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Resumo – Para certos rios da bacia amazônica, informações hidrológicas são de difícil 

obtenção devido à inacessibilidade da região, distribuição escassa das estações fluviométricas, ou a 

difusão lenta de dados. Os satélites altimpetricos têm potencial para monitorar variações de altura 

da lâmina de águas em hidrossistemas continentais. Neste estudo é mostrado que 

o radar altímetrico ESA (RA2),  atualmente em operação a bordo do satélite ENVISAT, pode 

mostrar níveis de água dos rios. Foram obtidos, no rio Japurá, séries temporais de variações 

de nível de água e cotagramas, para os oito anos desta missão, a validação mostra bons resultados 

com rms de 28 cm, oferecendo a possibilidade de monitoramento desta região como parte de 

um programa de monitoramento hidrológico a longo prazo. O regime hidrológico é caracterizado 

por uma onda de cheia multimodal, de rápida ascensão e recessão lenta, como a estiagem ocorrendo 

preferencialmente durante os meses de dezembro a fevereiro e a cheia estendendo-se durante maio a 

julho. Os coeficientes de variação das cotas altimétricas denotam valores mais altos a jusante, 

decrescendo progressivamente à montante. Globalmente, os resultados demonstram que a 

missão altimétrica ENVISAT permite o monitoramento hidrológico deste rio transfronteiriço.   

 

Abstract – For certain rivers of the Amazon basin, hydrological information can often be difficult 

to obtain due to the inaccessibility of the region, the sparse distribution of gauge stations, or the 

slow dissemination of data. Satellite radar altimeters have the potential to monitor height variations 

over inland waters. Here, it is shown that the ESA radar altimeter (RA2), currently operating on 

board the ENVISAT satellite, can successfully track rivers. Time series of relative water level 

variations and the annual water level hydrograph, for the 8 years of this mission, have been obtained 

for a selection of the Japurá River. Validation shows the results can be accurate to 28 cm rms, 

offering the potential to observe this region 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 December and 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 

trans-boundary river. 
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1. INTRODUÇÃO 

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. A delimitação 

dos períodos sazonais é de grande importante para aplicações de metodologias referentes à coleta de 

informações que estão relacionadas às diferenças hidrodinâmicas e hidro-morfológicas 

estabelecidas nos períodos de cheia e estiagem.  

A bacia Amazônica possui 6 869 000 km² de área de drenagem, aproximadamente 37% da 

América do Sul (Silva, 2010), abrangendo o Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e 

Guiana, estando 69,1% em território brasileiro. Apresenta vazão de 220 800 m³/s. Fazem parte da 

bacia os rios Madeira, Tocantins, Negro, Xingu, Tapajós, Purus, Marañón, Ucayali, Japurá-Caquetá, 

Juruá, Putamayo-Içá, Trombetas, Napo e Uatumã (UNEP, 2004). Segundo Molinier (1995), a 

contribuição da Bacia Amazônica com a descarga de água doce nos oceanos é de aproximadamente 

15%. No entanto apresenta uma escassez de estações hidrológicas convencionais, seja por 

dificuldade de acesso às extensas áreas remotas da bacia ou inexistência de infra-estrutura 

adequada. Dados disponibilizados pela Agência Nacional das Águas mostram que até 2007 existiam 

apenas 465 estações fluviométricas na parte brasileira da bacia Amazônica (ANA, 2011), 

demandando a necessidade de fortalecer o uso de novas técnicas para responder às questões 

científicas relacionadas à compreensão dos sistemas hídricos Amazônicos bem como do regime 

hidrológico dos seus rios. 

A altimetria espacial parte do princípio que os satélites altimétricos medem a altura 

instantânea da superfície oceânica através da emissão de uma onda eletromagnética no nadir do 

satélite e pela medida do intervalo de tempo que separa a emissão da onda, da recepção de um eco. 

Esses satélites possuem cobertura global, o que também possibilita que seja obtida altura da 

superfície da lâmina de água em hidrossistemas continentais. Devido a sua vasta resolução espacial 

gera resultados em locais de difícil acesso, onde não há redes de monitoramento hidrológicas 

convencionais ou mesmo quando tais redes existem podem complementar os dados in situ quando 

os mesmos foram interrompidos (Figura 1). Sendo, portanto, uma técnica alternativa para obtenção 

de medidas de nível de água na região Amazônica. 
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Figura 1 – Bacia Amazônica com a cobertura espacial da missão ENVISAT. 

Estudos de validação dos dados altimétricos com dados in situ apresentados em Silva et al. 

