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INTRODUÇÃO 

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa da gestão e conservação da 

biodiversidade tropical, desenvolvida no programa de pós-graduação em Biodiversidade 

Tropical, sob orientação do Profº Dr. Alan Cavalcanti da Cunha. O programa foi criado e é 

mantido por uma parceria entre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e a Empresa 

Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA-AP), ambas instituições do governo federal; o 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) o qual é uma 

instituição do governo do estado do Amapá e a Conservação Internacional (CI) que é uma 

organização não-governamental. O trabalho contou com o apoio do Centro de Enegia Nuclear 

na Agricultura (CENA/USP) e da Universidade de Washington (UW/EUA). 

O tema deste trabalho trata dos ecossistemas aquáticos e recursos hídricos na 

Amazônia, tendo como foco o Rio Amazonas. Sua bacia hidrográfica drena uma área de 

6,9×10
6
 km

2
, estendendo-se desde a encosta oriental dos Andes até o Oceano Atlântico. A 

presente investigação apresenta uma caracterização da qualidade da água do último trecho 

puramente fluvial do rio Amazonas e o desenvolvimento de um modelo de oxigênio 

dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) com o auxílio do sistema de 

modelagem SisBaHia
®

 - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, que corresponde a um 

sistema de modelos computacionais registrado pela Fundação Coppetec, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

O objetivo principal deste estudo foi determinar as concentrações e fluxos dos 

principais constituintes biogeoquímicos na desembocadura do rio Amazonas, na tentativa de 

preencher uma lacuna científica sobre estes ecossistemas aquáticos tropicais. Além disso, 

definir os principais padrões temporais da descarga da água e da carga química que o rio 

despeja no mar e aplicar um sistema de modelagem da qualidade da água. Nesta tese, gerou-se 

uma gama de informações estratégicas com o intuito de avaliar o papel dos ciclos 

biogeoquímicos e suas interconexões com a biodiversidade microbiológica aquática 

(principalmente o processo de respiração) e os aspectos físico-químicos da qualidade da água 

(por exemplo, fluxos gasosos), sem perder de vista o necessário entendimento a cerca dos 

processos físicos hidrossedimentométricos e hidrodinâmicos do escoamento. Neste aspecto, 

na presente investigação, considerou-se o funcionamento dos ecossistemas aquátivos fluvias 

ao longo de seus ciclos inter e intra-sazonais do clima e os ciclos completos de marés semi-

diurnas característicos deste setor do estuário amazônico. 



9 

A partir das análises de dados experimentais e resultantes das simulações 

computacionais, procurou-se responder ao principal questionamento deste estudo: Como as 

variações espaciais dependentes da hidrologia sazonal influenciam nas características da 

qualidade da água do rio Amazonas e na carga biogeoquímica liberada no mar (de ambos os 

canais norte e sul)? A resposta a esta questão foi cuidadosamente elaborada, de modo a gerar 

os subsídios necessários para preencher estas lacunas no conhecimento sobre o rio Amazonas 

e seus principais afluentes.  

As dificuldades na superação destas lacunas se devem ao fato de que as 

quantificações de parâmetros fluviais normalmente têm sido interropidas  na estação de 

medidas hidrográficas de Óbidos, localizada a 800 km da foz do Rio Amazonas. Além disso, 

há poucos pesquisadores brasileiros interessados efetivamente neste trecho do rio e os 

oceanógrafos raramente se aventuram em águas doces do rio, principalmente porque são 

estrangeiros e apresentam dificuldades legais no desenvolvimento de pesquisa neste trecho, 

especialmente devido à processos burocráticos para acesso aos recursos naturais e à 

biodiversidade local. Portanto, apenas poucas expedições oceânicas na década de 70 e início 

dos anos 80 tiveram acesso as amostras na desembocadura do Rio Amazonas. 

Desta forma, o presente estudo foi dividido em três capítulos que representam esta 

busca em produzir informações científicas suficientes sobre o funcionamento destes sistemas 

fluviais para subdisiar o desenvolvimento de modelos heurísticos em escala de bacia ligados 

ao ciclo regional de carbono e permitir a previsão de respostas às mudanças nas características 

físicas, química e biológicas nos principais cursos de água na bacia hidrográfica. 

No primeiro capítulo foram definidas as características do rio, tais como a 

composição da descarga do rio, a composição dos fluxos de carbono, a composição química e 

biológica do carbono orgânico e inorgânico dissolvido e partículado, a respiração dos 

microorganismos, a composição microbiológica, a composição dos fitoplânctos, os nutrientes 

e as espécies minerais na desembocadura do rio Amazônas. 

Num segundo capítulo foram realizadas inferências estatísticas com análises 

multivariadas sobre a matriz de dados obtidos em campo, tendo como objetivo principal 

responder ou discutir quais são os parâmetros chave que realmente são relevantes e interferem 

na dinâmica biogeoquímica desses ecossistemas aquáticos. Neste caso, o intuito foi de 

representar as principais variáveis da qualidade da água no trecho em estudo, permitindo 

assim, escolher as mais influentes sobre os parâmetros considerados chave para o ciclo de 

carbono, tanto para caracterizar física, química e biologicamente as águas do rio, quanto 
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visando sua parametrização e utilização empírica em modelos da qualidade da água, como o 

SisBaHia®. 

No terceiro capitulo foi elaborada a parametrização e aplicação de modelos 

numéricos de dinâmica dos fluidos computacional com foco na hidrodinâmica e qualidade da 

água (modelo determinístico), ambos acoplados aos processos biogeoquímicos e suas 

aplicações no monitoramento e gestão de ecossistemas aquáticos. Para este capítulo utilizou-

se o aplicativo SisBahia (COPPE/UFRJ) para acoplar os fenômenos hidrodinâmicos 

(inclusive considerando os processos transientes das marés semidiurnas, refluxos e 

recirculação) as análises simultâneas de parâmetros da qualidade da água, essencialmente a 

concentração de oxigênio dissolvido (OD) e a demanda bioquímica de oxigêncio (DBO) que 

representa o processo de respiração aeróbica. Ainda neste último capítulo, procedeu-se com a 

análise integrada entre a avaliação estatística do capítulo 2 vinculada aos resultados das saídas 

das simulações numéricas, avaliando-se como estes parâmetros podem estar potencialmente 

relacionados com os processos de evasão de gás CO2 do rio para atmosfera. Esse tema em 

específico, é de interesse global diante do fenômeno de mudanças climáticas em nível 

regional e global. 

A presente investigação teve início a partir de uma detalhada revisão bibliográfica, 

notadamente trabalhos científicos realizados na bacia do rio Amazonas, e relacionados com a 

foz. Em seguida, foi realizado um prolongado planejamento experimental, o qual foi 

executado com base em análise experimental e técnicas consagradas de mensuração de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos. Em campo foi avaliado o comportamento sazonal e 

espacial do escoamento, aqui representado como parametrização da hidrodinâmica e, 

finalmente, análise a qualidade da água. Estes experimentos foram conduzidos ao longo dos 

três últimos anos, 2010-2012.  

Vale ressaltar que o esforço amostral neste trecho foi significativo, pois envolveu 

uma logística complicada e de alto custo, normalmente passíveis de falhas. Ao longo dos 

cruzeiros de amostragem foram utilizados diversos equipamentos e reagentes que necessitam 

de periódicas revisões para que seu funcionamento fosse satisfatório e estivessem em 

conformidade com os respectivos métodos de análise envolvidos nas campanhas de campo. 

Além disso, à logistica operacional complexa somava-se os riscos da turbulência, 

intempéries e os potenciais bancos de areia durante as marés baixas. 
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Não foi raro reclamações de pesquisadores sobre as condições climáticas advservas, 

com temperaturas e umidade relativa do ar elevadas, além dos efeitos dos ventos continuos no 

período seco, os quais causam o aumento da elevação das ondas intermitentes durante todo o 

período de coleta. Este fato foi contundente porque as medidas de vazão com o equipamento 

ADP (Accustic Doppler Profiller) são realizados em ângulo de 90
o
 em relação a corrente. Este 

procedimento cria uma situação de risco maior ao equipamento nestes períodos secos. Além 

disso, tempestades foram frequentes no período chuvoso, dificultando a visibilidade do 

condutor das embarcações e aumentando o risco de acidentes na travessia dos canais, 

principalmente porque nestes trafegam navios de grande porte. Portanto, a logística para 

execução das amostragens foi tarefa difícil. No presente caso, foram utilizados barcos de 15 a 

20 metros e estas viagens duravam em média quatro dias completos, somente para a execução 

do procedimento amostral. Deve-se acrescentar o período das etapas de planejamento e 

análises microbiológicas e químicas pós amostragem, as quais somam aproximadamente 

alguns dias a mais. 

Como resultado do esforço resultante dos últimos quatro anos de estudo, espera-se 

que esta contribuição científica possa ajudar na superação de uma série de lacunas 

inicialmente enfrentadas por estudiosos de décadas passadas, mas ainda pouco efetivas para as 

respostas necessárias frente aos novos desafios e oportunidades das alterações dos ciclos 

biogeoquímicos no rio Amazonas. Portanto, o enfrentamento dos problemas concernentes aos 

processos naturais e antrópicos na bacia devem ser tratados na escala adequada, de modo que 

se capture suas variações ao longo deste trecho nesta gigantesca bacia hidrográfica do Rio 

Amazonas. Propor novas abordagens ao tema: é disso que se trata esta tese! 
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CAPÍTULO 1 

PARÂMETROS BIOGEOQUÍMICOS INFLUENCIADOS POR GRADIENTES 

ESPAÇO-SAZONAIS EM UM TRANSECTO DE MONITORAMENTO NA FOZ DO 

RIO AMAZONAS 

 

RESUMO 

 

No rio Amazonas há estudos sobre o fluxo de carbono e ciclos biogeoquímicos, porém estes estudos 

são localizados frequentemente no médio e alto amazonas, e são raros e antigos na foz do rio 

Amazonas. O objetivo do presente estudo foi quantificar as variações e interações entre os parâmetros 

biogeoquímicos relevantes nos ecossistemas do baixo Rio Amazonas. O transecto de amostragem está 

localizado em frente a cidade de Macapá e é considerado como trecho de componente puramente 

fluvial. As amostragens dos parâmetros de qualidade da água, além dos hidrodinâmicos e de fluxos de 

carbono, seguiram as metodologias obtidas com base na literatura. Para auxiliar na interpretação e 

discussão dos resultados foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos, uma vez que as 

variáveis estudadas não apresentam distribuição normal. Além disso, a maioria dos sítios amostrais 

analisados apresentaram dependência entre si. Por outro lado, as características hidrológicas deste 

trecho do Rio Amazonas apresentaram diferenças significativas para a sazonalidade pluviométrica e, 

no período chuvoso, incidem mais de 85% das precipitações registradas anualmente. Os resultados 

indicaram que o efeito das descargas líquidas no período de estudo registraram valores em torno de 

195.149,31 m3 s
-1

. Além disso, a concentração de sedimentos foi correlacionado com a vazão 

significativamente (p < 0,01). Porém, o pH apresentou comportamento inverso à vazão, com maiores 

valores ocorrendo no período de estiagem. Este comportamento também foi apresentado pelo OD em 

relação ao ciclo hidrológico. Elevados valores de pCO2 indicaram que há supersaturação de CO2 na 

coluna d´água do rio e a variabilidade de pCO2 apresentou correlação positiva com a vazão (r = 0,66, p 

< 0,01). As concentrações de pCO2 da água e o fluxo de CO2 para a atmosfera foram correlacionadas 

forte e positivamente entre si (r=0,68, p<0,01). O aumento da carga de COD ocorreu no período 

chuvoso e variou positivamente com o ciclo hidrológico, com significativa variabilidade sazonal (p < 

0,01). O CID não apresentou correlação com o ciclo hidrológico e consequentemente com a maioria 

das variáveis ambientais avaliadas. A variabilidade sazonal do k600 acusou comportamento inverso ao 

da vazão do rio e da precipitação média observada na região. A pCO2 e o FCO2 se relacionaram 

inversamente com a temperatura, mas ocorreu uma inesperada correlação positiva entre OD e 

temperatura. A amostragem sazonal da vazão indicou que a descarga líquida pode ser útil como uma 

variável independente (gradiente físico) explicando, com razoável eficiência, a variação da pCO2 da 

água. Foi concluido que a vazão pode ser razoavelmente conectada com os fluxos de CO2 da água para 

a atmosfera. 

 

Palavras-chave: ciclos biogeoquímicos, rio Amazonas, sazonalidade,variáveis da qualidade da água, 

fluxo de carbono. 
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BIOEGEOCHEMISTRY PARAMETERS INFLUENCED BY SEASONAL AND 

SPATIAL GRADIENTS IN A MONITORING TRANSECT AT THE MOUTH OF THE 

AMAZON RIVER  

 

ABSTRACT 

 

On Amazon there are studies on the flow of carbon and biogeochemical cycles, but these studies are 

often located in the middle and upper Amazon, and are rare and old at the mouth of the Amazon River. 

The aim of this study was to quantify the variations and interactions between relevant biogeochemical 

parameters in the lower Amazon River ecosystems. The sampling transect is located opposite the city 

of Macapá and is regarded as purely fluvial stretch component. Sampling of water quality parameters 

in addition to the hydrodynamic and carbon fluxes, followed methodologies obtained from literature. 

To assist in the interpretation and discussion of results nonparametric, since the variables without 

normal distribution statistical tests were used. Furthermore, most of the analyzed sample sites showed 

dependency between them. On the other hand, the hydrological characteristics of this stretch of the 

Amazon River showed significant differences for seasonality and rainfall in the rainy season, affect 

more than 85 % of rainfall recorded annually. The results indicated that the effect of liquid discharges 

during the study period reported values around 195,149.31 m3 s
-1

. Furthermore, the sediment 

concentration was correlated with the flow significantly (p < 0.01). However, the pH showed the 

reverse flow behavior, with higher values occurring in the dry season. This behavior was also 

presented by DO in relation to the hydrologic cycle. High values of pCO2 indicated that there 

supersaturation of CO2 in the water column of the river and the variability of pCO2 showed a positive 

correlation with flow (r = 0.66 , p < 0.01). The pCO2 concentrations of water and the flow of CO2 into 

the atmosphere are strongly positively correlated with each other (r = 0.68 , p <0.01). The increased 

load of DOC occurred in the rainy season and varied positively with the hydrological cycle, with 

significant seasonal variability (p < 0.01). The DIC was not correlated with the hydrological cycle and 

consequently with most environmental variables evaluated. The seasonal variability of k600 accused to 

reverse the flow of the river and the average rainfall in the region behavior. The pCO2 and FCO2 were 

related inversely with temperature, but there was an unexpected positive correlation between DO and 

temperature. The seasonal sampling flow indicated that the liquid discharge can be useful as the 

independent variable (physical gradient) explained with reasonable efficiency, the variation of pCO2 

water. It was concluded that the flow can be reasonably connected with the CO2 streams of water into 

the atmosphere. 

 

Keywords : biogeochemical cycles, Amazon, water quality, seasonal variability, carbon flux.  
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INTRODUÇÃO 

Há alguns estudos disponíveis sobre o fluxo de carbono e ciclos biogeoquímicos 

envolvendo diversos parâmetros ambientais no rio Amazonas (ALIN et al., 2011; DEVOL; 

HEDGES, 2001; DEVOL et al., 1995; HEDGES et al., 1986; RICHEY et al., 1990, 2002). 

Contudo, estes estudos são frequentemente localizados na porção média e alta rio Amazonas, 

geralmente alcançando até a última estação de medidas de descarga, em Óbidos no Estado do 

Pará, localizada aproximadamente a 800 km a montante da desembocadura do rio. Na outra 

extremidade do baixo estuário amazônico, com exceção de poucos estudos off shore na 

plataforma continental do Amazonas e Oceano Atlântico (NITTROUER et al., 1995), também 

estes estudos são raros e antigos com relação a biogeoquímica próxima da desembocadura 

(GIBBS, 1972; NITTROUER et al., 1995; STALLARD; EDMOND, 1983). 

Como resultado, há várias lacunas de conhecimento sobre este trecho do Continuum 

do Rio Amazonas até o Oceano Atlântico. Deste modo, há necessidade de obter desde dados 

básicos, como os parâmetros de qualidade da água, até parâmetros empíricos que vinculem os 

primeiros aos processos biogeoquímicos desses ecossistemas aquáticos, de modo que se 

vislumbre conceitualmente o funcionamento destes processos naturais. Neste sentido, os 

principais elementos ecossistêmicos funcionais devem ser entendidos de modo integral, haja 

vista que existe uma desconhecida e complexa rede de conexões que controla os fluxos de 

massa e energia nos sistemas terra-água-atmosfera destes ambientes (MCCLAIN; 

ELSENBEER, 2001). Além disso, tais conexões dos ecossistemas estão intimamente 

relacionadas com a preocupação atual sobre as emissões de gases de efeito estufa no contexto 

de mudanças climáticas (WARD et al., 2013), as quais dependem destes processos neste  

intrincado ecossistema aquático. 

Deste modo, as incertezas presentes dos processos biogeoquímicos que governam 

simultaneamente a dinâmica das emissões de CO2 do baixo rio Amazonas são de relevante 

interesse atual e global. Por exemplo, até recentemente não havia uma definição do papel das 

macromoléculas presentes na água, como a lignina e a celulose, como os principais agentes da 

respiração de bactérias presentes no meio líquido. Somente esta descoberta pode ser 

determinante no modo de pensar a parametrização de modelos numéricos de estimativas de 

emissões na bioesfera (WARD et al., 2013). 

Apesar de se reconhecer que informações químicas sobre o referido trecho também 

são escassos (RICHEY et al., 2000), é preciso considerar o efeito do período de deslocamento 
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médio de uma pluma na superfície, estimada como da ordem de 10 dias. Este é provavelmente 

o tempo em que as atividades microbianas mais significativas podem ocorrer no corpo d´água 

(KRUSCHE et al., 2002). Neste processo de biodegradação o transporte físico de materiais no 

escoamento (advectivo-difusivo, dependente do ciclo hidrológico), provavelmente ocorre em 

simultaneidade, por exemplo, com a degradação biológica da lignina e de macromoléculas 

associadas, as quais são dependentes da cinética de reação nestes ambientes.  

Portanto, neste processo combinado envolvendo a advecção-difusão de massa no 

escoamento turbulento em simultaneidade às reações biogeoquímicas complexas, uma fração 

significativa destes compostos é, eventualmente, remineralizada à dióxido de carbono. Por 

exemplo, com base no entendimento de que as macromoléculas terrestres e de outros 

derivados de lignina contribuem significativamente para a emissão de dióxido de carbono das 

águas do rio Amazonas (WARD et al., 2013), os rios passaram a apresentar um papel 

relevante que muda a perspectiva atual e a compreensão acerca dos ciclos biogeoquímicos 

regionais e globais (VICTORIA, 2012). 

A importância de se conhecer a dinâmica biogeoquímica do Rio Amazonas, no seu 

Continuum, ocorre pelo fato que esta bacia é detentora da maior oferta de água doce do 

mundo com 8% do total (20% da descarga líquida nos oceanos em nível mundial), 

representando a maior disponibilidade de recursos hídricos do Brasil. A avaliação do 

funcionamento dos fluxos nestes ambientes é estratégico do ponto de vista científico, uma vez 

que os parâmetros amostrados nestes ambiente podem ser estatisticamente representativos 

entre os processos biogeoquímicos envolvidos em rios tropicais de todo o mundo, tanto pelo 

seu volume de descarga quanto pela sua megabiodiversidade (HANAN; BATALHA, 1995). 

Somente o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume (INPE – 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2008), despeja no Atlântico Norte 

Tropical Ocidental (WTNA) mais de seis trilhões de metros cúbicos de água por ano 

(PERRY; DUFFY; MILLER, 1996), água doce rica em nutrientes transportados da floresta 

para o oceano. Em grande parte, todo esse volume se deve às intensas precipitações que 

ocorrem na Amazônia Oriental, as quais variam entre 2000 e 3000 mm de chuva/ano 

(BÁRBARA et al., 2010; COSTA et al., 2013; SOUZA; ROCHA; SOUSA, 2008; SOUZA et 

al., 2009). 

Além destes aspectos relacionados com a dimensão da área de drenagem 

(mesoescala), o ciclo sazonal de descarga dos rios também apresenta diferenças que 

dependem da localização geográfica da bacia (CUNHA et al., 2012). A Amazônia apresenta 
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um regime sazonal completamente distinto entre suas diferentes sub-regiões, com uma 

variação em torno de 50% na precipitação entre as sub-regiões sul, leste, extremo norte (2000 

mm) e noroeste (3000 mm), sendo que a estação chuvosa parece progredir do sul para o norte 

(entre setembro e abril, respectivamente). Além disso, existe uma defasagem geoespacial 

entre o período de maior precipitação e o período de maior vazão dos rios (LIEBMANN; 

MARENGO, 2001), sendo ainda a variabilidade climática um fator sazonal relevante que 

imprime diferentes respostas hidrológicas às bacias com diferentes dimensões (AMBRIZZI et 

al., 2013; SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI, 2005). 

Por exemplo, no trecho em estudo o período de maior precipitação ocorre geralmente 

entre março e abril enquanto a resposta de maior vazão ocorre nos meses de junho e julho. 

Este efeito é determinado predominantemente, pelo tempo de residência da água no solo já 

saturado, nas áreas inundáveis (várzeas e igapós) e nos canais. Mas as magnitudes destes 

fluxos basais estão relacionadas às meso dimensões das bacias de drenagem, as quais 

contribuem com diferentes tempos de retorno ao escoamento dos principais rios da região. 

Portanto, as variações sazonais de cheia e seca e transição, entre os rios de diferentes regiões 

da bacia Amazônica ocorrem em períodos significativamente distintos, com defasagem de até 

3 meses no período de maior vazão entre os rios que drenam o Sul (pico de descarga em 

Março-Abril) e o Norte da bacia (pico de descarga em Junho-Julho) (ALIN et al., 2011). 

Então, dois fatores relevantes interferem significativamente na qualidade da água de 

um rio: o espacial e o sazonal. O fator espacial está associado à localização geográfica dos 

usos impactantes como as áreas agrícolas, indústrias, hidrelétricas e centros urbanos (fontes 

pontuais ou difusas). Já o fator sazonal está associado às variações de pluviosidade e resposta 

hidrológica em termos de vazão, as quais interferem em variáveis como pCO2, OD, pH, 

turbidez, e sólidos em suspensão. Quando as influências são antropogênicas, a intensidade 

normalmente é medida com as alterações no solo e na água (e até atmosférica) e tem sua 

magnitude e abrangência reguladas pelo tipo de atividade desenvolvida e pela forma como é 

conduzida (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2003). Quando as influências são naturais, a 

intensidade dependerá tanto das características físicas da bacia, como a densidade da sua 

malha hídrica e da dimensão dos seus principais afluentes, assim como da variabilidade 

sazonal das precipitações distribuídas na área de escala de estudo envolvida (CUNHA et al., 

2011). 

Por exemplo, o trecho do baixo Rio Amazonas recebe água de diferentes tributários, 

sendo os maiores o Rio Tapajós, o Rio Xingu e o Rio Tocantins e vários outros "menores", 
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com composições químicas e comunidades microbianas possivelmente muito diferentes entre 

si. Quantidades consideráveis de sedimento também parecem ser depositadas ao longo do 

percurso do trecho do baixo Rio Amazonas, potencialmente removendo material orgânico e 

nutrientes do fluxo superficial. O resultado é que há pouca informação da verdadeira carga 

química para o oceano. 

No rio Amazonas os principais processos físicos e biogênicos que controlam a pCO2 

na água são: a lixiviação de CO2 do solo originado pela respiração radicular e decomposição 

da matéria orgânica, a respiração in situ, a fotossíntese das plantas aquáticas, e a evasão de 

CO2 a partir da água para o ar. Os dois primeiros processos contribuem para o aumento da 

pCO2 na água, enquanto que os dois últimos processos podem ser responsáveis pela 

diminuição da pCO2 (BENNER et al., 1995; JOHNSON et al., 2008; LEITE et al., 2011; 

RICHEY et al., 2002). 

Além da pCO2, a composição química da água dos rios é regulada por processos que 

ocorrem genuinamente no solo. Em seguida, o pCO2 pode posteriormente ser percolado para o 

lençol freático e se misturar com o fluxo de sólidos, íons e gases nos corpos d’água pelo fluxo 

basal (NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011). Além disto, dentro do canal principal do rio, 

processos bióticos e abióticos podem modificar a pCO2. Desta forma, a pCO2 nas águas dos 

rios é resultado de processos que ocorrem tanto nos ecossistemas aquáticos superficiais ou 

subterrâneos quanto no solo dos ambientes terrestres. 

Bons exemplos destas variações são a dinâmica de nutrientes, da riqueza e da 

distribuição de biomassa algal, além dos processos de sedimentação, erosão, acreação, 

variação espaço-sazonal de íons e demais parâmetros da qualidade da água, capacidade de 

renovação das águas e reaeração atmosférica. Nestes processos estão intimamente envolvidos 

o potencial da intensificação de emissões de gases de efeito estufa para atmosfera que são 

extremamente relevantes à superação das lacunas de conhecimentos existentes nos 

ecossistemas aquáticos amazônicos (CUNHA et al., 2012; RICHEY, 2005). 

Estes fatos justificam a aquisição de informação de longo prazo para permitir e 

estabelecer o nível de influência de cada processo biogeoquímico e sua relação com os 

diversos tipos de entradas em processos de modelagem numérica. Este fato é relevante 

quando se consideram as escalas em que não são efetivamente compreendidos os processos de 

interesse. A compreensão sobre os mecanismos e a magnitude das variações dos ciclos 

biogeoquímicos do Continuum do baixo Rio Amazonas é, portanto, um desafio atual e de 

eminente interesse regional e global (VICTORIA, 2012).  
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No presente estudo o objetivo é compreender como e quando ocorrem as variações e 

interações entre os parâmetros biogeoquímicos relevantes no baixo Rio Amazonas. Em 

especial, há o interesse sobre trecho fluvial do Continuum do rio denominada zona estuarina 

do baixo Rio Amazonas que interage diretamente com o Oceano Atlântico. Considera-se 

como fatores importantes para a presente investigação o conceito sobre o funcionamento geral 

dos sistemas aquáticos presentes nestes ambientes (MCCLAIN; ELSENBEER, 2001). Com 

efeito, espera-se contribuir efetivamente com novas informações sobre os ciclos 

biogeoquímicos que ocorrem no referido trecho, pouco estudado, em decorrência das 

condições logísticas locais não favoráveis à pesquisa em campo, tais como, as condições 

climáticas, as dimensões das distâncias entre sítios amostrais, e o fator complicador das 

interpretações sobre as respostas da qualidade da água e dos fluxos de CO2, os ciclos 

semidiurnos das marés. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As campanhas de amostragens integradas foram conduzidas expandindo-se as 

abordagens dos hidrogramas elaborados por Richey et al., 2000 e tendo como pressuposto os 

protocolos dos transectos de amostragem originalmente descritos no projeto CAMREX 

(Carbon in the Amazon River Experiment ou Experimento de Carbono no Rio Amazonas) e 

otimizados no decorrer dos últimos vinte anos (RICHEY et al., 1986, 1990). 

O Transecto do Rio Amazonas estudado (Figura 1) definiu como escoamento 

principal o norte da Ilha do Marajó. Como a linha d´água do mar historicamente não 

ultrapassa a linha de divisão na desembocadura do rio, exatamente em frente a cidade de 

Macapá (NIKIEMA; DEVENON; BAKLOUTI, 2007), considera-se que esse afluente de 

montante representa um componente exclusivamente de características do próprio rio, ou 

puramente fluvial. 

Neste transecto estão localizadas as seis seções de amostragem, representadas por 

círculos vermelhos nos dois canais, a partir das quais foram desenvolvidas as coletas de 

campo (Tabela 1). 

Devido sua localização próxima à linha do equador, o clima na área de estudo é 

quente e úmido e a variação anual da temperatura é muito pequena ( 2 
o
C). A (Figura 2) 

apresenta as normais climatológicas para o município de Macapá, localidade que abrange a 

área de estudo. A característica intrínseca do clima da Amazônia é a presença de um amplo 



19 

espectro de variações no tempo e no espaço da atividade convectiva tropical e da precipitação, 

as quais se tornam as variáveis climáticas mais importantes da região (KUHN et al., 2010; 

SOUZA et al., 2009). 

Figura 1: Transecto de estudo na desembocadura do rio Amazonas em frente a Macapá. 

