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PREFÁCIO
A história dessa pesquisa iniciou em 2010, no início do meu mestrado, quando o professor Alan Cunha
me deu a opção de escolher entre trabalhar no Rio Araguari ou no Rio Jari. Naquele momento, ambos
estavam em vias de receberem a construção de duas hidrelétricas: a hidrelétrica Ferreira Gomes e a de
Santo Antônio do Jari, respectivamente. Como se vê optei pelo “rio encantado”, como diz a canção.
Desde então, foram treze viagens de campo para coleta de dados. Cinco durante o mestrado e oito, agora,
para o doutorado. Totalizando mais de 50 dias e trabalho de campo intensos. O trabalho de pesquisador
é muito exigente, especialmente quando envolve a pesquisa de campo em regiões de difícil acesso.
Estamos sempre expostos aos riscos decorrentes da atividade por causa dos deslocamentos em grandes
distâncias e, no caso de alguma ocorrência, da falta de assistência rápida por causa dessa distância.
Porém, essa é nossa realidade durante poucos dias, enquanto estamos coletando os dados. Mas há uma
população que vive isso diariamente, por décadas. Pessoas simples que vivem no baixo curso do Rio
Araguari e em tantos outros rios espalhados pela Região Amazônica. Muitos deles não têm voz que
chegue aos ouvidos dos gestores e tomadores de decisão. Talvez apareçam quando ocorre o Censo a
cada 10 anos ou quando ocorre um incêndio florestal próximo da área que moram e que vire notícia nos
jornais da cidade. Fora isso, não se ouve falar desses bravos ribeirinhos. Tive o prazer de conviver com
eles nesse tempo de pesquisa. E talvez tenha sido uma das melhores partes dessa jornada. Eu, que sou
filho de ribeirinhos da Ilha de Gurupá-PA, agradeço muito por ter podido viver essa experiência e ter a
oportunidade de divulgar, através de minha pesquisa, as transformações que essa brava gente vê e
experimenta no seu dia-a-dia.
Pude acompanhar durante os últimos 7 anos as transformações pelas quais o Rio Araguari e toda a
região do seu baixo curso tem passado. Algumas dessas modificações são apresentadas ao longo das
páginas seguintes, que compõem essa tese. Desvio de rio, fechamento da foz, salinização, alteração de
parâmetros da qualidade da água, mudança da paisagem, conexão entre bacias hidrográficas, circulação
lateral incomum. São alguns dos processos que reporto, analiso e discuto nas próximas páginas. Seria
pretensão demais de minha parte, querer explicar completamente tais fenômenos e os impactos deles na
vida das pessoas e no ecossistema no qual eles acontecem. Não, não foi isso que me propus nessa tese.
Nosso trabalho (e incluo o pronome possessivo no plural porque em nenhum momento estive só, sempre
acompanhado e apoiado por muitos) tem a intenção, sim, de jogar a luz da ciência para tentar
compreender os processos hidrodinâmicos, químicos e ecológicos que vêm ocorrendo e fazer a relação
de causa e efeito entre eles, buscando ser parte do entendimento global que a complexidade desses
fenômenos exige.
Somos apenas um tijolo a mais na construção da ciência. E isso já é uma grande pretensão.

RESUMO

Neste trabalho foram apresentandos dois processos que vêm ocorrendo na região do baixo Rio
Araguari, próximo à sua foz. No primeiro, devido à erosão progressiva do novo Canal de
Urucurituba, o rio Amazonas capturou recentemente quase toda a vazão do baixo rio Araguari
(Amapá-AP, Brasil), que anteriormente fluíam diretamente para o Oceano Atlântico. No
segundo, o comportamento não esperado da circulação lateral em uma seção localizada em
curva próxima à confluência com o Igarapé Tabaco. As mudanças geomorfológicas recentes
apresentadas na primeira parte causaram fortes impactos na paisagem e padrões hidrodinâmicos
perto da foz do rio Araguari, especialmente por alterar o sistema de drenagem fluvial e a
qualidade da água. Imagens Landsat foram utilizadas para avaliar a morfodinâmica da paisagem
estuarina, em particular a expansão do Canal Urucurituba, a 80 km da foz do rio Araguari, que
o conecta com o rio Amazonas. Os resultados sugerem que o Urucurituba se desenvolveu a
partir do delta da Amazônas, talvez seja a primeira observação do desenvolvimento de rede
distributária estuarina pela erosão do canal em direção à cabeceira. A taxa de aumento da
largura do canal Urucurituba foi de aproximadamente 5 m / mês desde 2011, ampliando
significativamente a capacidade de drenagem do canal. Também foram feitas medições
hidrodinâmicas in situ e analisados 17 parâmetros de qualidade da água. O fluxo estuarino do
rio Araguari foi reduzido em até 98%, com mudanças significativas na descarga líquida
registrada em 3 estações de monitoramento. Foram observadas diferenças estatisticamente
significativas na qualidade da água (p <0,05) entre 2011 e 2015, associadas à mudança no
padrão de fluxo. Mais importante ainda, as concentrações de salinidade estuarina e sólidos
aumentaram. No geral, demonstramos mudanças significativas na paisagem, hidrodinâmica e
qualidade da água do baixo rio Araguari. Na segunda parte, discute-se a circulação lateral (CL)
em curva específica do rio como um dos principais fatores hidrodinâmicos que interferem na
morfologia e afetam a distribuição espacial de organismos aquáticos e constituintes da
qualidade da água. O objetivo foi avaliar o comportamento da CL associada a fatores
hidrodinâmicos como a curvatura e geometria do canal, parâmetros são relevantes para os
processos de mistura vertical/lateral, interferindo na qualidade da água. Não foi observado o
padrão helicoidal esperado de CL. Na maré vazante, as linhas de corrente ocorreram da margem
externa para a interna e da superfície para o fundo. Na maré enchente, ocorreu um padrão
oposto, com o fluxo secundário fluindo da margem interna para a externa e descendente.
Ocorreram estratificações em pelo menos um dos quatro parâmetros medidos de qualidade da
água (T, TDS, Sal e OD) nos períodos intermediários entre as estações seca e cheia, enquanto
a foz do Rio Araguari estava conectada com o Oceano Atlântico. Após o fechamento da foz,
não foi observada estratificação nos parâmetros analisados. As seguintes hipóteses foram
testadas: a) a CL está correlacionada com parâmetros da qualidade da água (T, TDS, Sal e OD),
b) fatores físicos (curvatura, expansão, fases das marés e sazonalidade) podem inibir a formação
do padrão esperado de escoamento para meandros de rios, c) ocorreu a estratificação de alguns
parâmetros de qualidade da água, mas condicionada às fases específicas dos ciclos semidiurnos
das marés. Foram relevantes para o comportamento atípico do escoamento (1) a estratificação

de parâmetros da qualidade da água (2) a presença de um afluente próximo da seção-chave (3)
a expansão da largura do rio, (4) a inversão de fluxo devido à da maré.

Palavras-chave: Morfodinâmica estuarina; captura de cana; mudança de paisagem; balanço hídrico;
qualidade da água; curvaturas de rios; fluxo secundário; hidrodinâmica fluvial; morfologia fluvial; fluxo
helicoidal

ABSTRACT
This study present two processes that have been occurring in lower Araguari River, close to its mouth.
First, due to progressive erosion of the new Urucurituba Channel, the Amazon River has recently
captured almost all discharge from the lower Araguari River (Amapá-AP, Brazil), which previously
flowed directly to the Atlantic Ocean. Second, an unusual secondaty circulation pattern in a curve bend
section, close to Tabaco Creek intersection. These recent geomorphological changes discussed in first
part, have caused strong impacts on the landscape and hydrodynamic patterns near the Araguari River
mouth, especially the alteration of the riverine drainage system and its water quality. Landsat images
were used to assess the estuarine landscape morphodynamics, particularly the expansion of the
Urucurituba Channel, 80 km from the Araguari River mouth, chronicling its connection to the Amazon
River. The results suggest that the Urucurituba developed by headward migration across the Amazon
delta, this is perhaps the first observation of estuarine distributary network development by headward
channel erosion. The rate of Urucurituba Channel width increase has been approximately 5m/month
since 2011, significantly increasing drainage capacity of the channel. We also collected in situ
hydrodynamic measurements and analysed 17 water quality parameters. The flowrate of the estuarine
Araguari River has been reduced by up to 98%, with significant changes in net discharge recorded at 3
monitoring stations. Statistically significant differences in water quality (p<0.05) were observed
between 2011 and 2015, associated with the change in the flow pattern. Most importantly, estuarine
salinity and solids concentrations have increased. Overall, we demonstrate significant changes in
landscape, hydrodynamics and water quality of the lower Araguari River. In the second part, we
discussed the lateral circulation (LC) in river curvatures as one of the main hydrodynamic factors that
interfere in the morphology and affect the spatial distribution of aquatic organisms and constituents of
water quality. The main objective of this study was to evaluate in detail the behavior of CL associated
with hydrodynamic factors such as river curvature and channel geometry. These parameters are relevant
to vertical / lateral mixing processes, interfering with water quality. During the tide cycle, four
physicochemical parameters of water quality (temperature, total dissolved solids, salinity and dissolved
oxygen) were measured at 0.5 and 2.0 meters depth in the middle of the study section. The hydrodynamic
results showed that in none of the field measurements the expected helical pattern of LC was observed.
In the ebb tide (downstream), on average, the current lines occurred from the external to the internal
margin and from the surface to the bottom. At the flood tide, an opposite LC pattern occurred, with the
secondary flow flowing from the inner to outer margin and downward. Stratifications occurred in at
least one of the four measured parameters of water quality (T, TDS, Salt and OD) in the intermediate
periods between dry and full seasons, while the mouth of the Araguari River was connected to the Ocean
Atlantic. After closing the mouth, no stratification was observed in the analyzed parameters. The
following hypotheses were tested: a) LC is correlated with water quality parameters (T, TDS, Salt and
OD), b) physical factors (curvature, expansion, tidal phases and seasonality) may inhibit the formation
of the normal flow pattern expected for meandering rivers, c) in these environments the stratification of
some parameters of water quality occurs, but conditioned to the specific phases of the semidiurnal cycles
of the tides. Thus, the presence of a tributary near the key section (3) the expansion of the river width,
(4) the inversion flow due to the tide.

Keywords: Estuarine morphodynamics, channel capture, landscape change, water budget,
water quality, river bends, secondary flow, river hydrodynamics, river morphology, helical flow
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O Rio Araguari, objeto de estudo neste trabalho, tem sido palco de modificações importantes nos últimos
anos (Matos, 2009, Bárbara et al., 2010, Cunha, 2013, Silva, 2011). Sua bacia hidrográfica, com cerca
de 42 mil km2, é composta por um mosaico de atividades econômicas importantes como a mineração de
ferro, ouro, manganês, seixo e areia, a pecuária extensiva de búfalos, a produção de energia através de
três usinas hidrelétricas e exploração de madeira. Por outro lado, possui 74% de sua área dentro de
unidades de conservação (UC), incluindo federais, estaduais e áreas indígenas (Santos, 2012). Dentre
essas UCs, destaca-se na área onde foi desenvolvido este trabalho a Reserva Biológica (ReBio) do Lago
Piratuba. Criada em 1980, a ReBio possui uma área de cerca de 3900 km2 e margeia o Rio Araguari por
96 km, aproximadamente, desde o Oceano Atlântico (Figura 1) (Pinha et al. 2015). Essa dicotomia entre
o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, discutida nos tempos atuais, é vivamente
presente nesta bacia de extrema importância para o Amapá.

Figura 1: Rio Araguari. (A) Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (em cinza) no estado doAmapá. (B) Médio e
Baixo Rio Araguari, Canal Urucurituba e Igarapé Tabaco. Destacados: Reserva Biológica do Lago Piratuba
(LPBR), pontos de amostragem de qualidade da água A1(montante – 0° 58.513'N / 50° 48.552'O) e A5 (jusante –
1° 19.361'N / 50° 15.938'O), Estação fluviométrica de Porto Platon e Usinas Hidrelétricas (HPP) Ferreira Gomes
(FG), Coaracy Nunes (CN) e Cachoeira Caldeirão (CC). Setas pretas indicam seções onde foram medidas as
descargas líquidas: (1)Rio Araguari, (2) Igarapé Tabaco (principal afluente da margem esquerda na área
estudada) e (3) Canal Urucurituba.