(2010), na bacia Amazônica, apresentam 70% de valor quadrático médio (RMS‟s) inferior a 40 cm, 

com séries temporais do satélite ENVISAT (Ice-1 e Ice-2) e 80 cm com dados do satélite ERS-2 

(Ice-2), para rios de até 20 m de largura, enquanto Birkett et al. (2002), utilizando dados do 

algoritmo Ocean do satélite T/P, encontraram 110 cm para 70% dos RMSs, com bons resultados em 

rios de largura superior a 1km. Várias vertentes para utilização dos dados altimétricos com 

aplicações em hidrossistemas na região Amazônica foram exploradas: acompanhamento das 

variações de nível de água dos lagos, rios e mesmo das zonas de inundação permanentes e 

temporárias por altimetria espacial e radar de interferometria (Koblinsky et al., 1993; Alsdorf et al., 

2000, 2001a e 2001b; Mercier, 2001; Alsdorf e Lettenmaier, 2003; Silva, 2010); estimativa dos 

estoques de água continentais (Frappart et al., 2005) modelagem hidrodinâmica e cálculo da 

declividade dos rios (Guzkowsha et al., 1990; Cudlip et al., 1992; Mertes et al., 1996; Dunne et al. 

1998; Birkett et al., 2002; Frappart et al., 2005; LeFavour e Alsdorf, 2005). Esses estudos foram 

conduzidos com dados das missões SEASAT, GEOSAT e T/P. Os dados da missão ENVISAT, 

objeto deste estudo, foram utilizados na Amazônia por Cauhope (2004) para estabelecer relações 

entre planícies de inundação e rios e em modelagem hidrodinâmica e hidrológica (Leon et al., 2006; 

Bonnet et al., 2008 e 2011; Getirana et al., 2009 e Chavarri et al., 2011). Roux et al. (2008) 

descrevem uma metodologia para obter séries temporais altimétricas diárias baseada em um modelo 
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linear de extrapolação dos dados ENVISAT e Roux et al. (2010) comparam a metodologia manual 

para elaboração de estações virtuais descrita em Silva et al. (2010) com outros dois métodos. 

Estudos desenvolvidos por Seyler et al. (2008, 2009a, 2009b) e Silva et al. (2009 e 2011a) mostram 

variações de nível de água em lagos rodeados por florestas inundáveis, vazões de margens plenas, 

relações entre os rios e suas zonas úmidas adjacentes, perfis de elevação, declividades e 

nivelamento de estações fluviométricas em rios com largura superiores a 20m, estimadas com dados 

das missões ENVISAT. Silva et al. (2010) apresentaram estudos de validação dos dados 

altimétricos para a bacia Amazônica com RMS‟s mínimo de 12 e 32 cm para os satélites ENVISAT 

e ERS-2, respectivamente. Frappart et al. (2008, 2011a e 2011b) reestimaram os volumes de águas 

continentais na bacia do rio Negro combinado vários dados de satélites, inclusive da missão 

ENVISAT. Recentemente, Silva et al. (2011b) mostraram que os dados altimétricos, incluindo os 

ENVISAT, podem agregar valores aos dados hidrológicos das redes de observações convencionais 

melhorando a qualidades e aplicabilidade destes dados. Esses estudos confirmam que os dados 

altimétricos fornecem medidas valiosas da variabilidade do nível de água, permitindo o 

monitoramento hidrológico dos sistemas hídricos amazônicos.   

Neste estudo, busca-se aplicar a técnica de altimetria espacial a fim de caracterizar e analisar a 

variabilidade espacial e sazonal do regime hidrológico do rio Japurá com base em dados 

altimétricos de nível de água, obtidos através, de estações virtuais utilizando o algoritmo Ice-1 do 

satélite ENVISAT. 

 

2. MATERIAIS & MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

A área de estudo abrange a bacia do rio Japurá com área de drenagem de 289 000 km², que 

corresponde a aproximadamente 4% da bacia amazônica e apresenta vazão de 18620 m³/s (UNEP, 

2004). O rio Japurá atravessa a Colômbia, onde é chamado de Caquetá, e deságua na margem 

esquerda do rio Solimões, próximo a Tefé, no Brasil. Estima-se que o seu comprimento é de 

aproximadamente 2100 km. Ao longo do rio Japurá ocorre exploração de ouro e a pesca é muito 

importante no baixo curso do rio (UNEP, 2004). É classificado como um rio de água branca, 

possuindo coloração barrenta; e apresenta grandes quantidades de cálcio e magnésio se comparada à 

quantidade de sódio e potássio. Em características gerais, é um rio rico em peixes e sais minerais 

(Junk, 1983). A bacia do rio Japurá é apresentada na Figura 2. 
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Figura 2 – Localização da bacia do rio Japurá, objeto deste estudo, e estações virtuais (pontos em amarelo). 