 

Pela classificação de Köppen, o clima é do tipo Am, ou seja, clima tropical chuvoso 

de monção, com um curto período apresentando precipitações inferiores a 60mm mensais. A 

temperatura média mensal do ar é de 26,0 ± 0,4°C, com máximas e mínimas variando entre 

31,5 ± 0,7°C a 22,0 ± 0,3°C, respectivamente (COSTA et al., 2013). 

Tabela 1: Coordenadas geográficas do locais de amostragem deste estudo 

Ponto Local Coordenadas 

Margem Esquerda - Canal Norte Rio Amazonas S00
o
03,792' W51

o
05,181' 

Centro do canal  - Canal Norte Rio Amazonas S00
o
05,400' W51

o
03,200' 

Margem Direita - Canal Norte Rio Amazonas S00
o
07,300' W51

o
01,300' 

Margem Esquerda - Canal Sul Rio Amazonas S00
o
07,882' W50

o
38,369' 

Centro do canal  - Canal Sul Rio Amazonas S00
o
09,096' W50

o
37,407' 

Margem Direita - Canal Sul Rio Amazonas S00
o
10,245' W50

o
36,295' 

 

As amostragens dos parâmetros de qualidade da água e de fluxos de carbono, 

ocorreram nos meses de setembro e dezembro de 2010, maio e setembro de 2011 e abril e 

julho de 2012. Em cada uma das seis seções de amostragem, indicadas pelos círculos 

vermelhos da Figura 1, foram coletadas duas amostras, uma no nível superficial, cerca de 50 
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cm a partir da superfície da água com bomba coletora (Rule 360 GPH) e outra de fundo, com 

50% de profundidade na coluna de água, medida a partir da imersão de uma bomba 

peristáltica (SHURflo 1. 5 GPM). 

Figura 2: Normais climatológicas da precipitação e temperatura média do ar para Macapá entre 1961 e 2009.  

 

Fonte NHMET – IEPA/2013. 

A determinação do fluxo de CO2 (FCO2 - µmol CO2 m
-2 

s
-1

) para a atmosfera in situ 

foi realizada por meio de um analisador de gás por infra-vermelho (IRGA), modelo LiCor 

820, acoplado a uma câmara flutuante (RASERA, 2010). Esta técnica tem a limitação de não 

poder ser usada quando a turbulência do rio está muito elevada. Os fluxos de CO2 foram 

calculados a partir do coeficiente angular da reta obtida pela regressão linear entre o tempo da 

amostragem e a concentração do gás (FRANKIGNOULLE; BORGES; BIONDO, 2001). A 

amostragem é realizada em triplicata para uma melhor definição do coeficiente angular da 

reta. 

FCO2 =  
𝑑 𝑝𝐶𝑂2 

𝑑𝑡
  

𝑉

𝑅𝑇𝑘𝑆
                                                          (1) 

Onde, 
𝑑 𝑝𝐶𝑂2 

𝑑𝑡
 é o coeficiente angular da acumulação de CO2 na câmara (µatm s

-1
); V 

é o volume da câmara (L); 𝑇𝑘  é a temperatura (K); S é a área da superfície da câmara (m
2
) e R 

é a constante dos gases (L atm K
-1

 mol
-1

). Aceitação dos resultados das medições com a 

câmara foram baseadas em três critérios: 1) a concentração inicial do gás no interior da 

câmara de ± 10% do valor atmosférico, 2) r-quadrado (R
2
) maior do que 0,85 (geralmente> 

0,95), e 3) a regressão linear significativamente diferente de zero (p <0,05). A incerteza de 

cálculo do fluxo devido a erro padrão da inclinação da regressão foi em média ± 2%. 
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Para medir a concentração de CO2 dissolvido na água – pCO2 (ppm) foi utilizado o 

analisador de gás por infra-vermelho (IRGA) modelo LiCor 820, acoplado a um equilibrador 

(tubo de plexiglass) (RASERA, 2010). 

O coeficiente de troca gasosa k (cm h
-1

) foi obtido a partir da diferença entre o fluxo 

de CO2 da água do rio para a atmosfera na interface ar-água e a pCO2 da água em função do 

coeficiente de solubilidade do gás (mol m
-3

 atm
-1

) (WANNINKHOF et al., 2009). O fluxo de 

difusão de CO2 pode ser calculado a partir da seguinte equação de difusão teórica: 

)( aw CCkF                                                               (2) 

O k pode ser entendido como sendo a altura da coluna d’água que se equilibra com a 

atmosfera por unidade de tempo para um determinado gás a uma determinada temperatura. O 

k é função de processos físicos na camada limite, principalmente a turbulenta, da viscosidade 

cinética da água e do coeficiente de difusão molecular do gás. Para gases levemente solúveis 

como o CO2, k é controlado pela turbulência na água (JÄHNE; HAUSSECKE, 1998). 

As análises de oxigênio dissolvido – OD (mg L
-1

) foram feitas com medidor óptico 

YSI ProODO™, o pH e a temperatura da água – Tágua (°C) foram medidos com o Orion 4-Star 

da Thermo. O Carbono Organico Dissolvido – COD (mg L
-1

) e Carbono Inorgânico 

Dissolvido – CID (mg L
-1

) foram determinados em Shimadzu TOC Analyzer TOC-VCPH. 

Amônio - 

4NH  (ppm), Nitrato - 


3NO (ppm) e fosfato - 
2

4PO  (ppm) por cromatografia iônica 

(FIA - FiaStar 5000 Foss Tecator). 

Os Sedimentos (Sólidos em Suspensão – SS - mg L
-1

) foram medidos pelo método da 

pesagem, a Clorofila-a (mg L
-1

) pelo método espectrofotométrico. CO2 livre (µM) e 

3HCO  

(µM) foram calculados pelas equações de equilíbrio termodinâmico (SKIRROW; 

WHITEFIELD, 1975). Para a vazão (m
3
 s

-1
) do rio foi usado um ADCP (Acoustic Doppler 

Current Profiler) modelo Rio grande de 600 kHz da Teledyne RD Instruments. 

Para auxiliar na interpretação e discussão dos resultados foram utilizados testes 

estatísticos não-paramétricos, uma vez que as variáveis estudadas não apresentam distribuição 

normal e, a maioria dos sítios amostrais analisados apresenta dependência entre si. 

A normalidade dos dados foi verificada por meio da execução do teste de 

normalidade de Shapiro Wilk. Como os dados não apresentaram distribuição normal, optou-se 

por usar testes não paramétricos, sem a transformação dos dados. Todas as análises foram 
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conduzidas no sistema computacional R-project (R DEVELOMENT CORE TEAM, 2012) 

sendo adotado um coeficiente de confiança de 95% ou, quando conveniente, 99%.  

Para avaliar a hipótese de variação significativa espaço-sazonal das variáveis 

ambientais utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Os testes foram 

considerados com diferença significativa para valores de p < 0,05 ou, quando necessário p < 

0,01. As análises de correlações entre o fluxo de CO2 e a pCO2, e destes com os demais 

parâmetros, foram realizadas utilizando o coeficiente de correlação de Spearman (não-

paramétrica) com significância de p < 0,05 ou p < 0,01. 

A análise de agrupamento (AA) foi realizada com o objetivo de visualizar a 

similaridade entre grupos de amostras do conjunto total de parâmetros no tempo. Utilizou-se 

uma matriz com a frequência sazonal das amostragens, considerando o método Ward de 

aglomeração hierárquica (Weighted Pair Group Method Average Arithmetics) (R 

DEVELOMENT CORE TEAM, 2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As características hidrológicas deste trecho do Rio Amazonas apresentaram 

diferenças significativas para a sazonalidade pluviométrica. Os totais pluviométricos, 

superiores a 2.500 mm ano
-1

, distribuem-se em dois períodos distintos: um chuvoso, de 

janeiro a julho, com uma máxima de 403 mm em março e um segundo menos chuvoso, nos 

meses restantes, quando ocorre um mínimo de 26 mm em outubro (KUHN et al., 2010; 

SOUZA; CUNHA, 2010; SOUZA et al., 2009). Em média, no período chuvoso incidem mais 

de 85% das precipitações registradas anualmente (Figura 2). 

A média das descargas líquidas dos dois canais, interpretadas como respostas 

hidrológicas médias às variações pluviométricas sazonais regionais, no período de estudo 

foram registradas em 195.149,31 m
3
 s

-1
. Esta vazão líquida média é praticamente igual ao que 

o rio Amazonas descarrega no Oceano Atlântico, estimado em 193.000 m
3
 s

-1 
(PERRY; 

DUFFY; MILLER, 1996). Contudo, o fluxo máximo ocorreu em abril de 2012 com valor de 

271.615,81 m
3
 s

-1
 e o mínimo com valor de 96.576 m

3
 s

-1
 em dezembro de 2010 (Figura 3). A 

variabilidade sazonal dos dados de vazão torna-se bastante evidente (chuva-vazão), com p < 

0,01. 

O fluxo de sólidos suspensos correlacionou-se com a vazão (r = 0,5; p < 0,01; Figura 

3) e variou de 21,927 mg L
-1

 em setembro de 2010 para 65,845 mg L
-1

 em maio de 2011, com 
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significativa variabilidade sazonal entre os parâmetros vazão e sólidos suspensos, com p < 

0,01. Pelo cálculo aproximado das quantidades, a carga de sedimento transportada ficou em 

torno de 7.975,54 kg s
-1

, algo em torno de 252 x 10
6
 ton ano

-1
, aproximadamente, cinco vezes 

menor que a média anual de 1.200 x 10
6
 ton ano

-1
 medida na estação de Óbidos (MEADE, 

1994; MEADE et al., 1985). Esta comparação demonstra que representativas quantidades de 

sedimento podem estar sendo depositadas neste percurso de 800 km até a foz, ou 

simplesmente, a partir da matéria orgânica degradável disponível, serem digeridos e/ou 

mineralizados por bactérias e fungos, promovendo emissões de elevadas quantidades de CO2 

para a atmosfera (WARD et al., 2013) e até sendo diluído pela entrada dos grandes tributários 

no canal principal do rio Amazonas. 

O pH variou de 6,6 a 7,2 com os menores valores ocorrendo em abril de 2012 e os 

maiores em dezembro de 2010. Sazonalmente o pH apresentou significativa variabilidade 

entre os dados com p < 0,01. Porém, apresentou comportamento inverso à vazão, com seus 

maiores valores ocorrendo no período de estiagem. Este mesmo comportamento em relação 

ao ciclo hidrológico foi apresentado pelo OD que variou de 4,4 a 6,4 mg L
-1

, nos meses de 

abril de 2012 e dezembro de 2010, respectivamente. Também, apresentou forte variabilidade 

sazonal, com p < 0,01. Em ambientes aquáticos como os de rios amazônicos, por exemplo os 

rios Araguari e Falsino localizados na região central do Amapá, também foram encontrados 

valores baixos para oxigênio dissolvido, tendo uma variação de 5,9 a 6,5 mg.L
-1

 com o 

mesmo comportamento perante o ciclo hidrológico (ALIN et al., 2011; CUNHA, 2013; 

CUNHA et al., 2011, 2012). 

Figura 3: Variabilidade da vazão e dos sólidos suspensos no periodo de estudo. 

 

A concentração de CO2 na água apresentou variações sazonais entre 1.204,4 ppm, em 

dezembro de 2010, e 4.611,11 ppm, em maio de 2011, com média de 3.165,96 ppm. Este fato 
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sugere elevada variabilidade sazonal entre os diferentes valores de CO2 na água nas diferentes 

estações do ano, com p < 0,01. Os elevados valores de pCO2 indicam que há supersaturação 

de CO2 na coluna d´água do rio, característica esta observada durante todo o período do 

estudo. A razão entre as concentrações de pCO2 atmosférico (399,95 ppm) a pCO2 na água foi 

da ordem de aproximadamente oito vezes maior. 

Os níveis mais elevados de pCO2 da água (4.611,11 ppm) ocorreram no mês de maio, 

período de maiores índices de precipitação na região em estudo (Figura 4). Nos demais meses 

chuvosos em que foram realizadas coletas destes parâmetros, também, a pCO2 apresentou 

níveis elevados com valores de 4.598,78 ppm (abril/2012), nas maiores cheias no rio 

Amazonas e 4.231,03 ppm (julho/2012 - período considerado como de transição climática). 

Estes valores foram bastante reduzidos nos meses menos chuvosos, atingindo concentrações 

de 1.204,4 ppm (dezembro/2010), 1.990,64 ppm (setembro/2010) e 2.359,83 

(setembro/2011). A variabilidade de pCO2 apresentou correlação positiva com a vazão (r = 

0,66, p < 0,01). 

As variações de pCO2 da água e do fluxo de CO2 para a atmosfera (Figura 4) foram 

correlacionadas forte e positivamente (r = 0,68, p < 0,01). O FCO2 apresentou significativa 

variabilidade sazonal com p < 0,01, com os menores níveis de evasão do gás no mês de 

dezembro de 2010 (2,42 µmol CO2 m
-2 

s
-1

) e os maiores em maio de 2011 (14,32 µmol CO2 m
-

2 
s

-1
). Isto indica que o fluxo de CO2 foi influenciado principalmente pela variação de pCO2 da 

água e, consequentemente, pelas fases do ciclo hidrológico durante o período de estudo. 

Figura 4: Variabilidade da pCO2 da água e do fluxo de CO2 para a atmosfera no periodo de estudo. 

 

As variações de pCO2 e FCO2 foram correlacionadas com algumas das variáveis 

ambientais medidas no rio Amazonas. A variação da pCO2 resultou em melhores coeficientes 
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de correlação com as variáveis do que a variação do FCO2, e ambos foram correlacionados 

forte e inversamente com OD, pH, clorofila-a, temperatura da água e temperatura do ar, e 

positivamente com carbono orgânico dissolvido, sedimentos e vazão. Mas, não se 

correlacionaram com outros parâmetros químicos, tais como, carbono inorgânico dissolvido e 

nitrogênio total (Tabela 2). 

Tabela 2: Correlações entre fluxo/concentração de CO2 e variáveis ambientais no rio Amazonas (usando o teste 

de Spearman). 

 
Clorofila-a COD OD pH SS Tágua Tar Vazao CID TN 

FCO2 -0,67 0,61 -0,65 -0,60 0,56 -0,58 -0,47 0,41 -0,10 -0,07 

p-value < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,4 0,6 

pCO2 -0,73 0,72 -0,91 -0,85 0,77 -0,88 -0,82 0,66 -0,06 0,07 

p-value < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,6 0,6 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Além disso, em relação aos íons em solução, o pCO2 e o FCO2 não apresentaram boas 

correlações ou apresentaram correlações fracas com o cloreto, sódio e sulfato (Tabela 3). 

Tabela 3: Correlações entre fluxo/concentração de CO2 e os íons no rio Amazonas (usando o teste de Spearman). 

 
Alcal Al3+ NH4

+ Ca2+ Cl- Cond Fe PO4
2+ Mg2+ NO3

- K+ Si Na+ SO4
2- 

FCO2 -0,11 -0,20 -0,17 -0,24 -0,38 -0,03 0,20 0,05 -0,11 -0,21 0,19 -0,13 -0,39 -0,34 

p-value 0,3 0,09 0,2 0,04 < 0,01 0,8 0,09 0,7 0,4 0,07 0,1 0,3 < 0,01 0,003 

pCO2 -0,02 -0,31 0,01 -0,17 -0,49 -0,15 0,37 0,22 0,06 -0,09 0,35 0,17 -0,34 -0,57 

p-value 0,8 0,008 0,9 0,14 < 0,01 0,2 0,002 0,07 0,6 0,5 0,003 0,2 < 0,01 < 0,01 

n 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

 

Como pode ser observado pelas Tabela 2 e Tabela 3, a sazonalidade hidrológica na 

realidade afetou todas as vinte e quatro variáveis medidas neste estudo (Figura 5). Além disso, 

se verificou pouca variabilidade espacial destas mesmas variáveis entre os seis sítios 

amostrais e também pouca variabilidade em função das marés, vez que as amostragens foram 

aleatórias, ocorrendo em qualquer período de maré. A figura 5 sugere, neste contexto, 

homogeneidade da qualidade da água dentro do canal e entre os dois canais no mesmo 

período sazonal. 

Para avaliar essa homogeneidade entre sítios, ao longo do espaço, uma análise de 

agrupamentos (AA) (Figura 5) forneceu as informações necessárias para quantificar as 

potenciais similaridades ou dissimilaridades entre os sítios amostrais ou períodos sazonais. É 

possível observar que há diferenças significativas do conjunto das variáveis entre os 

diferentes períodos sazonais. Portanto, observa-se que dois períodos bastante característicos 

surgem da análise, de forma bem distintoas, com os dendogramas separados. Porém, dentro 

dos grupos ocorreu significativa similaridade, especialmente para o conjunto de amostras 
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entre os meses iguais de coleta (porém entre anos diferentes). Mas as amostras de setembro 

não apresentaram variações em diferentes anos. O mesmo parece ter ocorrido com as 

amostras de abril e maio, as quais ocorreram em períodos sazonais muito próximos.  

Com efeito, os resultados da AA sugerem, ainda, que dentro dos grupos intra-

sazonais (transição - dezembro e julho) há diferenças significativas que os distinguem dos 

demais grupos (maio e setembro de 2010 e 2011). Conclui-se que, nesta análise em 

específico, dezembro foi um mês que apresentou maior dissimilaridade em relação aos demais 

meses, como setembro, julho e o conjunto aglomerado dos dados de abril e maio. 

Figura 5: Dendograma da análise de conjuntos dos períodos sazonais. 

 

Por outro lado, como foi observado anteriormente, o conjunto de variáveis medidas 

pela AA não apresentou variações espaciais significativas durante o mesmo período de 

coletas. Assim, o valor do coeficiente de variabilidade ficou abaixo de 10% para a maioria dos 

parâmetros, e todas as variáveis indicaram valor de p > 0,05. Em função desta observação, 

podemos considerar que o rio amazonas neste trecho é bastante homogêneo em ambos os 

canais (Sul e Norte), não recebendo influência das localidades próximas. Isto é, não há 

necessidade de mais de um sítio amostral para futuras coletas para atender a este mesmo 

objetivo. 

Portanto, é possível supor que o escoamento superficial nos ecossistemas aquáticos 

apresenta papel relevante. Tem sua origem na água da chuva, que é transportada rapidamente 

para a área de drenagem da bacia hidrográfica. Em seu escoamento há transporte de carbono 

orgânico e nutrientes do solo para a água. Quando alcançam o ambiente aquático, estes 

compostos e íons participaram ativamente do metabolismo aquático (JOHNSON et al., 2006). 

Junto com estas espécies o CO2 é lixiviado, uma vez que também se origina no solo pela 

respiração das raízes, oxidação da matéria orgânica e respiração bacteriana. Estes processos 
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produzem altas concentrações de CO2 que são transportados pelo escoamento superficial de 

pequenos corpos d´água e infiltração do solo para os maiores corpos hídricos que recebem 

estes afluentes. A pCO2 na atmosfera de solos na Amazônia atinge valores de 15.000 ppm na 

superfície até valores superiores a 60.000 ppm em profundidade (DAVIDSON; TRUMBORE, 

1995; DAVIDSON et al., 2004). 

Neste estudo foram encontrados altos valores de pCO2 da água que indicam uma 

supersaturação do gás CO2 no canal principal do Rio Amazonas, aproximadamente, oito vezes 

maiores do que os níveis encontrados na atmosfera. O CO2 derivado dos ecossistemas 

terrestres próximo aos rios que são carreados para dentro do canal principal pode ser a 

principal fonte de sustentação da saturação de CO2 (RICHEY et al., 2002). Soma-se a isso, a 

matéria orgânica carreada dos solos que já estaria atuando como substrato para a respiração de 

microrganismos e contribuindo para a sustentação da supersaturação em CO2 e do processo de 

evasão neste rio (MAYORGA et al., 2005). 

Durante o período chuvoso os solos saturados de água, além da temperatura 

adequada e altos períodos retenção hídrica, há potencialização das atividades bacterianas que 

produzem quantidades significativas de CO2. Desta forma, a pCO2 da água está relacionada 

com o teor de CO2 do solo na bacia de drenagem, e normalmente mostra-se positivamente 

correlacionada com o COD, com a variabilidade sazonal da vazão e com a precipitação 

(HOPE et al., 2004). 

No trecho em estudo, o aumento da carga de COD ocorreu no período chuvoso e 

atingiu uma concentração de 5,54 mg L
-1

 (maio/2011). Por outro lado, seu menor valor foi de 

2,81 mg L
-1

 (dezembro/2010), este parâmetro variou positivamente com a tendência normal 

climatológica regional, com significativa variabilidade sazonal (p < 0,01).  

Simultaneamente, ao se analisar o processo de fotossíntese na água, representada 

pela clorofila-a (Figura 6), no período chuvoso atingiu seus níveis mais baixos com o valor de 

1,23 mg L
-1

 (maio/2011). Esta resposta da biomassa provavelmente foi devida ao ambiente 

altamente turvo da água neste período. As causas são a elevada concentração de sólidos em 

suspensão, pela condição de vazão elevada e consequentemente pela lixiviação de materiais 

do solo para a água. Já, as concentrações mais elevadas ocorreram, exatamente em condições 

contrárias. Isto é, com baixa turbidez e vazão de período seco, alcançando 3,08 mg L
-1

 

(dezembro/2010). Este padrão também foi encontrado em outros rios do mundo (LI et al., 

2011; YAO et al., 2007; ZHANG; XU; WEN, 2009). Porém, sua variabilidade sazonal em 

relação a mediana foi bem caracterizada com p < 0,01. 
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O parâmetro CID, que é a totalização das espécies químicas que compõem o sistema 

carbonato, não apresentou correlação com o ciclo hidrológico e consequentemente com a 

maioria das variáveis ambientais avaliada no presente estudo. Porém, mostrou forte correlação 

com a maioria dos íons dissolvidos na água. Este padrão pode ser explicado levando em 

consideração que na Amazônia as concentrações de CID nos compartimentos acima do solo 

são relativamente baixas (NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011), semelhantes ao esperado pelo 

equilíbrio com o CO2 da atmosfera (JOHNSON et al., 2006). Deste modo, tornam-se mais 

elevadas nos compartimentos "solução do solo" e "lençol freático". Nesta sequência, o CID é 

transportado por vias hidrológicas subterrâneas (JOHNSON et al., 2006), sendo que o tempo 

de residência do CID transportado subterraneamente para o canal principal do rio parte de um 

ciclo provavelmente diferente das demais variáveis. Este processo de transporte tende a se 

reproduzir com os demais íons em solução que devem seguir o mesmo padrão. 

Figura 6: Variabilidade da vazão da água, do OD e da Clorofila-a no periodo de estudo. 

 

É importante também observar o aumento da frequência de fenômenos extremos de 

precipitação na Amazônia (AMBRIZZI et al., 2013; SOUZA et al., 2009). As mudanças na 

cobertura do solo combinadas com eventos climáticos extremos são uma oportunidade para se 

observar respostas destes fenômenos nas bacias hidrográficas. As entradas ou forçantes 

antrópicas, combinadas ou não com as naturais, têm sido representativas.  Exemplos 

contundentes são aqueles que ocorreram no rio Madeira entre 2004 e 2007 durante uma 

severa seca no sul da Amazônia. Este evento de seca afetou em 2005 e 2006 a descarga 

líquida total anual do Rio Amazonas. Como consequência, no ano intermediário de 2005, uma 

mudança observada foi a redução de 25% da vazão que acarretou em alteração da distribuição 

de sedimentos e carbono inorgânico dissolvido de modo significativo na bacia (LEITE et al., 

2011). 
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Um parâmetro sensível às mudanças hidrológicas, muito importante na análise dos 

ciclos biogeoquímicos da água, é o coeficiente de troca gasosa na interface ar-água. No 

presente estudo, observou-se que o coeficiente sofreu significativas variações produzindo 

elevada dispersão dos seus valores, tanto que se observou variabilidade no nível sazonal (p = 

0,005) e espacial (p < 0,05). Os vários fatores que contribuem com esta variabilidade, 

provavelmente são a vazão do rio, a turbidez da água, a velocidade do fluxo, a profundidade 

da coluna d’água e a velocidade do vento na superfície (RICHEY et al., 2002; YAO et al., 

2007). 

Os resultados estimados para o k600, conhecido como coeficiente de troca gasosa 

normalizado para temperatura de 20°C, mostraram que o fluxo médio no trecho em estudo foi 

de 21,91 cm h
-1

. E o limite superior foi de 39,42 cm h
-1

 e o inferior foi de 7,47 cm h
-1

. Estes 

valores estão bem acima dos estimados no alto Rio Amazonas foram encontrados na faixa de 

7,2 cm h
-1

 com máximo em 12,2 cm h
-1

 e mínimo em 2,9 cm h
-1

 (DEVOL et al., 1987). E 

também, acima dos valores estimados no rio Negro, 12,6 cm h
-1

, com máximo em 35,7 cm h
-1

 

e mínimo em 2,1 cm h
-1

, e para o rio Javaés, 5,5 cm h
-1

, com máximo em 14,9 cm h
-1

 e 

mínimo em 1,6 cm h
-1

 (RASERA, 2010). 

A variabilidade sazonal do k600 acusou comportamento inverso ao da vazão do rio e 

precipitação observada na região (Figura 7). Muito provavelmente este comportamento foi 

devido ao fato de que no período menos chuvoso há aumento da incidência e velocidade do 

vento (KUHN et al., 2010). Este efeito pode causar na superfície da água aumento das 

ondulações da mesma e, consequentemente, o aumento da área interfacial de transferência de 

massa devido ao processo convectivo mais intenso na superfície líquida. Em comparação, este 

efeito é observável com mais intensidade no período seco, atingindo valores médios de 5,3 m 

s
-1

, do que no período chuvoso, que apresentou valores médios de 3,9 m s
-1

 (CPTEC - 

CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS, 2012). Assim, reforça 

a idéia de que o coeficiente de troca gasosa para gases levemente solúveis, como o CO2, é 

controlado principalmente pela turbulência na água (JÄHNE; HAUSSECKE, 1998), mas 

sofre também interferência significativa da temperatura ambiente. A Figura 7 mostra este 

comportamento da variação do K600 ao longo do ano. 

Muito embora fosse esperado comportamento semelhante do k600 ao do fluxo de CO2 

da água, que se intensifica no período chuvoso, isto não é visto na Figura 7. Apesar da taxa de 

difusão ser menor no período chuvoso, o volume de água mais elevado compensa a menor 

difusão com maior carga de emissão de CO2 para a atmosfera, provavelmente pelo processo 
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de lixiviação do CO2 da terra para a água. Tanto que a variabilidade sazonal do fluxo (p < 

0,01) é bem maior que a do k600 (p = 0,005). Porém, as incertezas ainda são muito grandes em 

relação dos processos de difusão do CO2 para rios volumosos como o rio Amazonas. E 

também estas dúvidas ocorrem para estudos de estuários, devido estes serem raros ou 

indisponíveis nestes ambientes (CLARK et al., 1994; ELSINGER; MOORE, 1983). 

Figura 7: Variação sazonal do coeficiente de troca gasosa k (cm h
-1

) no rio amazonas. 

 

As relações entre a variação hidrológica sazonal e a pCO2 (r = 0,66; p < 0,01, Tabela 

2) mostrou que a vazão contribuiu significativamente com os níveis de pCO2 na água, 

refletindo sua variabilidade sazonal com flutuações de pCO2 bastante características. Neste 

caso, atinge-se valores muito elevados de concentração no período de cheias e reduz-se em, 

aproximadamente, 60% sua concentração no período seco. A amostragem sazonal da vazão 

indicou que a descarga líquida serve como uma variável independente que pode explicar com 

razoável eficiência a variação da pCO2 da água. Esta sincronia do ciclo hidrológico com a 

pCO2 foi também percebida em outros trechos a montante do Rio Amazonas e em outros rios 

da bacia amazônica (ALIN et al., 2011; RICHEY et al., 2002). 

A pCO2 e o FCO2 no rio Amazonas foram significativamente relacionados com o OD 

e o pH (Figura 8). A pCO2 se correlacionou fortemente com o OD (pCO2 = -1510,1[OD] + 

11247; R
2
 = 0,89; p < 0,01). Essa influência negativa entre ambas as variáveis pode estar 

relacionada com a oxidação da carga de matéria orgânica carreada para o rio a partir da 

floresta. No rio Amazonas esta carga pode se apresentar dissolvida no meio líquido ou na 

forma de sedimentos, que é o material particulado e grosseiro que se deposita no leito do rio 

formando lodo e servindo de substrato para a comunidade bentônica (VON SPERLING, 

2007). 
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Figura 8: Variabilidade da pCO2 da água, do pH e do OD no período de estudo. 