Entre as principais modificações recentes do baixo curso da bacia do Rio Araguari, destaca-se o
fechamento da sua foz e que, entre outras consequências, levou ao fim, nesta região, do tão famoso
fenômeno da pororoca. O presente estudo foi desenvolvido no trecho estuarino da bacia (Figura 1),
buscando apresentar, de forma macro, todo o contexto das mudanças geomorfológicas e na escala micro,
a apresentação de um comportamento hidráulico fora do esperado em curva do Rio Araguari.
A tese está dividida em dois artigos. No primeiro (“The Impact of Channel Capture on Estuarine HydroMorphodynamics and Water Quality in the Amazon Delta”) são apresentadas as alterações morfológicas
que ocorreram no baixo Araguari na última década e que foi potencializada a partir de 2011. Refere-se
à captura do Rio Araguari pelo Rio Amazonas através do Canal Urucurituba, conforme Figura 1. Nesse
capítulo, são apresentadas as evidências da evolução da expansão do canal, a partir do Amazonas, em
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frente ao Arquipélago do Bailique, em direção a noroeste até se conectar com o Araguari. Tal conexão
efetivou-se a partir de 2011 e, desde então, intensificou-se fortemente.
São apresentadas imagens de satélites que mostram, desde 1995 a expansão do Canal Urucurituba, além
de serem apresentadas dados da evolução da largura do canal em seção próxima à confluência com o
Araguari. Os dados mostraram que desde 2011, na seção avaliada, o Urucurituba se alargou na taxa de,
aproximadamente, 5 metros/mês. Mais impressionante que tal taxa, foi a erosão vertical que ocorreu
com o surgimento do canal, pois foram feitas medições da batimetria de fundo em junho/2014 e
constatou-se que, em alguns trechos, a profundidade chegou a 34 metros.
Apesar de ser considerada exclusiva do Estado do Amapá, a bacia hidrográfica já estava conectada com
a Bacia Amazônica desde o início deste século, através do canal conhecido como Canal do Sucuriju.
Entretanto, essa ligação entre as duas bacias não causou modificações tão perceptíveis quanto às atuais,
em consequência do Urucurituba, conforme identificou Lopes (2015) ao entrevistar 16 moradores da
região de estudo, que relataram que somente a partir da captura do Araguari via Urucurituba foram
percebidos por eles os efeitos como o fim da pororoca, aumento da salinidade, assoreamento e inversão
do fluxo.
Tal conexão recente traz uma consequência político-administrativa nova, no que se refere à gestão de
recursos hídricos. Ao se interligar com o Rio Amazonas, a bacia hidrográfica do Rio Araguari deixa de
ser uma bacia estadual e passa a ser parte de uma bacia hidrográfica federal. Isso altera o gestor
responsável pela bacia que agora passa a ser a Agência Nacional de Águas (ANA), ao invés da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente do Amapá, conforme preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos
(Brasil, 1997). Além dessas implicações políticas e administrativas, o fenômeno estudado trouxe
impactos ao balanço hídrico e na qualidade da água na região atingida. E esses impactos foram estudados
no primeiro paper.
Durante esse processo de modificação, houve o aprisionamento de sal na região que antes era estuarina.
Ao longo de 2013 e 2014, a população local sofreu com aumento da salinidade da água, conforme
identificado por Lopes (2015) pelas entrevistas, e mensurados em nosso trabalho nas análises da
qualidade da água. Não apenas o sal foi impactado, mas também outros parâmetros. Demonstrou-se,
com o auxílio de análise estatística pelo teste não paramétrico pareado de Wilcoxon, que o padrão da
qualidade da água antes da conexão efetiva via Urucurituba (medida por Santos et al., 2014) e após, foi
modificado na seção de monitoramento 20 km a jusante do canal. Entretanto, não foi identificada
alteração no padrão da qualidade da água em frente ao município de Cutias (80 km a montante – ponto
A1 na Figura 1).
Após apontarmos os impactos causados pelo desvio do Rio Araguari, discutiu-se sobre os possíveis
fatores antrópicos que levaram à configuração geomorfológica atual, como os impactos devido à
bubalinocultura, às novas hidrelétricas do médio curso do Rio Araguari, à mudança do uso da terra e,
por fim, sobre fatores naturais como os eventos extremos e própria características geológicas e
geomorfológicas da região.
Depois de apresentar e discutir as alterações na escala macro da região de estudo, no segundo artigo
(“Circulação Secundária Atípica em Meandro Fluvial sob Influência de Maré e sua Relação com a
Qualidade da Água e Ecossistemas Aquáticos”) é feita uma abordagem na escala micro, ao lançarmos
luz em uma seção-chave localizada em uma curva do Rio Araguari, próxima à confluência deste com o
Igarapé Tabaco (Figura 1). Apresentamos, também, um estudo sobre a circulação secundária na seçãochave, buscando explicar o comportamento não convencional da circulação lateral de acordo com o que
vem sido observado em estudos hidráulicos em curvaturas de rios. Em curvaturas de rios, trabalhos
anteriores mostraram que o fluido escoa com uma circulação lateral helicoidal, fazendo com que as
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linhas de corrente vão pela superfície da margem externa à curva para a margem interna e pelo fundo,
no sentido inverso (Kalkwijk e Booij, 1986, Alaee et al. 2004, Buijsman & Ridderinkhof, 2008). Para
isso, entre Junho/2013 e Março/2015, foram realizadas medições consecutivas do perfil de velocidade
ao longo da seção transversal durante os pontos máximos das marés vazante e enchente. Para avaliar se
a maré lunar (sizígia e quadratura) tem efeito no fluxo secundário, fez-se campanhas em períodos
sazonais iguais (como março/2014 e março/2015, por exemplo), mas em marés lunares diferentes.
Além dos parâmetros hidráulicos medidos através do aparelho ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiller – perfilador acústico de corrente por efeito Doppler), monitorou-se através de sonda
multiparâmetros quatro parâmetros da qualidade da água: temperatura da água, sólidos totais
dissolvidos, salinidade e oxigênio dissolvido. As medidas ocorreram ao longo do ciclo de maré
semidiurna em duas profundidades diferentes, a 0,5 e 2,0 metros de profundidade a partir da superfície.
As correntes secundárias, que ocorrem perpendiculares ao fluxo longitudinal, têm relevante importância
em rios por contribuírem para o transporte e dispersão de matéria além de moldarem a morfologia do
leito e da geometria do canal. Tanto um quanto outro papel tem consequências importantes para os
ecossistemas afetados por tal circulação lateral. A dispersão dos sedimentos, nutrientes associados a eles
ou mesmo sementes, tem papel relevante na produtividade primária do respectivo ecossistema aquático.
Em trechos estuarinos, com a presença de salinidade, a dispersão do sal é diretamente afetada pelo
padrão do escoamento longitudinal e também lateral. Todos esses fatores são bastante relevantes do
ponto de vista ecológico e ambiental e estão diretamente associados com nossa área de estudo.
O transecto do Araguari em que as medições (ponto 1, na Figura 1) foram realizadas possui
características que fazem dela uma seção chave de estudo da circulação lateral, tais como:
(1) Está em uma curva, fator que induz por si só o surgimento do fluxo secundário,
(2) Está em latitude baixa (1,3oN), que torna desprezível o efeito de Coriollis associado à
rotação da Terra e outro fator indutor do fluxo secundário helicoidal,
(3) Está em trecho do rio que sofre influência da maré e, portanto, em regime de
escoamento transiente, além de receber sal do oceano, que pode causar estratificação
halina e inibir a circulação padrão esperada,
(4) Está bem próximo da foz do Igarapé Tabaco, que também está sob influência da maré
e faz o papel de fonte de entrada e saída do fluxo, praticamente perpendicular à nossa
seção-chave,
(5) Está imediatamente a montante de uma expansão abrupta de largura do rio.
Os fatores acima permitiram entender e explicar melhor o padrão observado e medido.
Através dos resultados do monitoramento dos parâmetros da qualidade da água, foi possível relacionálos com a intensidade da velocidade lateral em relação à velocidade longitudinal. Além disso, permitiu
ampliar a compreensão sobre os efeitos das alterações morfológicas apresentadas e discutidas no
primeiro artigo desta tese do ponto de vista dos ciclos biogeoquímicos relacionados às variáveis aqui
analisadas.
Ao cabo desse trabalho, vislumbrou-se a necessidade de se continuar a pesquisa para melhor
compreensão de todos os fenômenos reportados aqui. Para isso, há a possibilidade de se desenvolver um
modelo hidrodinâmico que permita estudar o comportamento tanto da circulação quanto da distribuição
dos parâmetros da qualidade da água. Buscou-se, durante esta pesquisa, desenvolver tal modelo, através
do Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental (SisBaHiA®)1, mas houve problemas relacionados à
1

Sistema profissional de modelos computacionais para corpos d’água naturais, registrado em nome de
COPPE/UFRJ. Mais informações, www.sisbahia.copper.ufrj.br
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construção do modelo, especialmente devido à aquisição de dados detalhados da batimetria de toda a
área de estudo.
Além dessa vertente do conhecimento físico e químico, há muito ainda a ser compreendido do ponto de
vista biológico, sobre os efeitos das alterações geomorfológicas e implicações do padrão de circulação
atípico observado na comunidades aquáticas, desde às algas, passando pelos organismos bentônicos, até
às espécies de topo de cadeia alimentar do ecossistema aquático do Rio Araguari.
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2. HIPÓTESES
2.1 Artigo 1
(i)

(ii)

Fatores antrópicos, como bubalinocultura e desmatamento, potencializados por fatores
naturais (dinâmica das marés, geologia local e eventos hidroclimáticos extremos)
provocaram o desvio do Rio Araguari para o Rio Amazonas através do Canal Urucurituba.
A nova configuração da rede de drenagem do Baixo Rio Araguari modificou o padrão de
escoamento e a qualidade da água na foz e região próxima ao Canal Urucurituba.

2.2 Artigo 2
(i)

A seção de estudo no Rio Araguari tem padrão de circulação lateral diferente do esperado
para uma curvatura de rio por três fatores: (1) influência da maré, (2) expansão brusca do
canal após a seção e (3) presença de canal afluente ao rio, próximo ao transecto analisado.

3. OBJETIVOS
3.1 Artigo 1
3.1.1

Objetivo Geral

Mensurar as mudanças na paisagem e analisar seus efeitos na hidrologia local e na qualidade da água a
montante e a jusante do Canal Urucurituba
3.1.2
(i)
(ii)
(iii)

Objetivos Específicos
Analisar evolução da paisagem do Baixo Rio Araguari próximo à região da foz ao longo de
duas décadas;
Quantificar a descarga líquida no Rio Araguari, no Igarapé Tabaco e no Canal Urucurituba
em ciclos de maré semidiurna e comparar com medições anteriores;
Avaliar o padrão da qualidade da água a montante e a jusante do Canal Urucurituba e
comparar com período anterior ao surgimento do canal.

3.2 Artigo 2
3.2.1

Objetivo Geral

Avaliar o comportamento da circulação lateral nas marés vazante e enchente em um curvatura do Rio
Araguari sob influência do Igarapé Tabaco e de expansão da largura localizada logo a jusante.
3.2.2
(i)
(ii)
(iii)

Objetivos Específicos
Mensurar as componentes da velocidade do escoamento na seção estudada;
Quantificar a descarga líquida no Rio Araguari ao longo do ciclo de maré semidiurna;
Analisar quatro parâmetros da qualidade da água (sólidos totais dissolvidos, salinidade,
temperatura e oxigênio dissolvido) a cada uma hora, aproximadamente, ao longo do ciclo
de maré;
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(iv)

Avaliar relação entre a intensidade da circulação lateral e os parâmetros da qualidade da
água medidos.
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Artigo 1: THE IMPACT OF CHANNEL CAPTURE ON ESTUARINE HYDROMORPHODYNAMICS AND WATER QUALITY IN THE AMAZON DELTA2, 3
Eldo S. dos Santos4, Paula P. Lopes, Hyrla Pereira, Otávio O. Nascimento, Colin D. Rennie, Leonel S.
L. Sternberg and Alan C. da Cunha

Abstract
Due to progressive erosion of the new Urucurituba Channel, the Amazon River has recently
captured almost all discharge from the lower Araguari River (Amapá-AP, Brazil), which
previously flowed directly to the Atlantic Ocean. These recent geomorphological changes have
caused strong impacts on the landscape and hydrodynamic patterns near the Araguari River
mouth, especially the alteration of the riverine drainage system and its water quality. Landsat
images were used to assess the estuarine landscape morphodynamics, particularly the expansion
of the Urucurituba Channel, 80 km from the Araguari River mouth, chronicling its connection
to the Amazon River. The results suggest that the Urucurituba developed by headward
migration across the Amazon delta, this is perhaps the first observation of estuarine distributary
network development by headward channel erosion. The rate of Urucurituba Channel width
increase has been approximately 5m/month since 2011, significantly increasing drainage
capacity of the channel. We also collected in situ hydrodynamic measurements and analysed
17 water quality parameters. The flowrate of the estuarine Araguari River has been reduced by
up to 98%, with significant changes in net discharge recorded at 3 monitoring stations.
Statistically significant differences in water quality (p<0.05) were observed between 2011 and
2015, associated with the change in the flow pattern. Most importantly, estuarine salinity and
solids concentrations have increased. Overall, we demonstrate significant changes in landscape,
hydrodynamics and water quality of the lower Araguari River.
Keywords: Araguari River, estuarine morphodynamics, channel capture, landscape change,
water budget, water quality

2

Artigo aceito para publicação na revista Science of the Total Environment. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.211
A versão traduzida deste artigo está disponível em: https://goo.gl/tKXphc
4
E-mail: santos_eldo@yahoo.com
3
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Resumo
Devido à erosão progressiva do novo Canal de Urucurituba, o rio Amazonas capturou
recentemente quase toda a vazão do baixo rio Araguari (Amapá-AP, Brasil), que anteriormente
fluíam diretamente para o Oceano Atlântico. Essa mudança geomorfológica recente causou
fortes impactos na paisagem e padrões hidrodinâmicos perto da foz do rio Araguari,
especialmente por alterar o sistema de drenagem fluvial e a qualidade da água. Imagens Landsat
foram utilizadas para avaliar a morfodinâmica da paisagem estuarina, em particular a expansão
do Canal Urucurituba, a 80 km da foz do rio Araguari, que o conecta com o rio Amazonas. Os
resultados sugerem que o Urucurituba se desenvolveu a partir do delta da Amazônas, talvez
seja a primeira observação do desenvolvimento de rede distributária estuarina pela erosão do
canal em direção à cabeceira. A taxa de aumento da largura do canal Urucurituba foi de
aproximadamente 5 m / mês desde 2011, ampliando significativamente a capacidade de
drenagem do canal. Também foram feitas medições hidrodinâmicas in situ e analisados 17
parâmetros de qualidade da água. O fluxo estuarino do rio Araguari foi reduzido em até 98%,
com mudanças significativas na descarga líquida registrada em 3 estações de monitoramento.
Foram observadas diferenças estatisticamente significativas na qualidade da água (p <0,05)
entre 2011 e 2015, associadas à mudança no padrão de fluxo. Mais importante ainda, as
concentrações de salinidade estuarina e sólidos aumentaram. No geral, demonstramos
mudanças significativas na paisagem, hidrodinâmica e qualidade da água do baixo rio Araguari.
Palavras chaves: Rio Araguari, morfodinâmica estuarina, captura de canal, mudança de
paisagem, balanço hídrico, qualidade da água.
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1

