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VARIABILIDADE TEMPORAL E SAZONAL DO REGIME
HIDROLÓGICO DO RIO JURUÁ COM DADOS PROVENIENTES DA
MISSÃO ALTIMÉTRICA ENVISAT.
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Resumo – A Bacia Amazônica é o maior sistema de águas fluviais do planeta, sendo
composta por vários rios de grande porte, dentre os quais se encontra o Juruá. Em estudos de áreas
tão complexas como esta, existem inúmeros obstáculos a serem superados, como dificuldades de
acesso, escassez de estações linimétricas e demora na distribuição dos dados. A altimetria espacial
vem se mostrando uma técnica cada vez mais importante no monitoramento dos níveis de águas
continentais, sendo uma ferramenta bastante eficaz, enquanto fonte de dados em locais com
carência de estações in situ. Assim sendo, o presente estudo se propôs a caracterizar a variabilidade
espacial e sazonal do regime hidrológico do rio Juruá, através de 35 estações virtuais elaboradas
com dados altimétricos do satélite ENVISAT. Os resultados da validação entre traços no ponto de
cruzamento ou com dados in situ denotam erros médios quadráticos 30 cm. O rio Juruá apresenta
dois períodos hidrológicos bem definidos ao longo do ano: cheia, que progride lentamente,
ocorrendo entre os meses de fevereiro e junho e estiagem, que avança rapidamente,
preferencialmente, entre os meses de agosto e outubro. Os coeficientes de variação das cotas
altimétricas apresentam valores baixos à montante, aumentando, gradualmente, em direção à
jusante.
Abstract – The Amazon River basin is the largest hydrographic basin in the world, presents
various large rivers, such as the Jurua River. 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, and a very effective tool for provision of
data where traditional gauges are absent. This study aims to show spatial and temporal distribution
of hydrological regime in the Jurua River by 35 virtual stations using the altimetric ENVISAT data.
Validation shows the results can be accurate to 30 cm rms. The hydrological regime is characterized
by a multimodal flood wave, slow rise and fast recession. Drought has occurred during the months
of August to October, and the flood has occurred during February to June. The coefficients of
variation of the water stage denote higher values downstream while the values much lower
upstream reaches.
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1.

Introdução

A bacia Amazônica é o maior sistema de águas fluviais do planeta (Goulding et al., 2003),
apresentando uma área de drenagem de 6.112.000 km 2. Como possui dimensões quase continentais,
se distribui por um total de sete países: Guiana, Venezuela, Equador, Colômbia, Bolívia, Peru e
Brasil, sendo que 63% desta bacia encontra-se em território brasileiro. (Silva, 2010; Silva et al.
2010). A quantidade de água doce descarregada no oceano corresponde a 15% do total que chega
aos oceanos (Molinier et al., 1995). A referida bacia é um complexo composto por várzeas,
alagados interfluviais, lagos, igapós, igarapés e rios. É constituida por vários rios de grande porte,
dentre os quais se destacam o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Madeira, o Rio Javari o Rio Purus
e o Rio Juruá, este último, objeto da presente pesquisa.
O estudo de uma área tão complexa como a bacia Amazônica apresenta muitos fatores
dificultadores, incluindo questões de ordem cultural, de locomoção e de acesso. Além disso, Silva et
al. (2010) destacam uma outra questão que também dificulta a exploração desta área, pontuando
que as estações convencionais de medição hidrológica não oferecem dados a respeito do nível de
profundidade de água nas zonas úmidas. A Agência Nacional de Águas (ANA) mantém um sistema
de informações hidrológicas, chamado de HidroWeb. Esse sistema possui dados de diferentes
estações hidrológicas situadas na bacia Amazônica brasileira, contabilizando cerca de 435 estações
fluviométricas e 393 estações telemétricas (ANA, 2011). Essas estações in situ, fornecem dados
com uma definição temporal densa, contudo, sua definição espacial é limitada, por conta do difícil
acesso e das grandes distâncias, deixando muitas áreas sem cobertura. Outra limitação é que a
atualização do sistema de monitoramento tradicional, disponibilizado pela Agência Nacional de
Águas pode levar de 6 a 12 meses (Silva et al., 2010).
É cada vez mais comum o uso de novas tecnologias e ferramentas que se propõem a
incrementar o controle dos recursos hídricos, melhorando a base de dados existente e
proporcionando uma maior articulação com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos (Silva et. al., 2010). Uma destas novas tecnologias que vem sendo empregada com
bastante eficácia é a altimetria espacial em águas continentais. A altimetria espacial foi utilizada,
inicialmente, para determinar a medida instantânea do nível dos oceanos, através da emissão de um
pulso eletromagnético, em micro-ondas, no nadir do satélite. A partir do intervalo de tempo que
separa a emissão da onda da recepção de um eco, pode-se estimar a altura da lâmina de água.
Posteriormente, os satélites destinados a estudar os oceanos passaram a ser aproveitados, também,
para investigar o nível de águas continentais, como alagados, rios, lagos e outros corpos de água.
(Silva et al., 2010).
Devido a sua cobertura espacial homogênea e densa os dados altimétricos constituem uma
grande e importante base de dados que pode servir para complementar os dados das estações in situ
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e fazer a cobertura de regiões onde não existe rede hidrológica convencional, proporcinando um
melhor entendimento e detalhamento do regime hídrico de bacias situadas em regiões inóspitas e de
difícil acesso (Birkett, 1998; De Oliveira Campos et al., 2001; Birkett et al., 2002; Maheu et al.,
2003; Frappart, 2006; Leon, 2006).
A figura 1 mostra a cobertura espacial da missão ENVISAT sabre a bacia Amazônica e a
localização geográfica da bacia.