 

A parcela solúvel é assimilada com maior facilidade pelos decompositores. Já os 

sedimentos são consumidos mais lentamente devido ao tamanho das partículas nas quais estão 

envolvidas. Entretanto, as bactérias difundem no meio aquático exoenzimas que ajudam a 

desfazer a coesão das partículas e matéria orgânica agregada e catalisam a quebra de ligações 

químicas. Nestas reações não há utilização de aceptores de elétrons, não havendo consumo de 

oxigênio diretamente. Porém, a interface de contato das bactérias com o substrato é 

aumentada, acarretando como efeito secundário uma tendência de incremento no consumo de 

OD para a respiração celular (VON SPERLING, 2007). 

A pCO2 na água se correlacionou fortemente com o pH (pCO2 = -6037,4pH + 44459; 

R
2
 = 0,79; p < 0,01; Figura 8). Esta influência negativa pode ser explicada pelo mais 

importante sistema ácido-base na água que é o sistema carbonato. Este último controla o pH 

da maioria das águas naturais. As espécies químicas que compõem o sistema carbonato 

incluem dióxido de carbono [(CO2)g], dióxido de carbono aquoso [(CO2)aq], ácido carbônico 

(H2CO3), bicarbonato (HCO2
-
), carbonato (CO3

-2
) e sólidos contendo carbonatos. Devido a 

importância do equilíbrio do carbonato na água é apropriado considerar suas propriedades em 

sistemas tão complexos como as águas naturais (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 

1985). 

As espécies dominantes do sistema carbonato nas águas da Amazônia são o 

bicarbonato (HCO
3-

) e o CO2 dissolvido (DEVOL; HEDGES, 2001). No presente estudo pela 

faixa de variação do pH (6,6–7,2) aliada às constantes de equilíbrio das espécies carbonatadas 

(SKIRROW; WHITEFIELD, 1975), o CO2 dissolvido deverá apresentar maior concentração 

neste ambiente aquático (STUMM; MORGAN, 1996). 
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Ambientes aquáticos caracterizados por apresentarem valores baixos de pH têm 

elevadas concentrações de ácidos orgânicos dissolvidos, principalmente, ácido carbônico 

produzido pela atividade metabólica dos microorganismos aquáticos (ALIN et al., 2011; 

BERNARDES et al., 2004; NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011). Resultado semelhante foi 

identificado em ambientes amazônicos, nas águas dos rios Araguari e Falsino, os quais 

apresentaram valores consideravelmente ácidos (CUNHA, 2013). Esta constatação confirma 

uma tendência, além da qualidade natural de rios de águas pretas principalmente, de que os 

rios amazônicos tendem a ser naturalmente ácidos (ALMEIDA; MELO, 2011). Tanto que 

parece estar ocorrendo uma potencial tendência de acidificação das águas em todo o planeta 

(AMBRIZZI et al., 2013; DUAN et al., 2011; GINN et al., 2007; REUSS; COSBY; 

WRIGHT, 1987; SULLIVAN et al., 2005). 

Além disso, as comunidades aquáticas, especialmente as algas representadas pela 

clorofila-a, podem interferir diretamente nos níveis de pH, pela assimilação de CO2 durante a 

atividade fotossintética. Neste sentido, quando as algas realizam o processo de fotossíntese, 

podem influenciar no aumento do nível de pH na água porque retiram CO2 da mesma, o que 

predispõem um ambiente adequado para as florações (LEÃO; GIL; LIMA, 2007). Neste 

trecho em estudo do Rio Amazonas a forte relação inversa entre pCO2 com pH (r = -0,85 e p 

< 0,01) e com clorofila-a (r = -0,73 e p < 0,01, Figura 6) e a relação direta entre clorofila-a e 

pH (r = -0,75 e p < 0,01), demonstram bem este comportamento e tendência, indicando que as 

águas do rio Amazonas no período chuvoso não propiciam um ambiente favorável ou 

adequado para florações de algas em função da turbidez elevada e da menor incidência de luz 

no período (MARQUES; BRITO; CUNHA, 2004, 2008; MARQUES et al., 2012). 

Como a pCO2 e o FCO2 foram afetados pelo ciclo hidrológico, pois se relacionaram 

com a temperatura inversamente (r = -0,88 e p < 0,01 e r = -0,58 e p < 0,01, respectivamente). 

Simultaneamente, a temperatura influencia fortemente os processos químicos e biológicos nas 

águas superficiais (CUNHA et al., 2004), especialmente os níveis de oxigênio (r = 0,85 e p < 

0,01), produção de algas e fotossíntese (r = 0,75 e p < 0,01). Temperaturas elevadas estão 

relacionadas com o aumento da riqueza de espécies de algas no meio aquático (CUNHA et al., 

2013; MATSUZAKI et al., 2004), pois o aumento da temperatura catalisa as atividades 

metabólicas do ambiente e consequentemente, a velocidade da taxa de crescimento do 

fitoplâncton. 

Neste trecho, houve uma correlação positiva entre OD e temperatura, não esperada, 

haja vista que fisicamente o aumento de temperatura da água implica na diminuição da 
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solubilidade do OD na mesma. Portanto, outros três prováveis fatores podem estar 

contribuindo com a inversão desta tendência: a) aumento da intensidade do vento no período 

seco (especialmente devido ao aumento da área superficial e do fluxo advectivo na inteface ar 

– água); b) processo de fotossíntese (aumento da biomassa devido ao processo de maior 

índice de radiação solar (MARQUES; BRITO; CUNHA, 2004, 2008; MARQUES et al., 

2012) que se torna mais intensa no período seco) em que as algas injetam mais oxigênio na 

água; c) apesar do mais elevado nível de temperatura no período seco, o efeito da difusão ou 

absorção do OD pode ser compensado pela efetiva diminuição das fontes de cargas de todas 

as espécies de sólidos em suspensão (Figura 6), devido a sua natural diminuição oriundas dos 

trechos de montante das subbacias, principalmente pela restrição do carreamento hidrológico. 

Finalmente é importante frisar que o ecossistema aquático representado pelo Rio 

Amazonas, e seus principais afluentes, são emissores representativos de CO2 para a atmosfera 

e, portanto, são importantes em termos de balanço regional e global do carbono. Esta 

característica natural do rio deve ser considerada como parte integrante na análise do 

equilíbrio global e regional entre os diversos processos existentes na bioesfera terrestre. 

Conclusivamente os gradientes hidroclimáticos e características espaciais (por exemplo, dos 

afluentes principais do Rio Amazonas) dão indícios de que esta hipótese seja, de fato, 

verdadeira, em face dos efeitos sazonais e espaciais sobre o comportamento das variáveis 

envolvidas nos processos biogeoquímicos dos ecossistemas estuarinos amazônicos . 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE DE CAMINHOS (PATH ANALYSIS) APLICADA À MODELAGEM DE 

FLUXOS BIOGEOQUÍMICOS INFLUENCIADOS POR GRADIENTES 

HIDROLÓGICOS SAZONAIS. 

RESUMO 

 

A caracterização da qualidade da água é influenciada pelo ciclo hidrológico, sendo normalmente 

função de dois gradientes abióticos na bacia hidrográfica: sazonalidade hidrológica e a localização 

geográfica das fontes e sumidouros presentes no corpo hídrico e afluentes. Um artifício aplicável em 

praticamente todos os campos de pesquisa é o estudo de análise de correlações de múltiplas variáveis. 

Porém, a ideia central da análise de caminhos é explicar os processos ecológicos através de um padrão 

geral de covariância de um conjunto de variáveis contínuas ao invés de isolar a variação em uma única 

variável dependente, o que é mais razoável do ponto de vista ecológico. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar, por meio da análise de caminho, a influência e as interações entre parâmetros físicos, químicos 

e biológicos com o fluxo de CO2, o pH e a concentração do oxigênio dissolvido, no último trecho 

fluvial do rio Amazonas. O Transecto do Rio Amazonas estudado está localizado em frente a cidade 

de Macapá. As amostragens dos parâmetros de qualidade da água, hidrodinâmica e de fluxos de 

carbono seguiram as metodologias consolidadas pela literatura. As análises estatísticas multivariadas 

foram realizadas com o auxílio do software R-Project 2.14. Os dados não seguiram uma distribuição 

normal, e a regressão foi realizada a partir do método dos Modelos Lineares Generalizados (GLM). 

Como resultado, o fluxo de CO2 foi fortemente influenciado, com estimativa de efeito direto, pelo 

pCO2, cujo coeficiente de caminho foi positivo e igual a 1,14. A vazão influenciou indiretamente, via 

pCO2, o fluxo devido ao efeito da sazonalidade hidroclimática amazônica que afetou a concentração 

de CO2 na água. Para o pH a variável mais influente, na análise de caminhos, foi o pCO2. O 

coeficiente negativo do efeito direto do pCO2 sobre o pH (-0,55), indica que os valores de pH 

diminuem quando aumenta a concentração de CO2 na água. Para o OD a maior influência direta foi do 

pCO2, apresentando um coeficiente negativo. A respiração afeta diretamente o consumo de OD, mas 

também influencia indiretamente o pH pelo deslocamento do equilíbrio de carbonatos. A vazão 

influenciou negativa e indiretamente via pCO2 a concentração de OD, muito provavelmente em 

decorrência do aumento da carga de matéria orgânica nas águas amazônicas no período chuvoso. A 

pCO2 da água, pela análise de caminho, foi identificada como o principal parâmetro da qualidade da 

água medido neste estudo. E também foi a principal via indireta de influência das demais variáveis 

independentes sobre as variáveis básicas. Portanto, um estudo ponderado da variação da pCO2 neste 

trecho do rio Amazonas pode predizer o comportamento e variações das principais variáveis da 

qualidade da água. Como conclusão, foi elaborado um modelo conceitual acerca das interações diretas 

e indiretas entre todas as variáveis medidas na pesquisa, de modo que foi obtido um quadro sobre o 

funcionamento biogeoquímico dos ecossistemas do Baixo Rio Amazonas. 

 

 

Palavras-chave: ciclos biogeoquímicos, rio Amazonas, análises de caminhos, modelos 

lineares generalizados. 
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PATH ANALYSIS APPLIED TO MODELING BIOGEOCHEMICAL FLUXES 

INFLUENCED BY GRADIENTS HYDROLOGIC SEASONAL. 

 

ABSTRACT 

 

The characterization of water quality is influenced by the hydrological cycle, usually with reference to 

two abiotic gradients in the watershed: hydrological seasonality and geographic location of sources 

and sinks present in the water body and its tributaries. A fireworks applicable in virtually all fields of 

research is the study of correlation analysis of multiple variables. However, the central idea of path 

analysis is to explain the ecological processes through a general pattern of covariance of a set of 

continuous variables instead of isolating the variation in a single dependent variable, which is more 

reasonable ecological point of view. The objective of this study was to evaluate, by means of path 

analysis, the influence and interactions between physical, chemical and biological parameters with the 

fluxes of CO2 into the atmosphere, pH and concentration of dissolved oxygen, the last stretch of the 

river Amazon. The Amazon River Transect studied is located opposite the city of Macapá. The 

sampling parameters of water quality, hydrodynamics and carbon fluxes followed the consolidated 

methodologies in the literature. The multivariate statistical analyzes were performed with the aid of 

the R- software Project 2:14. The data did not follow a normal distribution, and regression was 

conducted by the method of Generalized Linear Models (GLM). As a result, the fluxes of CO2 into the 

atmosphere was heavily influenced, with estimated direct effect, by pCO2, whose path coefficient was 

positive and equal to 1.14. The flow influenced indirectly via pCO2, the fluxes of CO2 into the 

atmosphere due to the effect of Amazon hydroclimatic seasonality affecting the concentration of CO2 

in the water. For pH most influential variable in the path analysis, was the pCO2. The negative 

coefficient of the direct effect of pCO2 on pH (-0.55) indicates that the pH values decrease with 

increasing concentration of CO2 in the water. For the DO was the most direct influence on pCO2, with 

a negative coefficient. Breathing directly affects the consumption of DO, but also indirectly influences 

the pH by shifting the balance of carbonates. The flow influenced negatively and indirectly via the 

pCO2 DO concentration, most likely due to the increased load of organic matter in Amazonian waters 

in the rainy season. The pCO2 of the water, the path analysis, was identified as the main measure of 

water quality measured in this study. And it was also the main route of indirect influence of other 

independent variables on the basic variables. Therefore, a study of the weighted variation of pCO2 on 

this stretch of the Amazon River can predict the behavior of the main variables and variations in water 

quality. In conclusion, a conceptual model about direct and indirect interactions between all variables 

measured in the survey, so that a framework has been obtained on the biogeochemical functioning of 

the Lower Amazon River ecosystems was prepared. 

 

Keywords: biogeochemical cycles, Amazon River, analysis paths, generalized linear models. 
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INTRODUÇÃO 

As medidas de parâmetros da qualidade da água podem ser classificadas de várias 

maneiras, mas geralmente são agrupadas como físicas, químicas e biológicas (CHAPRA, 

1997; TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). Além disso, a caracterização da 

qualidade da água varia de acordo com o período do ciclo hidrológico, sendo normalmente 

função de dois fatores ou gradientes abióticos na bacia hidrográfica: sazonalidade hidrológica 

e a localização geográfica das fontes e sumidouros presentes no corpo hídrico e afluentes. 

Portanto, a qualidade da água é uma variável genuinamente dinâmica (CUNHA et al., 2012), 

uma vez que os estoques das cargas naturais presentes na água são dependentes das respostas 

a estes ciclos. 

O mais importante sistema ácido-base na água é o sistema carbonato, o qual controla 

o pH da maioria das águas naturais. As espécies químicas que compõem o sistema carbonato 

incluem dióxido de carbono [(CO2)g], dióxido de carbono aquoso [(CO2)aq], ácido carbônico 

(H2CO3),bicarbonato (HCO2
-
), carbonato (CO3

-2
) e sólidos contendo carbonatos. Devido a 

importância do equilíbrio de carbonatos na água é apropriado considerar suas propriedades 

em sistemas tão complexos como as águas naturais (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 

1985). 

Apesar da importância deste equilíbrio dinâmico este tema tem sido pouco estudado, 

destacando-se alguns autores que investigaram o assunto no Baixo Rio Amazonas, 

especialmente no trecho entre Óbidos e as fronteiras com o Oceano Atlântico 

(KÖRTZINGER; KORTZINGER, 2003; MCCLAIN; ELSENBEER, 2001; RICHEY et al., 

2002; WARD et al., 2013). Além da importância deste equilíbrio dinâmico, é relevante o fato 

deste equilíbrio estar intimamente relacionado com os fluxos de CO2 na bioesfera 

(MCCLAIN; ELSENBEER, 2001). 

Com efeito, os recentes resultados sobre os principais fatores controladores da 

biogeoquímica do carbono nos sistemas fluviais mostram que, em relação a qualquer escala 

ou característica das bacias de rios da Amazônia, a distribuição de espécies biogênicas mostra 

um mesmo padrão sazonal, intimamente conectado à hidrografia. E esta informação é 

extremamente relevante porque permite o desenvolvimento de modelos conceituais adequados 

para descrever o ciclo de Carbono (C) nesses sistemas (VICTORIA, 2012). 

Se bem observadas as variações naturais e as potencialmente causadas pelos eventos 

climáticos extremos associadas com alterações antropogênicas nos ecossistemas aquáticos no 
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futuro, talvez seja possível obter melhores respostas de modelos numéricos às perturbações 

periódicas e espaciais da qualidade da água. Ou seja, dispor de melhor embasamento empírico 

sobre os processos biogeoquímicos dos cursos naturais de água, especialmente aqueles cujos 

parâmetros chave melhor expliquem esses padrões (MCCLAIN; ELSENBEER, 2001; 

STUKEL et al., 2013; VICTORIA, 2012). 

No rio Amazonas, devido suas dimensões em meso escala, o monitoramento dessas 

variáveis não é um procedimento técnico relativamente simples. Contudo, é necessário 

acompanhar as variações das modificações e o nível de impactos e mudanças que a ação 

humana ou mesmo os eventos naturais provocam nos corpos hídricos e consequentemente no 

clima (AMBRIZZI et al., 2013; BÁRBARA et al., 2010; BRITO, 2008). 

Além disso, o número de dados passíveis de monitoramento é elevado e o 

funcionamento de uma rede de obtenção de dados, normalmente com vários sítios, torna-se 

impraticável e, cada vez mais, dependente do objetivo da pesquisa em questão. Porém, 

continuamente tem sido aplicado técnicas de análises estatísticas multivariadas para reduzir o 

número de informações a serem processadas, e consequentemente mitigar os custos de 

monitoramento (JOLLIFFE, 2002; KAZI et al., 2009; LIU; GUO; YANG, 2010; 

MCKENNA, 2003; OLSEN; CHAPPELL; LOFTIS, 2012; RAUX et al., 2011; TAN; 

STEINBACH; KUMAR, 2006). 

Um artifício aplicável em praticamente todos os campos de pesquisa é o estudo de 

análise de correlações de múltiplas variáveis. Porém, esse tipo de análise não permite concluir 

sobre relações de causa e efeito interativas e complexas, sendo apenas uma medida de 

associação entre elas (MONTARDO et al., 2003). 

Desta forma, surge a necessidade de formulações mais consistentes entre estas 

mesmas variáveis, que indiquem quais fatores específicos atuam direta ou indiretamente sobre 

a variável dependente. Além disso é necessário produzir associações particulares ou 

específicas entre variáveis que possam ser de interesse aos estudos dos fluxos biogeoquímicos 

no Baixo Amazonas. Estes fatores que envolvem as relações complexas e dinâmicas de causa-

efeito podem ser obtidos pela técnica da análise de caminhos (path anaysis) (GOTELLI; 

ELLISON, 2011). 

Todos os modelos de regressão (linear, robusta, quantílica, não-linear e múltipla) 

iniciam com a designação de uma única variável resposta e uma ou mais variáveis preditoras 

que podem explicar a variação na resposta. Entretanto, na realidade, muitos modelos de 



44 

processos ecológicos não organizam as variáveis em uma única variável resposta e múltiplas 

variáveis preditoras. Ao contrário, as variáveis medidas podem agir simultaneamente umas 

sobre as outras com relações de causa e efeito simultâneas. Portanto, a ideia central da análise 

de caminhos é, ao invés de isolar a variação em uma única variável dependente, é mais 

razoável tentar explicar os processos ecológicos através de um padrão geral de covariância de 

um conjunto de variáveis contínuas (GOTELLI; ELLISON, 2011). 

Este procedimento converge com a prática da modelagem de ecossistemas 

complexos e dinâmicos. A razão é que os últimos frequentemente se utilizam de parâmetros 

empíricos obtidos em experimentos de campo ou laboratório. Como resultado, a análise de 

caminhos, por exemplo, gera "produtos" empiricamente ajustados e sob medida para os 

modelos denominados de deterministas, tais como os de qualidade da água (CUNHA et al., 

2012). No caso, onde há poucas informações, as relações conceituais estatísticas obtidas 

empírica ou semi-empiricamente, são extremamente relevantes para compor parâmetros 

relacionados com as condições iniciais e de contorno dos modelos hidrodinâmicos e 

dispersivos que envolvem processos biogeoquímicos, notadamente nos balanços de massa, 

calor e quantidade de movimento envolvidos nos ecossistemas aquáticos (CHAPRA, 1997; 

CUNHA, 2013; TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). 

O coeficiente de caminho ou trilha é a padronização (adimensionalização) do 

coeficiente de regressão parcial (DEWEY; LU, 1959). Neste caso, as estimativas são obtidas 

por meio de equações de regressão em que as variáveis são primeiramente padronizadas com 

base em uma distribuição adimensional utilizando-se médias e desvios padrão (SOUZA, 

2013). Contudo, ressalta-se que tais análises podem se deteriorar quando há 

multicolinearidade na matriz de dados e se o tamanho amostral é reduzido. Assim como o 

coeficiente de regressão parcial, avalia-se o efeito direto de uma variável independente sobre 

uma variável dependente, de modo que todas as outras variáveis independentes não tenham 

influência sobre este efeito principal (ALBRECHTSEN, 1965). Mas, o resultado destas 

correlações depende do conjunto das variáveis analisadas, o qual é estabelecido a partir do 

conhecimento baseado na literatura sobre  sua importância e relações que podem ser expressas 

em diagramas de caminho (CRUZ; CARNEIRO, 2003; GOTELLI; ELLISON, 2011). 

Os critérios para a escolha das variáveis pode ser obtido pela construção de um 

diagrama de caminho (diagrama causal) que é estabelecido a partir do conhecimento prévio da 

importância das variáveis pelo pesquisador, que na maioria das vezes também pode ser obtida 

a partir de uma adequada revisão da literatura especifica para encontrar possíveis inter-
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relações entre as variáveis expressas no diagrama (CRUZ; CARNEIRO, 2003). No presente 

caso, as espécies químicas carbonatadas, bem como pH, OD, vazão, fluxos de CO2, e demais 

variáveis envolvidas no processo de equilíbrio biogeoquímico dinâmico da água, são de 

interesse particular para este tipo de análise. O objetivo é parametrizar modelos numéricos 

que representem esses processos nos ecossistemas aquáticos tropicais. 

Neste contexto, diversos aspectos estatísticos devem ser considerados para se utilizar 

a análise de caminhos, principalmente, no que se refere aos princípios e pressupostos 

necessários para conduzir este método multivariado. As etapas básicas da análise de caminhos 

são análise exploratória, que se utiliza dos dados para detectar valores extremos (outliers), e a 

análise de multicolinearidade entre as variáveis (SOUZA, 2013). 

A presença de outliers pode comprometer fortemente as estimativas do coeficiente de 

correlação levando inclusive a se cometer erros grosseiros (OSBORNE; WATERS, 2002). 

Além disso, os efeitos da multicolinearidade entre as variáveis envolvidas podem afetar de 

modo adverso a estimativa dos coeficientes de caminho. A multicolinearidade ocorre quando 

as observações amostrais das variáveis explicativas, ou suas combinações lineares, são 

correlacionadas (HAIR et al., 1998; MIGUEZ, 2007). 

Na presença de multicolinearidade, as variâncias associadas aos estimadores dos 

coeficientes de caminho podem atingir valores demasiadamente elevados, tornando-os pouco 

confiáveis. Além disso, as estimativas dos parâmetros podem assumir valores absurdos ou 

sem nenhuma coerência com o fenômeno biogeoquímico estudado (CARVALHO et al., 

1999). 

Uma forma de reduzir os efeitos da multicolinearidade é a retirada de variáveis 

independentes com alto grau de correlação, em sequência, até obter um modelo de regressão 

bem ajustado. Isto pode ser feito pelo método stepwise de seleção de variáveis (BROOKS, 

1980). Este método, além de diminuir a multicolinearidade entre as variáveis independentes, 

também ajusta o modelo de regressão em termos de AIC (Akaike Information Criterion) e 

BIC (Bayesian information criterion), reduzindo seus valores, o que significa um modelo 

melhor ajustado e parcimonioso. 

Os critérios de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) são ferramentas de ponderação em 

termos de número de variáveis envolvidas ou critérios de decisão probabilísticos para seleção 

de modelos mais adequados (parcimonioso, significa não necessariamente o melhor ajustado, 

mas o mais objetivo e simples para o seu propósito de aplicação). O uso de ambos os critérios 
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permite escolher entre os diversos modelos de regressão possíveis, ou aquele que oferece uma 

medida relativa da qualidade do ajuste (goodness-of-fit) de um modelo estatístico. Dado um 

conjunto de modelos candidatos, o modelo preferido é aquele com o valor mínimo de AIC e 

BIC (sem perder de vista a parcimônia ou a coerência realística do modelo ajustado). A 

regressão e a análise de caminhos com estatística de AIC e BIC forçam o investigador a 

considerar estruturas explícitas de modelos (GOTELLI; ELLISON, 2011). 

Para diagnosticar a multicolinearidade é frequentemente utilizado o fator de inflação 

da variância (VIF). Esta representa quanto da variância do coeficiente está inflacionada em 

comparação ao que seria se a variável não estivesse correlacionada com qualquer outra do 

modelo. Na avaliação da multicolinearidade se qualquer valor VIF for maior do que 10, há 

indicativo de que a multicolinearidade pode estar influenciando indevidamente as estimativas 

dos coeficientes (NACHTSHEIM et al., 2004). 

Os métodos estatísticos mais conhecidos são baseados em modelos matemáticos que 

consideram que os dados seguem uma distribuição normal, dentre eles, a análise de variância 

e a regressão múltipla. Neste tipo de estudo a suposição de normalidade não é plausível 

(ALIN et al., 2011; NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011). Consequentemente, o uso de métodos 

que assumem a normalidade pode ser insatisfatório e aumenta a probabilidade de erros 

inferenciais. Então, a regressão dos dados não normais deve ser realizada pelo método dos 

Modelos Lineares Generalizados (GLM) (KASPARINSKIS; NIKODEMUS, 2012; TAO et 

al., 2012). 

Com base nestas premissas, o objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio da análise 

de caminho, a influência e as interações entre parâmetros físicos, químicos e biológicos 

envolvidos no fluxo de CO2, alterações do pH e flutuações do oxigênio dissolvido no último 

trecho fluvial do rio Amazonas. Estas variáveis foram convenientemente consideradas a 

priori como chaves porque são as mais facilmente conectáveis aos modelos numéricos de 

qualidade da água (modelos deterministas). O potencial vínculo entre os parâmetros gerados 

pela análise de caminho e os dos modelos determinísticos de qualidade da água ou dispersivos 

é o principal interesse da presente pesquisa. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As campanhas de amostragens integradas foram conduzidas expandindo-se as 

abordagens dos hidrogramas elaborados por Richey et al., (2000) e tendo como pressuposto 
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os protocolos dos transectos de amostragem originalmente descritos no projeto CAMREX 

(Carbon in the Amazon River Experiment ou Experimento de Carbono no Rio Amazonas) e 

otimizados no decorrer dos últimos vinte anos (RICHEY et al., 1986, 1990; WARD et al., 

2013). 

O Transecto do Rio Amazonas estudado (Figura 1) definiu como escoamento 

principal o norte da Ilha do Marajó, em razão da linha d´água do mar historicamente não 

ultrapassar a fronteira de divisão na desembocadura do rio nesta seção, exatamente em frente 

a cidade de Macapá (NIKIEMA; DEVENON; BAKLOUTI, 2007). Nesta seção também se 

considera que esse afluente de montante representa um componente exclusivamente do rio 

Amazonas e seus afluentes, ou puramente fluviais. 

Figura1: Transecto de estudo na desembocadura do rio Amazonas em frente a Macapá. 

 

Neste transecto estão localizadas as seis seções de amostragem a partir das quais 

foram desenvolvidas as campanhas para coletas de campo do presente estudo (Tabela 1). 

O processo de amostragem ocorreu nos meses de setembro e dezembro de 2010, 

maio e setembro de 2011, abril e julho de 2012. Em cada uma das seis seções de amostragem 

foram coletadas amostras em duas profundidades diferentes, uma no nível superficial, cerca 

de 50 cm a partir da superfície da água com bomba coletora (Rule 360 GPH) e outra no 
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intercurso da coluna d’água, com 50% de profundidade, também em relação à superfície da 

água e medida a partir da imersão de uma bomba peristáltica (SHURflo 1. 5 GPM). 

Tabela 1: Coordenadas geográficas dos locais de amostragem deste estudo 

Ponto Local Coordenadas 

Margem Esquerda - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
03,792' W51

o
05,181' 

Meio do rio  - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
05,400' W51

o
03,200' 

Margem Direita - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
07,300' W51

o
01,300' 

Margem Esquerda - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
07,882' W50

o
38,369' 

Meio do rio  - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
09,096' W50

o
37,407' 

Margem Direita - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
10,245' W50

o
36,295' 

 

A determinação do fluxo de CO2(µmol CO2 m
-2 

s
-1

) para a atmosfera in situ foi 

realizado por meio de um analisador de gás por infra-vermelho (IRGA), modelo LiCor 820, 

acoplado a uma câmara flutuante (RASERA, 2010). Os fluxos de CO2 foram calculados a 

partir do coeficiente angular da reta obtida pela regressão linear entre o tempo da amostragem 

e a concentração gás (FRANKIGNOULLE; BORGES; BIONDO, 2001). 

Para medir a concentração de CO2 dissolvido na água em termos de pressão parcial 

do gás – pCO2 (ppm) –foi utilizado o analisador de gás por infra-vermelho (IRGA) modelo 

LiCor 820, acoplado a um equilibrador (tubo de plexiglass) (RASERA, 2010). 