Introduction

Disturbances in the dynamic equilibrium of estuarine or fluvial-marine ecosystems are often caused by
changes in the drainage system of the associated watershed. These changes include the creation of new
deltas (Mertzanis and Mertzanis, 2013), an increased susceptibility to saline contamination (Das et al.,
2012, Li et al., 2015), geomorphological changes in the river mouth (Petts and Gurnell, 2005, Kolker et
al., 2012), reduced flood duration (Jolly, 1996) and changes in flora (Restrepo and Kettner, 2012). Biota
and landscape ecology, including primary productivity and ecosystem services, are affected by these
changes (Kimmerer, 2002).
Estuaries have biomes with the highest value per hectare for environmental services, i.e., they provided
on average US$ 28,916/ha in 2011 (Costanza et al., 2014). Estuarine rivers are responsible for important
environmental services, particularly water quality, water availability, biodiversity maintenance and food
production (Dias et al., 2016, Dodds et al., 2013). Changes occurring throughout the watershed have
direct consequences to these environmental services. For instance, in the Araguari River region of Brazil
(the object of the present study), Dias et al. (2016) estimated that ≈ US$ 4,003/fisherman/year is
provided to artisanal fishing by estuaries due to environmental services located on the Amapá coast,
highlighting the socioeconomic importance of these biomes. For these reasons, the natural richness and
benefits of these ecosystems should be monitored and managed. Likewise, knowledge on hydrological
dynamics of the watershed must be generated and provided to decision-makers responsible for water
resources and biodiversity conservation (Dias et al., 2016).
The lower Araguari River is a large body of water with an annual average discharge rate (Q) > 1000
m3/s. Until very recently it flowed freely from its headwaters in Tumucumaque Mountain (protected
area) through the Amazon delta directly to the Atlantic Ocean. During the last 10 years, however, its
estuarine drainage network has been significantly and constantly changing (Figure 1). Most
impressively, Araguari flow has largely been captured by the Amazon River via the new Urucurituba
Channel (Figure 1). The Urucurituba, located approximately 80 km upstream from the mouth of the
Araguari, has recently cut through the Amazon delta, and now extends more than 30 km from the right
bank of the Araguari to the left bank of the Amazon River. As will be demonstrated below, the
Urucuritiba developed by headward erosion through the Amazon delta floodplain. Two processes have
previously been identified for creation of distributary channels in a delta (Jerolmack and Swenson,
2007): mouth bar deposition leads to local channel bifurcation at the delta front (Edmonds and
Slingerland, 2007, Jimenez-Robles et al. 2016), while avulsion due to deposition within main
distributary channels can lead to adoption of new channels and abandonment of old channels
(Slingerland and Smith 2004, Hood 2010, Ganti et al. 2016). However, to the best of our knowledge, no
previous study has identified channel capture (also known as piracy) due to progressive headward
erosion of a connecting channel as a process for distributary network development within a delta.
There are several possible contributing causes for the recent creation of the Urucurituba: a) the natural
dynamics of the Amazon estuary and its interactions with the Araguari fluvial-marine zone, b) the
implementation of hydroelectric power plants (HPP) in the upper Araguari River (Cunha et al., 2013a,
Santos et al., 2014) , and c) extensive water buffalo (Bubalus bubalis) cattle production, which could
have initiated and induced the branching and formation of small channels and creeks that grew into
larger channels.
The Amazon basin is the biggest river system in the world (6,100,000 km2). The Amazon River
discharged 178,000 ± 65,000 m3/s of water from 2000 to 2012 (Ward et al., 2016), its discharge is
equivalent to about 16-18% of the planet’s freshwater flow (Latrubesse et al., 2017). One thousand Mt
yr-1 of sediment are discharged into the Atlantic Ocean, particularly in the coastline of Amapá state,
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Brazil, located along the northern (left) border of the Amazon estuary (Figure 1B) (Latrubesse et al.,
2017). Finally, spring tidal ranges at the mouth of the Amazon River reach more than 6 meters (Gensac
et al., 2016). This powerful hydrological system has been connected to the lower Araguari floodplain in
recent years through the Urucurituba Channel. Consequently, interactions between Amazon flow and
its estuarine tidal dynamics may have caused flow surges that contributed to the tributary headward
erosion that formed the Urucurituba through the relatively flat Amazon delta.

Figure 1: Study area. (A) Araguari River watershed (in grey) in the Amapá state. (B) Araguari River mid and
lower course, Urucurituba Channel and Tabaco creek. Highlighted: Lago Piratuba Biological Reserve (LPBR),
water quality sampling points A1(upstream – 0° 58.513'N / 50° 48.552'W) and A5 (downstream – 1° 19.361'N /
50° 15.938'W), Porto Platon flowmeter gauge station and Hydropower Plants (HPP) Ferreira Gomes (FG),
Coaracy Nunes (CN) and Cachoeira Caldeirão (CC). Black arrows indicate sections where net discharges were
measured: (1) Araguari River, (2) Tabaco creek (Main Tributary in this stretch) and (3) Urucurituba Channel.

With respect to upstream hydropower production, the flow in the Araguari River is regulated by
operation of three large hydropower plants (HPP) installed along the upper Araguari River course
(Figure 1, HPP Coaracy Nunes – 78MW – operating since 1976, HPP Ferreira Gomes – 234MW – since
2014, and HPP Cachoeira Caldeirão – 217 MW– operation beginning in 2017). Dams influence the
morphology of downstream rivers, as dams reduce sediment flux and water flow (Vörösmarty et al.,
2003, Dai et al., 2008, Latrubesse et al., 2017). Dam operations modify hydrological regimes, timing
and duration of flows and, in consequence, ecological integrity (Magilligan and Nislow, 2005). There
are two potential hypotheses related to the influence of dams on the lower reaches of the Araguari River:
sediment retention and the influence of reservoir water during dry periods, when flow rates tend to be
lower than 300 m3/s. Reduction of sediment to the lower Araguari may have led to increased sediment
recruitment from channel banks, and thereby contributed to the development and enlargement of rightbank tributaries such as the Urucurituba.
Finally, water buffalo farming may have contributed to morphological change in the Araguari
floodplain, leading to channelization of the Urucurituba. Water buffalo farming may increase floodplain
soil erosion and denudation rates. A similar phenomenon occurred in northern Australia as a result of
colonization by feral pigs (Hancock et al., 2015). Furthermore, cattle access has long been cited as a
cause of streambank erosion (Kauffman and Kreade 2016, Trimble 1994). Water buffalo are well
adapted to Amazon floodplains (known as várzea), thus they were introduced in late 19th Century.
Production of buffalo has increased rapidly in the Araguari floodplain, which may have contributed to
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landscape change due to acceleration of soil erosion (Sheikh et al., 2006). Buffalo spend much of their
time wading, and we hypothesize that their daily movement from floodplain to river creates
microchannels (rills). There are many such rills along the banks of the Araguari River, especially on its
right bank, adjacent to the Amazon River. These microchannels become preferential paths to runoff and,
exacerbated by tidal dynamics, enlarge over time, some rills eventually become tributary creeks.
This paper presents how geomorphology of the lower Araguari River has evolved over the past few
years and how this has impacted the flow and water quality in the fluvial-marine system. By using
satellite imagery of this estuarine region and field measurements, our objective is to quantify the
landscape changes and to analyze its consequences in terms of (1) hydrological characteristics along
Araguari River and its main tributary (Tabaco) and distributary (Urucurituba) channels, and (2) water
quality variation by comparing measurements before and after diversion of the Araguari by the
Urucurituba Channel to Amazon River.

2 Material and Methods
2.1 Study Area
The Araguari River Watershed (ARW) has an area of about 42,000 m2 (Figure 1) and around 70,000
inhabitants (IBGE, 2016). Although the population density is low, the watershed is under anthropogenic
pressure where relevant economic activities occur. As mentioned before, hydroelectric energy
production is one of these activities, but there are others. Further upstream, especially along the Amapari
River, which is the main Araguari River tributary, many mining projects have been developed since the
1950s. These involve mining of manganese (Chisonga et al., 2012), gold (Fostier et al., 2000, Magalhães
and Souza Filho, 2012), iron and gravel (Oliveira, 2010). Another important current economic activity
in the ARW is buffalo farming, principally in the wetland estuarine areas along the lower Araguari
(Silva, 2011). The size of the herd is estimated to be 202,000 (three times more numerous than the
inhabitants of the watershed), exerting an intense local pressure on the landscape (Silva, 2011).
Sediments in the study area (from A1 to the mouth – Figure 1), have mean grain size of 0.095 µm (very
fine sand) and increase to 0.194 µm (low variance) in the estuary (Allison et al., 1995), which is typical
of an alluvial estuary with hydromorphic soil, formed from recent sediments in the Quaternary. Close
to A5, the landscape is strongly influenced by hydrography, high rainfall (> 3,000 mm per annum)
(Oliveira et al., 2010) and semidiurnal macro tides (Peres et al., 1974, MMA, 2006, Matos et al., 2012).
Besides river discharge, tidal currents, as well as wind and waves, are considered the main forcing
parameters to sediment and water flow at the mouth of the Amazon (Gensac et al. 2016), which is
located immediately south of the Araguari mouth. In recent years, tidal dynamics in the Araguari have
changed significantly. For example, the authors measured water level 60 km upstream of the Araguari
mouth (1.322ºN, 50.280ºW) in March/2012 and March/2015, both in spring tide. The amplitude between
high and low tide was 0.75 m in 2012 whereas it was 1.05 m in 2015, and the time interval between high
and low tide was only 14 minutes in 2012 versus 4.6 h in 2015 (Chagas et al., 2015).
The fluvial-marine reach of Araguari River has been little studied due to difficult access with low local
population density, thus there are few records of saline intrusion in the reach. Santos et al. (2014)
measured, among other parameters, salinity from 20 km to 60 km upstream from the river mouth in
2011. During that period, saline intrusion reached up to 40 km upstream from the mouth in dry season
(December) when measured salinity was 4.83 ppt, however, according to local people, they could not
taste salinity because it was dispersed by river mixing (Santos et al., 2014).
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Figure 2: Mean flow in Araguari River in flowmeter station at Porto Platon gauge (0°42’27”N, 51°26’20”W):
from January/1952 to August/1958 and from June/1972 to November/2015 (ANA, 2016). The horizontal line shows
the median flowrate for each month. The bottom and top of the box show the 25th and 75th percentiles. The vertical
dashed lines show one of two things: either the maximum value or 1.5 times the interquartile range of the data,
whichever is the smaller. Points more than 1.5 times the interquartile range above the third quartile and points
more than 1.5 times the interquartile range below the first quartile are defined as outliers and plotted individually.
Flowrates immediately upstream of the Urucurituba Channel for Mar/2015, Sep/2014 and Dec/2014 are
highlighted and indicated with the arrows.

Mean annual rainfall in ARW is ≈ 2389 mm/yr, but in some areas in the watershed maximum rainfall
can be up to ≈ 4100 mm/yr (Guimarães, 2006). The rainy season is from February to May and dry season
from August to November (Oliveira et al., 2010). Mean annual temperature in lower Araguari is 27.5ºC
with low seasonal variation. The Porto Platon flowmeter gauge, under responsibility of National Water
Agency (Agência Nacional de Águas – ANA), has the longest historic series of the Araguari River. It is
located about 270 km from the river mouth (Figure 1). The maximum discharge occurs from April to
June and minimum from October to December (Figure 2). During the study period (June/2013 –
March/2015), the maximum recorded flowrate was 3415.8 m3/s, on May 12, 2014, and the minimum
was 155.5 m3/s, on December 23, 2013, this range is typical of the high seasonal hydrologic variability
in ARW.
2.2 Geomorphological Changes
A temporal analysis of morphological changes in the study area was conducted with Landsat 7 (for
images from 2002 to 2012) and Landsat 8 satellite images (for images from 2013 to 2016) series, with
satellite images of 30-m space resolution. Landsat 7 series uses ETM+ (Enhanced Thematic Mapper
Plus) sensor system (Park and Stenstrom, 2006), and Landsat 8 series uses OLI (Operational Land
Imager) system (Zheng et al., 2016). The path/row are 225/059. These satellite images were acquired
from U.S. Geological Survey (USGS). These images were augmented with Google Earth time series
imagery, which is also based on Landsat data.
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2.3 Net Discharge
To evaluate hydrodynamic changes in the study area, we used measured data of flow from 2011 to 2015.
Due to difficult access, there are no previous data available for the sections of interest in this research.
Despite these limitations, measured discharge data presented herein show the modification in flow and
water mass balance in lower Araguari River.
Net discharge measurements were made at Tabaco creek, Araguari River and Urucurituba Channel
(Figure 1 and Table 1). Discharge was measured using an acoustic Doppler current profiler (ADCP), in
2011 using a RD Instruments 600 kHz WorkHorse Rio Grande, and in 2013-2015 with a Riversurveyor
M9. The ADCPs were installed on the side of moving boats. Transversal and longitudinal inclinations
of the ADCPs were kept as low as possible to reduce errors and to acquire high quality data. (Mueller
et al., 2013). In each measurement, compass calibration was done and built-in GPS was used. Pulsecoded sonar signals are transmitted along beams from the ADCP and then scattered and reflected from
moving particles back to the transducers. The transmitted frequency is compared with the frequency
received along each beam. The differences in frequency constitute a Doppler shift that is combined with
vessel speed and heading to derive a water-velocity magnitude and bearing (Dinehart and Burau, 2005).
The ADCP echo-sonar transducer was also used to determine water depth across each measured section
and thereby cross-sectional area.
A water budget was done through a numerical integration of flowrate measured (Q) throughout a
semidiurnal tidal cycle (≈12.5h) at Araguari, Tabaco and Urucurituba confluence (shown in Figure 1B).
Integration was made using software Grapher® - Golden Software, version 10.3.825. Flowrate (Q) vs
time integration gave total volume that flowed in the measuring section. These results were divided by
12.5h to obtain net discharge in each section.
Table 1: Section coordinates and measurement dates
Sections
River/Creek/Canal
Coordinates
1°19.81’N
Araguari (Santos, 2012)
50°10.97’W
1°19.86’N
Araguari (Santos, 2012)
50°13.94’W
1°19.23’N
Araguari (Santos, 2012)
50°16.28’W