Figura 1 – Cobetura espacial da missão altimétrica ENVISAT.

Os dados oriundos da altimetria espacial apresentam vantagens que podem ser de grande valia
para a qualificação dos processos hídricos em áreas tão extensas como a bacia Amazônica. São elas:
a)

A altimetria oferece um conjunto de dados que podem complementar o

monitoramento dos níveis de água obtidos em estações hidrológicas tradicionais, particularmente,
em locais que nunca foram monitorados;
b)

A partir da altimetria é possível nivelar as estações fluviométricas tradicionais;

c)

Através desta ferramenta pode-se medir os níveis de água de regiões onde o acesso é

quase impossível ou politicamente inacessível, por exemplo, regiões controladas por grupos
guerrilheiros do Alto Rio Negro;
d)

A altimetria pode ser usada para medir os níveis de água de regiões complexas,

como é o caso das zonas úmidas, que são bastante vastas na Região Amazônica, cujo
monitoramento, através dos meios tradicionais, se mostra quase inexequível. Um exemplo disso
seriam as zonas alagadas e várzeas, ao redor do Rio Juruá;
e)

Esses dados fornecem uma amostragem espacial muito mais densa que a das redes

hidrológicas tradicionais instaladas na Região Amazônica, apresentando um detalhamento temporal
aperfeiçoado pela combinação de traços que se cruzam, de um mesmo satélite, ou com a
combinação de dados de satélite de outras missões altimétricas. Esta vantagem supera a
incoveniência das estações virtuais só poderem ser estabelecidas sobre os traços dos satélites;
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f)

A obtenção dos dados altimétricos ocorre de maneira muito rápida, uma vez que

pode ser feita um mês após a passagem do satélite, quando se trata de dados altimétricos GDRs
(Geophysical Data Records) e quase em tempo real, aproximadamente, dois dias após a passagem
do satélite, quando se tratam de dados IGDRs (Interim Geophysical Data Records), ao contrário da
atualização do sistema tradicional, que leva de 6 a 12 meses;
g)