As análise de oxigênio dissolvido – OD (mg L
-1

) foram feitas com medidor óptico 

YSI ProODO™, o pH e a temperatura da água – Tágua (°C) foram medidos com o Orion 4-Star 

da Thermo.O Carbono Organico Dissolvido – COD (mg L
-1

) e Carbono Inorgânico 

Dissolvido – CID(mg L
-1

) foram determinados em um Shimadzu TOC Analyzer TOC-VCPH. 

Amônio - 

4NH  (ppm), Nitrato - 


3NO (ppm) e fosfato - 
2

4PO  (ppm) por cromatografia iônica 

(Dionex DX-500). 

A Respiração – Resp (µM O2 hora
-1

) foi realizada pelo método da incubação por 24 

horas. Os Sólidos Finos em Suspensão(0,45 μm a0,63μm) – SFS (mg L
-1

) foram medidos pelo 

método da pesagem, a Clorofila-a (mg L
-1

) pelo método espectrofotométrico proposta por 

PARSONS e STRICKLAND (1963). A concentração de CO2 livre (µM) e 


3HCO (µM) foram 

calculados pelas equações de equilíbrio termodinâmico (SKIRROW; WHITEFIELD, 1975). 

Para a vazão (m
3
 s

-1
) do rio foi usado um ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) Rio 

grande de 600 kHz da Teledyne RD Instruments. 

As Análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software R-Project 2.14. 

(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013). Todos os dados obtidos foram submetidos ao 
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teste de Shapiro-Wilks para verificar a hipótese de normalidade para cada variável, que é uma 

das exigências para se quantificar o nível de correlação linear simples entre duas variáveis. 

Em seguida, por intermédio de uma análise exploratória baseada na construção de gráficos 

boxplot para cada variável, foi verificada a existência ou não de outliers na matriz de dados. 

Considerando que os resultados indicaram distribuições não normais e ausência de outliers, 

inicialmente foi utilizada a correlação de Spearman (teste não paramétrico) para identificar 

associações entre as variáveis. 

Sendo indispensável na análise de caminhos, um diagrama foi construído para 

especificar a natureza exata da estrutura proposta das variáveis. O diagrama é muito útil para 

exibir graficamente o padrão de hipótese das relações de causa e efeito entre um conjunto de 

variáveis. No diagrama resultante, as setas unidirecionais indicam os efeitos diretos de cada 

variável explicativa (independente) sobre uma variável básica (dependente), enquanto as 

bidirecionais representam a interdependência indireta ou covariância das variáveis 

explicativas (KLINE, 1991). 

A escolha do diagrama foi feita com a combinação de dois critérios: (a) o 

conhecimento a priori das relações entre as variáveis em estudos, ou hipótese considerada de 

causa e efeito nessas variáveis e (b) o método da correlação de Spearman. A partir de então, 

as variáveis foram padronizadas (BORCARD; GILLET; LEGENDRE, 2011), tanto a básica 

quanto as explicativas, e cada valor da variável foi subtraído da média e o resultado dividido 

pelo desvio padrão. 

A partir da construção do diagrama foi realizada a análise de regressão dos dados. 

Como afirmado anteriormente os dados não seguem uma distribuição normal, e a regressão 

foi feita utilizando-se o método dos Modelos Lineares Generalizados (GLM). A partir daí, 

para um melhor ajuste do modelo, foi aplicado o método da seleção de modelos stepwise. Este 

método foi escolhido devido os dados apresentarem altas correlações, influenciadas pela 

elevada multicolinearidade, mas também por se tratar de dados que definem explicitamente 

trajetórias ou fluxos dos ciclos biogeoquímicos no rio (ALIN et al., 2011; NEU; NEILL; 

KRUSCHE, 2011; SOUSA et al., 2008). 

O modelo escolhido ou parcimonioso foi obtido a partir da análise e do atendimento 

dos critérios estatísticos básicos, seguindo uma sequência decrescente de valores de AIC e 

BIC. Também foram testados os fatores de inflação de variância (VIF) antes e após o ajuste 

do modelo. O objetivo foi avaliar como a multicolinearidade entre os dados se comportou ao 

longo do processo de análise de caminhos. 
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RESULTADOS 

Inicialmente foi gerada uma matriz de correlação de Spearman com todo o conjunto 

de variáveis (Tabela 2). A partir dessa matriz completa e do conhecimento prévio acerca das 

principais variáveis dependentes dos processos biogeoquímicos, foram selecionadas as 

variáveis independentes no modelo de regressão múltipla pelo método stepwise ( 

4NH , 

Clorofila-a, CO2livre, CID, COD, Fluxo, 2

4PO , 

3NO , 

3HCO , OD, pCO2 da água, pH, 

Respiração, SFS,Tágua e Vazão). 

A partir desta matriz de correlações foram realizadas três análises de caminhos, uma 

para cada variável básica ou dependente: Fluxo de CO2, pH e OD. Na primeira análise do 

fluxo de CO2 as variáveis explicativas (independentes) escolhidas foram: Clorofila-a, CO2 

livre, COD, 

3HCO , pCO2 da água, pH e Vazão. Na segunda análise, para pH, as variáveis 

explicativas escolhidas foram: CO2 livre, Fluxo, 


3HCO , pCO2 da água e Vazão. Na terceira 

análise, para OD, as variáveis explicativas escolhidas foram: 

4NH , Clorofila-a, CO2 livre, 

COD, pCO2 da água, pH, Respiração e Vazão.  

Como frisado anteriormente, as variáveis independentes para os três casos 

mencionados acima foram selecionadas segundo a matriz de correlação (Tabela 2), 

ressaltando-se que um segundo critério de escolha utilizado foi o conhecimento dos ciclos 

biogeoquímicos a priori (princípio da parcimônia). 

Tabela 2: Matriz de correlação de Spearman entre variáveis escolhidas para o diagrama de caminhos. 

 


4NH  Clorofila-a CO2 livre CID COD Fluxo 2

4PO  

3HCO  

3NO  OD pCO2 pH Resp SFS Tágua Vazão 



4NH  1 0,00 0,32 0,48 -0,28 -0,08 0,22 0,39 0,66 0,01 0,01 -0,07 -0,11 0,12 -0,04 -0,26 

Clorofila-a 0,00 1 -0,64 0,12 -0,65 -0,54 -0,15 0,24 0,10 0,79 -0,73 0,75 0,31 -0,62 0,73 -0,52 

CO2 livre 0,32 -0,64 1 0,38 0,46 0,53 0,27 0,20 0,21 -0,74 0,80 -0,76 -0,57 0,82 -0,77 0,42 

CID 0,48 0,12 0,38 1 -0,24 -0,18 0,25 0,96 0,68 0,12 -0,06 0,27 -0,21 0,30 0,03 -0,18 

COD -0,28 -0,65 0,46 -0,24 1 0,34 0,33 -0,28 -0,20 -0,76 0,72 -0,61 -0,44 0,55 -0,67 0,55 

Fluxo -0,08 -0,54 0,53 -0,18 0,34 1 -0,10 -0,28 -0,26 -0,58 0,61 -0,63 -0,27 0,44 -0,52 0,45 
2

4PO  0,22 -0,15 0,27 0,25 0,33 -0,10 1 0,19 0,35 -0,28 0,22 -0,12 -0,23 0,25 -0,24 0,10 


3HCO  0,39 0,24 0,20 0,96 -0,28 -0,28 0,19 1 0,66 0,27 -0,18 0,44 -0,17 0,20 0,15 -0,23 


3NO  0,66 0,10 0,21 0,68 -0,20 -0,26 0,35 0,66 1 0,12 -0,09 0,21 -0,12 0,17 0,05 -0,19 

OD 0,01 0,79 -0,74 0,12 -0,76 -0,58 -0,28 0,27 0,12 1 -0,91 0,85 0,47 -0,68 0,84 -0,69 

pCO2 0,01 -0,73 0,80 -0,06 0,72 0,61 0,22 -0,18 -0,09 -0,91 1 -0,84 -0,60 0,77 -0,87 0,66 

pH -0,07 0,75 -0,76 0,27 -0,61 -0,63 -0,12 0,44 0,21 0,85 -0,84 1 0,46 -0,63 0,81 -0,56 

Resp -0,11 0,31 -0,57 -0,21 -0,44 -0,27 -0,23 -0,17 -0,12 0,47 -0,60 0,46 1 -0,58 0,53 -0,50 

SFS 0,12 -0,62 0,82 0,30 0,55 0,44 0,25 0,20 0,17 -0,68 0,77 -0,63 -0,58 1 -0,79 0,49 

Tágua -0,04 0,73 -0,77 0,03 -0,67 -0,52 -0,24 0,15 0,05 0,84 -0,87 0,81 0,53 -0,79 1 -0,65 

Vazão -0,26 -0,52 0,42 -0,18 0,55 0,45 0,10 -0,23 -0,19 -0,69 0,66 -0,56 -0,50 0,49 -0,65 1 

 

De acordo com o método, as estratégias para seleção do modelo mais parcimonioso 

incluem a seleção progressiva (forward selection), a eliminação regressiva (backward 

elimination) e os métodos gradativos (stepwise methods). No método progressivo, 
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adicionamos variáveis, uma de cada vez, e paramos após certo critério (AIC e BIC). Na 

eliminação regressiva de modelos, iniciamos com o modelo saturado completo (todas as 

variáveis incluídas), tal como representados na Tabela 2, e passamos a eliminar uma variável 

de cada vez. Já os modelos gradativos incluem passos dos dois processos anteriores, com o 

objetivo de executar comparações de substituição ou troca, incluindo e retirando variáveis no 

modelo, e avaliando-se as mudanças nos critérios (CRAWLEY, 2007; GOTELLI; ELLISON, 

2011). Nos diagramas de caminho das variáveis básicas foi utilizado um critério de menor 

número de variáveis explicativas, o que redundou em menores valores de AIC e BIC, de 

acordo com a Figura 2. 

Na presente análise de caminhos há dois tipos de coeficientes. Os coeficientes de 

trilha, cujos efeitos são diretos (linhas retas unidirecionais) e os coeficientes de trilha cujos 

coeficientes são indiretos (linhas curvas bidirecionais). Os coeficientes indiretos representam 

as co-variáveis explicativas das variáveis básicas ou principais, as quais estão detalhadas nas 

tabelas de 3 a 5. Nas Tabelas 3 a 5, as variáveis primárias encontram-se na primeira coluna. 

Na segunda coluna, são descritas as vias de associação, diretas ou indiretas (co-variâncias). 

Na terceira coluna estão representadas a força da associação, as quais podem ser positivas ou 

negativas. 
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Figura 2: Diagrama causal de caminho, após análise do melhor ajuste dos modelos com seus respectivos valores 

de critérios AIC e BIC:a) fluxo de CO2; b) pH e c) OD. 
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Tabela 3: Estimativas dos efeitos diretos e indiretos entre a variável fluxo de CO2 com as variáveis consideradas 

explicativas segundo os critérios AIC e BIC. 

Variáveis primárias Vias de associação Coeficiente de caminho 

Clorofila-a 

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto viaCOD 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Vazão 

-0,24418 

0,239037 

-0,16533 

-0,81888 

0,306967 

0,146521 

COD 

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Vazão 

-0,38592 

0,151244 

0,1678 

0,820347 

-0,26848 

-0,15927 



3HCO  

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto via Clorofila-a de CO2 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Vazão 

-0,40323 

-0,10012 

0,160595 

-0,40838 

0,263716 

0,11915 

pCO2 

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Vazão 

1,13757 

0,175773 

-0,2783 

0,144759 

-0,37688 

-0,19537 

pH 

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Vazão 

0,427355 

-0,17539 

0,242448 

-0,24883 

-1,00321 

0,173936 

Vazão 

Efeito direto sobre Fluxo de CO2 

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

-0,26393 

0,135558 

-0,23289 

0,182039 

0,842065 

-0,28164 

R
2
  0,50 
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Tabela 4: Estimativas dos efeitos diretos e indiretos entre a variável pH com as variáveis consideradas 

explicativas segundo os critérios AIC e BIC. 

Variáveis primárias Vias de associação Coeficiente de caminho 

COD 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Tágua 

Efeito indireto via Vazão 

0,1425 

0,075121 

-0,17503 

-0,22098 

-0,39937 

-0,20922 

0,158832 

Fluxo de CO2 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Tágua 

Efeito indireto via Vazão 

0,1209 

0,088542 

-0,10328 

-0,19678 

-0,38166 

-0,17447 

0,081079 



3HCO  

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Tágua 

Efeito indireto via Vazão 

0,4206 

-0,0593 

-0,02969 

0,115546 

0,198813 

0,089916 

-0,11882 

OD 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Tágua 

Efeito indireto via Vazão 

0,3043 

-0,10348 

-0,07818 

0,159707 

0,519968 

0,255286 

-0,19375 

pCO2 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via Tágua 

Efeito indireto via Vazão 

-0,5538 

0,102762 

0,083321 

-0,15099 

-0,28571 

-0,27214 

0,194829 

Tágua 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Vazão 

0,2993 

-0,09961 

-0,07048 

0,126356 

0,259551 

0,503542 

-0,19484 

Vazão 

Efeito direto sobre pH 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via Fluxo de CO2 

Efeito indireto via 

3HCO  

Efeito indireto via OD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Tágua 

0,2632 

0,085994 

0,037244 

-0,18988 

-0,224 

-0,40994 

-0,22156 

R
2
  0,93 
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Tabela 5: Estimativas dos efeitos diretos e indiretos entre a variável OD com as variáveis consideradas 

explicativas segundo os critérios AIC e BIC. 

Variáveis primárias Vias de associação Coeficiente de caminho 



4NH  

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre  

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

-0,10695 

-0,00073 

-0,06775 

0,056712 

-0,05153 

-0,00503 

0,024979 

0,032274 

Clorofila-a 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via CO2 livre  

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

0,077567 

0,001011 

0,112647 

0,118623 

0,296794 

0,088841 

-0,03065 

0,102604 

CO2 livre 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

-0,1815 

-0,03992 

-0,04814 

-0,0997 

-0,36559 

-0,09593 

0,09165 

-0,09444 

COD 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

-0,19151 

0,031669 

-0,04804 

-0,09449 

-0,29732 

-0,0777 

0,062738 

-0,11153 

pCO2 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

-0,4123 

-0,01337 

-0,05584 

-0,16094 

-0,13811 

-0,10907 

0,087569 

-0,13681 

pH 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via Resp 

Efeito indireto via vazão 

0,123683 

0,004346 

0,055716 

0,140768 

0,120315 

0,363602 

-0,06632 

0,121801 

Resp 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

-0,16076 

0,016617 

0,014787 

0,103471 

0,074738 

0,224583 

0,051023 

0,078295 
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Efeito indireto via vazão 

Vazão 

Efeito direto sobre OD 

Efeito indireto via 

4NH  

Efeito indireto via Clorofila-a 

Efeito indireto via CO2 livre 

Efeito indireto via COD 

Efeito indireto via pCO2 

Efeito indireto via pH 

Efeito indireto via Resp 

-0,18482 

0,018675 

-0,04306 

-0,09275 

-0,11557 

-0,3052 

-0,08151 

0,068104 

R
2
  0,93 

 

DISCUSSÃO 

Como pode ser observado da Tabela 3, o fluxo de CO2 foi fortemente influenciado, 

com estimativa de efeito direto, pelo pCO2, cujo coeficiente de caminho foi positivo e igual a 

1,14. Então, para o fluxo de CO2, o parâmetro que melhor explica sua variação neste trecho do 

rio Amazonas é a concentração de CO2 na água. Este resultado era esperado, porque o 

gradiente de concentrações de CO2 na interface ar-água caracteriza-se como a força motriz do 

processo de transferência de CO2 entre as duas fases. Mas, a troca gasosa entre os dois meios 

se dá de forma lenta, pois a difusão dos gases é aproximadamente 10
4 

vezes menor na água do 

que no ar (MACINTYRE, S. WANNINKHOF; CHANTON, 1995).  

Neste trecho do rio Amazonas a média das medidas de pCO2 da água (3.165,96 ppm) 

comparada na média das medidas de pCO2 do ar (399,95 ppm) é, praticamente, oito vezes 

maior. Este gradiente de concentração gera um fluxo positivo de CO2 em direção a atmosfera 

com uma média de Fluxo = 3.195,28 g C m
-2 

ano
-1

. A supersaturação de CO2 na água tem 

como fonte principal a respiração da matéria orgânica contemporânea originada no solo e 

próxima dos rios (MAYORGA et al., 2005) a qual emite, aproximadamente, 470 Tg C ano
-1 

na atmosfera (RICHEY et al., 2002). Este valor é cerca de 10 vezes superior à quantidade de 

carbono exportado pela descarga fluvial do rio Amazonas para o oceano Atlântico (RASERA, 

2010). Este parâmetro é de suma importância para a dinâmica dos processos ecológicos, 

sendo aproximadamente equivalente à quantidade de C sequestrado pela floresta. 

Desta forma, a análise de caminhos identificou o fluxo como uma variável básica do 

complexo processo biogeoquímico que ocorre no Baixo Rio Amazonas, cuja lógica funcional 

parece corroborar com observações da literatura da área. Ou seja, o fluxo depende 

principalmente do efeito direto da concentração de CO2 na água, promovendo sua 

consequente saturação e posterior evasão para a atmosfera (COLE; CARACO, 2001; COLE et 
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al., 2007; MAYORGA et al., 2005; MIKALOFF FLETCHER et al., 2007; RICHEY et al., 

2002; WARD et al., 2013). 

O pH foi considerado o segundo parâmetro chave da análise. Atua diretamente sobre 

o fluxo de CO2, mas com um coeficiente de intensidade menor que o coeficiente de pCO2 da 

água. Porém, por ação indireta via pCO2, o pH influencia o fluxo de CO2 com um forte 

coeficiente negativo, igual a -1,00. Isto significa que altas concentrações de CO2 na água 

indicam tendência de menores valores de pH na água. E, como consequência, ocorre maior 

geração de fluxo de CO2 para a atmosfera. Do ponto de vista dos processos biogeoquímicos 

nos ambientes amazônicos, deduz-se destas observações que, nestas condições, estão 

ocorrendo principalmente os processos de degradação da matéria orgânica disponível na 

coluna d´água, associados ou não à fotossíntese. Neste caso, quanto maior a acidez da água, 

neste trecho, maior deverá ser o fluxo de CO2 para a atmosfera. Padrões semelhantes também 

foram encontrados em outros rios da bacia amazônica (ALIN et al., 2011; JOHNSON et al., 

2008; RASERA, 2010; RICHEY et al., 2002; ROSA, 2007). 

De modo complementar, nestes ambientes aquáticos as algas são as principais 

responsáveis pela produção primária que subsidia a existência de outros seres vivos, sendo a 

base da cadeia alimentar, tanto da comunidade planctônica quanto das outras comunidades 

aquáticas: bentônicas e nectônicas (NOGUEIRA, 2003). Como resultado o aumento da 

concentração de clorofila-a tende a influenciar fortemente o fluxo de CO2. De acordo com a 

análise de caminhos (Figura 2 e Tabelas 3 a 5) a clorofila-a atua por influência indireta no 

fluxo via pCO2, com um coeficiente altamente negativo (-0,82). Este resultado sugere que, 

pela força do referido coeficiente, de que as comunidades aquáticas (algas) de fato atuam ou 

interferem diretamente sobre os níveis de pCO2, principalmente pela assimilação de CO2 

durante a atividade fotossintética. Assim, quando as algas realizam o processo de fotossíntese 

tendem a reduzir o nível de pCO2 na água (CARVALHO, 2003) e consequentemente reduzem 

o fluxo de CO2 para a atmosfera pela absorção deste gás pela biomassa algal.  

Outro parâmetro que influenciou indireta e fortemente o fluxo de CO2 via pCO2 foi o 

COD. Provavelmente este parâmetro da qualidade da água também pode influenciar o fluxo 

pelo processo de respiração heterotrófica da matéria orgânica dentro da coluna d´água do 

canal do rio (HOPE et al., 2001). O resultado é a produção de CO2 na água. Estudos sobre a 

composição isotópica (δ
13

C) do CO2 dissolvido, indicam que no rio Amazonas o CO2 origina-

se principalmente da decomposição da matéria orgânica (RICHEY et al., 1988; WARD et al., 

2013) sugerindo um papel significativo dos rios no balanço global das emissões de carbono 
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para a atmosfera. Em resumo, foi observado pela análise de caminhos que quanto maior a 

concentração de COD nas águas maior foi seu consumo via respiração heterotrófica e 

produção de CO2. Consequentemente, quanto maior o COD maior foi o fluxo de CO2 para a 

atmosfera. 

É importante considerar, com base em indícios da literatura, que quantidades 

significativas de COD chegam ao canal principal do rio Amazonas pelo escoamento 

superficial. Esta fase de movimento é considerada um mecanismo de transporte rápido do 

carbono orgânico do ambiente terrestre para o aquático em concentrações elevadas 

(JOHNSON et al., 2006). Um outro argumento reforçando esta hipótese é que, apesar da 

crença de que o carbono orgânico derivado do solo seja recalcitrante para a degradação na 

terra, onde é armazenado por décadas ou séculos (BATTIN et al., 2008), uma vez mobilizada 

nos ecossistemas aquáticos há evidência de que essa matéria orgânica recalcitrante seja 

rapidamente respirada nos rios em períodos de dias ou semanas (COLE; CARACO, 2001; 

WARD et al., 2013). Estes indícios sugerem que, além da natureza puramente dinâmica dos 

processos biogeoquímicos, é importante considerar que a cinética de degradação da matéria 

orgânica nestes ambientes é extremamente importante, mas deve ser analisada em 

simultaneidade com os aspectos hidrológicos dinâmicos da bacia hidrográfica, normalmente 

representados pela vazão ou descarga líquida (CUNHA; PINHEIRO; CUNHA, 2013; 

CUNHA et al., 2011). 

No presente estudo a vazão influenciou indiretamente, via pCO2, o fluxo devido ao 

efeito da sazonalidade hidroclimática amazônica que, por seu turno, afeta a concentração de 

CO2 na água. Nesta região estuarina do Rio Amazonas há dois períodos bem característicos: 

um pouco e um bastante chuvoso (AMBRIZZI et al., 2013; SOUZA; KAYANO; AMBRIZZI, 

2004; SOUZA et al., 2009). O clima Amazônico, segundo a classificação de Köppen é do tipo 

Am, ou seja, clima tropical chuvoso de monção, com um pequeno período apresentando 

precipitações inferiores a 60mm mensais. A temperatura média mensal do ar é de 26,0 ± 

0,4°C, com máximas e mínimas variando entre 31,5 ± 0,7°C a 22,0 ± 0,3°C, respectivamente 

(COSTA et al., 2013). Estas altas temperaturas são derivadas da intensidade de radiação solar 

disponível sobre esta região durante todos os meses do ano (MARQUES et al., 2012). O total 

pluviométrico médio anual é de 2.858,7 ± 76,6 mm/ano, com maior volume no período 

chuvoso, entre dezembro e maio. Este intervalo corresponde a 71,2 % do total anual 

precipitado, sendo os 28,8% restantes da precipitação distribuídos ao longo do período seco. 
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Nos rios amazônicos a influência da sazonalidade na concentração dos componentes 

físico-químicos e biológicos se dá de forma direta (CUNHA; PINHEIRO; CUNHA, 2013). 

Por se tratar de um forte gradiente abiótico, devido a hidrologia resultante das chuvas nos 

períodos de cheia, dispõe-se de concentrações mais elevadas dos compostos, com tendência 

contrária nos períodos secos, quando os níveis de concentrações são menores. Este processo 

de interação entre os ecossistemas terrestres e aquáticos tende a se intensificar, principalmente 

devido ao processo de runnof ou lixiviação difusa causada pelas chuvas, salvo poucas 

exceções, principalmente devido a impactos ambientais antropogênicos ocorridos em bacias 

hidrográficas (BÁRBARA et al., 2010; CUNHA et al., 2008; PAROLIN; PIEDADE; JUNK, 

2005).  

Variações sazonais com semelhantes comportamentos foram observadas em outros 

estudos na bacia amazônica (ALIN et al., 2011; JOHNSON et al., 2008; NEU, 2009; 

RASERA, 2010; RICHEY et al., 2002; ROSA, 2007) pois, no presente caso, além dos 

elevados valores da pCO2 e dos fluxos de CO2 para atmosfera encontrados, ambos foram 

superiores durante o período chuvoso, quando comparados ao período seco. Os fatores 

responsáveis pelo aumento dos fluxos evasivos durante o período chuvoso estão relacionados 

com o aumento dos processos respiratórios nos solos mais úmidos, o que leva ao maior aporte 

de águas ricas em CO2 que chegam ao rio e, consequentemente, induzem o aumento dos 

fluxos de CO2 (NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011; NEU, 2009). 

Neste trecho do rio amazonas, durante o período do estudo, esta mesma tendência foi 

observada, onde a concentração de CO2 na água variou no período seco de 1.851,62 ppm para 

4.480,31 ppm no período chuvoso influenciando significativamente a variação do fluxo de 

CO2 que oscilou no período seco de 5,26 µmol CO2 m
-2 

s
-1

para 11,63 µmol CO2 m
-2 

s
-1 

no 

período de cheias do rio. Portanto, este forte coeficiente pode indicar que quanto maior a 

vazão, maior a concentração de CO2 na água e consequentemente maior o fluxo de CO2 para a 

atmosfera. Este cenário corrobora com a hipótese de que quando no período chuvoso as 

precipitações aumentam, ocorrem maiores taxas de escoamento nos ecossistemas terrestres 

que, por sua vez, despejam maiores quantidades de nutrientes nos ecossistemas aquáticos 

(MCCLAIN; ELSENBEER, 2001). Ao mesmo passo promovem elevação das cargas 

transportadas entre ambos os ecossistemas, sendo esta uma das principais respostas às 

precipitações dos períodos chuvosos na forma de "onda de cheia", iniciada nos períodos de 

dezembro e finalizando no período do mês de maio, quando atinge a vazão máxima (ALIN et 

al., 2011). 
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Em relação à análise do parâmetro pH, como segunda variável chave da análise de 

caminhos, o pCO2 foi a variável mais influente, sendo portanto esta última a principal 

determinante na variação da primeira. As espécies dominantes de CID nas águas da Amazônia 

são o CO2 dissolvido e o bicarbonato ( 

3HCO ), que foi, pela análise de caminho, a segunda 

variável mais influente sobre o pH. No canal principal do rio Amazonas cerca de 82% do CID 

está na forma de bicarbonato, sendo que esta porcentagem reduz-se para cerca de 57% nos 

tributários e 50% nas áreas de várzea, devido a uma diminuição do pH nestas águas (DEVOL; 

HEDGES, 2001). 

O coeficiente negativo do efeito direto do pCO2 sobre o pH (-0,55), indica que os 

valores de pH diminuem quando aumenta a concentração de CO2 na água. Além disso, o 

coeficiente positivo do efeito direto do bicarbonato ( 

3HCO ), indica que os valores de pH 

aumentam quando aumenta a concentração de 


3HCO . O pH neste estudo variou de 6,48 em 

abril/2012 até 7,2 em dezembro/2010 determinando a distribuição das espécies do sistema 

carbonato aquoso para o Rio Amazonas. Nesta faixa de pH encontramos altas concentrações 

de 

3HCO , seguida de valores elevados de pCO2 tal como observado por Stumm e Morgan, 

1996). 

Do mesmo modo o pH foi influenciado, indiretamente via pCO2, pelo COD, Fluxo, 

OD, Tágua e vazão. O COD e o substrato para o consumo e respiração dos microorganismos na 

coluna d’água (DEVOL; HEDGES, 2001; RICHEY et al., 1990). Como o pH foi influenciado 

negativamente pelo COD via pCO2 (-0,399), este comportamento indica que quanto maior a 

concentração de COD maior é a pCO2, deixando as águas mais ácidas e reduzindo os valores 

de pH e vice-versa. 

Observa-se pela Tabela 3 que o fluxo de CO2 depende da concentração de CO2 na 

água. Assim, quanto maior a emissão de CO2 para a atmosfera significa maior concentração 

de CO2 na água e consequentemente maior sua acidez, reduzindo os níveis de pH e vice-versa, 

corroborando avaliações de outros estudos (COLE; CARACO, 2001; COLE et al., 2007; 

MAYORGA et al., 2005; MIKALOFF FLETCHER et al., 2007; RICHEY et al., 2002; 

WARD et al., 2013). 