2011
02/Mar
04/Jun

ADCP Measuring dates
2013
2014
–
–
–
–

2015
–
–

08/Sep

–

–

–

20/Dec

–

–

–

08/Mar
08/Jun
26/Sep
14/Dec
08/Mar
08/Jun
25/Sep
14/Dec
27/Sep
13/Dec

07/Mar
–
–
–
07/Mar
–
–
–
08/Mar
–

Araguari

1°19.12’N
50°16.54’W

08/Jun
07/Sep
07/Dec

Tabaco

1°19.38’N
50°16.98’W

09/Jun
07/Sep
07/Dec

Urucurituba

1º 10.04’N
50º 17.17’W

–
–
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2.4 Water Quality
Water samples were collected at 50 cm depth in two Araguari River locations following each day of
discharge measurements from 2011 to 2015 (Figure 1A): A1 (upstream to Urucurituba Channel) and
A5 (downstream). These sampling points were also used by Santos et al. (2014), allowing for the
comparison of water quality before and after the Urucurituba Channel appearance and enlargement.
Seventeen parameters were analyzed during each sampling event: apparent color (Cor), turbidity (Turb),
chloride (Cl), magnesium and calcium hardness (Mg-Hard and Ca-Hard), conductivity (Cond), total
dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS), total solids (TS), salinity (Sal), dissolved oxygen
(DO), nitrate (NO3-N), ammoniacal nitrogen (NH4-N), total phosphate (PO4), total coliforms (TotCol),
E. Coli (EC), and Chlorophyll-A (ChlA).
A 556 MPS model YSI multiparameter probe was used to analyse in situ conductivity, TDS, TS, salinity,
DO (YSI Environmental, 2002). Turbidity was measured by the nefelometric method by a HACH
portable turbidimeter, 2100P model (Hach Company, 1998). TotCol and EC were analyzed by enzymesubstrate test (APHA - American Public Health Assossiation et al., 2005). For total coliforms, when
results were in the method limit (Most Probable Number (MPN) ≈ 2420/100mL), this limit value (2420)
was used in tables and for statistics analyses. Spectrophotometric method (Richards and Thompson,
1952) was used to determine ChlA concentration. For other parameters, DR2800 model HACH
spectrophotometer was used. Details about methods, sample collection and preservation is available in
Hach Company (2005). Apparent color was measured by platinum-cobalt pattern method. Hardness
were measured by the calmagite colorimetric method. Nitrate was measured by the cadmium reduction
method. Suspended solids were measured by the photometric method. Total solids were calculated by
summing suspended and dissolved solids. Phosphate concentration was analyzed by the acid persulfate
digestion method, and ammoniacal nitrogen was analyzed by the Nessler method (Hach Company,
2005).
To compare water quality data from 2011 (before enlargement of Urucurituba Channel) and results of
all following years (after enlargement) a non-parametric paired Wilcoxon test (p<0.05) was applied as
the distributions of parameters were not normal (Shapiro test, p<0.05).
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Results

3.1 Morphological changes
The development of the Urucurituba Channel is readily apparent in available Google Earth time series
imagery (Figure 3). In 1995 the Urucurituba was simply a small left-bank tributary of the Amazon River.
Subsequently this small tributary extended upstream by headward erosion until in 2011 it intersected a
small right-bank tributary of the Araguari. Since then the Urucurituba has expanded dramatically
(Figures 3 and 4). Lopes (2015) analyzed historical morphological changes of the Urucurituba Channel
from May 1986 to August 2014. The author found that the channel length and water surface area
increased from 6.43 km and 0.49 km² to 31.64 km (492% relative increase) and 27.2 km² (5551%
relative increase), respectively. The highest rates of change in expansion occurred from 2006 to 2014.
During this period, the channel length relatively increased 136% and its area relatively increased 666%.
It is evident in Figure 3 that extension of the Urucurituba across the Amazon delta accelerated in 2007
through a large recently deforested patch at 1.063474°N, 50.253868°W (white narrows in Figure 3). It
appears that land use change contributed to extension of the Urucurituba Channel, and thus to the
capture of the Araguari by the Amazon. While the source of this deforestation is unknown, it is
reasonable to speculate that it was associated with buffalo farming.
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Figure 3: Development of Urucurituba Channel across the Amazon delta. Google Earth time series imagery
accessed August 2nd, 2017.

The Urucurituba Channel is evident as a tenuous and perennial connection between the Araguari River
and the Amazon River in the 2011 Landsat satellite image (Figure 4). The width of the Urucurituba
Channel, at a section approximately 1 km from its confluence into the Araguari River (arrow in Figure
4), increased from 55 m to 321 m between October 2011 and July 2016, which represents an average
increase of almost 5 m/month (60 m/year). During this period the Urucurituba Channel became the
primary inland waterway connection between the Araguari and the Amazon River. The average depth
of the Urucurituba measured in June 2015 was ≈ 13 m, and the maximum was ≈ 34 m (as deep as the
Amazon River itself near Macapá City). Similar to the abrupt changes in width, it is reasonable to
assume the depth and morphology of the Urucurituba Channel bottom changed significantly since 2011,
associated with increase in the diverted flowrate and sediment transport rates over time.
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Figure 4: Morphological changes in intersection area between Araguari River and Urucurituba Canal from 2002
to 2016. The white arrows show the width of a section of the canal. (Images center: 50.28º W, 1.16ºN, Datum WGS
84. Source: USGS. Black lines in some images are due to noise during image capture)

Heavy sedimentation at the Araguari River mouth has occurred since flow capture by the Amazon.
Intense sedimentation in the Araguari estuary can be seen from June 2013 to October 2015 (Figure 5).
Much of this accreted sediment would have been supplied by the Amazon River plume during flood
tide up the Araguari. By 2014, lower flow channels had incised into the sediments recently deposited
within the Araguari estuarine channel. The final estuarine reach of the Araguari River has been
completely closed since 2015 (Figure 5). During the field observations pioneer grasses were noticed to
be growing at the mouth of the river near the ocean from 2013 onward, and buffalo herds have been
seen crossing the river in this reach.
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Figure 5: Changes in estuary of Araguari River from 2013 to 2015. White arrows indicate areas with pioneer
grass growing in the river bed. (Images center: 50.08º W, 1.26ºN, Datum WGS 84. Source: USGS)

3.2 Changes in flow pattern – Hydrodynamics
Changes in the flow pattern of the lower Araguari region appeared as the Urucurituba Channel expanded.
Figure 6 shows the net (tidally averaged) discharge measured from 2011 to 2015 at Araguari River
downstream of Tabaco Creek, Tabaco Creek, and Urucurituba Channel (respectively points 1, 2, and 3
on Figure 1). The Araguari net discharge measured in March 2011 was 2367 m³/s. In 2014 and 2015, on
the other hand, the values for the net discharge were -256 m³/s and 100 m³/s, respectively. The negative
value indicates that the net discharge flowed upstream from the river mouth, i.e., reversed from its
original or natural direction. Note that even in 2011 there were periods of reverse flow in the lower
Araguari during flood tide, but net discharge was consistently downstream toward the Atlantic.
Reduction of net flow and net reversing flow have similarly been observed in all seasons (Figure 6).
During the rainy season (June), Araguari flowrates were 2540, 34 and -76 m3/s, in 2011, 2013 and 2014,
respectively. In September, flowrates reduced from 650 m3/s (2011) to an flow of -212 m3/s (2013). In
2014, measured flow in September became slightly positive, 21 m3/s, which represents only 3% of the
previous 3-year average flow. In December, net discharges in Araguari in 2011, 2013 and 2014 were
respectively 316, -150 and -24 m3/s.
Tabaco creek (left tributary of the Araguari River – Figures 1B and 6) has a well-defined seasonal
behavior, with periods of higher flowrate in March and June (the rainy season) and lower flowrate in
September and December (the dry season and the beginning of the transition to the rainy season), typical
of rainfall dependence in its drainage sub-basin. Interestingly, at some stages of flood tide, flow passes
upstream into the Tabaco. Finally, flows measured in the Urucurituba since 2014 demonstrate tidally
reversing flow, but overall net discharge from the Araguari towards the Amazon.
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Figure 6: Hydrodynamics parameters (minimum and maximum flow, net flow and ebb duration) in Araguari River
– Tabaco creek – Urucurituba Canal. Ebb duration (E) is related to flood duration (F) by E+F =12.5h, as a
semidiurnal tide cycle is 12.5h long.

The hydrodynamics measurements in the Urucurituba Channel from September 2014 provided data to
perform three water balances (Figure 7). The objective was to estimate exactly the main consequences
of these geomorphological changes on the Araguari River. Contributions of the upper and lower
Araguari River, the Urucurituba Channel and the Tabaco creek are included in the analysis (Figure 7).
The importance of the latter increased during this period because of the significant decrease in flowrates
in the Araguari section. For example, Tabaco creek was the primary river headwater of the Araguari
estuarine system in September 2014 and March 2015 because the Tabaco creek drains a significant area
of the Amapá lake belt of the Lago Piratuba Biological Reserve Area (Dias et al., 2016), where the
rainfall indices are among the highest in Amapá State and even in the Amazon, reaching up to 4100
mm/year in the oceanic sector (Guimarães, 2006).
The water balance shown in Figure 7 includes the total net discharges for a tidal cycle (≈ 12.5 h).
However, it was disregarded the other hydrological effects such as evapotranspiration, infiltration, and
rainfall in the balance, because the measurements were quickly conducted on 2 consecutive days (just
one day for measuring the Araguari and Tabaco flowrates and only one day for the Urucurituba
flowrate). We observed that most, if not all, of the upper Araguari River flow has been drained by the
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Urucurituba Channel into the Amazon River. In some cases (Sep/2014 and Dec/2014), the Urucurituba
Channel is also draining the flow from the Tabaco creek into the Amazon River.

Figure 7: Water mass balance of the Araguari River (values in m³/s).

According the water balance (Figure 7) the Urucurituba Channel entirely drained the water of upper and
lower Araguari River in September and December 2014 (Figure7A and 7B), resulting in Urucurituba
flowrates of 475 m3/s and 430 m3/s, respectively. During the rainy season (March 2015, Figure 7C),
approximately 97% of the net discharge upstream of the Araguari was diverted by the Urucurituba
Channel (897 m3/s), with only 3% remaining available to the estuarine region.
3.3 Water quality
The change in the hydrological pattern seems to have triggered a number of changes in water quality.
The results of the 17 physicochemical and bacteriological parameters upstream (A1) and downstream
(A5) of the Urucurituba Channel are presented in Tables 2 and 3. Point A1 is in a distant fluvial reach
of the Araguari River and, therefore, minimally affected by the tidal effect (change in elevation about
50 cm). We observed that no significant seasonal difference in water quality occurred between seasons
from 2011 to 2015 at point A1 (Table 4). Although considerable expansion of the Urucurituba Channel
occurred from 2013 to 2015, water quality for most parameters did not change significantly at point A1
compared to 2011 values, when the Urucurituba Channel was quite small. Exceptions were NO3-N,
TotCol and ChlA. Nitrate concentration was much higher in March/2011 than in the following years.
TotCol was significantly lower in March and June/2011. And phytoplankton biomass (ChlA)
concentrations in March, June and September were as much as 10 times higher in 2011 than in
subsequent years (Table 2).
In general, the results showed that the water quality changed at point A5 during the four seasonal periods
studied (Table 3). For example, the quantity of total dissolved solids increased 21620% in September
2013 compared with 2011. Salinity, which was virtually nonexistent in 2011, was frequently noticed by
the inhabitants of the community near the collection point, especially in September 2013, when it
increased by 174 times the measured value in the same period in 2011 (Table 3). In all periods, except
June (close to the maximum flowrates, Figure 2), salinity significantly increased and then decreased in
the same period of the following year. The chlorophyll A concentration was extremely high in December
2013, compared with the other years (54.9 mg/L). Furthermore, the measured NO3-N concentration in
June 2014 was 19.6 mg/L, also well above any other period analyzed. Differences in other parameters
were not so evident but it is still important to consider them in statistics analysis.
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Table 2: Water quality parameters upstream in the Araguari River (sampling point A1).
Point A1

March

Parameter

2011

June

2014

2015

2011

2013

September
2014

2011

2013

December
2014

2011

2013

2014

Turbidity (NTU)

4.7

4.3

4.8

5.5

7

4.8

4.9

5.5

6

6.6

Color (mg/L Pt-Co)

87

116

168

101

90

87

67

37

67

56

73

68

Chloride (mg/L)
Mg-Hardness
(mg/L CaCO3)
Ca-Hardness
(mg/L CaCO3)
Conductivity (µS/cm)

2.5

2.4

4.2

3

4.6

2.5

0.7

2.5

5.4

2.2

5.4

1.79

1.73

1.83

1.7

1.47

1.73

2.13

1.87

2.39

2.29

2.12

1.13

1.86

1.74

1.14

1.04

1.86

1.22

1.39

1.78

1.26

1.17

19

18

29

21

19

18

20

23

23

26

26

28

9

11

19

10

11

11

9

13

14

15

15

16

TDS (mg/L)
TSS (mg/L)

6

8

4

8

8

22

7

12

4

7

8

6

TS (mg/L)