As séries temporais de nível de água obtidas através da altimetria são comparáveis

com outras séries, ou seja, todas as medidas do nível de água feitas para a bacia são
georeferenciadas em um mesmo sistema geodésico.
Os dados provenientes de altimetria espacial vêm sendo utilizados por vários pesquisadores
na determinação de variações de nível de água: em lagos rodeados por florestas inundáveis; em
vazões de margens plenas; na determinação das relações entre os rios e suas zonas úmidas
adjacentes; nos estudos de perfis de elevação; na determinação de declividades e no nivelamento de
estações fluviométricas em rios com largura superiores a 20m, estimadas com dados da missão
ENVISAT (ENVIronmental SATellite); na validação dos dados altimétricos para a bacia
Amazônica e nas estimativas dos volumes de águas continentais na bacia do rio Negro, combinando
vários dados de satélites (Seyler et al., 2008, 2009a, 2009b; Silva, 2010; Silva et al. ,2010 e 2011a e
Frappart et al. 2008). Em recente pesquisa, Silva et al. (2011b) demonstraram que dados
altimétricos, podem agregar valores aos dados hidrológicos das redes convencionais de observação
proporcionando uma melhora na qualidade e aplicabilidade destes dados.
Dentro deste contexto, a presente pesquisa se propôs a caracterizar variabilidade espacial e
temporal do regime hidrológico do rio Juruá, através da altimetria espacial, com dados de 2002 a
2010, coletados pelo satélite ENVISAT.
2.

Materiais e Métodos

2.1. Área de estudo
O rio Juruá possui cerca de 3.350 km de extensão. De acordo com Carvalho et al. (2009), ele
nasce no Peru, com o nome de Yuruá. Contudo, é no território brasileiro, onde recebe o nome de
Juruá, que se encontra 90% de sua extensão. Ele percorre os Estados brasileiros do Acre e do
Amazonas, até desaguar na margem direita do rio Solimões, entre a foz do rio Javari (na margem
direita) e a do rio Japurá, (na margem esquerda). Este rio é diferente dos outros rios de águas
brancas com nascente na região andina, pois sua cabeceira encontra-se a menos de 500 m de
altitude, apesar de, no passado, este rio haver sido considerado como um rio Andino. Contudo, após
uma mudança geológica na região, o rio Juruá passou a drenar uma paisagem ressecada formada por
um depósito de aluvião, transportando grandes quantidades de sólidos em suspensão (Clapperton,
1993). Em suas margens, habitadas por índios e pequenas comunidades, várias áreas foram
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designadas como reservas para os grupos étnicos e estão protegidas das atividades extrativistas
(Goulding et al., 2003). A figura 2 mostra a localização da bacia do Rio Juruá na grande bacia
Amazônica e a distribuição das estações virtuais ao longo do rio.

Figura 2 – Localização da Bacia do Rio Juruá e estações virtuais (em amarelo), Mosaico de imagens JERS-1
no período de cheia.

Sendo um dos principais afluentes da bacia Amazônica, este corpo de água apresenta muita
sinuosidade, uma das maiores áreas de várzea e alagados da região Amazônica (Barthem et al.,
2004) e inúmeras lagos em suas margens, sendo cercado por milhões de quilômetros de floresta
equatorial densa e de difícil acesso, espalhada por toda Região Amazônica (Carvalho et al., 2009).
2.2.

Dados

2.2.1. Dados in situ
A estação fluviométrica Santos Dumont (-6.841°; -68.248°), utilizada para este estudo, está
localizada a 1.179 km da foz do rio Juruá. Seus dados, utilizados na validação dos dados
altimétricos, foram disponibilizados pela Agência Nacional de Águas e extraídos a partir do banco
de dados Hidroweb.
2.2.2. Dados altimétricos
O satélite ENVISAT foi lançado pela ESA (European Space Agency) em março de 2002.
Segundo Silva (2010) é o maior satélite para observação da Terra construído até o momento, em
operação. Os dados produzidos pelo ENVISAT são utilizados em diversas áreas da ciência, como,
por exemplo, análise ambiental e alterações climáticas.
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Figura 3 – Satélite ENVISAT (Fonte: NOVAPIX/ESA)

Segundo Gardini et al. (1995), os dois maiores objetivos, em relação ao lançamento do
satélite, foram:
a)