A relação entre OD e pCO2 nos rios amazônicos apresenta-se de forma inversa 

(ALIN et al., 2011; NEU; NEILL; KRUSCHE, 2011; SOUSA et al., 2008). Neste trecho, na 

presente análise ocorreu similaridade com os demais locais que já foram investigados na bacia 
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do rio amazonas. Além disso, a análise de caminhos reforçou ainda mais este padrão. Assim, 

o pH foi influenciado indireta e positivamente, via pCO2, pelo OD (0,520), sugerindo que 

quanto maior a concentração de OD nas águas menor é a pCO2 e menos ácidas se tornam as 

águas elevando os níveis de pH. 

Na região amazônica a temperatura das águas apresenta relação inversa com o ciclo 

hidrológico. Períodos chuvosos apresentam menor temperatura que períodos de estiagem 

(MARQUES et al., 2012; SOUZA; CUNHA, 2010; SOUZA et al., 2000, 2009). E para os rios 

amazônicos um maior volume das águas significa maior concentração de pCO2 (ALIN et al., 

2011; RICHEY et al., 2002; SOUSA et al., 2008). A partir da tabela 4, a temperatura e a 

vazão influenciaram de modo indireto o pH, via pCO2, positiva e negativamente, 

respectivamente. Este fato indica que quando for verificado menores níveis de pH, este trecho 

do rio tende a apresentar maiores concentrações de pCO2, menores temperaturas e maiores 

vazões. 

Na terceira análise de caminhos, em termos de OD representando uma variável 

básica, a maior influência direta decorreu do pCO2, apresentando um coeficiente negativo.  

Além disso, é influenciado indiretamente, via pCO2, pelo CO2 livre, também de modo 

negativo. Pela análise destes coeficientes negativos, quanto maior a concentração de CO2 nas 

águas menor é a concentração de OD e vice-versa. Este fato sugere que a respiração de 

plantas aquáticas e a respiração heterotrófica da matéria orgânica provocam aumento da 

concentração de pCO2 nas águas do rio (RICHEY et al., 1988; WARD et al., 2013). Este é um 

dos principais processos sumidouros de OD em um corpo d’água (BRAGA et al., 2002). 

Concorrentemente, a respiração é um processo que aumenta a acidez das águas, 

reduzindo o pH. E este último, indiretamente, afeta a concentração de OD. Em outras 

palavras, a respiração afeta diretamente o consumo de OD, mas também influencia 

indiretamente o pH pelo deslocamento do equilíbrio de carbonatos. Este processo ocorre via 

pCO2, representado por meio de um coeficiente positivo. Então, neste trecho de estudo, 

quanto menor for o pH menor é a concentração de OD na água. O OD é um dos parâmetros 

mais importantes da manutenção da vida aquática superior, e tem um papel importantíssimo 

nos processos onde ocorrem a estabilização da matéria orgânica biodegradável, normalmente 

realizadas por microorganismos aeróbicos que fazem uso do oxigênio do meio para completar 

seus processos respiratórios. Este parâmetro é representado pela Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) (BRAGA et al., 2002). Além disso, a ressuspensão de sedimentos, a 
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oxidação química e a respiração de algas e fitoplânctons podem contribuir ainda mais para 

essa diminuição (PELLETIER; CHAPRA; TAO, 2006). 

Como era esperado, a vazão influenciou, negativa e indiretamente via pCO2, a 

concentração de OD. Novamente este efeito foi causado pelo gradiente sazonal de 

precipitação devido às variações sazonais do clima amazônico (ciclo das águas) que 

influencia diretamente a concentração de CO2 na água. Então, neste período de estudo no Rio 

Amazonas, quanto maior a vazão menor é a concentração de OD. A concentração de OD 

atingiu seu menor valor em maio de 2011 (4 mg L
-1

) e seu maior valor em setembro de 2011 

(6,94 mg L
-1

). É importante observar, nestes casos, o papel dos ventos sobre "águas rasas" 

(definidas quando a razão de aspecto entre largura/profundidade forem maiores que 20). 

Nestes tipos de sistemas, como nos estuários, há tendência a promover ou intensificar o 

fenômeno da reaeração atmosférica (CUNHA et al., 2011, 2012) que, por sua vez, aumentam 

a absorção do O2 e a disponibilidade do OD devido ao mecanismo de difusão atmosférica 

turbulenta para o interior da coluna d´água. 

Além disso, muito provavelmente em decorrência do aumento da carga de matéria 

orgânica nas águas amazônicas no período chuvoso (ALIN et al., 2011; COLE; CARACO, 

2001; COLE et al., 2007; MAYORGA et al., 2005; MIKALOFF FLETCHER et al., 2007; 

RICHEY et al., 2002), ocorre o processo inverso, que é aumento do consumo de OD via 

respiração e produção de CO2 (CUNHA et al., 2008). Os níveis elevados de CO2 e baixas 

concentrações de O2 na coluna d´água, frequentemente observados em rios turvos, sugerem 

que o carbono orgânico derivado do solo representa uma fonte substancial de matéria orgânica 

para a rede heterotrófica do ecossistema fluvial (COLE; CARACO, 2001; WARD et al., 

2013). 

Portanto, a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas no rio é o resultado de uma 

série de interações físicas e cinéticas que ocorrem simultaneamente no meio aquático 

(CHAPRA, 1997; TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). No corpo natural de água, o 

oxigênio dissolvido está sempre sendo consumido e produzido. Esta relação depende do uso e 

das características fisiográficas do corpo hídrico (BRAGA et al., 2002), as quais determinam 

os gradientes físicos das bacias hidrográficas. Deste modo, observado pela força dos 

coeficientes na análise de caminho para o OD, talvez outros mecanismos não mensurados na 

presente análise, podem ter influenciado a variação da concentração do oxigênio dissolvido 

nas águas do rio Amazonas. Um destes gradientes poderia ser o coeficiente de reaeração 

atmosférica e Demanda Sedimentar de Oxigênio (DSO). 
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Com efeito, o modelo conceitual resultante da análise de caminhos é uma primeira 

tentativa de demonstrar que a concentração de CO2 da água é extremamente variável e 

influencia uma série de outras variáveis físico-químicas e biológicas e que, por sua vez, 

dependem principalmente dos gradientes hidrológicos sazonais. 

A sazonalidade hidrológica regional, em especial a relação chuva-vazão, tende a 

influenciar significativamente a maioria dos parâmetros da qualidade da água mensurados, em 

especial a concentração de CO2 dissolvido na água, que é a variável mais influente entre os 

processos biogeoquímicos analisados. Então, a pCO2 da água, pela análise de caminho, foi 

identificada como o principal parâmetro da qualidade da água medido neste estudo, sendo a 

variável mais influente e capaz de mensurar os fluxos de carbono, pH e OD neste trecho do 

rio Amazonas.  

As respostas para esta hipótese é que o pCO2 é o parâmetro que melhor explica 

simultaneamente as variações das demais variáveis independentes (interconectadas pelos 

coeficientes de caminho), como pode ser observado pelo esquema da Figura 3. A pCO2 

apresentou o maior coeficiente de caminho para todas as variáveis chaves (básicas) 

criteriosamente selecionadas. E também foi a principal via indireta de influência das demais 

variáveis independentes sobre as variáveis básicas. Portanto, um estudo ponderado da 

variação da pCO2 neste trecho do rio Amazonas pode predizer o comportamento e variações 

das principais variáveis da qualidade da água. 

Em resumo a Figura 3 sintetiza toda a discussão descrita anteriormente, de modo que 

representa a primeira aproximação de um modelo conceitual envolvendo efetivamente as 

variáveis chave (básicas) dos processos biogeoquímicos em relação ao fluxo de carbono no 

Baixo Rio Amazonas. O modelo representado na Figura 3 é resultante da análise de caminhos 

e sugere, portanto, quais os possíveis trajetórias relevantes que conectam os complexos 

mecanismos do fluxo de carbono para uso futuro em modelos determinísticos de simulação 

computacional, semelhantemente ao que ocorre com o Qual2kw (PELLETIER; CHAPRA; 

TAO, 2006), o SisBaHia
® 

(ROSMAN, 2012), entre outros. 

A principal aplicação do presente modelo conceitual, representado pela Figura 3, é 

sua capacidade de fornecer subsídios empíricos explícitos aos sistemas de modelagem 

determinísticos de simulação ou transporte de massa, quantidade de movimento e calor como 

no Sistema SisBaHia
®

 (ROSMAN, 2012; CUNHA et al., 2012).  
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O principal resultado da presente análise são os indicativos do potencial de 

alternativas de conexão entre parâmetros que representam os mecanismos de transferência de 

massa, calor e quantidade de movimento (advectivos, dispersivos e difusivos, etc) aos 

ecológicos, notadamente os fluxos biogeoquímicos envolvidos nestes ecossistemas aquáticos. 

Este é um modo de tornar relativamente mais simplificada a tarefa de parametrização de 

modelos mais complexos de qualidade da água como subsídios ao gerenciamento de 

ecossistemas aquáticos na bacia hidrográfica (CUNHA, 2013). 

Figura 3: análise de caminhos para os principais parâmetros medidos, indicando os coeficientes de caminho 

associados ao modelo.  

 

Na Figura 3 as setas azuis indicam a influência direta positiva das variáveis 

explicativas sobre as variáveis básicas e as setas vermelhas a influência direta negativa. As 

setas em cor azul clara indicam a influência indireta positiva das variáveis explicativas sobre 

as variáveis básicas e as setas em cor vermelha clara indicam a influência indireta negativa. 

De acordo com a Figura 3, cada coeficiente representa uma oportunidade de 

interação dentro do ecossistema a partir de uma perspectiva objetiva. As setas indicam a força 

(positiva ou negativa) de conexão ou interação entre os parâmetros representados pelos 

retângulos que circunscrevem as respectivas variáveis. E cada coeficiente representa o modo 

como cada um dos parâmetros pode ser correlacionado com os demais e interligados por toda 

a rede de interações biogeoquímicas. No presente caso, a pCO2 forma a base mais importante 

desta complexa interação. De acordo com a Figura 3 sugere-se que a pCO2 esteja diretamente 

conectada com as três variáveis consideradas chave neste complexo sistema ecológico, 

oferecendo um panorama geral e conceitual da organização e funcionalidade biogeoquímica 

do ambiente estudado.  
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Por outro lado, a vazão é uma representante importante do fluxo ou do ciclo 

hidrológico que pode ser interpretada como a principal co-variável (influência indireta) das 

três variáveis chaves (fluxo CO2, pH e OD). Sua importância torna-se evidente quando se 

observa a forte influência positiva desta sobre o fluxo de CO2, quantificada por um coeficiente 

igual a 0,842. Na mesma análise, a vazão apresenta influência média negativa, tanto sobre o 

pH quanto sobre o OD, respectivamente quantificadas pelos coeficientes -0,412 e -0,305 

(linha vertical da vazão na Figura 3). 

É importante ressaltar que na presente análise as principais interações 

biogeoquímicas tornam-se destacadas pela análise de caminhos. E esta análise apresenta uma 

abordagem bayesiana de modelar (devido esta ser previamente estruturada com base em uma 

pré-condição - ou conhecimento a priori) e pode ser implementada em uma estrutura 

bayesiana, na qual os coeficientes de caminho são tratados como variáveis aleatórias 

(GOTELLI; ELLISON, 2011). 

A explicação da afirmação anterior sobre a abordagem bayesiana é a seguinte. A 

sequência lógica que se sugere é que esta seja aplicada ao teste que utilize estatística 

frequentista (interpretação objetiva da probabilidade baseada no critério de falseamento). Esta 

interpretação, por seu turno, é diferente da interpretação subjetiva da probabilidade utilizada 

no arcabouço da estatística Bayesiana e da Maxima Verossimilhança (CRAWLEY, 2007), ou 

seja, é importante ressaltar ainda que a probabilidade ou o fator de decisão frequentista 

normalmente aplicado ―p < 0,05‖, representa uma classe de eventos (observados) comparados 

com uma série de repetições, e portanto o grau de incerteza relacionada aos eventos, onde 

uma observação não fornece confirmação para uma teoria, devido ao problema da indução.  

Numa regressão, por exemplo, se o teste de hipóteses verificar que o coeficiente 

angular (relação entre as variáveis dependentes e independentes) é significativo, isto quer 

dizer que a inclinação da reta é diferente de zero. Entretanto, a interpretação biogeoquímica 

desta relação linear entre as duas variáveis deve ser feita à luz das predições da teoria 

(conhecimento a priori) que se pretende testar. Por outro lado, os testes de modelos lineares 

generalizados utiliza a lógica da estatística Bayesiana e da Maxima Verossimilhança. Estes se 

utilizam da interpretação subjetiva da probabilidade e da melhor estimativa disponível que são 

os dados reais coletados. As hipóteses são definidas como explicações potenciais que podem 

ser retiradas de observações (processo indutivo) ou de componentes de uma teoria (processo 

dedutivo). Em outras palavras, uma abordagem bayesiana para a estimativa da variância é 
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empregada para tornar mais fácil o cálculo do intervalo de confiança (com boa probabilidade 

de certeza). 

As predições são afirmações deduzidas de uma estrutura lógica ou causal de uma 

teoria, ou induzidas a partir de informações empíricas; em outras palavras, a predição é a 

consequência da hipótese, isto é, o resultado esperado se a hipótese for verdadeira. Uma 

hipótese bem articulada deve ser capaz de gerar predições. Por exemplo, no fluxograma da 

Figura 3 é possível separar cada variável e a relação esperada entre cada uma delas.  

As setas indicam a relação esperada entre as variáveis (os sinais acima das setas 

mostram a direção da relação). Setas com espessuras diferentes podem ser usadas como forma 

de demonstrar a importância relativa esperada para cada variável. A Figura 3, portanto, é o 

resultado da combinação integrada e interativa entre as variáveis, conectadas pelas forças de 

seus coeficientes, sejam eles positivos ou negativos. A principal vantagem deste tipo de 

análise é que as variáveis chave podem ser facilmente visualizadas e interpretadas em 

conjunto, e nunca isoladamente. Além do mais, o parâmetro vazão também emerge como um 

dos mais importantes deste estudo porque representa o ciclo hidrológico interagindo direta e 

indiretamente com as demais variáveis consideradas revelantes nos processos bioegoquímicos 

do Baixo Rio Amazonas.  

Por outro lado, quando estas relações são elaboradas isoladamente, perde-se o 

contexto global das influências e interações entre as variáveis. Felizmente, na análise de 

caminhos, a vazão foi considerada um parâmetro chave, sendo no presente caso a principal 

variável (hidrodinâmica) a ser inserida nos modelos de qualidade da água para estudos 

ambientais e ecológicos. Uma vez avaliada, a vazão, ou as demais variáveis conectadas, 

tornam possível estudar indiretamente as variações espaço-sazonais dos fluxos evasivos de 

CO2 em modelos determinísticos clássicos presentes na literatura da área, como por exemplo, 

o SisBaHia
®

 nas clássicas análises de OD e DBO. 

Contudo, apesar da técnica de análise de regressão ser uma ferramenta estatística 

poderosa para avaliar a relação entre duas ou mais variáveis contínuas, sempre haverá 

limitações dos métodos estatísticos. A rigor, a seleção de um conjunto de variáveis é uma 

atividade frequente em estudos de regressão múltipla, mas os critérios usados podem ser um 

tanto quanto arbitrários, mesmo quando se dispõe do suporte dos parâmetros de decisão AIC e 

BIC. Como foi observado anteriormente, este tipo de análise sofre quando há 

multicolinearidade nos dados e se o tamanho amostral é demasiadamente reduzido. Mas, 
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ainda assim, pode haver o risco de que, mesmo com a aplicação de métodos gradativos, os 

modelos resultantes não sejam nem ótimos nem parcimoniosos (GOTELLI; ELLISON, 2011). 

Nestes casos, o conhecimento sobre a realidade local a priori é a principal ferramenta 

de suporte para o aprofundamento dos estudos sobre a biogeoquímica do Baixo Rio 

Amazonas em estudos futuros na área. Mas recomenda-se prudência no uso das informações, 

haja vista que as correlações ora obtidas não devem ser extrapoladas sem uma rigorosa análise 

prévia das condições reinantes dos ambientes estudados. Talvez uma alternativa para tais 

extrapolações, de modo seguro, seja o uso e a aplicação da modelagem de sistemas 

ambientais, assunto do próximo capítulo de tese. 
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CAPÍTULO 3 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA HIDRODINÂMICA E DA QUALIDADE DA 

ÁGUA (OD-DBO) E PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS INFLUENCIADOS POR 

GRADIENTES HIDROLÓGICOS E DE MARÉS NO RIO AMAZONAS 

RESUMO 

No Baixo Rio Amazonas são raros e recentes os estudos que tratam da aplicação de modelos 

hidrodinâmicos e de qualidade da água. Os três principais motivos são a escassez de estações de 

monitoramento, a deficiência de séries de dados históricos e, principalmente, dificuldades de logística 

para coleta de informações hidrológicas e de qualidade da água. A presente investigação objetivou 

superar estas três lacunas com esforço experimental e numérico para avaliar as variáveis 

hidrodinâmicas e da qualidade da água, especialmente o oxigênio dissolvido (OD) e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), no escoamento natural do Rio Amazonas e seus principais afluentes, 

Tocantins, Xingú e Tapajós. A metodologia consistiu em avaliar o comportamento espaço-temporal 

destas variáveis utilizando o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental versão 8.5 SisBaHiA
®
. Uma 

malha numérica foi adaptada para discretizar toda a zona estuarina do Rio Amazonas em elementos 

finitos. O domínio computacional foi gerado com o software Argus One, da Argus Interware Inc, 

contendo 1022 elementos quadrangulares, de dimensões que variaram de aproximadamente 30 x 30 

km na fronteira aberta em Óbidos até 5 x 5 km na foz do estuário, no Oceano Atlântico. O interior do 

estuário foi discretizado com duas fileiras de elementos de tamanho médio de 4 x 2 km. Globalmente o 

domínio apresentou 5042 nós de cálculo, dentre os quais 3078 constituem nós internos, 1901 

configuram nós de contorno continental e 63 de contorno oceânico. Nesta etapa, o modelo foi 

hidrodinamicamente calibrado com base em estudos maregráficos em Porto Macapá e em dados 

hidrológicos dos respectivos afluentes. Na etapa de modelagem da qualidade da água a OD e DBO 

foram estimadas a partir de sub-rotina do modelo da qualidade da água OD-DBO do SisBaHiA
®
. A 

principal aplicação do modelo OD-DBO foi relacionar a variação da concentração de matéria orgânica 

biodegradável do corpo d´água e a depleção dos níveis de oxigênio dissolvido provocada pela 

respiração dos microrganismos envolvidos na depuração da matéria orgânica. Dois cenários para OD-

DBO foram elaborados. No primeiro, foi forçada uma condição de despejo de poluentes a partir de 

fontes pontuais contínuas de carga orgânica (DBO) como simulação de cenário que representassem 

interferências antrópicas na bacia do rio Amazonas de modo mais crítico possível (DBO = 300mg/L). 

O segundo cenário simulou a deteriorização na qualidade das águas dos principais tributários do rio 

Amazonas (Tapajós, xingú e Pará). Para a calibração do sistema de modelagem da qualidade da água 

os valores de OD e DBO variaram em torno da média dos dados obtidos em campo para os parâmetros 

(OD = 5.4mg/L e DBO = 1,07 mg/L), sendo ambos bem ajustados. Como resultados, no primeiro 

cenário simulado, a fonte de efluente foi inserida a 1,5 km a jusante da estação porto de Macapá. O 

impacto percebido sobre a OD foi uma redução de sua concentração em todo o período de modelagem 

de 30 dias e aumento da variação da amplitude em 0,02 mg L
-1

. Em relação a DBO o impacto da fonte 

de poluição elevou significativamente a amplitude da concentração entre a preamar e a baixamar em 

0,55 mg L
-1

. No segundo cenário simulado foram reduzidas as concentrações de OD e DBO dos 

principais tributários do rio Amazonas. Concluiu-se que a partir da simulação foi observado que o rio 

Amazonas restitui rapidamente os seus níveis de OD a valores próximos à saturação, ao mesmo passo 

que também promoveu uma brusca redução da concentração de DBO logo após os afluentes 

desaguarem no canal principal devido ao seu elevado fator de diluição.  

 

 

Palavras-Chave: Rio Amazonas, modelagem, SisBaHiA®, qualidade da água, impactos ambientais. 
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MODELING AND SIMULATION OF HYDRODINAMIC AND WATER QUALITY 

(DO-BOD) AND BIOGEOCHEMICAL PROCESSES INFLUENCED BY GRADIENTS 

HYDROLOGIC AND TIDES IN THE AMAZON RIVER 

 

ABSTRACT 

 

In the Lower Amazon River are rare and recent studies dealing with the application of hydrodynamic 

and water quality models. The three main reasons are the lack of monitoring stations, the deficiency of 

historical data series and mainly logistical difficulties for collecting hydrological and water quality 

data. This investigation aimed to overcome these three gaps with experimental and numerical effort to 

evaluate the hydrodynamic and water quality variables, especially the dissolved oxygen (DO) and 

biochemical oxygen demand (BOD), the natural flow of the Amazon River and its major tributaries, 

Tocantins, Xingu and Tapajós. The methodology was to assess the spatio-temporal behavior of these 

variables using the Base System Hydrodynamics Environmental SisBAHIA
®
 version 8.5. A numerical 

grid was adapted to discretize the entire estuarine area of the Amazon River in finite elements. The 

computational domain was generated with the Argus One software, the Argus Interware Inc, 

containing 1022 quadrangular elements, dimensions ranging from approximately 30 x 30 km in the 

open border in Obidos up to 5 x 5 km at the mouth of the estuary on the Atlantic Ocean. The interior 

of the estuary was discretized with two rows of elements in the average size of 4 x 2 km. Globally the 

domain had 5042 compute nodes, of which 3078 are internal nodes 1901 nodes configured continental 

and 63 oceanic boundary contour. At this stage, the model was calibrated based on hydrodynamically 

maregráficos studies in Porto Macapa and hydrological data of its tributaries. In step modeling of 

water quality DO and BOD were estimated from subroutine model of water quality DO-BOD 

SisBAHIA
®
. The main application of DO-BOD model was to relate the variation of the concentration 

of biodegradable organic matter in the water body and the depletion of dissolved oxygen levels caused 

by respiration of microorganisms involved in the clearance of organic matter. Two scenarios for DO-

BOD were developed. At first, it was a condition of forced eviction of pollutants from point sources of 

continuous organic load (BOD) as a simulation scenario that represented anthropogenic interference in 

the Amazon River basin with a more critical possible (BOD = 300mg L
-1

). The second scenario 

simulated the deterioration in water quality of the main tributaries of the Amazon (Tapajós, Xingu and 

Para). For calibration of the system modeling of water quality values of DO and BOD ranged around 

the mean of the data obtained in the field for the parameters (OD = 5.4mg L
-1

 and BOD = 1.07 mg L
-

1
), both well adjusted. As a result, the first simulated scenario, the source of effluent was inserted 1.5 

km downstream of the station port of Macapa. The impact was perceived on the OD of a reduction in 

their concentration throughout the period of 30 days and modeling of amplitude variation increases at 

0.02 mg L
-1

. Regarding the impact of BOD pollution source significantly increased the amplitude of 

the concentration between high tide and low tide at 0.55 mg L
-1

. In the second simulated scenario were 

reduced DO and BOD of the main tributaries of the Amazon River. It was concluded that from the 

simulation was observed that the Amazon River quickly restores their levels of OD values close to 

saturation at the same step which also promoted a rapid reduction in BOD concentration after the 

tributaries emptying into the main channel due to its high dilution factor. 

 

Keywords: Amazon River, Modelling, SisBAHIA
®
, water quality, environmental impacts. 
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INTRODUÇÃO 

Na Amazônia, em especial no Amapá, estudos que abordem a aplicação de modelos 

de qualidade da água é ainda uma experiência rara (CUNHA, 2006a), pois em uma revisão 

aprofundada na literatura da área poucos foram os identificados (CUNHA, A. C.; PINHEIRO; 

CUNHA, 2013; CUNHA, 2013; CUNHA, A. C.; BRITO; et al., 2011), o que vem demonstrar 

a existência de uma lacuna de conhecimentos sistemáticos na área de engenharia ambiental 

que envolva estudos complexos e simultâneos da hidrodinâmica e da cinética química para 

determinação de constantes e parâmetros de modelos da qualidade da água e análise dos 

dados resultantes da própria simulação numérica na aplicação da modelagem em rios da 

região, com o objetivo de melhor compreender o funcionamento dos ecossistemas 

amazônicos. 

A modelação da qualidade das águas superficiais trás como resultado um melhor 

conhecimento dos mecanismos e interações que justificam os variados comportamentos dos 

parâmetros da qualidade da água, constituindo uma base racional para a tomada de decisões 

no manejo do corpo de água em questão (CHEN et al., 1993). Desta forma, tanto os estudos 

experimentais que subsidiam a construção de modelos quanto a atividade propriamente dita 

do processo de modelação da qualidade da água constitui-se numa importante ferramenta nos 

estudos de impacto ambiental, bem como possibilita a construção de cenários futuros quando 

da alteração de quaisquer parâmetros incorporados no modelo, buscando-se soluções para 

problemas reais que porventura venham ocorrer na bacia hidrográfica. 

Portanto, a simulação numérica é uma importante ferramenta para o planejamento de 

operações de proteção, prevenção e mitigação dos impactos causados pelas alterações 

originadas pelas atividades naturais e humanas (CUNHA; PINHEIRO; et al., 2011). A 

modelagem computacional de qualidade de água apresenta como objetivo fundamental avaliar 

o comportamento dos constituintes da água no espaço e ao longo do tempo, em função da 

dinâmica do escoamento, dos seus ciclos biogeoquímicos e das interações entre os diversos 

componentes da água (ROSMAN, 2012). 

Porém, na área de modelagem numérica de recursos hídricos qualquer processo de 

quantificação exige que os parâmetros e variáveis de entrada do modelo sejam realísticos e 

confiáveis para não comprometer a análise do fenômeno em questão. Este fator exige de 

antemão o monitoramento confiável (séries históricas das variáveis e dos parâmetros de 

análise) e necessariamente conhecer as características da bacia hidrográfica em estudo 
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(PARK; LEE, 2002; WROBEL et al., 1989). Portanto, a modelagem tem se constituído em 

um procedimento teórico-prático envolvendo um conjunto de técnicas com a finalidade de 

compor um quadro simplificado e inteligível da realidade da bacia hidrográfica. 

Os parâmetros hidrometeorológicos (inclusive os hidráulicos, hidrodinâmicos e 

hidrológicos) são fundamentais e indissociáveis dos modelos empíricos e semi empíricos de 

qualidade da água e autodepuração, a exemplo do coeficiente de transferência de gases na 

interface ar-água no Modelo da Qualidade da Água (SIQUEIRA; CUNHA, 2000). Assim, não 

é possível analisar numericamente os processos biogeoquímicos de corpos de água sob 

impactos ambientais sem ter em mãos as variáveis e parâmetros confiavelmente monitorados. 

Os impactos ambientais sobre o ecossistema amazônico vêm ganhando repercussão e 

se tornando um dos problemas mais discutidos na atualidade e nas últimas décadas. Estes 

impactos estão ligados diretamente às atividades humanas, notadamente decorrentes de 

atividades agrícolas e pecuária na formação de pastagens, indústria da mineração, hidrovias, 

construção de grandes obras hidroenergéticas e urbanização (BRAGA et al., 2002; CUNHA, 

2006b, 2007). 

Porém, a poluição hídrica de maior representatividade em volume e carga é de 

natureza orgânica, principalmente por estar associada a composição dos esgotos domésticos e 

a solução adotada para o despejo de esgoto doméstico é o lançamento, na maioria das vezes 

sem tratamento prévio dos efluentes no corpo d'água. Este problema já está praticamente 

contornado em países mais desenvolvidos, mas ainda constitui o principal impacto de 

qualidade ambiental no Brasil, que conta com infraestrutura precária de coleta e tratamento de 

esgotos domésticos em todo o território nacional (LEITE et al., 2011).  

Associado ao crescente problema da poluição difusa e pontual em bacias 

hidrográficas, como na maioria dos rios da Amazônia, cuja hidrologia é pouco conhecida, 

torna-se fundamental o uso de modelos que permitam racionalizar os sistemas de 

monitoramento das águas, bem como compreender sua dinâmica e especialmente otimizar os 

processos de gestão e gerenciamento dos recursos aquáticos e sua rica biodiversidade aquática 

presente nos grandes e pequenos rios nesses ecossistemas. 

O Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental (SisBaHiA
®

), utilizado neste estudo, é 

composto de um modelo de circulação hidrodinâmica para corpos d'água rasos (denominados 

de 2DH) considerando a densidade da água constante, além dos modelos de transporte de 
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contaminantes euleriano e lagrangeano e o modelo de qualidade d'água, o qual inclui ainda as 

reações de transformação.  