15

19

23

18

19

33

16

25

18

12.4

23

22

Salinity (ppt)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

DO (mg/L)

6.34

7.91

6.51

7.08

7.72

7.9

5.95

6.75

6.46

7.07

6.82

5.38

NO3-N (mg/L)

3.8

0.5

0.3

0.5

0.6

0.8

0.6

0.4

0

0.8

1.1

NH4-N (mg/L)

0.3

0.44

0.42

0.22

0.39

0.29

0.17

0.22

0.64

0.19

0.21

0.16

Phosphate (mg/L)

0.57

0.42

2.22

0.9

0.3

0.33

0.73

0.27

0.43

0.53

TotCol (MPN)

86

534

649

81

1553

691

488

866

346

326

EC (MPN)

16

21

15

16

30

22

10

9

6

1

2

ChlA (µg/L)

3.43

1.01

1.02

3.58

0.34

0.34

6.48

2.22

4.49

3.15

2.66

1.79
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Table 3: Water quality parameters downstream in the Araguari River (sampling point A5.
Point A5

March

Parameter

2011

September

December

2015

2011

2013

2014

2011

2013

69.2

6.4

120

333

23

120

804

935

122

316

920

143

756

6.3

128

72.5

2.9

55.2

4.3

2.9

12.88

28.96

2.68

2.42

12.88

2.53

0.44

0

12.96

0.44

2.91

0

1.05

40

2390

571

37

89

110

21

3625

119

TDS (mg/L)

19

1500

357

18

54

67

10

2172

TSS (mg/L)

13

80

49

10

333

286

33

TS (mg/L)

32

1580

406

28

387

353

43

Salinity (ppt)

0.02

1.18

0.26

0.01

0.04

0.05

0.01

DO (mg/L)

4.42

3.06

4.48

5.72

3.67

3.91

NO3-N (mg/L)

5.8

0

0.4

0.3

NH4-N (mg/L)

0.48

1.68

1.69

0.28

Phosphate (mg/L)

0.36

1.96

TotCol (MPN)

61

2420

1733

EC (MPN)

39

10

4.21

5.54

Turbidity (NTU)

8.2

Color (mg/L Pt-Co)

173

Chloride (mg/L)
Mg-Hardness (mg/L
CaCO3)
Ca-Hardness
(mg/L
CaCO3)
Conductivity (𝛍S/cm)

ChlA (µg/L)

2014

June

2011

2013

2014

215

501

348

2136

1052

1860

1326

68.8

44

18.2

70.4

57

1.26

6.72

0.59

2.59

11.44

3.36

0.51

50

2489

278

72

30

1504

171

164

488

196

372

143

2336

560

226

1876

314

1.74

0.05

0.02

1.16

0.12

5.53

6.29

6.08

7.04

6.77

5.9

19.6

0.5

0.5

0

0.7

1.2

0.8

0.84

1.48

0.28

0.34

2.8

1.21

3.24

0.31

1.22

0.02

1.76

0.92

1.92

1

1.35

77

2420

2420

579

2420

2420

2420

187

25

15

11

4

10

22

201

13

9

8.26

4.62

3.34

2.61

7.59

5.95

4.38

54.9

13.5

6.20

2014

Downstream in the Araguari River (point A5), the Wilcoxon test showed significant differences (p <
0.05) between water quality data from 2011 and the other periods, except December 2014 (Table 4).
Conversely, a significant difference only occurred in December, when comparing 2013 to 2014 or 2014
to 2015.
Table 4: Wilcoxon test p-value to upstream (A1) and downstream (A5). Asterisks symbol refers to significant
difference (𝛼 < 5%).
Mar-11

Mar-14

Jun-11

Jun-13

A1
0.2051

A5
0.0155*

A1
-

A5
-

A5
0.0295*

A5

Jun-13

A1
0.5509

A1

Mar-14
Mar-15

0.2891

0.0021*

0.3258

0.3894

Jun-14

0.1329

0.0076*

0.8506

0.6603

Sep-11

Sep-13

A1
0.3133

A5
0.0245*

A1

Sep-13
Sep-14

0.3107

0.0012*

0.5294

Dec-11
A5

0.4238

Dec-13

A1
0.9001

A5
0.0171*

A1

A5

Dec-13
Dec-14

0.9165

0.5614

0.7581

0.0002*
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4

Discussion

4.1 Morphological changes
The connection between the Araguari and the Amazon rivers through the Urucurituba Channel appears
to have occurred at some moment between September 2010 and October 2011. Since then, the formation
of this connection has strongly accelerated, as shown in Figure 3. The expansion of the Urucurituba was
surprisingly rapid. In Colombia, the Patía River diversion to the Sanguianga River changed the location
of the Patía Delta (Restrepo and Kettner, 2012). That morphological change (diversion) took more than
40 years to complete. In the Araguari River, this diversion has taken less than five years. The impacts
on the Patía Basin included the loss of coastlands and changes in coastal vegetation and salinity, in
addition to the change in the delta. Some of those effects are also being observed in the lower Araguari.
The changes in this drainage network and landscape behave as a dynamic or transient system in
transformation. Previous studies have similarly recorded changes in discharge regime (Yu et al., 2013)
and landscape and water quality, distinguishing natural evolution and human impact on estuarine
morpho-sedimentary development (Stanley, 1996, Kolker et al., 2012, Nittrouer et al., 2012, Traini et
al., 2015).
Distributary channels along rivers are common and may be man-made or natural. Man-made canals are
built to meet agricultural demands for irrigation (Kingsford, 2000, Hauer and Lorang, 2004),
hydroelectric production (D’Anglejan and Basmadjiam, 1987), navigation, and flood reduction and
control (Nittrouer et al., 2012), among other purposes. Natural channels are the consequence of
morphodynamic processes of the watershed. It is not possible to ascribe the development of the
Urucurituba Channel and associated Araguari River diversion as the direct consequence of a single
factor, be it anthropogenic or natural. We discuss here the main factors and how they influence the
drainage pattern of the Eastern Amazon ecosystem.
Lopes (2015) suggested the growth of the Urucurituba Channel from the Amazon River to the Araguari
River primarily resulted from natural factors related to terrain, regional soil type, tidal amplitudes and
hydroclimatological actions of the contiguous Amazon, Atlantic Ocean and Araguari basins. The local
Quaternary surficial soils are very susceptible to landscape changes caused by the macrotidal regime
(tidal range higher than 4 meters). Furthermore, a powerful tidal bore, with a wave height up to 3 m
above the mean water level, was observed to propagate up the Araguari until 2012. This phenomenon
was responsible for the intense resuspension of large quantities of sediment (Wolanski et al., 2004,
Santos et al., 2005, Lubin et al., 2010, Cunha, 2013). This sediment resuspension was dependent on and
controlled by other key factors, including the close proximity of the mouths of the Araguari and the
Amazon. The macrotidal regime, the tidal bore, and the proximity between the river mouths probably
resulted in transport of a fraction of the sediment load from the Amazon River basin into the Araguari
River mouth, thereby shaping the Araguari estuarine reach (Santos, 2012, Cunha and Sternberg, 2017,).
Furthermore, Amazon sediment discharge increased between 1995 and 2013, raising sediment delivery
to the Araguari River month (Gensac et al., 2016). The reduced Araguari flow since 2011 has diminished
its ability to flush this sediment back to the Atlantic, resulting in the siltation process observed in
Araguari estuary (Figures 3 and 4). This sedimentation of the Araguari mouth imposes more resistance
to water flow toward ocean, increasing flow depth upstream. It generates hydraulic gradients that force
more flow down the Urucurituba, thereby leading to further expansion of this channel.
An extreme event may also have accelerated channel erosion rates (Cunha et al., 2015, Dosseto and
Schaller, 2016, Cunha and Sternberg, 2017). As reported by Cunha et al. (2014), the highest flowrate
ever measured (since 1952) in the middle Araguari River at the Porto Platon gauge (Figure 1B) occurred
in April 2011. The net discharge was also high (2540 m3/s) in the lower Araguari reach in June 2011
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(Figure 6). This extreme basin-wide event may have contributed to the final connection of the
Urucurituba Channel from the Araguari River to the Amazon River (Figure 3), the high flowrates in
both rivers (Araguari and Amazon) during high water in 2011 may have increased erosion rates, thereby
expanding width and the depth along the Urucurituba Channel, increasing the likelihood for capture of
Araguari flow by the Amazon.
However, anthropogenic effects, e.g., buffalo farming, river navigation, and hydropower plants installed
in series in the middle Araguari River (Santos and Cunha, 2015, Figure 1B), can be overlooked as
potential erosion accelerators. In particular, water buffalo farms, very common in the lower Araguari
floodplain, are frequently associated with landscape changes and increased sedimentation rates due to
various factors, including: soil compaction, erosion and denudation, changes in plant cover, including
the proliferation of exogenous or invasive plants, and, opening of microchannels in river banks due to
herd movements (Sheikh et al., 2006). Along both sides of Araguari River, many microchannels can be
observed and they are usually created by the movement of buffalo. These channels altered the drainage
network as they became wider and longer. Concurrently, tidal currents induce bank erosion, extending
these micro-channels. The rapid headward extension of the proto-Urucurituba through a deforested
patch of the Amazon delta in 2007 suggests that buffalo farming may have contributed to development
of the Urucurituba. Intensive buffalo farming operations (including in the LPBR – Figure 1B), with
minimal herd management, suggests buffalo farming in the Amazon and Araguari floodplains may be
the most important anthropogenic factor for the observed geomorphological changes. However, buffalo
farming is inadequate to fully explain the observed Urucurituba Channel erosion rate of 5 m/month,
thus it is likely that a combination of anthropogenic and natural factors led to development of the
Urucurituba Channel. It is reasonable to conclude that buffalo farming may have initiated Urucurituba
Channel development, but natural hydro-morphodynamic factors resulted in its rapid expansion,
allowing for capture of Araguari flow by the Amazon.
4.2 Changes in the water balance and the hydrodynamic pattern
The discharge directions changed significantly in the lower Araguari reach, downstream of the
Urucurituba Channel, between 2011 and 2013. Currently, the river water level in the estuarine reach
rises when the Araguari flows towards the ocean (Q > 0) and the level falls when it flows upstream (Q
< 0), which is an unexpected effect from the tidal dynamics and the geomorphological influences
resulting from sedimentation in the estuary. Figure 8 illustrates this behavior for March 2014 in point
A5 (Figure 1), but it happens in all the others field works since June 2013.

36

Figure 8: Flow (Q) and water level (h) in March 8th, 2014.