Melhorar o monitoramento e o controle dos recursos naturais e observar suas

tendências, através da coleta de séries temporais do meio ambiente, em escala global;
b)

Possibilitar uma compreensão melhor dos processos dinâmicos que afetam a geóide,

ou seja, a parte sólida do planeta.
Para atender a estes objetivos foram instalados 10 instrumentos que possibilitam uma análise
criteriosa da atmosfera, continentes, gelo e oceanos do planeta (Wehr e Attema, 2001). Para este
estudo utilizaremos dados apenas do RA-2, um radar de alta precisão que opera em duas
frequências, 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).
Para o presente estudo, os registros de dados geofísicos (Geophysical Data Records – GDRs),
provenientes da missão ENVISAT, foram obtidos entre as coordenadas geográficas 90°W a 40°W e
13°N a 21°S. Tais dados foram processados através do algoritmo standard de tratamento de FO Ice1 e foram disponibilizados pelo Centre de Topographie des Océans et de l'Hydrosphère – CTOH do
Laboratoire d´Études en Geophysique et Océanographie Spatiales – LEGOS.
Desta forma, 90 traços foram extraídos do CTOH, totalizando 93 ciclos de 10/2002 a 10/2010.
Para cada algoritmo standard de tratamento das FOs do satélite ENVISAT (Ocean, Ice-1, Ice-2 e
Sea-ice), foram desenvolvidos, em linguagem Fortran, programas que permitem calcular a posição a
20 Hz (i.e., 1/20éssimo de segundo) da medida altimétrica com longitude, latitude, data e altura do
plano de água a partir da equação da órbita do satélite, sendo realizadas as devidas correções
ambientais e geofísicas, permitindo o desenvolvimento das bases de dados para utilização no
programa Virtual Altimetry Station – VALS (VALS, 2011).
2.2.3. Elaboração das estações virtuais
Estações Vituais (SV’s) são basicamente cruzamentos dos traços de órbita do satélite com
corpos d’água na superfície terrestre. Contudo, nem todas as medidas das obtidas são
necessariamente medidas válidas. Vários fatores podem influenciar ou afetar a medição realizada
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pelo satélite alguns desses fatores são: água não refletida, bancos de áreia, ilhotas e vegetação
intrafluvial. Esse tipo de superfície pode fazer com que a energia recebida aumente ou diminua
significativamente.
O software VALS (Virtual Altimetry Station) (2009) foi utilizado com o objetivo de aprimorar
o processo de escolha dos dados que deverão ser considerados no momento de estimar o nível da
água. De acordo com Silva et al. (2010), este aplicativo possibilita realizar a seleção e a correção
individuais dos dados altimétricos originários da passagem dos satélites ou de partes dela. Assim, a
sequência seguida durante o processamento destes dados é:
Passo 1: Primeira seleção de dados, sendo esta orientada pelo mosaico de imagens do Google
Earth;
Passo 2: Refinamento dos dados visualizados no VALS em uma seção transversal onde se
procura descartar dados com ruído ou distorcidos;
Passo 3: Realização dos cálculos de correção dos pontos mestres, a cada passagem do satélite.
Neste passo calcula-se, para cada passagem do satélite, os valores correspondentes à média e à
mediana, com base nos dados selecionados no passo 2 (série temporal).
As estações virtuais criadas e utilizadas neste estudo, percorem quase toda extensão do rio
Juruá de montante a jusante estão listadas na tabela (1) onde constam nome da estação virtual,
latitude, longitude, cota máxima, cota mínima, amplitude e distância em relação à foz.
Tabela 1 – Estações virtuais elaboradas para o estudo.
Estação virtual
JURUA_465_01
JURUA_708_01
JURUA_465_02
JURUA_250_01
JURUA_465_03
JURUA_250_02
JURUA_250_03
JURUA_250_04
JURUA_923
JURUA_708_02
JURUA_379
JURUA_164
JURUA_837
JURUA_622_01
JURUA_622_02
JURUA_622_03
JURUA_293
JURUA_078
JURUA_751
JURUA_207
JURUA_536
JURUA_665
JURUA_994
JURUA_121
JURUA_450