 

2.2. Dados 

2.2.1. Dados em In Situ 

As séries temporais de nível de água da estação linimétrica utilizadas neste estudo foram 

obtidas da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA), disponível no site 

Hidroweb e encontram-se listadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Discriminação das estações linimétricas. 

Nome da 

Estação 

Linimétrica 

Código da 

ANA 

 

 

 

Latitude 

(°) 

 

 

Longitude 

(°) 

Cota 

Mínima 

Média 

(m) 

Cota 

Máxima 

Média 

(m) 

Amplitude 

Média 

(m) 

Distância 

da Foz 

(km) 

Villa 

Bitencourt 12845000 -1,400 -69,42 6,36 12,42 6,06 
724,69 

Açanaui 12850000 -1,817 -66,60 8,15 13,11 4,96 355,63 

Maraã 12872000 -1,867 -65,58 8,63 14,4 5,77 228,69 
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2.2.2. Dados Altimétricos do ENVISAT 

O ENVironmental SATellite (ENVISAT)  foi lançado em março de 2002 pela Agence Spatiale 

Européenne (ESA), seus dados são utilizados para o estudo científico da Terra, análise ambiental e 

alterações climáticas. Apresenta dois objetivos principais: 

 Coletar séries temporais do meio-ambiente terrestre em escala global para observar suas 

tendências, melhorando o monitoramento e controle dos recursos naturais; 

 Contribuir para uma melhor compreensão dos processos que afetam a parte sólida da Terra. 

A fim de atender esses objetivos, o satélite conta com 10 instrumentos que possibilitam que haja 

uma análise mais precisa; estando incluso um altímetro radar nadir (RA-2) (Silva, 2010). 

O RA-2 é um radar de alta precisão direcionado para o ponto nadir operando em bi-frequência 

na banda Ku a 13,575 GHz com comprimento de onda de 2,3 cm e na banda S a 3,2 GHz com 

comprimento de onda de 3,4 cm (Zelli, 1999). 

O ENVISAT tem inclinação de 98,5°, estando posicionado em uma órbita elíptica hélio-

síncrona com uma a uma altitude média de 785 km e uma distância inter-traço no Equador de 

aproximadamente 80 km (Silva, 2010) e resolução temporal de 35 dias. 

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 geofícos (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 de Estações Virtuais 

Uma estação virtual consiste na interseção de um traço do satélite altimétrico com o plano de 

água, sendo potencialmente possível obter uma série temporal da altura do plano de água (Silva, 
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2010). Foi aplicada uma metodologia para criação das estações virtuais pela seleção dos dados 

correspondentes ao cruzamento do plano de água, adaptadas às variações no tempo e no espaço 

através do programa VALS (Virtual ALtimetry Station) (VALS, 2001), descrita em Silva et al 

(2010).  

Tabela 2 – Discriminação das Estações Virtuais. 

 

Nome da 

Estação 

Virtual 

Latitude 

(°) 

Longitude 

(°) 

Cota 

Mínima 

Média (m) 

Cota 

Máxima 

Média (m) 

Amplitude 

Média  

(m) 

Distância 

da Foz 

(km) 