The Araguari River itself does not have a high sediment supply (Allison et al., 1996, Brito, 2008,
Bárbara et al., 2010, Santos et al., 2014), and the hydraulic energy of its flow was considerable before
the flow diversion. These two characteristics determined the geomorphological formation of its original
river mouth. The increasing diversion of Araguari flow into the Urucurituba Channel after 2011 initially
caused a continuous decrease in water velocity and associated increased sedimentation in the river
mouth (Santos 2012), eventually leading to blockage (Figure 5). Due to the ongoing ebb tide flow
through the Urucurituba to the Amazon, it is reasonable to expect the eventual complete closure of the
Araguari River mouth in all seasons. The same process occurred in the Platía River, in Colombia,
resulting from diversions along its watershed (Restrepo and Kettner, 2012), as well as other rivers such
as the Yellow River (Yu et al., 2013) and Nile delta (Stanley, 1996).
The diversion of Araguari flow to the Amazon has increased the relative importance of the Tabaco for
providing flow to the lower Araguari estuarine reach. Net discharge from the Tabaco has remained
reasonably constant. Prior to the diversion, Tabaco discharge in May 2005 was 229 m3/s (Matos, 2009),
which is the same order of magnitude as the Tabaco net discharge measurements in June 2013 (207
m3/s) and June 2014 (254 m3/s). Despite this, Tabaco creek has changed from a tributary, contributing
a fraction of the total flowrate (< 10%), into the main contributor to the Araguari estuarine reach. This
is further illustration of the degree of reorganization and change in the ecosystem.
The hydropower plant dams along middle Araguari River may also play a role in the hydrodynamics of
the Araguari estuary. There are many reports worldwide regarding the potential damages to estuaries
resulting from the construction of dams (Stanley, 1996, Yu et al., 2013, Traini et al., 2015), such as
increased solids retention and reduced amplitude of interannual hydrological pulses (Cunha et al.,
2013a). However, there are not enough flow data downstream from Araguari dams to evaluate if they
modified hydrological characteristics in the lower Araguari. HPP FG and HPP CC (Figure 1) were not
yet operating when the morphological change happened, thus we may not attribute it to them.
Nevertheless, since coming into operation, these two HPP dams may now have an important role in
flow control. The only dam in operation when the data presented in this study were collected was the
HPP CN, which was the first HPP to be built in the Amazon region, in 1973. HPP CN works as a
storage dam to increase energy production. Besides retaining sediments from upstream, HPP CN has a
critical role in low water season (from October to December) because it may reduce the flow delivered
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to the lower Araguari below the necessary “environmental flow” (Santos and Cunha, 2013). In these
periods, the influence on estuary hydrodynamics of the Amazon River and Atlantic Ocean increases
compared to river contributions from upstream.
4.3 Water quality and ecology
The deviation of water from the Araguari River to the Amazon caused a lower supply of fresh water
into the Araguari estuarine reach and a severe alteration of water quality (Santos e al., 2014, Cunha and
Sternberg, 2017). Our results quantify the change in flow pattern, including the hydrodynamic behavior
of the rivers, and the sudden changes in water quality (Figures 6 and 7 and Tables 2 and 3). Significant
differences in water quality were observed between 2011 and subsequent study years at sampling station
A5 downstream of the Urucurituba diversion. On the other hand, the results from the Wilcoxon
nonparametric test were non-significant (p > 0.05) regarding temporal changes in the water quality ≈
80 km upstream of the Urucurituba (point A1) for all study periods from 2011 to 2015. This suggests
that diversion of the lower Araguari to the Amazon and the associated salinization of the Araguari
estuary has not influenced Araguari water quality far upstream of the diversion.
Water quality data presented in this research correspond to a period of four years (from March/2011 to
March/2015). In the first year (2011), the connection between the Amazon and Araguari Rivers via the
Urucurituba Channel was yet incipient (Figure 3). In 2011, hydrodynamics in section 1 (Figure 1) had
a conventional behavior, i.e., the river flowed downstream toward the Atlantic Ocean in ebb tides and
upstream in flood tides. However, as demonstrated herein, by 2013 net discharge was in the upstream
direction. To better evaluate impacts of morphological and hydrological changes in water quality, it
would be useful to have measurements of water quality parameters some years before 2011. However,
pre-2011 water quality data are not available, as this is not a well-studied area of the Amazon basin.
Nonetheless, our data demonstrate the impact on Araguari water quality of flow capture by the Amazon,
and provide a baseline for future analyses of this phenomenon.
One of the most serious water quality consequences was the onset of salinization. Salt concentrations
up to 174 times greater than during September 2011 have been recorded since September 2013 in the
Araguari estuarine reach. The increased salinity is caused by the decrease in river flowrate in this
stretch, allowing saline intrusion. The combination of sedimentation and tidal effects in the river mouth
caused the entry of brackish water into the estuary. After 2013, however, closure of the Araguari mouth
by sedimentation impeded flow of saltwater up into the estuary, and contained remaining incoming
freshwater from the Araguari and Tabaco creek drainage, allowing salinity to decrease at sampling point
A5. Still, salinity remained higher in the estuary than prior to the diversion in 2011. Furthermore, the
system remains in adjustment, increased salinity was observed in the Piratuba Lake region in April 2016
(Cunha and Sternberg, 2017). Salinity is a parameter with several implications on the distribution of
organisms in the estuary, affecting the entire aquatic community (Rozas and Minelo, 2011, Anton-Pardo
and Armengol, 2012, Jiang et al., 2014). Even small increases in salt concentration may cause drastic
changes in the biodiversity and abundance of other aquatic communities, as shown by Schallenberg et
al. (2003) for zooplankton in a coastal lake.
As observed for salinity, the concentrations of suspended, dissolved and total solids at A5 increased
from June 2013 to March 2014, compared with the 2011 values. While still higher than in 2011, lower
values were observed from June 2014 to March 2015 than in the same period of the previous year (Table
3). The high solids load was expected in the estuarine reach with the sedimentation process in the river
mouth from 2013 because of the decrease in Araguari flowrate. However, the almost complete closure
of the Araguari River mouth caused a decrease in solids from 2014. It is expected that complete closure
of the Araguari River mouth and the Urucurituba Channel diversion will significantly decrease the flood
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pulse amplitude of the banks as well as the leaching rate. Therefore, the sediment load to the Araguari
River bed from the channel banks is expected to decline slowly in the next few years. Still, if sediments
are prevented from flushing to the Atlantic Ocean, then ongoing aggradation of the Araguari estuary
can be expected.
It is expected that decreased flood pulse amplitudes will also limit flooding of the estuarine basin plain,
which may lead to a proportional loss of biodiversity and primary productivity (Hauer and Lorang,
2004). As shown by Bertrand et al. (2001) and Desortová and Punčochář (2011), there is a direct
relationship between flow and phytoplankton composition and abundance, which may even surpass the
effect of nutrients. The extensive changes in the system compared with the previous natural state have
likely disorganized the estuarine ecosystem, thereby changing the aquatic biota composition, leading to
further changes in water quality. The reduced freshwater flow in the estuary may also change the
distribution of coastal aquatic species, similar to the Colorado River, where the abundance of the bivalve
mollusk, Mulinia coloradoensis, decreased drastically after damming and diverting the course of the
river in the 1930s (Rodriguez et al., 2001). Similar effects are likely to occur in the Araguari estuary
because of the hydrodynamic and biogeochemical changes observed in this study.
The ongoing consequences of the capture of the Araguari by the Amazon for this unique ecosystem are
difficult to predict because this is a complicated transient system subject to various poorly understood
factors. It is imperative that further study be conducted on: a) tidal effects, b) anthropogenic influences
(buffalo farming, navigation and hydroelectric power plants), c) climate change trends, and, d) the
drainage, complexity and fragility of these quaternary lacustrine plains. Hydro-morphological changes
continue to occur, including expansion of the Urucurituba Channel, accretion at the Araguari River
mouth, and sedimentation of the Araguari estuary. The ecosystem continues to respond to these changes,
and ecotourism and environmental services have been affected. Regional fishery production has
diminished (Dias et al., 2016), similar to the changes in shrimp productivity observed in areas of
Barataria Bay estuary (Louisiana, USA) following freshwater diversion (Rozas and Minello 2011). In
socio-environmental terms, there were human health effects in the Araguari riverine communities due
to increased salinity, which fortunately were transient and reversible in the 2013 and 2014 dry seasons.
However, after the capture of the Urucurituba Channel by Amazon River, it was noticed recent evidence
of residual salinity in these ecosystems, as a reasonable concentration of salt (0.04-0.08 ppt) in Piratuba
Lake (Cunha and Sternberg, 2017).
These complex dynamic changes necessitate improved management of the Araguari River watershed,
including updating of the LPBR management plan (Figure 1B).

5

Conclusions

The opening of the Urucurituba Channel connecting the Araguari River to the Amazon River, allowing
for flow capture of the Araguari by the Amazon, has resulted in significant landscape changes in the
Araguari estuary. This event induced sedimentation processes in the last five years, interrupting the flow
from the Araguari River mouth into the Atlantic Ocean. This process caused a long-term change in the
hydrodynamic pattern and water quality in the Araguari estuary. In specific periods (September and
December 2013, March, June and December 2014), the natural direction of estuarine net flow was
inverted to the upstream direction, most likely irreversibly changing the previous ecological equilibrium.
There is not likely any one primary cause for the opening and enlargement of Urucurituba Channel.
However, it appears that initial headward migration of the proto-Urucurituba across the Amazon delta
may be attributed to deforestation, which may possibly have been associated with water buffalo farming.
The final connection of the proto-Urucurituba with an Araguari tributary may have occurred during an
Araguari high flow event in 2011. Subsequent expansion of the Urucurituba was likely the consequence
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of complex hydro-morphodynamic processes related to tidal currents and estuarine deposition, including
blockage of the Araguari River mouth. Much of the sediment deposited in the Araguari estuary was
likely supplied by the Amazon River plume during flood tides. This sequence of events may be the first
observation of channel capture by headward erosion across the delta as a mechanism for estuarine
distributary network development.
Statistical analysis showed that diversion of the Araguari River to the Amazon River changed Araguari
River water quality 20 km downstream from the diversion channel. Most importantly, both salinity and
solids concentration were observed to increase in the Araguari estuary following flow diversion.
However, little effect on Araguari River water quality was observed 80 km upstream of the diversion
channel. It is expected that the observed changes in estuarine flow and water quality will have profound
impacts on the ecosystem of the Araguari estuary.
This study provides a foundation for future research on the ecological processes of the Araguari estuary,
especially as a comparative reference of events before and after geomorphological landscape changes
during relatively short time periods. The data generated in the present research study are also useful to
update and design new management plans for aquatic biodiversity management and conservation of this
protected basin, which require good understanding of the hydrodynamic and physicochemical
conditions of its waters.
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Artigo 2: CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA ATÍPICA EM MEANDRO FLUVIAL SOB
INFLUÊNCIA DE MARÉ E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DA ÁGUA E
ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS.
Resumo
A circulação lateral (CL) em curvaturas de rios é um dos principais fatores hidrodinâmicos que
interferem na morfologia e afetam a distribuição espacial de organismos aquáticos e
constituintes da qualidade da água. O objetivo principal deste estudo foi avaliar detalhadamente
o comportamento da CL associada a fatores hidrodinâmicos como a curvatura do rio e
geometria do canal. Esses parâmetros são relevantes para os processos de mistura
vertical/lateral, interferindo na qualidade da água. Para isso, foram feitas medições com
perfilador de corrente acústico por efeito Doppler (ADCP) em seção transversal de uma curva
no Rio Araguari. As medições ocorreram em periodicidade trimestral entre Junho/2013 e
Março/2015. Esta seção é chave por ter características importantes como estar em uma curva
do rio (raio de curvatura de 5900 m), sofrer influência de maré semidiurna com reversão de
fluxo, ter afluente na margem externa da curva e estar próxima à expansão abrupta da largura
do canal (de 850 m na seção para 1750 m, 2900 m depois). Cada medida consistiu em travessias
repetidas no transecto durante um ciclo de maré (12,5h). Após pós-processamento dos dados
hidrodinâmicos através dos softwares Matlab e Tecplot, analisou-se a circulação lateral na
preamar e baixa-mar na seção-chave estudada entre os diversos períodos sazonais medidos e
com a literatura. Ao longo do ciclo de maré, no meio da seção de estudo foram medidos quatro
parâmetros físico-químicos da qualidade da água (temperatura, sólidos totais dissolvidos,
salinidade e oxigênio dissolvido) a 0,5 e 2,0 metros de profundidade. Os resultados
hidrodinâmicos mostraram que em nenhuma das medidas de campo observou-se o padrão
helicoidal esperado de CL. Na maré vazante (jusante), em média, as linhas de corrente
ocorreram da margem externa para a interna e da superfície para o fundo. Na maré enchente,
ocorreu um padrão de CL oposto, com o fluxo secundário fluindo da margem interna para a
externa e descendente. Ocorreram estratificações em pelo menos um dos quatro parâmetros
medidos de qualidade da água (T, TDS, Sal e OD) nos períodos intermediários entre as estações
seca (Dezembro) e cheia (Junho), enquanto a foz do Rio Araguari estava conectada com o
Oceano Atlântico. Após o fechamento da foz, não foi observada estratificação nos parâmetros
analisados. As seguintes hipóteses foram testadas: a) a CL está correlacionada com parâmetros
da qualidade da água (T, TDS, Sal e OD), b) fatores físicos (curvatura, expansão, fases das
marés e sazonalidade) podem inibir a formação do padrão normal de escoamento esperado para
meandros de rios, c) nestes ambientes ocorre a estratificação de alguns parâmetros de qualidade
da água, mas condicionada às fases específicas dos ciclos semidiurnos das marés. Concluiu-se
que as intensidades dos fluxos secundários (CLs) estão correlacionadas com a maré, onde o
menor valor de Vy/Vx ocorreu na maré vazante (≈ 0,091) e maior na enchente (≈ 0,169),
sugerindo uma maior intensidade do fluxo secundário durante a fase de maré enchente. Assim,
foram considerados relevantes para o comportamento atípico do escoamento (1) a estratificação
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de parâmetros da qualidade da água (2) a presença de um afluente próximo da seção-chave (3)
a expansão da largura do rio, (4) a inversão de fluxo devido à da maré.
Palavras-chaves: curvaturas de rios, fluxo secundário, hidrodinâmica fluvial, morfologia
fluvial, fluxo helicoidal
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Abstract
The lateral circulation (LC) in river curvatures is one of the main hydrodynamic factors that
interfere in the morphology and affect the spatial distribution of aquatic organisms and
constituents of water quality. The main objective of this study was to evaluate in detail the
behavior of CL associated with hydrodynamic factors such as river curvature and channel
geometry. These parameters are relevant to vertical / lateral mixing processes, interfering with
water quality. For this, measurements were made with Doppler acoustic current profiling
(ADCP) in cross section of a curve in the Araguari River. Measurements occurred quarterly
between June / 2013 and March / 2015. This section is key because it has important
characteristics such as being in a curve of the river (radius of curvature of 5900 m), to be
influenced by semidiurnal tide with flow reversal, to have affluent in the external margin of the
curve and to be close to the abrupt expansion of the width of the channel (from 850 m in section
to 1750 m, 2900 m later). Each measure consisted of repeated crossings in the transect during
a tide cycle (12.5h). After post-processing of the hydrodynamic data through the Matlab and
Tecplot softwares, lateral circulation in the high-water and low-water was analyzed in the key
section studied between the various seasonal periods measured and with the literature. During
the tide cycle, four physicochemical parameters of water quality (temperature, total dissolved
solids, salinity and dissolved oxygen) were measured at 0.5 and 2.0 meters depth in the middle
of the study section. The hydrodynamic results showed that in none of the field measurements
the expected helical pattern of LC was observed. In the ebb tide (downstream), on average, the
current lines occurred from the external to the internal margin and from the surface to the
bottom. At the flood tide, an opposite LC pattern occurred, with the secondary flow flowing
from the inner to outer margin and downward. Stratifications occurred in at least one of the four
measured parameters of water quality (T, TDS, Salt and OD) in the intermediate periods
between dry (December) and full (June) seasons, while the mouth of the Araguari River was
connected to the Ocean Atlantic. After closing the mouth, no stratification was observed in the
analyzed parameters. The following hypotheses were tested: a) LC is correlated with water
quality parameters (T, TDS, Salt and OD), b) physical factors (curvature, expansion, tidal
phases and seasonality) may inhibit the formation of the normal flow pattern expected for
meandering rivers, c) in these environments the stratification of some parameters of water
quality occurs, but conditioned to the specific phases of the semidiurnal cycles of the tides. We
conclude that the secondary flow intensities (CLs) are correlated with the tide, where the lowest
value of Vy / Vx occurred in the ebb tide (≈ 0.091) and higher in the flood (≈ 0.169), suggesting
a higher secondary flow intensity during the flood tide phase. Thus, the presence of a tributary
near the key section (3) the expansion of the river width, (4) the inversion flow due to the tide.
Keywords: river bends, secondary flow, river hydrodynamics, river morphology, helical flow
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1