Latitude
-10,068
-10,046
-8,353
-8,206
-8,204
-8,046
-8,022
-7,850
-7,233
-7,180
-7,052
-6,879
-6,764
-6,720
-6,710
-6,703
-6,743
-6,605
-6,614
-6,518
-6,524
-6,361
-6,157
-5,582
-5,104
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Longitude
-72,369
-72,490
-72,753
-72,797
-72,786
-72,762
-72,756
-72,718
-72,284
-71,850
-71,606
-71,065
-70,951
-70,311
-70,309
-70,307
-70,237
-69,567
-69,547
-68,850
-68,830
-68,166
-68,031
-67,620
-67,079

Mínimo
281,16
267,87
184,00
178,55
178,69
174,29
173,57
167,68
149,93
142,58
138,66
128,89
126,69
103,68
117,15
117,11
114,77
101,25
101,59
90,49
90,67
81,00
77,42
67,09
56,61

Máximo
282,82
270,09
190,19
184,32
185,29
179,93
179,15
174,01
158,90
152,89
148,09
138,99
137,33
127,47
127,59
127,52
125,51
114,72
114,63
104,26
104,11
94,09
90,05
80,65
70,79

Amplitude
1,66
2,22
6,19
5,76
6,59
5,65
5,57
6,33
8,97
10,31
9,43
10,10
10,64
23,79
10,44
10,40
10,75
13,46
13,04
13,78
13,44
13,09
12,63
13,56
14,18

Distância (Km)
3157,10
3127,99
2675,58
2633,48
2632,38
2599,02
2592,07
2549,03
2380,82
2287,54
2218,90
2068,69
2031,21
1852,32
1849,78
1845,75
1810,40
1574,88
1569,45
1362,00
1359,88
1162,16
1092,39
919,22
715,72
7

JURUA_579
JURUA_035
JURUA_493
JURUA_908_01
JURUA_908_02
JURUA_908_03
JURUA_908_04
JURUA_908_05
JURUA_908_06
JURUA_908_07

-5,075
-4,257
-3,214
-2,942
-2,982
-2,919
-2,900
-2,841
-2,819
-2,792

-67,013
-66,475
-65,987
-65,884
-65,893
-65,879
-65,875
-65,862
-65,857
-65,851

56,31
46,42
35,11
33,69
33,53
33,44
33,31
33,08
32,94
32,78

70,11
59,55
47,36
44,85
45,08
44,76
44,60
43,80
43,51
43,29

13,79
13,13
12,26
11,16
11,54
11,33
11,29
10,72
10,57
10,51

701,79
469,58
165,15
105,11
99,36
95,47
89,51
63,79
54,30
43,82

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
mostrada pela equação 1.

∑

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).
2.2.6 Validação dos dados altimétricos
Nos casos em que não ficou evidente qualquer modificação hidrológica entre a localização da
estação linimétrica e o traço do satélite, foi realizada uma análise qualitativa das séries temporais
altimétricas de nível de água, com base em uma comparação entre as medidas altimétricas e as
medidas das estações linimétricas, onde o valor eficaz ou RMS (Root Mean Square), dados pela
equação 2
∑

√

(Eq. 2)