JAPURA_007 0,757 -75,482 194,15 195,93 1,78 1801,07 

JAPURA_508 0,475 -75,192 178,52 182,01 3,48 1728,35 

JAPURA_966 -0,097 -74,6 158,42 162,76 4,34 1570,88 

JAPURA_465 -0,095 -74,576 159,53 162,14 2,62 1567,12 

JAPURA_422 -0,355 -73,938 145,39 150,05 4,67 1439,94 

JAPURA_923 -0,412 -73,788 143,11 148,97 5,85 1421,68 

JAPURA_880 -0,557 -73,264 135,61 141,03 5,41 1337,02 

JAPURA_379 -0,532 -73,044 132,20 138,69 6,49 1299,78 

JAPURA_837 -0,629 -72,303 89,12 94,92 5,80 1189,3 

JAPURA_794 -0,805 -71,881 82,68 89,49 6,81 1120,35 

JAPURA_293 -1,148 -71,471 77,26 83,77 6,50 1036,63 

JAPURA_250 -1,042 -71,215 74,99 81,78 6,79 1003,21 

JAPURA_708 -1,42 -70,579 69,17 74,87 5,70 923,87 

JAPURA_751 -1,449 -70,686 70,47 76,33 5,87 910,75 

JAPURA_207 -1,433 -69,971 63,46 69,51 6,05 820,39 

JAPURA_164 -1,22 -69,817 62,13 68,52 6,38 787,17 

JAPURA_622 -1,681 -69,199 53,91 59,08 5,16 670,52 

JAPURA_665 -1,694 -69,196 52,853 58,65 5,80 669,73 

JAPURA_078 -1,724 -68,49 49,57 54,89 5,32 581,07 

JAPURA_121 -1,734 -68,468 49,73 54,47 4,74 578,31 

JAPURA_579 -1,639 -67,77 44,84 49,78 4,94 497,02 

JAPURA_536 -1,644 -67,754 45,32 50,22 4,9 495,23 

JAPURA_994 -1,901 -67,092 41,34 46,43 5,09 412,57 

JAPURA_035 -1,875 -67 41,65 46,18 4,53 401,19 

JAPURA_450 -1,745 -66,339 38,22 42,75 4,53 322,31 

JAPURA_493 -1,722 -66,315 38,33 42,66 4,32 318,49 

JAPURA_908 -1,848 -65,643 35,00 41,03 6,04 235,43 

JAPURA_951 -1,905 -65,557 34,40 40,74 6,35 223,21 

JAPURA_364 -2,486 -65,065 29,61 38,97 9,36 103,13 

FOZ -3,167 -64,8 - - - 0 

 

A primeira etapa para a criação da estação virtual é fazer um polígono de imagem no 

programa Google Earth 6.0.3 (Google Earth, 2011), para identificação do corpo de água. Em 

seguida, uma seleção refinada dos dados é executada permitindo-se extrair os pontos 

correspondentes à superfície da lâmina de água, incluindo as medidas indesejáveis. Por último, a 
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informação disponível, para cada passagem do satélite, permite estimar as séries temporais de altura 

do nível da água, calculando-se a média e a mediana para cada ciclo. Adicionalmente, as alturas 

elipsoidais de nível de água das séries temporais foram convertidas em alturas geóides, utilizando-

se o modelo de ondulação geóidal EGM2008 desenvolvido por Pavlis et al. (2008). 

Para o estudo do Rio Japurá foram elaboradas 29 estações virtuais utilizando-se o algoritmo 

Ice-1 para o 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 2. 

 

2.4. Elaboração das Séries Temporais de Nível de Água  

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 

(Equação 1): 

     
 

   
          

 
                                                                                                                    ) 

onde n é o numero de medidas, Hi é a iéssima medidas observada altimétrica selecionada e Hmed a 

mediana das medidas selecionadas.         

  

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 de nível de água altiméticas foi 

analisada através da comparação direta por regressão linear das medidas altimétricas com as 

medidas da estação linimétrica Maraã computando-se RMS, definido pela Equação 2. 

      
            

  
   

 
                                                        (2) 

onde n é o numero de medidas, H1,i são as medidas altimétricas e H2,i são as medidas linimétricas. 

2.6. Caracterização do regime hidrológico 

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

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

intuito de observar o comportamento das cotas ao longo do tempo de registros altimétricos e 

linimétricos (i.e, 2002 a 2010) verificando-se a existência de periodicidade e anomalias.  
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No sentido de facilitar a identificação de períodos sazonais foram elaborados cotagramas 

calculando-se as médias mensais anuais das cotas altimétricas e linimétricas 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 altimétricos e o coeficiente de variação 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,   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 

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 Equação 4: 

    
   

          

   
                                                                                                                                 

sendo   o desvio padrão, 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 medida média 

da série temporal altimétrica pelo seu desvio padrão, assim tem-se a Equação 5: 

   
 

  
                                                                                                                                                            

sendo    o coeficiente de variação,   o desvio padrão 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 (ArcView, 2002). Para tanto, estabeleceram-
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se intervalos de classe e, a estas, associadas cores que permitam uma visualização melhor dos 

resultados. 

 

3. RESULTADOS E ANALISES 

3.1. Estações Virtuais 

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

provenientes do satélite ENVISAT. Um conjunto de 29 estações virtuais (Tabela 2) teve seus dados 

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

estações virtuais pode ser observada na Figura 2.  