No SisBaHiA
®

, os contaminantes são sempre considerados passivos, ou seja, não 

interferem na hidrodinâmica, e são reativos, o que significa que são passiveis de sofrer 

transformações químicas e biológicas no ambiente (ROSMAN, 2012). 

O Modelo Euleriano de Transporte Advectivo-Difusivo (METAD) é integrado na 

vertical (2DH), para escalares passivos e não conservativos. Escalares não conservativos, que 

representam a maioria das substâncias existentes na água (como as macromoléculas de origem 

terrestre), sofrem modificação de concentração através de processos físicos, biológicos e 

químicos. Os processos de transporte, advectivo e difusivo, são resolvidos de forma idêntica 

ao METAD. Os processos biológicos e químicos, denominados de reações cinéticas, são 

definidos para cada substância, sendo, portanto, o diferencial deste modelo. O entendimento e 

a formulação destes processos são fundamentais para a construção do modelo de qualidade de 

água (ROSMAN, 2012; CHAPRA, 1997). 

Na presente investigação foram desenvolvidos estudos preliminares de simulação 

computacional para avaliar inicialmente o comportamento das concentrações de Oxigênio 

Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no médio e baixo rio 

Amazonas. A modelagem ambiental desenvolvida na presente pesquisa apresenta a função de 

representar os fenômenos típicos da região amazônica e a de estabelecer delineamentos 

técnicos e gerenciais básicos para a elaboração de novas hipóteses no contexto das teorias ou 

leis físicas observadas localmente (CUNHA, 2006b), com foco na gestão e conservação da 

biodiversidade tropical. 

Por outro lado, o presente estudo não objetiva detalhar os processos hidrodinâmicos e 

de transporte de massa das substâncias, que vêm sendo continuamente aperfeiçoados pelos 

pesquisadores que desenvolvem o modelo aqui utilizado (ARENTZ, 2009; FERNANDES, 

2006; GABIOUX; VINZON; PAIVA, 2005; GALLO, 2004). Contudo, tendo em vista serem 

utilizados de forma integrada com o modelo de qualidade d'água, são descritos apenas os 

aspectos principais, bem como destacadas as principais vantagens do SisBaHiA
®

, 

particularmente ao que se refere aos métodos de filtragem espacial e temporal. 

Desta forma, o estudo sistemático da interconexão entre terra-água e a pluma 

oceânica se torna fundamental para avaliar o trecho estuarino do Amazonas e seus ciclos 

biogeoquímicos que se estendem por centenas de quilômetros da margem do rio em direção 
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ao mar aberto. O estudo desta conexão se torna vital no entendimento dos impactos humanos 

regionais e globais como possíveis respostas às mudanças climáticas (BRITO, 2008; RICHEY 

et al., 1986, 1990). Nestes casos normalmente os fenômenos de interesse estão vinculadas 

com a quantidade e qualidade da água, que dependem fundamentalmente dos movimentos ou 

transporte de substâncias e propriedades nos corpos d’água (SOUZA et al., 2010). 

Portanto, a contribuição científica de monitoramento sistemático (frequentes e 

contínuos) e a contribuição de métodos de modelação hidrodinâmica e da qualidade da água 

no Baixo Rio Amazonas representa um significativo avanço na compreensão de parâmetros 

biogeoquímicos, hidrossedimentométricos e hidrodinâmicos dos ecossistemas aquáticos 

tropicais. Tais vínculos tornam possíveis a visualização espaço-sazonal das principais 

variáveis de interesse na quantificação dos fluxos de CO2, reforçando a relevância e o papel 

dos rios nos ciclos regionais e globais do carbono (WARD et al., 2013) e suas interações com 

a bioesfera. 

Neste aspecto, a presente contribuição objetiva principalmente reduzir algumas 

lacunas de conhecimento ainda existentes sobre este formidável sistema hídrico do Baixo Rio 

Amazonas e suas complexas interações com o trecho de montante da bacia amazônica e seu 

trecho de jusante, desembocando no Oceano Atlântico. Portanto, é fato que a presente 

investigação é uma contribuição que pretende servir como subsídio à futuras pesquisas na área 

de biogeoquímica e geociências em geral e, principalmente, sendo útil como uma ferramenta 

de reflexão sistêmica sobre o funcionamento desse ecossistema aquático. Com efeito,  esta 

perspectiva deve ser tratada em nível de meso-escala, tanto no sentido temporal quanto no 

geoespacial. E é dessas reflexões e discussões que iremos tratar doravante. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A região de estudo abrange toda a área estuarina do Rio Amazonas, especificamente 

compreendo um trecho entre a localidade de Óbidos até a fronteira do Oceano Atlântico (off 

shore). Esta região é conhecida como Continuum do estuário amazônico. O referido trecho é 

compreendido como do tipo flúvio-estuarino. 

Esta área compreendida da região norte do Brasil envolve os estados do Amapá 

(zona estuarina e costeira) e Pará (zona estuarina e costeira), exatamente entre os paralelos 3º 

S e 4º N e os meridianos 56º W e 46ºW (Figura 1). O estuário foi delimitado a montante pela 

cidade de Óbidos (a cerca de 800 km da foz do rio Amazonas), se prolongando até a 
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plataforma continental amazônica adjacente, ou seja, a região de projeção da frente salina. 

Esta área estudada inclui ainda os principais rios contribuintes da bacia hidrográfica do 

Amazonas neste trecho: rios Amazonas (1), Tapajós (2), Xingu (3) e o rio Tocantins-Pará (4). 

A desembocadura do rio Amazonas consiste na área de baixas profundidades compreendida 

entre o Cabo Maguari, na Ilha de Marajó, e o Cabo Norte no Estado do Amapá 

(BEARDSLEY et al., 1995). 

Figura 1: Mapa da área de estudo. 

 

A bacia hidrográfica do rio Amazonas drena uma área de 6,9×10
6
 km

2
, que se 

estende da encosta oriental dos Andes até o oceano (RICHEY; VICTORIA, 1993), aportando 

para o Oceano Atlântico a maior vazão de água doce do mundo (GABIOUX; VINZON; 

PAIVA, 2005), formando a mais extensa pluma estuarina identificável em áreas oceânicas, 

podendo ser inclusive percebida no Atlântico Norte (MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 

2002). O ciclo hidrológico do rio amazonas apresenta uma variação sazonal, com uma vazão 

líquida média de 1,8x10
5
 m

3
 s

-1
 em Óbidos. Em junho, ocorrem os níveis máximos da ordem 

de 2,7x10
5
 m

3
 s

-1
 e mínimos em novembro da ordem de 6x10

4
 m

3
s

-1 
(GABIOUX; VINZON; 

PAIVA, 2005). 

As demais contribuições fluviais de maior importância na região são o rio Tapajós 

com uma vazão líquida média de 1,0x10
4
 m

3
 s

-1
, enquanto a do rio Xingu é de 8x10

3
 m

3
 s

-1
 e o 
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rio Tocantins-Pará, no extremo sul da plataforma, com uma média 1,0x10
4
 m

3
 s

-1
. Os rios 

Tapajós, Xingú e Tocantins apresentam um comportamento hidrológico similar, sendo as 

vazões médias comparáveis entre si e as cheias produzidas nos mesmos períodos. Já, as 

vazões do rio Amazonas são maiores em uma ordem em magnitude, com as cheias atrasadas 

de um a dois meses em relação aos rios afluentes (ARENTZ, 2009; GABIOUX; VINZON; 

PAIVA, 2005; GALLO, 2004). 

As séries de vazões do Amazonas, em conjunto com a morfologia, constituem fatores 

importantes para impedir que haja intrusão salina na desembocadura do rio. A frente salina 

(região de maior gradiente horizontal de salinidade) se forma na plataforma continental 

interna, entre as isóbatas de 10 e 30 m (GIBBS, 1970). A descarga líquida do Amazonas gera 

uma pluma de baixa salinidade que se estende vários quilômetros no sentido noroeste sobre a 

plataforma. A pluma tem aproximadamente 3 a 10 m de espessura e 80 a 200 km de largura 

(LENTZ; LIMEBURNER, 1995). As variações na largura, na concentração de sal e na 

dinâmica da pluma estuarina do Amazonas, associadas às escalas temporais de dias a 

semanas, parecem estar relacionadas ao regime local de ventos (GIBBS, 1970). 

A circulação atmosférica superficial é dominada pelos ventos alísios (NITTROUER; 

DEMASTER, 1996), que sopram de forma consistente sobre a plataforma e variam conforme 

a oscilação sazonal da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Oceano Atlântico 

(SOUZA et al., 2009). Os ventos na região variam entre os quadrantes de N-E (janeiro a 

março, com velocidades máximas da ordem de 9 m/s) e os quadrantes de S-E (junho a 

novembro, com velocidades da ordem de 3 m/s) (FERNANDES, 2006; NITTROUER et al., 

1995). 

A área de estudo foi caracterizada como um estuário de meso e macromaré, 

dependendo da aproximação com o Oceano Altântico, tendo variações mais frequentes entre 4 

e 6 m (macromarés), baseada na classificação das alturas de maré (tidal range) (DYER, 1997). 

As marés são semidiurnas e as principais componentes harmônicas encontradas na 

desembocadura são M2, S2 e N2 (dois ciclos por dia) e K1 e O1 (um ciclo por dia), com 

amplitudes da ordem de 140, 30, 20, 10 e 5 cm, respectivamente (GALLO; VINZON, 2005). 

O Transecto do Rio Amazonas estudado na presente investigação definiu como 

escoamento principal o norte da Ilha de Marajó, em razão da linha d´água do mar 

historicamente não ultrapassar a fronteira de divisão na desembocadura do rio nesta seção, 

exatamente em frente à cidade de Macapá (NIKIEMA; DEVENON; BAKLOUTI, 2007). 

Nesta seção também se considera que esse afluente de montante representa um componente 
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de fluxo exclusivamente do rio Amazonas e seus afluentes, ou puramente fluviais. Desta 

forma, neste transecto foram escolhidas as seções de amostragem da qualidade da água e 

monitoramente de vazões. 

As seis seções de amostragem deste transecto  estão descritas na (Tabela 1). 

Tabela 1: Coordenadas geográficas dos locais de amostragem deste estudo 

Ponto Local Coordenadas 

Margem Esquerda - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
03,792' W51

o
05,181' 

Meio do rio - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
05,400' W51

o
03,200' 

Margem Direita - Canal Norte RIO AMAZONAS S00
o
07,300' W51

o
01,300' 

Margem Esquerda - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
07,882' W50

o
38,369' 

Meio do rio - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
09,096' W50

o
37,407' 

Margem Direita - Canal Sul RIO AMAZONAS S00
o
10,245' W50

o
36,295' 

 

As campanhas de amostragem para a qualidade da água foram conduzidas 

expandindo-se os hidrogramas elaborados por Richey et al., (2000) e tendo como pressuposto 

os protocolos dos transectos de amostragem originalmente descritos no projeto CAMREX 

(Carbon in the Amazon River Experiment ou Experimento de Carbono no Rio Amazonas) e 

otimizados no decorrer dos últimos vinte anos (RICHEY et al., 1986, 1990; WARD et al., 

2013). 

O processo de amostragem ocorreu nos meses de setembro e dezembro de 2010, 

maio e setembro de 2011, abril e julho de 2012. Em cada uma das seis seções de amostragem 

foram coletadas duas amostras, uma no nível superficial, cerca de 50 cm a partir da superfície 

da água com bomba coletora (Rule 360 GPH) e outra no intercurso da coluna d´água, com 

50% de profundidade também em relação à superfície da água e medida a partir da imersão de 

uma bomba peristáltica (SHURflo 1. 5 GPM).  

As análises de oxigênio dissolvido – OD (mg L
-1

) foram feitas com medidor óptico 

YSI ProODO™, a temperatura da água – Tágua (°C) foi medida com o Orion 4-Star da 

Thermo. A demanda bioquímica de oxigênio – DBO (mg L
-1

) foi realizada pelo método da 

incubação. Amônio - 

4NH  (mg L
-1

) e Nitrato - 


3NO (mg L
-1

) por cromatografia iônica 

(Dionex DX-500). A Clorofila-a (mg L
-1

) pelo método espectrofotométrico. A salinidade foi 

obtida com o medidor Amber Science 2052. 

A conexão entre os processos de monitoramento em campo e o de modelagem e 

simulação computacional necessitaram de uma base metodológica preliminar de análise, 

essencialmente para estruturar as etapas de parametrização física e cinéticas de modelos 

hidrodinâmicos e da qualidade da água, bem como suas complexas etapas de integração que 
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se refletirão nos cenários e simulações numéricas computacionais (CUNHA, A. C.; BRITO; et 

al., 2011). 

Os modelos hidrodinâmicos e da qualidade da água adotados neste trabalho são parte 

integrante do SisBaHiA
®

 - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental versão 8.5, que 

corresponde a um sistema de modelos computacionais registrado pela Fundação Coppetec, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (ROSMAN, 2012). Entre as características 

principais dos modelos hidrodinâmicos do SisBaHiA
®

 pode-se mencionar que: 

Neles são resolvidas a equação da conservação de massa e as equações de Navier-

Stokes com a aproximação de águas rasas (aproximação de pressão hidrostática) para 

escoamentos homogêneos; 

Estes pertencem ao grupo de modelos hidrodinâmicos nos quais a modelagem da 

turbulência é baseada na técnica de filtragem (ALDAMA, 1985, 1990; ROSMAN; 

HARLEMAN; ADAMS, 1987; ROSMAN, 1987, 1997) e é auto-ajustável na escala sub-

malha. Modificações nos termos de filtragem (ROSMAN; GOBBI, 1990) permitem o uso de 

escalas de largura de filtragem local não homogênea nas quatro dimensões (x, y, z, t) no 

cálculo das tensões turbulentas. 

O coeficiente de atrito no fundo é dependente da rugosidade equivalente de fundo 

(parâmetro usado para calcular a resistência ao escoamento em uma dada posição) e no 

módulo 2DH é variável no tempo e espaço. 

A discretização espacial no plano horizontal x – y do modelo é feita mediante 

elementos finitos Lagrangeanos subparamétricos, com geometria definida por polinômios 

Lagrangeanos lineares nos vértices do elemento. As variáveis do escoamento e os parâmetros 

do domínio são definidos por polinômios Lagrangeanos quadráticos (no caso de elementos 

triangulares são necessários valores nos vértices e no meio de cada lado do elemento e no 

caso de elementos quadrangulares é preciso um nó a mais no centro do elemento). Os 

modelos permitem trabalhar com malhas triangulares (triângulos com 6 nós), quadrangulares 

(quadriláteros com 9 nós) ou mistas (ROSMAN, 2012). 

Na discretização temporal são aplicados esquemas de diferenças finitas de segunda 

ordem, utilizando-se o esquema de Crank-Nicholson nos termos lineares e uma fatorização 

implícita de segunda ordem nos termos não lineares (ROSMAN, 2012). 

As equações que governam o escoamento (conservação de massa e quantidade de 

movimento) são não lineares devido ao atrito, às variações espaciais de velocidade e às 
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mudanças nas dimensões geomorfológicas do estuário. Portanto, para resolver a 

hidrodinâmica em geral e a propagação da maré em estuários, levando-se em consideração 

esta complexidade, é preciso a utilização de modelos numéricos (GALLO; VINZON, 2005). 

No cálculo da circulação hidrodinâmica num escoamento bidimensional envolve as 

três incógnitas a serem resolvidas, as quais são as velocidades médias na vertical (U e V nas 

direções x e y, respectivamente) e o nível da superfície livre (ζ). As três equações utilizadas 

no modelo são: 

Equação de quantidade de movimento 2DH para um escoamento integrado na 

vertical, na direção x: 
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Equação de quantidade de movimento 2DH para um escoamento integrado na 

vertical, na direção y: 
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Equação da continuidade (do volume) integrada ao longo da vertical: 
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Onde: 

t

U




 representa a aceleração local do escoamento 2DH, i.e., em uma dada posição, a 

taxa de variação temporal da quantidade de movimento média na vertical por unidade de 

massa. Em escoamentos permanentes, esse termo é igual a zero; 

y

U
V

x

U
U









 representa a aceleração advectiva do escoamento 2DH, i.e., em um 

determinado instante, representam o balanço dos fluxos advectivos médios na vertical, por 

unidade de área, de quantidade de movimento na direção x e na direção y, por unidade de 

massa. Em escoamentos uniformes, esses termos são iguais a zero; 
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 representam a variação da pressão hidrostática na direção x 

(gradiente de pressão), devido à declividade da superfície livre na direção x e na direção y. 

Conforme indicado pelo sinal negativo, este termo força escoamentos de lugares onde o nível 

de água é mais alto para onde o nível de água é mais baixo; 
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 representa a resultante das 

tensões dinâmicas turbulentas 2DH no escoamento i.e., em um determinado instante, 

representam o balanço dos fluxos difusivos médios na vertical, por unidade de área, de 

quantidade de movimento na direção x e na direção y, por unidade de massa. Por exemplo, 

esses termos são responsáveis pela geração de vórtices horizontais em zonas de recirculação; 
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1
 representam a tensão do vento na superfície livre por unidade 

de massa. Se o vento estiver na mesma direção do escoamento, esse termo irá acelerar o 

escoamento; se estiver oposto, irá retardar o escoamento; 
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1
 representam a tensão de atrito no fundo atuante no 

escoamento 2DH por unidade de massa. Conforme indicado pelo sinal negativo, esse termo 

sempre tende a desacelerar o escoamento. É sempre oposto ao escoamento; 

Vsen2  representa a aceleração de Coriolis decorrente de o referencial estar se 

movendo com a rotação da Terra. Esse termo é irrisório próximo ao equador, i.e., em baixas 

latitudes, e pouco relevante em corpos de água relativamente pequenos; 

O vento representa um dos forçantes da circulação hidrodinâmica, atuando 

principalmente na superfície livre através da tensão de atrito gerada. Esta tensão de atrito 

devido ao vento é parametrizada no modelo em função basicamente da intensidade e direção 

da velocidade local do vento medida a 10 metros acima da superfície. Sua representação é 

feita da seguinte maneira: 
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Onde 
ar  é a densidade do ar; DC  é o coeficiente de arraste, definido no modelo de 

forma empírica (ROSMAN, 2012): 
3

10 10)065,080,0(  xWCD ; 
i  é o ângulo entre o vetor 

velocidade e a direção xi. 

As tensões de atrito no fundo no modelo SisBaHiA
®

 são parametrizadas em função 

do coeficiente de Chézy, que retrata a rugosidade equivalente do fundo. É calculada através 

da seguinte expressão: 

i

B

i U 0        [i = 1, 2] 

Onde 
0  representa a densidade constante pela aproximação hidrostática; 

iU  as 

velocidades nas direções x e y;   um parâmetro dado em função do tipo de modelo utilizado. 

Para o modelo 2DH, puramente barotrópico, tem-se: 
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Onde hC  representa o coeficiente de Chézy, calculado como sendo: 
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Onde: 2  representa a altura da rugosidade equivalente, sendo ε a amplitude. 

A geometria do domínio de modelagem considerada foi de trabalhos já aplicados na 

região amazônica com bons resultados (ARENTZ, 2009; FERNANDES, 2006; GABIOUX; 

VINZON; PAIVA, 2005; GALLO, 2004). A malha de discretização em elementos finitos foi 

gerada com o programa Argus One, da Argus Interware Inc. (www.argusint.com) e contém 

1022 elementos quadrangulares, de dimensões que variam de aproximadamente 30 x 30 km 

na fronteira aberta até 5 x 5 km na foz do estuário. O interior do estuário foi discretizado com 

duas fileiras de elementos de tamanho médio de 4 x 2 km. No total, o domínio apresenta 5042 

nós de cálculo, dentre os quais 3078 constituem nós internos, 1901 configuram nós de 

contorno continental e 63 de contorno oceânico (Figura 2).  

No total o domínio possui uma área de 172.570,190 km². O contorno oceânico do 

domínio apresenta algo em torno de 880 km de comprimento e a distância de Óbidos (limite 

mais interior do domínio) à fronteira aberta em uma trajetória reta supera 1000 km. 
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Figura 2: Malha de discretização em elementos finitos quadrangulares do domínio de modelagem do estuário do 

rio Amazonas, em coordenadas métricas (UTM). 

 

Para as condições de contorno fluvial, apenas os rios de vazões mais significativas, 

Amazonas, Tapajós, Xingu e Pará-Tocantins, foram considerados como de relevante interesse 

para este trabalho. Os dados relativos às vazões (Q) desses rios foram obtidos junto à Agência 

Nacional de Águas (ANA) para as estações de Óbidos (rio Amazonas), Fortaleza (rio 

Tapajós), Altamira (rio Xingu) e Tucuruí (rio Tocantins). As vazões do Amazonas são 

superiores em uma ordem de grandeza às vazões dos demais rios e, portanto, são 

preponderantes na dinâmica do sistema estuarino. Os detalhes acerca de suas variações 

temporais são apresentados na Figura 3 onde são destacados os hidrogramas de vazões 

medidas para o ano de 2006 impostos como condição de contorno na modelagem. 

Foi considerada como condição de contorno externa (Oceânica), para a modelagem, 

a elevação da superfície na fronteira aberta, gerada por uma onda de maré constituída pelas 

duas componentes principais, M2 e S2, considerando que ambas seriam as principais 

responsáveis pela variação do nível d’água na plataforma entre 70 e 85 %, com o fim de 

representar os ciclos de sizígia e quadratura. 

Os dados de batimetria usados neste estudo foram obtidos de Cartas Náuticas DHN 

no: 4101 A, 4103 B, 4103 A, 4102 B, 4102 A, 4101 B e 4101 na escala 1:100000; 244 e 243 

na escala 1:79984; 242, 241 e 204 na escala 1:80000; 200 na escala 1:317059; 41 na escala 

1:356649 e 40 na escala 1:159563. Em domínios de modelagem de grandes dimensões, caso 
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não seja feito um ajuste de datum sobre os dados batimétricos, descontinuidades significativas 

na batimetria podem ser encontradas, principalmente nos trechos da malha correspondentes 

aos limites entre cartas náuticas. As batimetrias corrigidas ao plano do nível médio do mar 

foram interpoladas para gerar as profundidades em cada nó da malha de elementos finitos 

(Figura 4) (GALLO, 2004). 

Figura 3: Hidrogramas de vazões diárias para os rios Amazonas, Tapajós, Xingu e Tocantins para avaliação de 

suas escalas relativas. 

 

Figura 4: Domínio de modelagem do estuário do rio Amazonas em coordenadas métricas, mostrando isolinhas 

de profundidade (batimetrias referidas ao nível médio do mar, NMM). Fonte: GALLO, 2004. 
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O estuário do rio Amazonas apresenta as características de um ambiente de elevada 

concentração de sedimentos com a presença de diferentes depósitos sedimentários. Tentou-se 

representar o domínio considerando regiões com a presença de lama fluida, lama consolidada 

e areia (GABIOUX; VINZON; PAIVA, 2005). Os valores de rugosidade equivalente de 

fundo (ε) foram adotados em função do tipo de sedimento, como é mostrado na Figura 5 

levando-se em consideração os valores recomendados por Abbot e Basco (ROSMAN, 2012). 

Figura 5: Mapa com a distribuição dos diferentes valores de rugosidade equivalente utilizados na modelagem. 

Fonte: GALLO, 2004. 

 

Nos locais com leito arenoso na plataforma externa selecionou-se um valor de ε = 

1x10
-2

 m, correspondente aproximadamente ao limite inferior do intervalo da subclassificação 

―leito com transporte de sedimentos‖ (terreno ou leito de terra). No trecho fluvial, a montante 

da ilha de Gurupá, o coeficiente de rugosidade varia entre 0.005 e 0.01, apresentando valores 

do coeficiente de rugosidade de Manning em torno de 0.022 praticamente constantes, sem 

considerar variações para períodos de enchente ou cheia (GALLO; VINZON, 2005). 

Adotou-se para a lama consolidada o valor de ε = 1.10
-4

 m, correspondente a fundo 

de concreto liso. Nos locais com lama fluida foi utilizada uma parametrização de camada 

limite viscosa oscilatória (GABIOUX; VINZON; PAIVA, 2005), e foi utilizado um 

coeficiente de rugosidade equivalente igual a ε = 1x10
-9

 m, e para a região intermediária, entre 

a de lama fluida e consolidada, adotou-se um valor médio entre os dois mencionados, ε = 

1x10
-7

 m. 
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Para a calibração do modelo hidrodinâmico considerou-se os dados obtidos da 

Estação Barra Norte (Tabela 2). Os resultados da modelagem foram comparados à maré 

prevista para esta estação. Para a calibração do modelo da qualidade da água a estação 

escolhida foi porto Macapá (Tabela 2), devido sua proximidade com os locais de amostragem 

deste estudo. Então, para fins do resultado da modelagem foi considerado que a média dos 

dados da qualidade da água foi obtida nesta estação. 

Tabela 2: Estações maragráficas na bacia do rio Amazônas utilizadas para a calibração do modelo hidrodinâmico 

e da qualidade da água. 

Nome da estação e distância 

aprox. Desde Óbidos 

Localização Intervalo 

amostragem 

(minutos) 

Número Total 

de dias 
Fonte 

Latitude Longitude 

Barra Norte (km 803) 0° 46.0’ N 50° 6.8’ W 60 502 DHN 

Porto Macapá (km 666) 0° 2.0’ N 51° 3.0’ W 60 32 DHN 

Óbidos (km 0) 1° 55.2’ S 55° 30.1’ W 60 17 HiBAm 

 

Em relação ao procedimento de modelagem da qualidade da água, os dois parâmetros 

simulados neste estudo foram o OD e a DBO. Com este objetivo foi então utilizado a sub-

rotina do modelo da qualidade da água OD-DBO do SisBaHiA
® 

(ROSMAN, 2012).  

Esta opção pelo OD está relacionada com os resultados da modelagem empírica 

(análise de caminhos - path analysis) desenvolvida no capítulo 2 desta tese. Isto é, a 

concentração de OD foi altamente influenciada em termos de correlação e covariância pelo 

pCO2 e pela vazão. Desta forma, a análise de caminhos permitiu fácil conexão entre os 

parâmetros da qualidade da água (OD), além da hidrodinâmica, traduzida pelo ciclo 

hidrológico do Rio Amazonas, e destes com a concentração de CO2 na água e os fluxos de 

CO2 no Rio Amazonas. 

O OD é um dos indicadores mais importantes no controle da qualidade da água, pois 

é fundamental para os organismos aeróbios que vivem nos rios, principalmente os de vida 

superior como os peixes. Sua concentração na água representa a capacidade que um corpo 

hídrico tem de promover a autodepuração da matéria orgânica contida em seu curso. Os 

fatores que influenciam a concentração desse gás no meio hídrico são principalmente a 

temperatura da água, a pressão atmosférica, a taxa de respiração (consumo) e a fotossíntese 

(geração) das plantas aquáticas, além das demais demandas por oxigênio na água, como por 

exemplo, a bentônica (BRAGA et al., 2002). 
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A DBO é o parâmetro mais comumente usado na determinação do oxigênio 

dissolvido consumido pelos microorganismos aeróbios e facultativos no processo de oxidação 

da matéria orgânica biodegradável. Quando os microorganismos se nutrem de matéria 

orgânica, promovendo sua oxidação, convertendo-a em gás carbônico e água, despendem 

energia neste metabolismo bioquímico e retiram do meio certa quantidade de oxigênio pela 

respiração, criando uma demanda de oxigênio. Assim a DBO é uma medida indireta da 

quantidade de matéria orgânica biodegradável existente na água (BRAGA et al., 2002). Para 

determinar a demanda de oxigênio nas amostras utiliza-se o método da incubação. Esse teste é 

baseado na determinação de oxigênio dissolvido. Consequentemente, a exatidão do resultado 

é significativamente influenciada pelo cuidado na medida do OD. 

O modelo OD-DBO relaciona a variação da concentração de matéria orgânica 

biodegradável de um corpo de água e a depleção dos níveis de oxigênio dissolvido provocada 

pela respiração dos microrganismos envolvidos na depuração da matéria orgânica. No modelo 

de qualidade da água do SisBaHiA
®

, é realizado um balanço entre as formas de consumo e as 

fontes de produção do OD; quando o consumo é maior que a fonte, há o decréscimo da 

concentração de OD (ROSMAN, 2012). 

No referido modelo, os processos cinéticos de consumo e fontes envolvidos são:  

Para a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) são incluídos: decaimento, 

oxidação, desnitrificação e deposição. Para o Oxigênio Dissolvido (OD) são incluídos: 

reaeração (fonte), crescimento ou fotossíntese (fonte), respiração (consumo), nitrificação 

(consumo), oxidação (consumo) e demanda de oxigênio devido ao sedimento (consumo 

bentônico).  