onde n representa o número de observações, H1,i e H2,i indicam as medidas observadas.
O estudo de validação das séries temporais de nível de água foi conduzido utilizando-se a
estação virtual JURUA_665 e a estação linimétrica Santos Dumont. O traço 665 do satélite
ENVISAT está localizado 17,2 km a jusante da estação linimétrica Santos Dumont. Nesse trecho o
rio Juruá serpenteia nas encostas suaves da Planície Amazônica apresentando vários meandros
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abandonados e medindo aproximadamente 220 m de largura em ambas as estações. O RMS entre as
diferenças de níveis de água é 30 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.
2.2.7 Caracterização dos períodos hidrológicos
Compreende-se os rios como cursos de água, os quais conduzem escoamentos concentrados
com superfície livre, sendo alimentados por águas procedentes de chuvas ou de áreas subterrâneas
(Silva et al., 2003). Eles fazem parte do ciclo hidrológico e apresentam a forma mais visível de
escoamento superficial da bacia hidrográfica (Chistofoletti, 1981).
A principal grandeza relacionada a um rio é a sua vazão (Villela e Mattos, 1975). Esta
apresenta natureza muito variável e aleatória, tanto no que se refere ao espaço quanto ao tempo
(Tucci, 2001). Tais mudanças no rio, expressas mediante os seus períodos de vazantes, cheias até
uma nova vazante (ano hidrológico) em relação a um período de tempo anual (ano civil, de janeiro a
dezembro) indicam o regime hidrológico do rio.
No estudo do regime hidrológico de um rio, em primeiro lugar, as informações hidrológicas
são representadas graficamente, através de séries temporais de altura da superfície da água,
objetivando analisar possíveis variações relacionadas às cotas ao longo do tempo de registros
altimétricos (i.e, 2002 a 2010) procurando-se investigar a existência de estacionariedade e de
periodicidade, além de averiguar a possível existência de anomalias.
A partir do cálculo das médias mensais anuais dos níveis de água, indicados pelo satélite
ENVISAT, foram preparados cotagramas a fim caracterizar os períodos hidrológicos. Para
determinar períodos de cheia, foi calculada a diferença entre o valor médio e o desvio padrão das
cotas máximas anuais. Da mesma forma, o limite do valor para o período de estiagem foi calculado
a partir da adição do valor médio com o desvio padrão das cotas mínimas anuais. Com base na
metodologia proposta por Bittencourt e Amadio (2007), foram elaborados cotagramas, calculandose as médias mensais anuais das cotas altimétricas, a fim de facilitar a identificação de períodos
sazonais.
A definição do valor limítrofe para o período de estiagem se deu com base no cálculo da
média somada ao desvio padrão das cotas altimétricas mínimas anuais. Já a delimitação do período
de cheia foi estabelecida com base no cálculo da subtração do valor médio menos o desvio padrão
calculado para as cotas altimétricas máximas anuais. Através da atribuição de parâmetros
estatísticos à representação gráfica da variabilidade do regime fluvial, esta variabilidade pode ser
melhor examinada (Chow, 1964).
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Para a presente pesquisa, calculou-se o coeficiente de variação como parâmetro de
distribuição auxiliar na avaliação da variabilidade do regime hidrológico em questão e a amplitude
média da superfície da água obtida através dos dados resultantes do cotagrama.
A equação 3 que define a amplitude média é dada por:
̅

̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅ a amplitude média, ̅ máx a cota máxima do cotagrama e ̅ mín a cota mínima do

sendo
cotagrama.

No cálculo do coeficiente de variação, o primeiro passo é identificar o desvio padrão e a
média da série temporal. Montgomery e Runger (2003) afirmam que o desvio padrão e a média são
medidas complementares na avaliação da dispersão do conjunto de valores. Para o cálculo do
desvio padrão aplicou-se a equação 4.

√

∑

̅

o desvio padrão, H a cota altimétrica, ̅ a média das cotas altimétricas e n o número

sendo
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, estabeleceramse intervalos de classe e, a estas, associadas cores que permitam uma visualização melhor dos
resultados.

3.

Resultados e análises

3.1 Estações Virtuais
O presente estudo está fundamentado na análise dos dados altimétricos do rio Juruá
provenientes do satélite ENVISAT. Um conjunto de 35 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 4.
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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 superfícieprofundidade 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 465 do satélite ENVISAT, é mostrado, na Figura 4, um exemplo de estação
virtual utilizando-se o algoritmo ice-1. Na Figura 4.a, o satélite ENVISAT cruza o rio Juruá no
sentido sul-norte. O perfil hidrológico medido pelo altímetro durante o trajeto do ENVISAT é
mostrado na Figura 4.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 4.c).
#645
ENVISAT
a)

.