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-

profundidade através do programa VALS 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 2, um exemplo de estação 

virtual utilizando-se o algoritmo Ice-1. Na Figura 3a, o satélite ENVISAT cruza o rio Japurá no 

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

mostrado na Figura 3b, 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 3c). 
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Figura 2 – 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 Japurá. 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 linimétrica Maraã e a estação virtual JAPURA_951 onde a largura do rio Japurá mede 

aproximadamente 1,8 km (Figura 3). A estação linimétrica Maraã esta localizada 6,2 km a montante 

do traço 951 do satélite ENVISAT. Neste trecho o rio Japurá apresenta-se anastomosado, com a 

presença de ilhas. O RMS entre as diferenças de níveis de água é 28 cm, comparável com os valores 

encontrados nos estudos de validação em rios Amazônicos conduzidos por Silva et al. (2010) onde 
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70% das séries temporais elaboradas com dados do satélite ENVISAT apresentaram RMS inferior a 

40 cm. 

 

Figura 3 – Validação dos dados altimétricos para o rio Japurá. Mosaico de imagens Google Earth, em segundo plano. 

 

3.3. Caracterização do Regime Hidrológico 

Inicialmente, foram gerados 32 cotagramas (Figura 4), 29 para cada estação virtual e 3 para as 

estações linimétricas, 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).  
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Figura 4 – Cotagramas do rio Japurá referentes ao período de 2002-2010 das 29 estações virtuais e 3 estações 

linimétricas, onde são identificados os períodos de cheia em cinza escuro e estiagem em cinza claro. 
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Percebe-se claramente as características de sazonalidade do rio Japurá, 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 encontra-se nos Andes da Colômbia 

com a denominação de rio Caquetá , os cotagramas são multimodais, com a cheia apresentando um 

primeiro pico entre março e abril, e um segundo pico mais evidenciado entre abril e junho, onde as 

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

magnitude inferior à máxima são encontrados entre setembro e dezembro. A estiagem inicia-se em 

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

de fevereiro. Após receber as contribuições dos rios Orteguaza, Caguán e Yarí, na estação virtual 

sob o traço 293, distante 1036 km da foz do rio, o cotagrama é mais regular, embora bimodal. A 

estiagem permanece no mesmo período, mas a cheia apresenta um pico máximo entre maio e julho 

e um segundo pico menos evidenciado no segundo semestre. O mesmo regime é observado na 

estação linimétrica de Vila Bitetencourt, distante 724.69 km da foz, na fronteira entre a Colômbia e 

o Brasil. A partir da estação virtual JAPURA_908 distante 235 km da foz, os cotagramas 

apresentam-se sem relação direta com o das 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 55,17% tiveram o valor máximo anual no mês de junho, 20,69% em julho e 24,14% em maio, 

enquanto que 37,93% tiveram o valor mínimo anual no mês de janeiro, 34,48% em fevereiro, 

17,24% em dezembro, 6,90% em setembro e 3,45% em outubro. 

A Figura 5 mostra o mapa com distribuição da amplitude média dos cotagramas das 29 

estações virtuais para o período de estudo, sendo descritas na Tabela 3. O regime hidrológico do rio 

Japurá caracteriza-se por apresentar uma variabilidade significativa da lâmina de água (Tabela 3). 

Evidencia-se, na Figura 5, o crescimento da amplitude média em direção à foz, onde a primeira 

estação virtual JAPURA_007, situada na região andina, tem amplitude média de 1,79 m, a menor 

dentre todas as estações, enquanto a última estação, JAPURA_364, localizada na planície 

Amazônica, tem amplitude média de 9,37 m, a maior dentre todas as estações situadas no Japurá.  
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Figura 5 – Distribuição da amplitude média das estações virtuais com dados altimétricos do satélite ENVISAT no rio 

Japurá. 

Na Tabela 3 apresenta-se, para as 29 estações virtuais estudadas, a média das cotas 

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

A partir da análise da Tabela 3 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 
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Tabela 3 – Estatísticas de média, desvio padrão e coeficiente de variação das cotas para as 29 estações virtuais 

estudadas. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os dados altimétricos de nível de água do satélite ENVISAT, utilizando o algoritmo Ice-1, 

permitiram a caracterização e análise da variabilidade espacial e sazonal do regime hidrológico do 

rio Japurá, A ferramenta VALS possibilitando a elaboração de estações virtuais, obtendo-se um 

grande número de medidas necessárias para a quantificação dos níveis de água que subsidiram a 

análise do regime hídrico do Rio Japurá. Com 28 cm de RMS, a validação apresenta bons 

resultados, oferecendo a possibilidade de observação desta região como parte de um sistema de 

monitoramento integrado com os dados in situ. O regime hídrico do rio demonstra ser multimodal, 

 

Nome da 

Estação 

Virtual 

Média 

(m) 

