estações virtuais do rio Negro e ao software VALS 

que possibilitou a seleção dos dados, a comparação feita com os dados in situ obteve resultados 

satisfatórios com 40 cm de rms. 

Nas primeiras estações, mais a montante, os cotagramas mostraram-se multimodais com suas 

sazonalidades bem definidas, recessões e ascensões assimétricas, Depois de receber as 

contribuições do canal Casiquiare o cotagramas passa a ser mais regular, embora bimodal. A partir 

da estação NEGRO_650 , a 229 km da foz, o cotagramas passa a não ter mais relação com os 

anteriores, denotando uma ascensão lenta e recessão acelerada, influenciado fortemente pelos níveis 

de água do Rio Solimões, esse é o fenômeno de barragem hidráulica que ocorre com todos os 

afluentes do rio Solimões-Amazonas. Também foi observada a variação no coeficiente de amplitude 

que se elevava á medida que as estações ficavam mais próximas da foz. 
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