Rio Juruá

JURUA_645_3

Figura 4 - Criação da estação virtual sobre o traço 465 do satélite ENVISAT através do programa VALS.
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a) Trajetória do satélite ENVISAT no sentido sul-norte, traço 465 que cruza o rio Juruá.
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.
3.1 Validação dos dados altimétricos para o rio Juruá
O estudo de validação das séries temporais de nível de água foi conduzido utilizando-se a
estação virtual JURUA_665 e a estação linimétrica Santos Dumont. O traço 665 do satélite
ENVISAT está localizado 17,2 km a jusante da estação linimétrica Santos Dumont. Nesse trecho o
rio Juruá serpentei nas encostas suaves da Planície Amazônica apresentando vários meandros
abandonados e medindo aproximadamente 220 m de largura em ambas as estações. O RMS entre as
diferenças de níveis de água é 30 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.

100

#665
ENVISAT

Rio Juruá

SANTOS DUMONT

Cota ref EGM 2008 (m)

JURUA_665

95

90

85

80
SANTOS DUMONT
JURUA_665

75
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Data (ano)

Figura 5. Validação dos dados altimétricos para o rio Juruá. Mosaico de imagens Google Earth, em
segundo plano.
3.2. Regime hidrológico Juruá
Inicialmente, foram gerados 35 cotagramas (Figura 6), um para cada estação virtual, a partir
da análise estatística das médias mensais. Os gráficos foram gerados de maneira que se tornasse
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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
informações que estão relacionadas às diferenças hidrodinâmicas e hidro-morfológicas
estabelecidas nos períodos de cheia e estiagem.

JURUA_465_01

JURUA_708_01

JURUA_465_02

JURUA_250_01

JURUA_465_03

JURUA_250_02

JURUA_250_03

JURUA_250_04

JURUA_923

JURUA_708_02

JURUA_379

JURUA_164
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JURUA_837

JURUA_622_01

JURUA_622_02

JURUA_622_03

JURUA_293

JURUA_078

JURUA_751

JURUA_207

JURUA_536

JURUA_665

JURUA_994

JURUA_121

JURUA_450

JURUA_579

JURUA_035
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JURUA_493

JURUA_908_01

JURUA_908_02

JURUA_908_03

JURUA_908_04

JURUA_908_05

JURUA_908_06

JURUA_908_07

Figura 6 – Cotagramas das estações virtual do rio Juruá 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 Juruá, 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 tropical austral (Rodier,
1964 e Molinier, 1997), com dois períodos hidrológicos bem definidos ao longo do ano e ascensões
e recessões assimétricas.
O período de enchente progride lentamente e a vazante avança rapidamente. Nas duas
primeiras estações, à montante, cuja primeira JURUA_465_01 encontra-se 3157 km da foz, o
cotagrama é multimodal, com a cheia apresentando um primeiro pico entre janeiro e fevereiro, e
três picos de magnitude inferior à máxima evidenciado no segundo semestre. A estiagem inicia-se
em junho e se estende até agosto.
A partir da estação virtual JURUA_293 distante 2381 km da foz do rio, o cotagrama é mais
regular embora ainda multimodal, apresentando um período de cheia bem marcado de dezembro a
maio, o pico máximo ocorre com mais freqüência entre os meses de março e abril. A estiagem
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ocorre entre os meses de julho a setembro, algumas vezes se estendendo até outubro, apresentando,
com mais freqüência, as cotas mínimas no mês de setembro.
Da estação JURUA_579 até a foz, aproximadamente 700 km de distância, o regime
hidrológico é influenciado fortemente pelos níveis de água do Rio Solimões, apresentando um
cotagrama bimodal, com uma ascensão lenta e recessão acelerada e um período de cheia bem
marcado de fevereiro a junho e a estiagem ocorrendo entre os meses de agosto a outubro. 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 40% tiveram o valor máximo anual no mês de abril, 31,43% em e março 22,86% em
maio, enquanto que 71,43% tiveram o valor mínimo anual no mês de setembro e 25,71% em agosto.
A Figura 7 mostra o mapa com distribuição da amplitude média dos cotagramas das 35
estações virtuais para o período de estudo, sendo descritas na Tabela 1. O regime hidrológico do rio
Juruá caracteriza-se por apresentar uma variabilidade significativa da lâmina de água (Tabela 1).
Evidencia-se, na Figura 4, o crescimento da amplitude média em direção à foz, onde a primeira
estação virtual JURUA_465_01 tem amplitude média de 1,66 m, a menor dentre todas as estações,
enquanto a última estação, JURUA_908_07, localizada na planície Amazônica, tem amplitude
média de 10,51 m, sendo que a maior é verificada na estação JURUA_450, com 14,18 m de
amplitude.