A cinética destes processos pode ser acoplada ao modelo hidrodinâmico, desde que 

se trate de um escalar passivo, ou seja, que não afeta a hidrodinâmica (CHAPRA, 1997). 

Entretanto, este estudo aborda o significado consagrado de autodepuração, largamente usado 

em livros atuais de engenharia sanitária e ambiental, que se refere ao decaimento de 

concentração da matéria orgânica por meio de processos naturais, dando ênfase ao ciclo dos 

compostos nitrogenados e associado a recuperação dos níveis de oxigênio no meio. O 

fluxograma dos processos que compõem o ciclo de oxigênio está representado na Figura 6. 

Um balanço de massa para a OD e DBO é representado pela modelagem matemática 

dos processos considerados para cada substância, segundo as equações abaixo (6) e (7): 



92 






entose

rzocracaocgcaoconDsa
H

SOD
CkrCkrrCkrrCkrCkCOkOD

dimnzooplâncto
 de respiração

4

onfitoplânct
 de respiração

9

sefotossínte

9

ãonitrificaç

112

ãodecomposiç

5

reaeração

6 )( 

   (6)

 

   
nzooplâncto

 de morte

4

onfitoplânct
 de morte

9

herbivoria da detritos

9

dim

53

ãodecomposiç

5 )1(
)1(

CkrCkrrCkErr
H

fv
CkDBO rzoceacaocgzzcaoc

entaçãose

Ds
D 




            (7) 

Onde: kd é a taxa de decomposição da DBO; ka é o coeficiente de reaeração; Os é a 

concentração de saturação do oxigênio; ron é a razão de oxigênio consumido por unidade de 

massa de nitrogênio oxidado no processo total de nitrificação; kn é a taxa de nitrificação; kg é a 

taxa de crescimento do fitoplâncton; kra é a taxa de perdas de fitoplâncton devido à respiração 

e excreção; rca é a razão entre carbono e clorofila no fitoplâncton; Ez é a eficiência de 

predação do zooplâncton sobre algas; kgz é a taxa de predação do zooplâncton sobre algas; roc 

é a quantidade de oxigênio consumido na decomposição de um grama de carbono orgânico; 

vs3 é a velocidade de sedimentação de substâncias orgânicas; fD5 é a fração da DBO 

dissolvida; H é a altura da coluna de água; C1.é a concentração de amônia; C4 é a 

concentração de zooplâncton; C5.é a concentração da DBO de cinco dias; C6.é a concentração 

de OD e C9.é a concentração de clorofila-a. 

Figura 6: Modelo conceitual do ciclo de OD e DBO utilizado no modelo do SisBaHiA
®
. FONTE: 

(CUNHA; MONTEIRO; ROSMAN, 2002). 
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Portanto, no modelo de OD e DBO, as concentrações destes parâmetros são 

influenciadas diretamente pelas concentrações de amônia, zooplâncton e biomassa presentes 

no meio (LEITE, 2004). A temperatura do meio também interfere nas reações cinéticas do 

modelo. Estas informações são estabelecidas no modelo através das condições iniciais, que é 

denominada de etapa de parametrização do modelo de qualidade da água (ROSMAN, 2012).  

Nas simulações é necessário determinar as condições iniciais do corpo receptor, 

inserindo valores para os parâmetros físicos químicos e biológicos. Para toda a extensão do 

canal são estabelecidos valores iniciais de concentração para as substâncias simuladas. Os 

valores médios obtidos durante as campanhas de campo nos locais de amostragem (Tabela 3) 

de OD e DBO foram utilizados para a calibração do sistema de modelagem. Este passo é 

realizado em qualquer processo de modelagem com a finalidade de ajustar os resultados 

calculados pelos sistemas de modelagem com os dados obtidos em campo (BARROS, 2012; 

KAUFMANN, 2009). Nestes ajustes são testadas as taxas cinéticas para obter respostas cada 

vez mais próximas dos dados reais. Além do OD e DBO, os dados médios de salinidade, 

temperatura, amônia, nitrato e clorofila-a foram inseridos como condições iniciais e de 

contorno no modelo (Tabela 3).  

Tabela 3: Concentrações iniciais das variáveis do modelo de qualidade de água. Condições de contorno na 

fronteira de terra a montante para OD e DBO e temperatura. 

Variáveis Símbolo Concentração 

Salinidade S 0,05 ups 

Temperatura T 29,7 °C 

Amônia CNA 0,036 mg N L
-1

 

Nitrato CNI 0,777 mg N L
-1

 

Clorofila-a CChla 1,992 mg C L
-1

 

DBO CDBO 1,07 mg O2 L
-1

 

OD COD 5,4 mg O2 L
-1

 

 

Os parâmetros que foram variados para se realizar as comparações são as taxas de 

transformação, como coeficientes de reaeração, coeficiente de desoxigenação, velocidade de 

sedimentação, entre outras. Os valores das constantes necessárias para o modelo de qualidade 

de água usados nesta simulação são apresentados na Tabela 4. Adotou-se um período de 60 

dias com o passo de tempo de 3600 segundos para abranger a quadratura e a sizígia e a 

entrada de parâmetros hidrodinâmicos no regime do modelo. A finalidade deste teste é 

verificar qualitativamente o comportamento das variáveis de qualidade de água (OD e DBO). 
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As simulações realizadas com o sistema de modelagem SisBaHiA
®

 consistiram em 

introduzir no sistema de modelagem, após a calibração, condições de despejo de poluentes 

(fontes pontuais contínua de carga orgânica) que ainda não existem no curso do rio e foram 

propostas tendo como base possíveis interferências antrópicas críticas na bacia do rio 

Amazonas - estas cargas representariam quaisquer influências naturais ou causadas por 

impactos futuros na bacia hidrográfica amazônica).  

Tabela 4: Constantes usadas nos modelo de qualidade de água. 

Parâmetro  Símbolo 
Faixa de 

Valores 

Valores 

usados 
Unidades Referência 

Coeficiente de reaeração em 20°C  ka20 0.1 a 5.0 0.95 d-1 Wasp6 

Coeficiente de desoxigenação em 20°C  kD20 0.01 a 1.5 0.64 d-1 Bowie et al. (1985) 

Constante de meia saturação para oxidação da 

DBO 
kDBO 

 
0.5 mgO2/ℓ Bowie et al. (1985) 

Fração de DBO dissolvido na coluna de água  fD5 0.1 a 0.9 0.5 ... Wasp6 

Demanda de oxigênio no sedimento em 20°C SOD20 0.2 a 4.0 1.0 
gO2 m-2 d-

1 
Wasp6 

Coeficiente de desnitrificação em 20°C  K2D20 0 a 1.0 0.09 d-1 Bowie et al. (1985) 

Coeficiente de nitrificação em 20°C  k12(20) 0.03 a 0.9 0.1 d-1 Bowie et al. (1985) 

Velocidade de deposição de substância orgânica Vs3 0.2 a 2.3 1.0 m d-1 Chapra (1997) 

Taxa de predação do fitoplâncton pelo 

zooplâncton a 20ºC  
kgz20 0.5 a 5.0 0.5 

m3 gC-1 d-

1 
Chapra (1997) 

Constante de meia saturação para predação de 

zooplâncton sobre alga 
ksa 2 a 25 10 (μgChla/ℓ) Chapra (1997) 

Eficiência de predação do zooplâncton sobre 

algas  
Ez 0.4 a 0.8 0.5 ... Chapra (1997) 

Perdas do zooplâncton por predação  kgzc20 0.001 a 0.1 0.05 d-1 Bowie et al. (1985) 

Perdas do zooplâncton por respiração e 

excreção a 20°C 
krz20 0.001 –0.36 0.03 d-1 Bowie et al. (1985) 

Taxa de mortalidade do zooplâncton  kez 
0.001 a 

0.125 
0.01 d-1 Bowie et al. (1985) 

Taxa de mortalidade do fitoplâncton  kea 0.003 a 0.17 0.02 d-1 Bowie et al. (1985) 

Taxa de crescimento do fitoplâncton a 20ºC  kg20 0.2 a 8.0 2.0 d-1 Bowie et al. (1985) 

Perdas de fitoplâncton por respiração e 

excreção a 20°C 
kra20 0.005 a 0.8 0.2 d-1 Bowie et al. (1985) 

Razão carbono/clorofila nas células das algas rca 10 a 100 10 
g(C)/g(Chla

) 
Bowie et al. (1985) 

Razão nitrogênio/clorofila máxima nas células 

das algas 
rnamax 8.0 a 15.0 12 

mg(N)/mg(

Chla) 

Schladow & 

Hamilton (1997) 

Razão nitrogênio/clorofila mínima nas células 

das algas 
rnamin 1.5 a 4.0 3 

mg(N)/mg(

Chla) 

Schladow & 

Hamilton (1997) 

Razão fósforo/clorofila máxima nas células das 

algas 
rpamax 1.0 a 10.9 5 

mg(P)/mg(

Chla) 

Schladow & 

Hamilton (1997) 

Razão fósforo/clorofila mínima nas células das 

algas 
rpamin 0.1 a 1.0 0.5 

mg(P)/mg(

Chla) 

Schladow & 

Hamilton (1997) 

Nível ótimo de luz  Is 200 a 350 145 ly d-1 Bowie et al. (1985) 

Constante de meia saturação de N ksN 1.4 a 400 25 μgN/ℓ Bowie et al. (1985) 

Constante de meia saturação de P ksP 0.5 a 80.0 20 μgP/ℓ Bowie et al. (1985) 

Constante de meia saturação para preferência 

de amônia  
kam ... 50 μgN/ℓ Chapra (1997) 

Constante de meia saturação para o consumo de 

P 
kuP 

0.0028 a 

0.0700 
0.05 mgP/ℓ Bowie et al. (1985) 

 

Esta metodologia seguiu os métodos de virtualização de fontes de poluição para o 

Rio Matapi (CUNHA; PINHEIRO; et al., 2011), afluente próximo da seção de estudo do Rio 

Amazonas, o qual apresenta características hidrodinâmicas estuarinas semelhantes com este 
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último. As razões deste procedimento é principalmente avaliar a influência hidrodinâmica de 

marés sobre quaisquer seções de monitoramento e análise da variação espaço-temporal da 

qualidade da água no Rio Amazonas. 

O objetivo deste procedimento foi obter respostas espacializadas e temporalizadas do 

comportamento dispersivo (e cinético) do corpo hídrico após atuais e futuras perturbações, 

sejam estas de caráter antropogênico ou natural, e compará-las com o seu estado atual, a partir 

de dados monitorados experimentalmente. Como resultado, é possível verificar as respostas 

em relação às perturbações hídricas na bacia, mas também avaliar o potencial grau de 

degradação que o rio apresentaria se houvessem tais interferências (CUNHA et al., 2011). 

Em relação aos propósitos metodológicos, o primeiro cenário escolhido neste estudo 

perpassa pela depleção da qualidade da água próximo à cidade de Macapá, pela introdução de 

uma fonte de carga de DBO pontual e contínua. Esta carga pode ser representativa de 

efluentes puramente domésticos. Na simulação deste cenário, um efluente é continuamente 

lançado na fronteira de terra em frente a cidade, sendo uniformemente distribuída ao longo da 

seção transversal. Na análise foi considerado, ainda, que os efluentes seriam descartados no 

rio Amazonas sem nenhum tipo de tratamento, representando um efeito antropogênico 

significativo (PINHEIRO et al., 2008). As condições de contorno inseridas no modelo para 

esta simulação, isto é, os valores das concentrações dos constituintes dos efluentes estão 

apresentados na Tabela 5 (BARBÁRA, 2006). 

Tabela 5: Valores das fontes continuas de efluente utilizados na simulação de cenários críticos. 

 OD (mgL
-1

) DBO (mgL
-1

) 

Fonte Geradora de Efluentes 0,00 300,00 

 

O segundo cenário simula a deteriorização na qualidade das águas dos principais 

tributários do rio Amazonas (Tapajós, xingú e Pará). Neste caso, foram utilizados dados 

referentes às normas brasileiras como condições de contorno para a entrada destes afluentes 

no canal principal. Isto é, os limites para os rios de classe 3 (classe inferior) estabelecidos pela 

resolução 357/05 do CONAMA (Tabela 6). 

O modelo de qualidade da água do SisBaHiA
®

 permite várias opções de soluções. 

Contudo, para os cenários simulados foi resolvido apenas o ciclo do oxigênio, ou seja, um 

modelo OD-DBO e seu balanço representado pelas equações (6) e (7). Neste caso, os valores 
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de temperatura, da concentração de sal, da concentração de nitrogênio amônia, da 

concentração de nitrogênio nitrato, e da concentração de biomassa não se "modificam" ao 

longo da simulação, mantendo seus valores iniciais (ROSMAN, 2012). 

Tabela 6: Limites máximos para rios de classe 3 (CONAMA, 2005) 

Parâmetros Valor máximo 

Oxigênio Dissolvido 4 mgL
-1

 

DBO 10 mgL
-1

 

pH 6 a 9 

Fósforo Total 0,15 mgL
-1

 

Nitrato 10 mgL
-1

 

Nitrito 1 mgL
-1

 

Amônia 13,3 mgL
-1

 

 

As equações diferenciais e integrais que definem os processos naturais são resolvidas 

por intermédio de métodos numéricos. O tempo para obter os resultados depende da 

velocidade do processador computacional utilizado, do nível de detalhamento do domínio 

físico, tais como a resolução da discretização (número de nós e volumes de controle do 

domínio computacional) e principalmente do intervalo de cada passo de tempo utilizado. 

Normalmente, um dos indicadores utilizados para controlar a qualidade da etapa de execução 

do modelo é o Número de Courant (ROSMAN, 2012), o qual mede o "equilíbrio" entre o 

tamanho do passo de tempo (passo de tempo) e o tamanho do volume de controle discretizado 

(passo espacial). 

Além disso, o Número de Courant pode ser utilizado como uma constante que, ao ser 

multiplicado pelo tempo computacional de simulação, resulta em um valor cuja avaliação é o 

próprio tempo real da ocorrência do fenômeno de escoamento ou dispersão em questão. Então 

é possível avaliar o quanto é possível acelerar ou desacelerar o processo de simulação com 

base nestes parâmetros da malha computacional que representa o domínio espacial real. 

Esta última etapa é crucial para controlar o intervalo de tempo total de simulação e 

para avaliar a precisão dos resultados, pois é o tempo de referência para o modelo realizar as 

rotinas de cálculo mais relevantes (LEITE, 2004; WROBEL et al., 1989). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados das simulações numéricas no modelo hidrodinâmico foram 

confrontados com os dados medidos na estação maregráfica Barra Norte no Rio Amazonas. 

Ao se visualizar as séries de níveis de cotas da lâmina d´água obtidas com o modelo e 
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medidas na estação maregráfica em três escalas temporais distintas, percebeu-se que as 

diferenças de nível encontradas são devidas às maiores alturas da série de medições em 

detrimento das séries simuladas (Figura 7 e Figura 8). As diferenças mais significativas 

parecem ter ocorrido nas baixa-mares e as curvas apresentaram graus de assimetria 

diferenciados, ou seja, com tempos de duração diferentes para os períodos de enchente e 

vazante (GALLO; VINZON, 2005). 

A propagação da maré em estuários pode apresentar diferentes tipos de assimetria, 

sendo, na maioria dos casos, as velocidades de enchente maiores em relação às vazantes e 

como consequência com períodos de tempo menores que os de vazante, chamados de 

estuários dominados pela enchente (DRONKERS, 1964; GODIN, 1985, 1999; GORING, 

1984; HARLEMAN; LEE, 1969), este tipo de assimetria é chamada de positiva 

(FRIEDRICHS; AUBREY, 1994; CUNHA et al, 2012). 

Figura 7: Dados observados na estação Barra Norte durante 36 dias de 2007 e resultados do modelo (nível de 

referência: zero do modelo). Fonte: ARENTZ, 2009. 

 

O nível médio da coluna d´água medido sofreu variações com valor mínimo de –28,7 

cm e o máximo 26,38 cm. Também foram feitas previsões de marés horárias pelo método 

harmônico para os pontos da malha correspondentes às estações maregráficas. Em valores 

absolutos, a média encontrada para as diferenças entre a simulação e os dados de 2007 

(filtrados) foi de 16,7 cm. 

A Figura 9 mostra a simulação do modelo para o parâmetro elevação (nível) no 

instante 720 horas (30 dias). Neste instante foi simulado a menor elevação durante a 

modelagem na estação porto Macapá (-0,56 m). Analisando as isolinhas de saída do modelo, 

podemos perceber a onda de cheia se deslocando do oceano para o continente e em Óbidos e 

Santarém os maiores níveis do trecho modelado (4,03 m na estação Óbidos). Durante todo o 

período da simulação, segundo o modelo, o nível em macapá variou em 2,71 m e em óbidos 

0,79 m, indicando que em Óbidos a variação de nível se deve ao aumento e diminuição da 
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vazão de entrada no rio, sem a influência da onda de cheia (maré). Todavia, em Macapá a 

principal influência para esta variação foi da onda de cheia (maré) produzida pelo oceano. 

Figura 8: Dados observados na Estação Barra Norte durante 24 horas de 2007 e resultados do modelo (nível de 

referência: zero do modelo). Fonte: ARENTZ, 2009. 

 

Figura 9: Domínio de modelagem do estuário do rio Amazonas em coordenadas métricas, mostrando isolinhas 

de elevação. 

 

O gráfico de calibração do modelo de qualidade da água está indicado na Figura 10. 

Os resultados do sistema de modelagem mostraram que os valores simulados variaram em 

torno da média dos dados obtidos em campo para os parâmetros OD (5,4 mg L
-1

) e DBO 
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(1,07 mg L
-1

). Ambos os resultados se mostraram bem ajustados, oscilando em torno de uma 

média levemente variável em formato de onda senoidal. 

Figura 10: Calibração do modelo da qualidade da água na estação porto Macapá (OD e DBO). 

 

As concentrações de OD e DBO simuladas pelo modelo apresentaram variações 

entre a preamar e a baixamar pouco intensas. Este comportamento foi observado 

principalmente em relação à DBO que teve uma amplitude da variação da ordem de 0,05 mg 

L
-1

, representando bem a média dos dados obtidos em campo. Já, para o OD a amplitude foi 

um pouco maior da ordem de 0,25 mg L
-1

. Mostrando que o ciclo de maré neste trecho de 

estudo exerce influência nas concentrações destes parâmetros. Além disso, a variação da 

vazão, no modelo hidrodinâmico, também provocou variações das concentrações de OD e 

DBO no período da simulação, ou pelo provável efeito de diluição ou taxa de renovação do 

volume de controle. 

No primeiro cenário simulado, a fonte de efluente foi inserida a 1,5 km a jusante da 

estação porto de Macapá. O impacto percebido sobre o OD (Figura 11) foi a redução de sua 

concentração em todo o período de modelagem e aumento da variação da amplitude para 0,27 

mg L
-1

. Porém, essa redução não se mostrou significativa, tendo uma queda, em média, de 

0,06 mg L
-1

 em relação ao OD simulado sem a fonte. 

Esta observação pode ser indicação de que o Rio Amazonas possui uma taxa de 

reposição de OD bastante eficiente, apresentando uma alta resiliência a estas perturbações. 

Este fato tem sido observado em grandes rios, como o Araguari-AP (BÁRBARA et al., 2010; 

BRITO, 2008; CUNHA; PINHEIRO; et al., 2011), mas pode ser um efeito do tamanho da 

grade, cuja resolução pode ainda não ser adequada para tais propósitos. A quantidade de 

oxigênio dissolvido nas águas de um rio é o resultado de uma série de interações cinéticas que 
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ocorrem simultaneamente. No rio, o oxigênio dissolvido está sempre sendo consumido e 

produzido, esta relação depende do uso e das características do corpo hídrico (CUNHA, 

2006a; CUNHA et al, 2012). 

Figura 11: primeiro cenário simulado para o parâmetro OD na estação porto Macapá (OD). 

 

Os mecanismos que influenciam positivamente a variação da concentração do 

oxigênio dissolvido nas águas de um rio são: 

A reaeração atmosférica que é a dissolução física do oxigênio do ar na água que 

ocorre na interface ar-água (JANZEN et al., 2009). Esta dissolução depende, 

fundamentalmente, das características do corpo hídrico, tais como a intensidade da difusão 

turbulenta, a velocidade do fluido, a declividade do canal, a geometria do escoamento, etc. 

A fotossíntese que é o oxigênio produzido pelos organismos autótrofos presentes no 

corpo hídrico. As variáveis físicas relacionadas a fotossíntese são a intensidade luminosa e a 

transparência da água do rio, e a característica biológica que influencia a fotossíntese é 

basicamente o tipo de alga presentes no corpo d’água (ESTEVES, 1998; SILVEIRA JR, 

2013; VON SPERLING, 2007). 

Os afluentes e tributários que podem contribuir com aumento ou diminuição do 

oxigênio dissolvido no canal principal, pois são importantes em termos volumétricos e 

capacidade de diluição quando suas águas entram no corpo hídrico principal. Portanto, a 

concentração de OD depende do volume e da qualidade da água do afluente (BRAGA et al., 

2002). 

Outro aspecto que pode ser abordado para essa rápida reposição de oxigênio ao longo 

das simulações pode ser o grande volume de água e vazão do rio Amazonas. Tal ordem de 

grandeza proporciona, como observado pela Figura 12, uma rápida recomposição do OD 
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devido ao processo de mistura rápida deste "efluente" simultaneamente diluído pela grande 

quantidade de água com concentrações mais altas de OD. 

Figura12: pluma do efluente que afeta a concentração de OD que se dispersa no canal norte em frente à Macapá. 

 

A Figura 12 fornece a dimensão da dispersão da pluma do efluente em termos de seu 

impacto na concentração de OD. A execução ou rodada do modelo foi obtida no tempo 753 

horas (31 dias), exatamente quando foi simulado o menor valor de OD na estação porto 

Macapá. É possível perceber que todo o Canal Norte em frente a Macapá foi afetado pela 

pluma. Porém, apesar do efluente possuir níveis de OD igual a 0 mg L
-1

, logo na saída da 

fonte, estes níveis sobem rapidamente para 4,4 mg L
-1

 devido principalmente ao processo de 

diluição do Rio Amazonas. E quanto mais a pluma se afasta da fonte de efluente os valores de 
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OD se elevam atingindo níveis de até 5,2 mg L
-1

 na estação porto Macapá a 1,5 km da fonte 

(destacada no quadro menor do lado esquerdo da Figura 12). 

Em condições normais, as águas que constituem ambientes tropicais são pobres em 

oxigênio, devido à baixa solubilidade, com concentrações de saturação de aproximadamente 8 

mg L
-1

, dependente da altitude, da temperatura e do teor de sal existente na água (KRUSCHE 

et al., 2005). A presença de certos poluentes, principalmente de origem orgânica, provoca a 

diminuição da concentração de OD, podendo levar ao desaparecimento e, consequentemente, 

à extinção dos organismos aquáticos aeróbios, já que a decomposição da matéria orgânica, 

pelas bactérias aeróbias, é realizada a partir do consumo do oxigênio dissolvido. Com a 

extinção do oxigênio dissolvido, principalmente próximas da fonte de poluição, surgem outras 

formas de vida no meio anaeróbio, por vezes produzindo resíduos tóxicos (ALMEIDA; 

MELO, 2011). 

Em relação a DBO o impacto da fonte de poluição elevou significativamente a 

amplitude da concentração entre a preamar e a baixamar, aumentando para 0,6 mg L
-1

 na 

estação porto Macapá (Figura 13). Este fato indica que quando o nível de água baixa 

(baixamar), reduzindo o volume e a capacidade de diluição, provavelmente há maiores 

probabilidades de aumento da concentração da DBO, uma vez que a fonte permanece com 

taxas constantes de entrada no corpo d´água simulado.  

Figura 13: primeiro cenário simulado para o parâmetro DBO na estação porto Macapá. 

 

Porém, apesar do forte impacto da carga de 300 mg L
-1

 simulado, os níveis de DBO 

mantiveram-se muito abaixo dos valores máximos estipulados pela resolução 357/05 do 

CONAMA (Figura 13), que estabelece como limite legal máximo para a concentração de 

DBO o valor de 5 mg L
-1

 para rios de classe 2. Este enquadramento da qualidade das águas 
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pode permitir, por exemplo, a destinação da água para abastecimento e consumo humano após 

tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato 

primário, irrigação, aquicultura e atividade de pesca. 

Complementarmente, a Figura 14 apresenta a dimensão da pluma do efluente em 

termos de DBO. A rodada do modelo foi obtida no tempo de 1049 horas (44 dias), exatamente 

o tempo que foi simulado o maior valor de DBO na estação porto Macapá (1,69 mg L
-1

). 

Novamente, percebe-se que todo o canal norte em frente a Macapá pode ser afetado pela 

pluma da carga de efluente (DBO). Contudo, apesar do efluente possuir níveis de DBO igual a 

300 mg L
-1

 na fonte, logo na saída desta, estes níveis se reduzem abruptamente para próximo 

de 5 mg L
-1

. Em termos espaciais, quanto mais a pluma se afasta da fonte, mais intenso é o 

processo de diluição e consumo deste componente do efluente. Observa-se, no destaque 

esquerdo da Figura 14, a área de influência da pluma de DBO. 

No segundo cenário simulado foram reduzidas as concentrações de OD e DBO dos 

principais tributários do rio Amazonas. Neste caso, considerou-se os níveis de classe 3 da 

resolução 357/05 do CONAMA (Tabela 6).  

A intenção principal desta análise foi avaliar o impacto da qualidade da água dos 

afluentes sobre o canal principal do rio Amazonas, simulando o efeito de grandes impactos 

sobre a OD e DBO em mesoescala. No presente caso, este foi o pior cenário de qualidade de 

água possível. Tanto a Figura 15 quanto a Figura 16 mostraram a evolução das concentrações 

de OD e DBO no trecho em estudo. Nestes termos, foi possível perceber que a influência da 

pluma de baixa concentração de OD e alta concentração de DBO originada nos tributários 

mantêm a concentração destes componentes abaixo de 5 mg L
-1

 e acima de 4 mg L
-1

 

respectivamente, por um trecho de até poucas unidades de kilômetros. Destacando-se o rio 

Xingu e o rio Pará, que desde a fonte de emissão até o encontro com as águas do rio 

Amazonas percorre um trecho significativo com fortes influências dos impactos, percebe-se 

que este comportamento é diferente em relação ao rio Tapajós, que rapidamente se dilui ao 

desaguar sua pluma no Rio Amazonas. 
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Figura 14: pluma do efluente de DBO dispersa no canal norte em frente à Macapá. 
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Figura 15: Concentrações de OD na bacia Amazônica no instante de tempo t = 720 horas (30 dias). 

 

Figura 16: Concentrações de DBO na bacia Amazônica no instante de tempo t = 720 horas (30 dias). 

 

Neste segundo cenário há dois fatores que podem ter influenciado tal comportamento 

das plumas: a geomorfologia da bacia (largura e profundidade) e a velocidade das águas dos 

rios, as quais controlam o comportamento dinâmico das plumas de OD e DBO oriundas dos 
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tributários. Como resultado desta simulação foi perceptível que o rio Amazonas restitui 

rapidamente os níveis de saturação ou os mais elevados possíveis de OD, ao mesmo passo que 

promove redução brusca da concentração de DBO logo após os afluentes desaguarem no 

canal principal. A capacidade de resiliência do Rio Amazonas nestes trechos estudados é tanta 

que, na estação porto Macapá, os níveis de OD e DBO nem sequer variaram de forma 

perceptível. Portanto, no trecho até este sítio de observação do rio a carga continua de entrada 

dos tributários já teria se depurado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos pelas simulações com o SisBaHia
®

, poderão contemplar 

razoavelmente as respostas de algumas das principais questões da pesquisa na literatura da 

área: 

1) Como variam espacialmente os campos de OD e DBO, considerando-se a 

influência dos ciclos das correntes de marés em diferentes períodos sazonais (chuvoso e 

seco)?  

Estas respostas podem ser interpretadas e detalhadas a partir da simulação que 

verificou que as concentrações de OD variam da ordem de até 1 mg/L em todo o domínio 

computacional, apresentando valores menos elevados na zona mais próxima do oceano e 

maiores nos afluentes Xingú, Tocantins-Pará e Tapajós. Este comportamento segue uma 

tendência natural de informações obtidas em campo. Mas, de modo inverso, dada a própria 

condição de contorno imposta pela simulação de cenários pessimistas sobre as condições da 

qualidade da água nos afluentes, as concentrações de DBO foram muito elevadas nos 

afluentes, mas declina rapidamente na confluência com o rio Amazonas. Este processo ocorre 

em todos os rios estudados, sugerindo que o Rio Amazonas apresenta um forte caráter de 

diluição, reduzindo bruscamente as concentrações de DBO, mesmo as mais absurdas que 

porventura pudessem advir de seus principais tributários. 