Desvio 

Padrão 

(m) 

Coeficiente 

de 

Variação 

JAPURA_007 196,05 0,685 0,35 

JAPURA_508 181,14 1,42 0,79 

JAPURA_966 161,56 1,61 1 

JAPURA_465 161,65 1,23 0,76 

JAPURA_422 148,72 1,85 1,24 

JAPURA_923 147,22 2 1,36 

JAPURA_880 139,44 2,07 1,48 

JAPURA_379 135,95 2,44 1,79 

JAPURA_837 92,88 2,22 2,4 

JAPURA_794 87,00 2,47 2,84 

JAPURA_293 81,76 2,38 2,92 

JAPURA_250 79,49 2,46 3,1 

JAPURA_708 73,34 2,06 2,82 

JAPURA_751 74,56 2,11 2,83 

JAPURA_207 67,37 2,21 3,28 

JAPURA_164 66,09 2,40 3,64 

JAPURA_622 57,49 2,00 3,49 

JAPURA_665 57,05 2,08 3,65 

JAPURA_078 53,32 1,984 3,72 

JAPURA_121 52,93 1,86 3,53 

JAPURA_579 48,51 1,77 3,64 

JAPURA_536 48,99 1,79 3,66 

JAPURA_994 44,81 1,84 4,11 

JAPURA_035 44,77 1,73 3,87 

JAPURA_450 41,3 2,06 4,99 

JAPURA_493 41,12 1,94 4,73 

JAPURA_908 38,67 2,39 6,19 

JAPURA_951 38,25 2,40 6,28 

JAPURA_364 36,01 3,21 8,92 
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com dois períodos hidrológicos definidos ao longo do ano e ascensões e recessões assimétricas. Ao 

longo do rio, conforme vai se distanciando da foz, ocorrem mudanças nos cotagramas que vão 

desde as diferenças nos meses de pico até a mudança de regime que, embora fique mais regular, 

passa para bimodal, em ocorrência das contribuições dos rios afluentes.  

As séries temporais obtidas serão importantes em estudos futuros, para o nivelamento das 

estações in situ e para obtenção de perfis de declividades de estiagens e cheias, além de 

complementar e otimizar a rede básica hidrológica da bacia Amazônica. 

 

AGRADECIMENTOS 

 Ao Institut de Recherche pour le Développement – IRD pela bolsa de iniciação científica 

concedida ao primeiro autor. Ao Centre de Topographie des Océans et de l'Hydrosphère – 

CTOH do Laboratoire d´Études en Geophysique et Océanographie Spatiales – 

LEGOS, pelos Geophysical Data Records – GDRs e as correções troposféricas correspondentes e 

à European Space Agency – ESA pela garantia do uso dos dados da missão 

ENVISAT disponibilizados para a pesquisa. À Agência Nacional de Águas – ANA, pelos dados 

linimétricos. Ao Global Rain Forest Mapping – GRFM, pelas imagens do satélite JERS-1. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANA (2011). Agência Nacional de Águas. Rede Hidrometeorológica da Amazônia. Disponível em: 

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/RHAmazonica.pdf. Acesso: 26 de maio de 2011. 

 

ALSDORF, D. E et al. (2000). “Interferometric radar measurements of water level changes on the 

Amazon floodplain”. Nature, v. 404, n. 14, p. 174-177. 

 

ALSDORF, D. E et al. (2001a). “Water level changes in a large Amazon lake measured with 

spaceborne radar interferometry and altimetry”. Geophysical Research Letters, v. 28, n. 2, p. 2671-

2674.  

 

ALSDORF, D. E et al. (2001b). “Amazon floodplain water level changes masured with 

interferometric SIR-C radar”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 39, p. 

423-431. 

 

ALSDORF, D. E. e LETTENMAIER, D. P. (2003). “Tracking fresh water from space”. Science, v. 

301, n. 5639, p. 1491-1494. 

 

ARCVIEW (2002), ArcView GIS: Geographic Information System, versão 3.3. Enviromental 

Systems Research Institute - ESRI.  

 

BIRKETT, C. M. et al (2002). “Surface water dynamics in the Amazon Basin: Application of 

satellite radar altimetry”. Journal of Geophysical Research. v. 107 (D20): 8059, 

doi:10.1029/2001JD000609. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18 

BITTENCOURT, M. M. e AMADIO, S. A. (2007). “Proposta para identificação rápida dos 

períodos hidrológicos em área de várzea do rio Solimões-Amazonas nas proximidades de 

Manaus”. Acta Amazônica, v. 37, p. 303-308. 