Figura 7 - Distribuição da amplitude média das estações virtuais com dados altimétricos do satélite ENVISAT no rio
Juruá.

Na Tabela 2 apresenta-se, para as 35 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 35 estações
virtuais estudadas.
Nome da estação

Média(m)

JURUA_465_01
JURUA_708_01

282,75
269,69
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Desvio padrão
(m)
0,87
1,09

Coeficiente de
variação
0,31
0,40
16

JURUA_465_02
JURUA_465_03
JURUA_250_01
JURUA_250_02
JURUA_250_03
JURUA_250_04
JURUA_923
JURUA_708_02
JURUA_379
JURUA_164
JURUA_837
JURUA_622_01
JURUA_622_02
JURUA_622_03
JURUA_293
JURUA_078
JURUA_751
JURUA_207
JURUA_536
JURUA_665
JURUA_994
JURUA_121
JURUA_450
JURUA_579
JURUA_035
JURUA_493
JURUA_908_01
JURUA_908_02
JURUA_908_03
JURUA_908_04
JURUA_908_05
JURUA_908_06
JURUA_908_07

187,59
182,42
182,36
178,26
177,42
171,88
155,45
148,79
144,17
135,56
133,15
123,69
123,54
123,70
121,32
109,46
109,37
98,76
98,78
89,12
84,95
75,53
65,82
64,89
55,47
43,48
41,79
41,70
41,55
41,42
40,80
40,55
40,29

2,51
2,62
2,80
2,76
2,72
2,89
3,70
4,17
4,10
3,83
4,38
4,27
4,42
4,44
4,43
5,43
5,46
5,34
5,51
5,37
5,13
5,37
5,72
5,60
5,21
4,60
4,19
4,06
4,09
4,08
3,79
3,79
3,68

1,34
1,43
1,53
1,55
1,53
1,68
2,38
2,80
2,84
2,82
3,29
3,45
3,58
3,59
3,65
4,96
4,99
5,41
5,58
6,03
6,04
7,11
8,69
8,63
9,39
10,58
10,01
9,73
9,85
9,85
9,29
9,35
9,13

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

Os resultados obtidos neste estudo, para o regime hidrológico do rio Juruá, através dos dados
altimétricos do satélite ENVISAT, mostram uma similaridade excelente com os produtos
encontrados em leituras in situ, RMS de 30 cm, indicando, assim, que esta tecnologia complementa
satisfatoriamente as lacunas no sistema convencional. A ferramenta VALS mostrou-se muito
eficiente para a seleção e manipulação dos dados altimétricos e na elaboração das séries temporais.
O estudo mostra também que o período de revisita do satélite de 30 dias não prejudicou a
caracterização da sazonalidade do rio.
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Foi possível, fazer medições em locais bem afastados da foz, onde não existem estações
linimétricas convencionais, O Rio Juruá, possui 8 estações in situ registradas (ANA), As estações
virtuais provenientes dos traços do satélite ENVISAT elaboradas no presente estudo somam 35,
estas estações somadas às estações linimétricas, formam um total de 43 estações que proporcionam
uma otimização do monitoramento do Rio.
A partir dos resultados observados para a distribuição de amplitude do Rio, evidencia-se
claramente o efeito barragem causado pelo Solimões-Amazonas, a jusante do rio Juruá, fato
observado na maioria dos rios amazônicos afluentes deste grande Rio. Assim sendo, a altimetria
espacial mostra-se um recurso robusto e adequado para estudos hidrológicos na Região Amazônica.
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