Introdução

A circulação lateral (CL) ocorre perpendicular ao fluxo normal, resultante do balanço entre forças
hidrodinâmicas e o atrito com as margens e fundo dos rios. A CL tem papel importante na dinâmica de
escoamento e na dispersão de agentes passivos ao escoamento. Destacam-se os hidrossedimentos,
nutrientes e até sementes, cada um dos quais sendo extremamente relevantes para manutenção ou
alteração da própria geomorfologia dos canais (Friedrichs e Hamrick, 1996, Keshavarzi et al., 2016,
Cunha et al., 2017). Os padrões de circulação são também importantes nos processos de mistura e
transporte de nutrientes nas dimensões vertical e lateral do canal, especialmente do fundo para a
superfície e vice-versa. Contudo, essa forçante física é pouco perceptível e pouco estuda na literatura.
Por outro lado é relevante por influenciar a produtividade primária dos ecossistemas aquáticos lóticos
(Allan e Castillo, 2007), sendo também um dos principais fatores modificadores dos leitos dos rios, os
quais potencializam outros efeitos na magnitude do fluxo longitudinal no escoamento principal. Todos
estes efeitos conjuntos, potencialmente, impactam a dinâmica de dispersão em estuários (Chant, 2002),
explicando sua alta produtividade e benefícios de serviços ambientais nestes tipos de ambientes
(Vörösmarty et al., 2010).
O funcionamento padrão do fluxo depende do momentum do escoamento (energia) se concentra na
margem externa da curva, provocando a erosão desta, enquanto na margem interna ocorre o oposto
(deposição), formando as barras. A redistribuição do momentum e o consequente fluxo secundário são
suficientes para explicar a formação dos meandros em rios (Fagherazzi et al., 2004). A consequência
desse processo é um padrão de movimento helicoidal bastante conhecido e estudado (Blanckaert and De
Vriend, 2004, Chant, 2002, Riley and Rhoads, 2012, Sukhodolov et al., 2015). O fluxo através da curva
sofre influência da força centrífuga devido à curvatura do canal, promovendo um gradiente de pressão
transversal na seção, que induz ao surgimento da circulação secundária. Isto é, a curvatura do canal
induz uma superelevação do nível da água próxima à margem externa, causando uma pressão
(escoamento lateral) na direção interna da curva, que leva ao movimento helicoidal já citado.
Outro parâmetro relevante é a curvatura do canal. O entendimento da hidrodinâmica em curvaturas de
rios apresenta também uma importância ecológica porque é um parâmetro que pode ajudar a explicar a
heterogeneidade espacial da morfologia do leito do rio e o fluxo secundário (Shields e Rigby, 2005,
Sukhodolov et al., 2015). Além disso, estes padrões de escoamento podem ser induzidos pela curvatura
dos canais, criando áreas específicas de remansos hidráulicos que induzem a formação de zonas
hidráulicas com seus respectivos padrões de correntezas muito úteis para a sobrevivência de
microrganismos aquáticos (Sukhodolov et al., 2015, Santos, 2017). Por exemplo, algumas análises
teórico-experimentais das relações entre característica do fluxo e as densidades de invertebrados
mostram que um intervalo ótimo das condições hidráulicas e das características dos substratos em rios
estuarinos é fator chave para definir a resposta ecológica das comunidades de invertebrados em relação
ao escoamento. Alguns trabalhos já mostraram que os meandros dos rios são partes intrínsecas
fundamentais dos ecossistemas fluviais (Blettler et al., 2008, Dolédec et al., 2007, Santos, 2017).
Portanto, a hidrodinâmica tende a se relacionar diretamente com os processos de nutrição na cadeia
alimentar aquática, seja pelo deslocamento e abrasão de invertebrados bentos, seja indiretamente pela
influência da disponibilidade de alimentos e concentração de oxigênio, temperatura e salinidade. Todos
estes efeitos combinados afetam a predação, a dispersão de espécies e a sua reprodução. Além disso, a
distribuição da velocidade afeta o padrão espaço-temporal das correntes, sendo uma variável física de
significativa influência sobre o comportamento das espécies presentes na coluna d’água ou na superfície
dos substratos. Do ponto de vista ecológico, os organismos mais afetados pela turbulência
hidrodinâmica, por exemplo, gastam mais energia para se manterem em posição ou se locomoverem em
busca de alimentos. Estes organismos também são influenciados pela disponibilidade de nutrientes
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transportados na coluna d´água pelas correntes e pelos gases dissolvidos que afetam o metabolismo.
Consequentemente afetam também o crescimento desses organismos.
A característica hidrodinâmica em um trecho específico do rio pode definir quais espécies habitarão
aquela seção específica (Allan and Castillo, 2007). Por exemplo, os processos ecológicos conhecidos
como dispersão hidrocórica ou hidrocoria (Cunha et al., 2017), são significativamente afetados pelas
curvaturas dos rios, onde em trechos mais sinuosos tendem a aprisionar mais as sementes e favorecer
mais a dispersão lateral, reduzindo o alcance dispersivo ou hidrocórico das sementes de longa distância.
De modo contrário, nos trechos mais retilíneos o alcance das sementes tende a ser maior e com maior
inibição da dispersão lateral. Este comportamento é relativamente bem conhecido e, portanto,
apresentando um papel fundamental na geomorfologia dos canais. Em última análise, os processos
dispersivos nos rios podem tanto controlar o processo dispersivo de sementes quanto a formação de
novas plantas podem também influenciar a formação de novas geomorfologias dos canais (Howe e
Smallwood, 1982, Merritt e Wohl, 2002, Nilsson et al., 2010, Carthey et. al., 2016). Deste modo, estas
constatações ainda justificam estudos específicos sobre o comportamento dos fluxos laterais ou
correntes secundárias em rios estuarinos, porque há muitas lacunas de conhecimento nesta área,
especialmente quando relacionados aos estudos ecológicos no estuário amazônico, impondo-se a
necessidade de aplicações de modelos numéricos para a conservação da biodiversidade tropical em
escalas geográficas adequadas para cada análise em específico (Cunha et al., 2017).
Além dos fatores ecológicos relacionados ao escoamento propriamente dito, o transporte de sedimentos
também está diretamente correlacionado com os processos de cargas de nutrientes, elementos químicos
e microrganismos dentro da cadeia alimentar e ciclos biogeoquímicos (Ward et al., 2013). Mas,
normalmente, estes processos hidrodinâmicos podem ser intensificados ou reduzidos justamente nas
curvas ou meandros dos rios. O fluxo em trechos fluvio-marinhos é ainda mais complexo do que os
ambientes lóticos considerados convencionais (rios escoando em uma única direção e que sofrem apenas
variações hidrológicas sazonais ou intra-anuais). Isto porque nos estuários ocorrem simultaneamente as
oscilações das marés associadas com mudanças diárias ou horárias de profundidade, velocidade, direção
do escoamento e até mudanças dos gradientes de densidade afetados pela salinidade (Kimmerer, 2002,
Allan e Castillo, 2007).
De acordo com Sukhodolov et al. (2015), o conhecimento sobre o fluxo turbulento em meandros de rios
ainda está incompleto, com nível de conhecimento nesse campo limitado, normalmente adquirido
através de trabalhos experimentais envolvendo modelos físicos e abordagens teóricas (Blanckaert, 2011,
Blanckaert and De Vriend, 2004, Kashyap and Constantinescu, 2012, Marion Zaramella, M., 2006, Qin
et al., 2016). Essas lacunas experimentais necessitam ser preenchidas e são importantes para alimentar
modelos que representem fidedignamente a variabilidade longitudinal do fluxo além de melhorar a
adequação de escalas físicas, principalmente ao se extrapolar para rios de grande porte, como o trecho
fluviomarinho do baixo Rio Araguari.
Por estes motivos, para se entender os processos envolvidos no transporte de matéria associados aos
ciclos biogeoquímicos em bacias de estuário (por exemplo, OD, T, TDS e pH) (Ward et al., 2013, 2015,
2016), é importante compreender primeiramente as estruturas básicas da turbulência e da hidrodinâmica
locais. No presente caso, o principal objetivo é entender com maior profundidade a importância relativa
da circulação lateral durante ciclos completos de marés semidiurnas em relação ao fluxo longitudinal
(normalmente mais conhecido e estudado) (Marion Zaramella, 2006, Webster, 2010, Ward et al., 2013,
2015, 2016). Desta forma, as medidas detalhadas de campos de velocidade e da corrente em rios são
essenciais para a análise dos efeitos das marés nos processos dispersivos em corpos d´água naturais
estuarinos. Por outro lado, será também mostrado e discutido que tais medições são complexas e difíceis
de executar por causa da característica transiente dos escoamentos nesses ambientes (Kawanisi, 2004,
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Razaz et al., 2015). No presente estudo esta é uma lacuna que se pretende preencher buscando
principalmente confirmar ou refutar algumas hipóteses gerais sobre o comportamento hidrodinâmico
em uma seção de um rio típico do estuário amazônico. Isto é, caracterizar a estrutura espaço-temporal
do escoamento ao longo de uma série de períodos sazonais e ciclos de marés. Em resumo, compreender
como a estrutura hidrodinâmica local se relaciona com as CLs e a qualidade da água, ambos
influenciados por meandros sob transformação geomorfológica intensa neste trecho da bacia do Rio
Araguari (Santos et al., 2017).
A presente contribuição lançará luz sobre novas descobertas importantes referente às interações físicas
que ocorrem nestes ambientes amazônicos, entre as quais os efeitos induzidos pela força centrífuga,
estagnação de fluxo e topografia de fundo, que tornam muito complicadas as predições quantitativas de
padrões de escoamento, limitando os estudos com uso de modelos para análise hidrodinâmica de canais
naturais. Portanto, trata-se de uma contribuição inédita que testa alguns mecanismos e o funcionamento
hidráulico de canais e suas implicações na qualidade da água. Como objetivos específicos, foram
avaliadas as transformações hidrodinâmicas e geomorfológicas específicas que ocorreram na seção
chave do canal e a variabilidade espaço-temporal da qualidade da água (T, TDS, OD e Sal). Os referidos
parâmetros da qualidade da água foram escolhidos por serem facilmente monitoráveis por sondas de
coletas contínuas e, ao mesmo tempo, se relacionam muito proximamente com processos de CL e
mistura. Assim, foram testadas as variáveis explicativas que mais contribuem para os efeitos da
hidrodinâmica e da qualidade da água, bem como especular quais seriam as potenciais consequências
ecológico-ambientais após a captura do baixo Rio Araguari pelo Rio Amazonas nos últimos 10 anos de
monitoramento (bloqueio progressivo da foz do rio).
Nossa hipótese principal é que há pelo menos três níveis de interferências físicas que podem influenciar
o padrão hidrodinâmico do fluxo secundário na seção de estudo do baixo Rio Araguari: 1) efeito das
marés que influenciam o sentido, o momento, a fase do fluxo e o período hidrológico sazonal (verão,
inverno, quadratura ou sizígia), 2) proximidade de obstáculos ou agentes físicos, afetando a
geomorfologia da seção de estudo do canal, tais como a curvatura e expansão brusca a jusante da seção
de estudo, 3) interferência do afluente Igarapé Tabaco, localizado próximo e a montante da seção de
estudo. Então, os movimentos hidrodinâmicos relacionados à CL podem estar sob efeito concorrente ou
em contracorrente do fluxo na seção de medida. A análise pressupõe que estes três entes físicos podem
atuar simultaneamente e, portanto, controlaram a CL e a variação espaço-temporal dos parâmetros da
qualidade da água (T, TDS, OD e Sal).

2

Material e Métodos

2.1 Área de estudo
O Rio Araguari está localizado na Amazônia Oriental, no Estado do Amapá/Brasil. Sua extensão
geográfica é de cerca de 600 km e sua área de drenagem na bacia hidrográfica é de aproximadamente
42 mil km2. Seu trecho fluvio-marinho, local de desenvolvimento da presente pesquisa é fortemente
influenciado pela hidrografia, alta pluviosidade (em torno de 3.000 mm ou mais nesta região) (Oliveira
et al., 2010) e macromarés semidiurnas (altura de onda entre 4,0 e 6,0 m). A precipitação média anual
na bacia é de 2389 mm, com máximas, em algumas área, de aproximadamente 5000 mm (a noroeste de
nossa área de estudo). O período chuvoso abrange os meses entre fevereiro e agosto. O período seco
entre setembro e novembro. A temperatura média anual do ar na região do baixo Araguari é de 27,5ºC,
com pouca variação ao longo do ano.
A Figura 1 mostra um resumo da resposta hidrológica resultante do padrão de distribuição das chuvas
na bacia exatamente no médio Rio Araguari. Isto é, da série histórica da vazão na estação fluviométrica
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de Porto Platon (cerca de 270 km da sua foz) (ANA, 2016). Esta estação foi aqui utilizada como estação
padrão de controle das vazões estudadas a jusante na bacia hidrográfica por apresentar a maior e melhor
série de dados para estudos na bacia do Rio Araguari, sendo também a mais importante do Estado do
Amapá. De acordo com a Figura 1 as máximas vazões ocorrem de abril a junho e as mínimas entre
outubro e dezembro. Os experimentos de campo, com o uso do ADCP, ocorreram em 210 km à jusante
da estação de Porto Platon. Os períodos de estudo foram de junho/2013 a março/2015, onde foi
observada a maior vazão máxima registrada pela estação de 3415.8 m3/s, em 12/maio/2014. Por outro
lado, a mínima vazão observada foi de apenas 155.5 m3/s, em 23/dezembro/2013, sugerindo alta
variabilidade hidrológica sazonal.