2) Qual a ordem de grandeza das variações dos campos de velocidade do 

escoamento, notadamente as velocidades instantâneas pontuais, os níveis da lâmina d´água de 

cada ponto do domínio computacional, e outros? De modo a se compreender o funcionamento 

da dinâmica de propagação das ondas de marés, ou o próprio escoamento em si na perspectiva 

de calibração do modelo hidrodinâmico, pois a velocidade pode ser quantificada em qualquer 

posição e fase de maré para todo o domínio computacional que representa os ecossistemas 
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estuarinos amazônicos. Este parâmetro é fundamental porque controla, por exemplo: 

processos de sedimentação e resuspensão no escoamento; processos de transporte advectivo e 

difusivo de nutrientes e oxigênio, processos de mistura,  recirculação e autodepuração do 

corpo d´água, entre outros. 

Neste aspecto, como seria possível considerar sua extrema complexidade dinâmica e 

as extremas dimensões espaciais do corpo d´água? A resposta seria, pelas medidas estimadas 

pelo modelo sobre os níveis de até mesoescala geográfica da qualidade da água (Figura 15 e 

Figura 16).  Além disso, é que foi possível alcançar um máximo desempenho possível do 

modelo numérico com o mínimo de informações disponíveis referentes às condições de 

contorno e iniciais para a elaboração de cenários hidrodinâmicos. Isso ocorreu em especial 

porque foram consideradas principalmente as variáveis chaves na análise dos processos 

biogeoquímicos presentes no Rio Amazonas, todas decorrentes da análise de caminhos do 

capítulo anterior. 

3) Como o ecossistema aquático responde espacial e sazonalmente às perturbações 

naturais (bacia hidrográfica, incluindo os principais rios de grande porte, como o Xingú, 

Tocantins-Pará e Tapajós) e antrópicas (perturbações de montante, principalmente as 

simuladas pelo modelo para avaliar as potenciais alterações de parâmetros da qualidade da 

água no Rio Amazonas)? A principal resposta a esta questão é que o Rio Amazonas é 

extremamente resiliente às perturbações naturais e, aparentemente, às antropogênicas. Este 

fato tem sido percebido em outros grandes rios do Amapá (BRITO, 2008; BÁRBARA et al., 

2010; CUNHA et al., 2011). Mas, apesar dos cenários forçados pelas entradas de cargas 

máximas no domínio do modelo de qualidade da água, por exemplo, cargas extremas de DBO 

nos rios afluentes Xingú, Tocantins-Pará e Tapajós, estas foram rapidamente diluídas ao 

adentrarem no corpo d´água principal do Rio Amazonas. Ao se simular o terceiro cenário, as 

saídas do modelo de qualidade da água sugeriu que os grandes volumes d´água se apresentam 

como um dos principais processos autodepurativos que mantêm a qualidade da água em níveis 

aceitáveis ou bons para seus múltiplos usos, inclusive a manutenção dos ecossistemas em 

níveis considerados normais. Mas, ao longo dos afluentes, o efeito torna-se negativo frente 

aos impactos das cargas simuladas, tornando-se deletério por longos trechos de seus cursos. 

Este fato sugeriu que antes da deteriorização do Rio Amazonas, os seus afluentes foram 

primeiramente afetados. Portanto, estes foram mais susceptíveis e sensíveis aos impactos 

negativos antropogênicos no futuro, caso eles venham a ocorrer em grande escala e sem o 

necessário controle ambiental, devido as consequências das alterações antropogênicas já 
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estarem ocorrendo no conhecido Arco do Desmatamento da Amazônia, principalmente em 

sítios urbanizados e de desenvolvimento agropastoril em locais de montantes na bacia 

hidrográfica. 

4) Qual o possível comportamento da pCO2 (e dos fluxos de CO2) com base na 

simples observação da distribuição de concentração do OD obtida pelas simulações do 

modelo de qualidade da água? Com base nas análises dos dados da qualidade da água, tanto 

para o período chuvoso quanto para o período seco, o OD foi identificado como inversamente 

proporcional à pCO2. Se esta relação for realmente validada pelas análises empíricas 

experimentais (Capítulo 2) para toda a extensão da zona estuária da bacia, então seria possível 

estimar espacialmente o fluxo de CO2 na extensão completa do estuário a partir de sua taxa de 

evasão do rio para atmosfera obtida empiricamente pela análise de caminho (capítulo 2) e 

simulações computacionais (capítulo presente).  

Então, fundamentado nestas análises, o modelo de qualidade da água poderia ser 

utilizado com um bom estimador dos fluxos de CO2 bastando utilizar as informações das 

seções de monitoramento previamente calibradas para esta finalidade. Ou seja, a partir de 

dados observados de OD, por exemplo, durante atuais e futuros processos de calibração do 

modelo de qualidade da água, estimar tanto a variação máxima da amplitude de OD, quanto 

da DBO e, principalmente a de pCO2. Como exemplo, em toda a extensão do domínio 

computacional do estuário amazônico, de Óbidos até o Oceano Atlântico, a variação espacial 

da OD foi da ordem de no máximo 1,0 mg/L. Isto é, em todo o domínio computacional, a OD 

variou entre 5,40 mg/L e 4,40 mg/L, sendo as primeiras em Óbidos e as últimas no Oceano 

Atlântico. As razões prováveis é que as águas oceânicas apresentam menores concentrações 

de OD em função do efeito de salinidade. Contudo, é importante frisar que a correlação de 

influência direta entre OD e pCO2 obtida em campo nas seções de amostragem no Rio 

Amazonas é da ordem de R = - 0,95. Isto é, esta correlação é extremamente confiável e pode 

ser utilizada para estimar taxas de evasão de gás CO2 com base nas respostas das simulações 

do modelo para qualquer período sazonal ou ciclo de maré e em qualquer ponto de livre 

escolha do domínio computacional. Essa vantagem é estratégica para qualquer estudo que 

pretenda ser desenvolvido futuramente na bacia hidrográfica do Rio Amazonas. 

Deste modo, a modelagem de sistemas ambientais de larga escala é um procedimento 

técnico dependente de simplificações dos processos naturais. Contudo, é uma das melhores 

alternativas técnicas para estimar os potenciais impactos ambientais antropogênicos ou 

naturais na qualidade da água (VICTORIA, 2012). Para tanto, tornam-se necessária para 
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avaliar o impacto de despejos ou fontes de poluição que possam causar mudanças perceptíveis 

na qualidade da água, principalmente quando se trata de grandes corpos hídricos muito pouco 

estudados, como os do baixo estuário da bacia amazônica (CUNHA et al., 2012). 

Nesse sentido o uso de sistemas de modelagem em grandes rios tem se desenvolvido 

significativamente nos últimos anos e vem se consolidando como uma ferramenta essencial 

para o gerenciamento dos recursos hídricos (CUNHA et al., 2012; DROLC; KONČAN, 1996; 

PINHEIRO et al., 2008; SANTOS, 2012). Uma das principais vantagens das técnicas 

numéricas envolvendo a parametrização física hidrodinâmica acoplada aos processos 

biogeoquímicos que influenciam a qualidade da água, tanto espacial quanto sazonalmente, até 

porque são intrinsecamente vinculados com os ciclos hidrológicos de diversos matizes de 

escalas (sazonal e marés, por exemplo), é a sua capacidade de analisar conjuntamente estes 

fenômenos, mesmo quando estes são aparentemente caóticos (turbulentos), envolvendo 

processo cinéticos simultâneos complexos, além de efeitos da variação hidroclimática em 

bacias. 

Portanto, o processo de modelagem pode ser continuamente aperfeiçoado na medida 

em que novos dados são inseridos no modelo. Assim, é possível verificar se após um 

determinado impacto os parâmetros simulados da qualidade da água não somente alteram os 

ecossistemas aquáticos em níveis de perturbação local, mas também se iriam infringir 

localmente os padrões da legislação brasileira que regulamentam os limites de qualidade da 

água.  

Neste sentido, é possível também se especular quais seriam as expectativas da 

distribuição de agentes passivos da água, tais como nutrientes e macromoléculas, e como 

afetariam a ictiofauna e o fitoplâncton locais após variações hidroclimáticas sobre estes 

constituintes da água. A parametrização do modelo, especialmente a etapa de calibração e 

validação, são úteis principalmente para testar hipóteses relevantes e avaliar o potencial grau 

de desequilíbrio sobre os ecossistemas aquáticos mediante sua perturbação.  

Esta última situação reflete uma das principais preocupações da modelagem 

ecológica. Nestes casos, o interesse é avaliar em que nível o sistema abiótico (por exemplo, a 

hidrodinâmica e os ciclos hidrológicos) poderiam afetar comunidades da fauna e flora e, 

especialmente, a sobrevivência de peixes nestes rios. Mas as respostas dependerão de diversos 

gradientes abióticos, tais como, a influência diária das marés, a variação da concentração 

mínima de oxigênio dissolvido presente na água, a concentração máxima de DBO que pode 
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estar ou não distribuída em uma área específica, a concentração de nitrogênio total, fósforo 

total, variações de temperatura e das faixas específicas de pH (KANNEL et al., 2007). 

A relação entre as concentrações destes diversos parâmetros reflete-se, por exemplo, 

sobre qual espécie de peixe pode se adaptar melhor a um habitat específico segundo a 

dinâmica natural ou perturbada do ecossistema. A capacidade resiliente demonstrada pelas 

simulações em relação ao ecossistema aquático do Baixo Rio Amazonas sugere que este 

assimila com facilidade os impactos de cargas poluentes orgânicas. Portanto, as potenciais 

perturbações sobre a qualidade da água observadas pelos dois cenários parecem ainda ser 

pouco perceptíveis em um nível macro de visualização (Figura 15 e Figura 16, por exemplo).  

Mas são necessários estudos específicos para melhorar a nossa compreensão sobre o 

que se realmente sabe sobre como estas "pequenas" oscilações observadas influenciam o 

equilíbrio dinâmico da biogeoquímica desses ecossistemas e os fluxos evasivos de CO2 deles 

decorrentes. Por assim dizer, a redução da qualidade da água nestes ecossistemas pode causar 

a redução ou extinção de espécies genéricas ou endêmicas de vida aquática do Rio Amazonas. 

Nestas localidades raros estudos têm sido realizados, como a identificação e distribuição de 

espécies de algas e quantidades de biomassa no Baixo Amazonas (SILVEIRA JR, 2013). 

Finalmente, a principal vantagem da abordagem da modelagem computacional é a 

rápida obtenção de resultados para antever cenários cujas consequências de processos 

genéricos dependem do meio abiótico nesses ambientes, de modo que se permita testar 

hipóteses inerentes aos ecossistemas em toda sua complexidade dinâmica (temporal e 

espacial). Então, para os casos simulados nesta pesquisa, mesmo utilizando um processador 

computacional comum, o modelo hidrodinâmico atingiu um ganho de tempo da ordem de 

1.900 vezes o período de tempo real em que ocorreria naturalmente para este fluxo 

hidrodinâmico no corpo hídrico, caso fossem medidos através de instrumentos. O lapso 

temporal para executar a simulação do modelo de qualidade d'água foi aproximadamente 

16.252 vezes inferior ao período de tempo real que ocorreria no ambiente, se fossem mantidos 

os mesmos níveis de dispersão e taxas de reações e demais parâmetros avaliados. 

Em síntese, a presente análise permitiu gerar os campos hidrodinâmicos com base no 

escoamento calibrado experimentalmente por dados de estações de monitoramento 

maregráficas, de modo que foi possível acoplar informações sobre as concentrações de OD e 

DBO no escoamento. Deste modo, os campos de concentração de OD e DBO foram gerados 

com o objetivo de verificar seu comportamento espacial, mas também especular suas 

influências nos fluxos evasivos de CO2, sem perder de vista as suas variações temporais ao 
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longo das estações do ano (chuvosa e seca). Neste aspecto, foram estes campos de 

concentração de OD e DBO que puderam ser observados em função das variações de vazão 

que, por sua vez, é intimamente dependente do ciclo de hidrológico sazonal, mas também, das 

breves flutuações semidiurnas das marés presentes no estuário amazônico. Estas variações 

relativas são fundamentais para o melhor entendimento sobre o funcionamento deste 

importante corpo hídrico, devido suas dimensões e importância em nível global. 

Com base no conhecimento prévio de que o OD sofre uma forte influência devido a 

variação da pCO2 na água, é possível simular o comportamento do OD no tempo e no espaço 

do domínio computacional discretizado do SisBaHia
®

 de modo que se obter em qualquer 

período ou sítio de interesse uma estimativa da ordem de grandeza da pCO2 e, 

consequentemente, do fluxo de CO2 com base na informação do modelo numérico. Esta 

ligação foi parametrizada na análise de caminhos observada no capítulo anterior. 

Esta, portanto, é uma vantagem extraordinária do modelo computacional porque 

fornece uma visão geral da variação das variáveis chave que controlam os fluxos 

biogeoquímicos do carbono na água. E com base nestas variações resultantes das perturbações 

de qualquer sítio de interesse (e em quaisquer cenários de perturbação do ecossistema 

aquático) podem ser convenientemente analisados, de modo simples, rápido e confiável, 

sendo também passível de testar hipóteses sobre o funcionamento do ecossistema aquático. 

Concluímos que estes estudos, apesar do caráter experimental de campo e em 

simulação computacional, são de extrema relevância para as aplicações futuras em ecologia 

dos ecossistemas aquáticos no estuário do Rio Amazonas. Apesar das limitações das 

informações de entrada dos modelos hidrodinâmicos e da qualidade da água serem ainda 

suportados por poucos dados experimentais, os resultados simulados demonstram o potencial 

do uso da modelagem para testar uma série de hipóteses sobre o funcionamento destes 

sistemas ambientais. Com efeito, abre-se uma perspectiva potencial para avançar na 

capacidade de análise a partir do uso de softwares poderosos, sendo seus resultados da mais 

alta importância para melhor compreender e proteger estes valorosos ecossistemas. 
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CONCLUSÃO 

As variáveis ambientais medidas (72 amostras de cada) sugerem a importância do 

ciclo hidrológico sobre a sua variabilidade. Na análise dos dados ficou claro que a 

sazonalidade influencia fortemente a concentração das variáveis, ao contrario dos outros 

fatores, tais como, a distribuição espacial dos pontos de amostragem e os períodos de marés 

que não influenciaram na concentração das variáveis, sendo bastante homogêneos. 

As relações de causa e efeito entre as variáveis ambientais representaram de forma 

determinante a quantificação da influência e interações entre as principais variáveis 

envolvidas nos processos biogeoquímicos nesses ecossistemas. A interação entre o 

comportamento hidrodinâmico (vazão, velocidade, profundidades médias ou instantânea de 

cada período e local) e alguns parâmetros chaves da qualidade da água foi quantificada 

empiricamente no capítulo 2 desta tese. Nestes casos a análise de caminhos (path analysis) foi 

o método utilizado para quantifica a influência direta dos fluxos biogeoquímicos do carbono 

(pCO2) com OD, pH e fluxo de CO2, mas sob influência indireta da vazão, representado pelo 

vínculo ao ciclo hidrológico, a partir de seus respectivos coeficientes angulares resultantes das 

regressões. Estas foram representantes das forças de ligação entre todas as variáveis 

relevantes dos ecossistemas aquáticos do estuário amazônico.  

O Modelo da qualidade da água acoplado ao modelo hidrodinâmico se mostraram 

como potencial ferramenta para testar hipóteses acerca dos fenômenos biogeoquímicos 

envolvidos no sistema. Responderam satisfatoriamente ao gigantismo das escalas envolvidas 

e representaram com aproximação coerente os cenários propostos. 
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ANEXO ÚNICO 

MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISES 

 

Logística 

O programa de amostragem foi uma extensão da atual Rede Beija Rio (RBR), 

coordenada pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA, Piracicaba), trabalhando 

junto com os parceiros regionais do Amazonas: o Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA, Manaus), o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG, Belém), a 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP, Macapá), a Universidade Federal do Pará (UFPA, 

Belém) e a Universidade Estadual do Pará (UEPA, Belém). 

A rede RBR foi criada por Jeffrey Richey e colaboradores, originalmente como parte 

de um programa com fundos do NSF. Desde então, a rede tem sido mantida com fundos da 

FAPESP e do CNPq no âmbito do experimento de Larga escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia (Projeto LBA). 

A rede RBR serve ao duplo propósito, o de permitir uma frequência maior (e menos 

cara) de amostragem, ao invés de enviar amostras de coleta para São Paulo ou para os Estados 

Unidos, e como veículo principal de capacitação e treinamento locais (Figura 1). 

Figura 1: Treinamento dos alunos. a) medição do gás carbônico no ar; b) Amostragem dos parâmetros químicos. 

 

 

Os cruzeiros ocorreram nos meses de setembro e dezembro de 2010, maio e 

setembro de 2011 e abril e julho de 2012, com coletas aleatórias em relação aos períodos de 
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marés. Em relação ao tempo de amostragem em cada cruzeiro, foram utilizados quatro dias 

para as coletas de dados, sendo dois dias em cada canal. Em um dia era realizada a coleta de 

amostras da qualidade da água, com aproximadamente 2:30 horas em cada ponto de coleta e 

no outro dia era feita a medida de vazão que necessitava de treze horas para medidas de 

descarga. 

 

Amostragem e Análises físico-químicas 

Em cada seção de amostragem, para cada parâmetro, foram coletadas duas amostras, 

uma na superfície a, aproximadamente, 50 centímetros e outra a 60% de profundidade medida 

a partir da superfície. O perfil de profundidade do rio foi medido com o ecobatímetro Garmim 

GPS 420. 

As amostras de profundidade foram obtidas pela imersão de uma bomba peristáltica 

(SHURflo 1. 5 GPM) (Figura 2) até a profundidade calculada. A água foi então bombeada 

para uma proveta graduada de 2 litros, que foi transbordada por, no mínimo, 3 vezes antes de 

começar a amostragem e foi mantido o transbordamento durante os procedimentos de 

amostragem. Isto tem um duplo objetivo, o de garantir que não haja nenhuma troca gasosa e 

de renovação da água na superfície dos eletrodos dos equipamentos de teste para evitar 

qualquer contaminação da água devido ao uso das sondas. Para as amostragens das águas 

superficiais foi utilizado o mesmo método que para as águas de profundidade, somente a 

bomba coletora (Rule 360 GPH) foi diferente. 

Figura 2: Bomba peristáltica. a) Sensores acoplados à bomba; b) descida na água. 
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Da proveta graduada de 2 litros, foram retirados aliquotas com seringas de 60 mL 

para as análises dos parâmetros químicos (Na 
+
, K 

+
, Ca

2+
, Mg

2 +
, Al, Si, Cl 

-
, SO4

2-
, NO2

-
, 

NO3
-
, NH4

+
, PO4

3-
 e nitrogênio total) e também para as análises de carbono orgânico 

dissolvido (COD) (Figura 3). 

Figura 3: Amostragem. a) retirada da aliquota; b) filtragem. 

 

 

Para os parâmetros químicos as amostras foram filtradas usando filtros de acetato de 

celulose, com poros de tamanho 0,45 µm, em frascos de polietileno de alta densidade de 60 

mL de capacidade contendo 6 mg de timol como conservante. 

Para DOC, amostras foram filtradas, em triplicata usando filtros de fibra de vidro 

preaquecido (500 
o
C por 5 horas) tipo GFF com poros de tamanho 0,7 µm, em frascos de 

vidro de 25 mL, também preaquecidos. As amostras foram preservadas com 25 µL de HCl a 

50%. 

As análises químicas das amostras foram feitas com uma combinação de 

cromatografia iónica (Dionex DX-500), espectroscopia de emissão óptica com plasma 

acoplado (ICP-OES, Jobin Yvon Horiba, ULTIMA2) e colorimetria (Foss Tecator 

automatizado do sistema FIA, 5000 FIAStar). 

Carbono orgânico e inorgânico dissolvido e concentrações de nitrogênio total foram 

determinadas com Shimadzu TOC Analyzer TOC-VCPH. Em cada lote de análise, os 

equipamentos foram calibrados conforme os padrões e verificados pela comparação com 

padrões certificados. 

Após as coletas das amostras químicas, foi inserido na proveta os eletrodos para as 

medidas de condutividade elétrica, com o medidor Amber Science 2052; pH e temperatura, 
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com o medidor Orion 290A plus; e oxigênio dissolvido (DO) com o medidor 55 da YSI 

(Figura 4). 

Figura 4: Amostragem. a) medidas com os eletrodos; b) equipamentos de campo. 

 

 

Amostragem e análises da respiração do rio. 

Terminada esta etapa, retira-se o tubo de coleta da proveta e enche-se, usando a 

mesma técnica de transbordamento, dez garrafas de vidro de BOD (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) de 60 mL para as medidas das taxas de respiração (Figura 5). Destas, cinco garrafas 

foram preservadas com 0,5 mL de sulfato manganoso e 0,5 mL de azida e cinco garrafas 

foram incubadas em caixas térmicas contendo água do rio, permanecendo no escuro por 24 

horas. 

Figura 5: Respiração do rio. a) coleta; b) amostras incubadas. 

 

 



122 

Após a incubação, todas as réplicas foram analisadas no laboratório para determinar 

as concentrações de oxigênio dissolvido, a diferença entre o oxigênio das garrafas preservadas 

e o consumido durante o período de incubação corresponde à taxa de respiração. Outras três 

garrafas de BOD de 250 mL foram preenchidos da mesma maneira e preservadas com 250 µL 

de HgCl2 a 300 mMolar para a análise de carbono inorgânico dissolvido (DIC) no laboratório. 

Amostragem e análise de sedimentos do rio 

Para medir a concentração de sedimentos suspensos na agua, foram enchidos galões 

de polietileno com vinte litros de capacidade e transportados ao laboratório para um posterior 

processamento a fim de separar as partículas grossas (até 63 µm) das partículas finas (entre 63 

µm e 0,45 µm) amostras (Figura 6). 

Figura 6: Coleta de sedimentos. a) galões preenchidos com água do rio; b) rede de fitoplâncton com malha de 63 

μm. 

 

 

No laboratório as amostras de sedimentos foram preparadas agitando vigorosamente 

os galões e, em seguida, foram homogeneisadas em um misturador de sedimentos (splitter). 

Ao mesmo tempo que ocorre a agitação da água dentro do misturador, uma quantidade foi 

peneirada (63 µm) para uma proveta graduada. Todo o volume do galão foi peneirado para 

obter material suficiente para se atingir um certo peso. Este material foi lavado e, em seguida, 

em um suporte de filtro de policarbonato, contendo dois filtros de acetato de celulose 

preaquecido foi filtrado. Todo o conteúdo da peneira foi recuperado através dos filtros, que 

foram secos a 60 ºC em estufa por 72 horas para novamente serem pesados. A diferença de 

pesos iniciais e finais dos filtros dar-se-á a concentração (em mg/L) dos sedimentos de 

partículas grossas. 

O mesmo procedimento foi feito com a água peneirada, em triplicata com filtros de 

acetato celulose (0,45 µm), para obter as concentrações dos sedimentos de partículas finas.  
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Análise de gás carbônico dissolvido na água 

Para medir a concentração de CO2 dissolvido na água por medições diretas no 

campo, a água foi bombeada através de um equilibrador de gás fechado no qual uma pequena 

parte foi preenchida com ar (Figura 7). Este ar foi bombeado para fora do equilibrador até um 

equipamento analisador de CO2 chamado de IRGA (InfraRed Gas Analyzer) modelo LiCor 

LI820. Após passar pelo analisador o ar volta para o equilibrador para atingir o equilibrio 

(Cole et al, 1994. Com modificações). Espera-se equilibrar o fluxo de ar e então foi feita 

medidas de CO 2 dissolvido em água por 5 minutos.  

Figura 7: Equipamento para medir CO2 dissolvido na água. a) equilibrador de gás; b) em uso durante a coleta. 

 

 

Medidas de fluxo de gás carbônico 

As medidas de fluxo de CO2 na superfície da água foram feitas pelo mesmo método, 

porém ao invés de usar o equilibrador do fluxo de CO2, usa-se uma câmara estática (Figura 8) 

que fica flutuando na superfície do rio conectada a tubos para circular o ar até o IRGA durante 

5 minutos. 

Figura 8: Câmara estática. a) descida no rio; b) em uso durante a coleta. 
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Análise Biótica (fitoplânctos) 

As amostras biológicas destinadas a caracterização dos fitoplânctos foram obtidas na 

superfície da água utilizando-se rede de plâncton com malha de 20 µm de abertura. Em 

profundidade as amostras foram coletadas com a bomba peristáltica e filtradas em rede de 20 

µm. Após a coleta o material foi fixado em formol 4% e acondicionado em frascos de 

polipropileno de 250 mL. A análise do material foi realizada em microscópio óptico 

binocular, com ocular de medição. 

As amostras para a determinação da densidade dos fitoplânctos foram obtidas pelo 

mesmo método de amostragem anterior e acondicionadas em frascos de polipropileno de 200 

mL. Imediatamente após a coleta o material foi fixado em solução de lugol acético. A 

quantificação foi realizada segundo a técnica de Uthermöhl (1958), com o auxílio de câmaras 

de sedimentação de 10 e 15 mL, que foram observadas ao microscópio invertido. 

A contagem dos indivíduos foi realizada nas seções de amostragem em duas 

profundidades na coluna d’água e o limite de campos foi determinado de acordo com dois 

critérios: 1) curva de estabilização do número de espécies, obtida a partir de novas espécies 

adicionadas com o número de campos contados, e 2) espécies mais abundantes, baseada na 

contagem de até 100 indivíduos da espécie mais comum. 

 

Análise hidrodinâmica 

A Agência Nacional de Águas (ANA) monitora a vazão em inúmeros locais de toda 

a bacia. Porém, o local mais a jusante no canal principal do Rio Amazonas com dados 

disponíveis através do seu site é Obidos, ou seja, de Óbidos até a foz do rio não se tem 

conhecimento do fluxo da água (RICHEY et al, 1986). Foi realizada trimestralmente no 

trecho em estudo uma medida usando ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) Rio grande 

de 600 kHz da Teledyne RD Instruments. 

A metodologia resume-se em duas etapas importantes: a) caracterização física da 

área (geomorfologia, batimetria de fundo, características hidráulicas, etc.); b) medição de 

descarga líquida. 

Para a quantificação da vazão ou descarga líquida foi utilizado o equipamento 

adequado aos propósitos da pesquisa para uso em grandes rios, o ADCP de 600 Hz. O ADCP 

é um equipamento composto por uma sonda, com quatro transdutores e um ―deck box‖, onde 
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os sinais foram filtrados e transmitidos para um computador com um software específico que 

coordena as ações de todo o sistema, recebe os dados e os disponibiliza em forma de gráficos 

e tabelas. 

O funcionamento do equipamento foi regido pelo movimento das partículas na água 

que causam variações na freqüência de eco e mede estas variações (efeito Doppler) com uma 

função da profundidade para obter a velocidade da corrente em até 128 posições diferentes na 

coluna da água. Com o conhecimento da velocidade da corrente, da área da seção de medição 

e da profundidade da mesma, um programa de computador desenvolvido para o ADCP 

calcula a vazão total na seção de descarga ou de medição. 

A metodologia experimental, para a quantificação de vazão, consistirá em: 

a) Realizar, nas seções do rio, uma série de medições de vazão durante um período 

mínimo de 12:30h (um ciclo de maré semidiurna), usando o equipamento ADCP em 

número mínimo necessário para as medições experimentais; 

b) Interpolar a evolução temporal da vazão e velocidade na base das respectivas 

medições; 

c) Integrar os valores no ciclo de maré para obter o valor médio da vazão (ou velocidade 

média); 

d) Analisar os valores máximos e mínimos da vazão, bem como a relação entre 

vazão/velocidade e cota: 

As medições seguirão as etapas pertinentes com o intuito de obter informações sobre 

as variações de vazão ao longo de um ciclo de maré semidiurna durante o períodos chuvoso e 

seco na região. Na Figura 9 observam-se os perfis dos canais norte, medido em 30 de 

novembro de 2010, e sul, medido em 02 de dezembro de 2010. As medidas foram feitas em 

um período de 13 horas.  
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Figura 9: Medição de descarga líquida. a) perfil canal norte; b) perfil canal sul. 

 

 