 

BONNET, M.P. et al. (2008). “Floodplain hydrology in an Amazon floodplain lake (Lago Grande 

de Curuaí)”. Journal of Hydrology, v. 349, n. 1-2, p. 18-30. 

 

BONNET, M. et al (Em revisão, 2011). “Hydrology of Amazonian floodplain lakes: toward criteria 

s for regionalization”. Journal of Hydrology. 

 

CAUHOPE, M. (2004). “Hauteurs d’eau d’une plaine d’inondation amazonienne par altimétrie 

spatiale”, Rapport de stage de DEA „Sciences de la Terre et l‟Environnement‟, IMFT, Toulouse, 

France, 30p. 

 

CHAVARRI, E. et al. (Em revisão, 2011). “Hydrodynamic One-dimensional Modeling of large 

rivers with complex geometric riverbed”. Journal of Hydrology. 

 

CHOW, V. T. (1964). Handbook of applied hydrology. New York: MacGraw-Hill Book Co, 1495p.  

 

CHRISTOFOLETTI, A. (1981). Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard Blucher, 150p.  

 

CUDLIP, W. et al (1992). “The use of satellite radar altimetry for monitoring wetlands”, in: 

Remote Sensing and Global Change, Proceedings of the 16th Annual Conference of the Remote 

Sensing Society. London, UK, pp. 207-216. 

 

DUNNE, T. et al (1998). “Exchanges of sediment between the flood plain and channel of the 

Amazon River in Brazil”. Geological Society of America Bulletin, v. 110, n. 4, p. 450–467. 

 

FRAPPART, F., et al (2006). Preliminary results of ENVISAT RA-2-derived water levels 

validation over the Amazon Basin. Remote Sens. Environ, v. 100, n. 2, p. 252–264.  

 

FRAPPART, F. et al. (2005). “Floodplain water storage in the Negro River basin estimated from 

microwave remote sensing of inundation area and water levels”. Remote Sens. Environ, v. 99, n. 4, 

p. 387–399. 

 

FRAPPART, F. et al (2008). “Interannual variations of river water storage from a multiple satellite 

approach: A case study for the Rio Negro River basin”. Journal of Geophysical Research, v. 113; 

D21104, doi: 10.1029/2007JD009438. 

  

FRAPPART, F. et al. (2011a). Satellite-based estimates of groundwater storage variations in large 

drainage basins with extensive floodplains. Remote Sensing of Environment, v. 115, p. 1588-1594. 

 

FRAPPART, F. et al. (In print, 2011b). “Monitoring surface and ground water variations using 

multisatellite observations and hydrological modelling”. IAHS-AISH Publication. 

 

GETIRANA, A. C. V. et al. (2009). “Hydrological monitoring of poorly gauged basins based on 

rainfall – runoff modeling and spatial altimetry”. Journal of Hydrology, v. 379, p. 205-219. 

 

GOOGLE EARTH (2011), Google Earth, versão 6.0.3.2197. Google Inc. 

 

GUZKOWSKA, M.A.J. et al (1990). “Developments in inland water and land altimetry”. ESA 

Contract Report 7839 1 88 1FIFL. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19 

 

JUNK, W. J. (1983). “As águas da Região Amazônica”, in: Amazônia: desenvolvimento, 

integração e ecologia”. SALATI, E. et al. São Paulo: Brasiliense; (Brasília): Conselho de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, p. 45-100.  

 

KOBLENSKY, C.J. et al (1993). “Measurement of river level variations with satellite altimetry. 

Water Resour”. Res., v. 29, p.1839-1848. 

 

LEFAVOUR, G., e ALSDORF, D. (2005). “Water slope and discharge in the Amazon River 

estimated using the shuttle radar topography mission digital elevation model”. Geophysical 

Research Letters, v. 32, n. 17, p. 1-5. 

 

LEON, J. G. et al. (2006). “Rating curves and stimation of average water depth at the upper Negro 

River based on satellite altimeter data and modeled discharges”. Journal of Hydrology, v. 328, n. 3-

4, p. 481-496. 

 

MEADE, R. H. et al. (1991). “Backwater effects in the Amazon river basin of Brazil”. 

Environmenal Geology and Water Sciences, v. 18, n. 2, p. 105-114. 

 

MERCIER, F. (2001). “Altimétrie spatiale sur les eaux continentales : apport des missions 

Topex/Poseidon et ERS1&2 à l’étude des lacs, mers intérieures et bassins fluviaux”. Thèse 

Université Toulouse III-Paul Sabatier. France, 190p. 

 

MERTES, L. A. K. et al (1996). “Channel-floodplain geomorphology along the Solimões–Amazon 

River, Brazil”. Geological Society of America Bulletin, v. 108, n.9, p. 1089−1107. 

 

MOLINIER, M. et al. (1995). “Hydrologie du bassin de l’Amazone”, in Actes du colloque PEGI 

Grands Bassins Fluviaux Péri Atlantiques. By  Olivry, J.C. et Boulègue, J. ORSTOM Editions, 

Paris, p. 335-344. 

 

MOLINIER, M. et al. (1997). “Hydrologie du bassin amazonien”, in Environnement et 

développement en Amazonie brésilienne, by THÉRY, H. Paris, FR : Editions Belin, pp. 24-41. 

 

MONTGOMERY, D. G. e RUNGER, G. C. (2003) Estatística aplicada e probabilidade para 

engenheiros. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 514p. 

 

PAVLIS, N. K. et al. (2008). “Factor J.K. An Earth Gravitational Model to Degree 2160: 

EGM2008”, in: Proceedings of the 2008 General Assembly of the European Geosciences Union. 

Vienna, Austria, 13-18/04/2008. Disponível em: http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html   

 

RODIER, J. (1964). Régimes hydrologique de l’Afrique noire à l’Ouest Du Congo. Paris, FR: 

ORSTOM, 137p. 

 

ROUX, E. et al. (2008). “Daily water stage estimated from satellite altimetric data for large river 

basin monitoring”. Hydrological Sciences Journal/ Journal Des Sciences Hydrologiques, v. 53, n. 1, 

p. 81–99. 

 

ROUX, E. et al. (2010). “Producing time-series of river height by means of satellite radar altimetry 

– Comparioson of methods”. Hydrological Sciences Journal/ Journal Des Sciences Hydrologiques, 

v. 55, n. 1, pp. 104-120. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 20 

SEYLER, F. et al. (2008). “Monitoring water level in large trans-boundary ungrauged basin with 

altimetry: the exemple of ENVISAT over Amazon Bassin”. Journal of Applied Remote Sensing – 

SPIE 7150, 715017; doi: 10.1117/12.813258. 

 

SEYLER, F. et al. (2009a). “Inundation risk in large tropical basins and potencial survey from 

radar altimetry: exemple in the Amazon Basin”. Marine Geodesy. v. 32, n. 3, p. 303-319. 

 

SEYLER, F. et al. (2009b). “New perspectives in monitoring water resources in large tropical 

transboundary basins based on remote sensing and radar altimetry”, in: Improving Integrated 

Surface and Groundwater Resources Management in Vulnerable and Changing Word. By 

BLOSCHIL, G. et al. IAHS Publication Red Book 330 ISBN 978-907161-01-8, Wallingford, 

Oxfordshire, UK, p. 282-288. 

 

SILVA, J. S. (2010). Altimetria Espacial em Zonas Úmidas da Bacia Amazônica - Aplicações 

Hidrologicas. Saarbrücken (GE), Édition Universitaires Européennes. 360p. 

 

SILVA, J. S. et al. (2010). “Water levels in the Amazon Basin derived from the ERS 2- ENVISAT 

radar altimetry missions”. Remote Sensing of Environment, v. 114, p. 2160-2181. 

 

SILVA, J. S. et al. (In print, 2011). “Water Level Dynamics of Amazon Wetlands at the Watershed 

Scale by Satellite Altimetry”. International Journal of Remote Sensing. 

 

SILVA, J. S. et al. (Em revisão, 2011b). “Using radar altimetry to improve the management of the 

conventional water level networks”. Water Resources Management. 

 

SILVA, R. C. V. et al. (2003). Hidráulica Fluvial. v. 1, Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ. 305p. 

 

TUCCI, C. E. M. (2001). Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: Editora da 

Universidade/UFRGS, ABRH. 952p. 

 

UNEP, 2004. Barthem, R. B. et al. Amazon Basin, GIWA Regional ssessment 40b. University of 

Kalmar, Kalmar, Sweden. 

 

VALS, 2011, Virtual ALtimetry Station, Versão 1.0.3, 05/2011, COCHONNEAU, G. CALMANT, 

S. Disponível em: http://www.mpl.ird.fr/hybam/outils/logiciels_test.php   

 

VILLELA, S. M. e MATTOS, A. (1975). Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

245p. 

 

ZELLI, C. (1999). “ENVISAT RA-2 advanced radar altimeter: Instrument design and pre-launch 

performance assessment review”. Acta Astronautica, v. 44, p. 323-333. 