Figura 1: Vazão do Rio Araguari na estação fluviométrica de Porto Platon (0°42’27”N, 51°26’20”W), de
Janeiro/1952 a Agosto/1958 e de Junho/1972 a Novembro/2015 (ANA, 2016). A linha central de cada caixa indica
a mediana da distribuição, as extremidades inferior e superior da caixa indicam o 1º e o 3º quartil,
respectivamente. As linhas pontilhadas delimitam a distribuição de 1,5 vezes o intervalo interquartil (intervalo
entre o 1º e o 3º quartil). Os valores extremos estão indicados pelos círculos.

Nos últimos 10 anos, o Baixo Rio Araguari tem sofrido alterações significativas na sua dinâmica
hidrológica por conta da recente conexão com o Rio Amazonas através do Canal Urucurituba, ≈80 km
distante da foz do Araguari. Este canal desviou progressivamente significativa fração da água do
Araguari para o Amazonas. Algumas evidências tem confirmado que provavelmente este desvio tenha
sido a principal causa que provocou o assoreamento da foz provocando o contínuo e progressivo
bloqueio até o seu definitivo fechamento (Santos el al., 2017). As medições apresentadas aqui ocorreram
justamente no período em que esta modificação na hidrografia do Araguari estava cada vez mais
acentuada, provocando mudanças significativas do fluxo original. Por convenção, neste trabalho, a maré
enchente será considerada quando o Rio Araguari estiver fluindo no sentido montante para jusante e a
maré vazante, no sentido contrário. Apesar de ser o percurso natural, essa definição é necessária pois
atualmente, o rio “enche” (elevação do nível d´água) quando está fluindo em direção à foz e “vaza”
quando escoa para montante, por causa da significativa interferência hidráulica causada pela abertura
relativamente recente do Canal Urucurituba (Santos et al., 2017) (Figura 2).
A seção-chave estudada está distante aproximadamente 60 km da foz do rio Araguari no Oceano
Atlântico (Figura 2). Este trecho de rio onde se encontra a seção-chave possui raio de curvatura (R) de
5900 m e largura de 850 m. Logo após a seção-chave de estudo o canal se expande bruscamente, em até
1750 de largura a cerca de 2,9 km (linha azul na Figura 2) a jusante da seção-chave de monitoramento.
Neste trecho do rio há significativo efeito de marés semidiurnas. Durante as medições de junho/2014 a
março/2015 as variações de elevação do nível da água foram de 0.56 m (março/2014) a 1.42 m
(dezembro/2014).
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Figura 2: Área de Estudo: A) Trecho do Baixo Araguari no Estado do Amapá, B) Detalhe com a seção-chave de
estudo, com os eixos de orientação da velocidade na direção do fluxo (Vx, m/s, positiva no sentido do fluxo
vazante) e perpendicular ao fluxo (Vy, m/s, positivo no sentido da margem norte). Estão representas também o
fluxo do rio Araguari (Qa, m3/s, positivo no sentido indicado pela seta) e do Igarapé Tabaco (Qt, m3/s, positivo
no sentido indicado pela seta). D1 é igual a 850 metros e equivale à largura da seção de medição e D2 (=1750
metros) é a largura após a expansão canal do Rio Araguari. A distância entre D1 e D2 é de 2900m (linha azul).

2.2 Extração dos valores experimentais de velocidade
Os dados hidrodinâmicos de campo dos componentes da velocidade foram obtidos em seis datas entre
Junho/2013 e Março/2015 (Tabela 2). Foi utilizado o ADCP (Acoustic Doppler Current Profiller),
modelo RiverSurveyor M9, da SonTek/YSI para medições no transecto do Rio Araguari próximo à
confluência com o Igarapé Tabaco. O modelo Riversurveyor M9 é um ADCP de múltiplas frequências
com um feixe vertical de baixa frequência e algoritmos de configuração que se adaptam (Mueller et al.,
2013). O equipamento possui nove feixes sendo quatro com frequência de 1 MHz, outros quatro com 3
MHz e um feixe vertical de 500 kHz para medição de profundidade. Através desses feixes, o ADCP
mede as três componentes da velocidade em células individuais na vertical da coluna d’água na seção
de medição. O ADCP foi instalado em um barco que realizou travessias na seção transversal do Rio
Araguari na preamar (maior elevação do nível da água) e na baixa-mar (menor elevação do nível da
água). As velocidades são medidas através de pulsos acústicos transmitidos a partir dos transdutores do
ADCP e que, ao encontrar as partículas suspensas na água, são refletidos. A frequência do som refletido
é alterada devido à velocidade das partículas. O som espalhado é recebido pelos transdutores e a
velocidade da partícula (e do fluido, já que se assume ser a mesma) é estimada devido ao efeito Doppler.
Tabela 2: Datas das medições, marés lunares, número de travessias e duração das marés vazantes. Em setembro
de 2013 e 2014, foi medida apenas a descarga líquida, por isso não foram inseridos na tabela os números de
travessias.
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Data
8/Junho/2013
8/Junho/2014
7/Dezembro/2013
14/Dezembro/2014
7/Setembro/2013
26/Setembro/2014
8/Março/2014
7/Março/2015

Maré

N˚ de Travessias
na Preamar

N˚ de Travessias
na Baixamar

Sizígia
Quadratura
Sizígia
Quadratura
Sizígia
Sizígia
Quadratura
Sizígia

15
12
28
10
15
14

13
9
11
4
5
14

Duração da fase
da maré vazante
(h)
5,3
4,7
4,7
3,5
4,6
5,5
5,1
6,1

2.3 Obtenção dos dados numéricos para a determinação dos perfis de velocidade 3D
Os dados medidos pelos ADCP e utilizados para o perfilhamento da CL foram extraídos através de
código do MATLAB seguido por uma etapa de pós-processamento. As componentes da velocidade
medidas são denominadas de Ve (velocidade longitudinal no eixo principal do escoamento, na direção
das abcissas, crescente para leste), Vn (velocidade no eixo das ordenadas - secundário, crescente para o
norte) e Vz (velocidade na vertical, crescente para cima). Para executar a análise da circulação
secundária da curva estudada, executou-se uma rotação do eixo de orientação das velocidades, obtendose, assim, a velocidade no eixo do fluxo (Vx) e a velocidade perpendicular ao fluxo (Vy). A velocidade
vertical é a mesma para ambos as orientações. Vx e Vy foram calculados a partir de Ve e Vn para cada
medição de acordo com as equações abaixo, onde θ é o ângulo de rotação:

𝑉% = 𝑉' . cos 𝜃 − 𝑉. . sen θ
𝑉1 = 𝑉. . cos 𝜃 + 𝑉' . sen θ
A componente Vx é positiva no sentido de jusante e a componente Vy é positiva de acordo com a regra
da mão direita, ou seja, apontando o dedo indicador da mão direita para o sentido de jusante, Vy será
positiva no sentido do polegar (Figura 2).
2.4 Interpolação dos dados de velocidades nas seções
Como apresentado na Tabela 2, em cada dia de medição, foram feitas diversas travessias ao longo da
seção estudada nas marés de preamar e baixa-mar. A partir das medições para cada travessia, utilizouse código Matlab para agrupar os dados por maré (preamar e baixa-mar) e por data de medição. Com o
software Tecplot 360 EX 2013 R1 criou-se um prisma 3D da seção medida, conforme Figura 3. Os
dados das componentes da velocidade, após a rotação de eixo, foram adicionados dentro do prisma e
feita a interpolação para todo o volume usando o método Kriging (Davis, 1986). Os parâmetros de
interpolação de Kriging utilizados foram amplitude de 0,30, deriva linear de valor-zero como zero. A
amplitude é a distância a partir do qual os pontos a serem interpolados se tornam insignificante e é igual
à fração do comprimento da diagonal do volume 3D que contém os dados. Uma amplitude igual a zero
significa que qualquer ponto não coincidente ao ponto destino é estatisticamente insignificante,
enquanto uma amplitude igual a 1 implica que todos os pontos do conjunto de dados são estatisticamente
significantes para cada ponto. O valor-zero é uma medida não dimensional da variância (0 a 1) da certeza
do valor em um ponto. Um valor igual a zero especificará um perfeito ajuste dos pontos de origem
enquanto valores maiores permitirão alguma variância, amortecendo os dados (Jamieson et al., 2011).
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Figura 3: Prisma 3D gerado no Tecplot a partir de medições de profundidade e das componentes da velocidade
com ADCP na seção estudada.

Depois de interpolados os dados das componentes das velocidades nos prismas, foram feitos cortes
transversais para analisar a circulação lateral (CL) nessa curva do Rio Araguari. Os cortes foram feitos
buscando a coincidência da seção na maré de preamar e de baixa-mar do mesmo dia, para permitir
melhor comparação da circulação secundária entre as duas marés. Nos casos em que a localização
espacial dos prismas gerados não permitiu coincidência no corte da seção, fez-se o corte nas seções mais
próximas possíveis.
2.5 Medição da vazão
A descarga líquida (Q) foi medida na seção de estudo com o uso de ADCP, durante um ciclo completo
de maré semidiurna (aproximadamente 12,5h). As datas das medições são mostradas na Tabela 2. O
princípio de medição das velocidades já foi explicado anteriormente. Além da velocidade, o ADCP
mede a profundidade ao longo da seção, o que permite, através da integração dos valores de velocidade
na área do transecto, calcular a vazão média (Q) e líquida (Qnet) em cada travessia (Muste et al., 2004,
Dinehart e Burau, 2005).
2.6 Parâmetros físico-químicos da água
Durante a medição da vazão, aproximadamente a cada hora, procedeu-se com a medição dos seguintes
parâmetros físico-químicos: temperatura (T), sólidos totais dissolvidos (TDS), salinidade (Sal) e
oxigênio dissolvido (OD). O ponto de coleta foi sempre no centro da seção transversal do Rio Araguari,
conforme apresentado na Figura 2. Para a obtenção dos dados de qualidade da água foi utilizada uma
sonda multiparâmetros YSI 556, com o posicionamento dos sensores em duas profundidades: a 0,5 m e
a 2 m a partir da superfície da água. Nesta etapa, as diferentes profundidades de monitoramento
permitiram avaliar as variações espaço-temporais dos parâmetros de qualidade da água na seção-chave,
de acordo com o período sazonal e a fase da maré. Parâmetros como temperatura e salinidade são
excelentes indicadores de processos de estratificação térmica ou halina no transecto. A estratificação
tem influência direta na circulação secundária em curvatura, conforme Chant (2002).
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3

Resultados

3.1 Circulação lateral
A Figura 4 apresenta as informações principais sobre o padrão de circulação lateral na seção de estudo,
bem como os detalhes das linhas de corrente obtidas para todos os períodos medidos. Cada período de
medida está indicado na própria figura. De acordo com a Figura 2, as linhas de corrente na maré enchente
(flood tide) estão direcionadas para a margem externa da curva, enquanto na maré vazante (ebb tide),
estão direcionadas para a margem interna.
Observando a Figura 2, a seção do Araguari fica bem próxima à foz do igarapé Tabaco que também é
influenciado pela mesma maré. Assim, o Igarapé Tabaco é um afluente relevante, contribuindo
consideravelmente com a vazão total do Araguari na seção-chave (entre 0,1 a 35% da Qtotal), tanto
durante seu fluxo de entrada quanto no seu fluxo de saída. Para todos os períodos sazonais, o Igarapé
Tabaco apresentou fluxo desaguando no Araguari durante o pico da maré enchente. De modo contrário,
na maré vazante, o Igarapé Tabaco apresentava fluxo originário ou proveniente do Araguari. Contudo,
isso não ocorreu nos períodos de Março e Junho/2014. Mesmo nesses 2 meses de exceção o fluxo do
Igarapé Tabaco parece não ter sido capaz de alterar o padrão de circulação lateral (CL) na seção-chave
estudada. Isto é, em todos os períodos, continuou fluindo da margem externa para a margem interna e
de cima para baixo. Observe os detalhes da Figura 4, onde estão destacadas as vazões Qa (Araguari) e
Qt (Tabaco) e os seus respectivos sinais negativos (-) indicando sentido inverso do fluxo em relação a
jusante. Em junho de 2013 surge a maior influência do Igarapé Tabaco, numa razão de Qa/Qt ≈ 1, não
sendo mantida esta proporção nos demais períodos.

Figura 4: Comparação entre marés enchente e vazante da velocidade no sentido do fluxo (Vx, em m/s) e das linhas
de corrente na seção da curva do Rio Araguari de Junho/2013 a Março/15. O lado direito é a margem interna e
o esquerdo, a margem externa da curva do rio.
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Figura 4 (continuação): Comparação entre marés enchente e vazante da velocidade no sentido do fluxo (Vx, em
m/s) e das linhas de corrente na seção da curva do Rio Araguari de Junho/2013 a Março/15. O lado direito é a
margem interna e o esquerdo, a margem externa da curva do rio.

A distribuição da razão entre Vy/Vx para as marés enchente e vazante medidos é apresentada na Figura
5. A intensidade do fluxo secundário e a variabilidade são maiores na maré vazante do que na enchente
para todos os períodos sazonais. A maré vazante da medição de Março/2014 resultou na menor mediana
(0,068) e também menor variação entre mínimo e máximo de Vy/Vx. Por outro lado, na maré enchente
de Março/2015 foi medida a maior intensidade (mediana igual a 0,342) e variabilidade da intensidade
do fluxo lateral. Este tipo de resposta hidrológica na seção de estudo pode ser também decorrente da
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ampla variabilidade climática intra-sazonal e as interações entre o Rio Araguari e o Rio Amazonas
(Nikiema et al., 2007).
Na Figura 5 observa-se ainda uma série significativa de valores de Vy/Vx acima e bem superior ao limite
superior da distribuição (outliers ≈ 1,5 na escala do gráfico). Aproximadamente 2,4% dos valores
medidos de Vy/Vx são maiores que 1, isto é, a intensidade da velocidade lateral é mais relevante que a
velocidade longitudinal, mostrando que estes movimentos laterais, em curtos períodos de tempo da fase
da maré ou período sazonal esta contribuição lateral efetivamente tende a governar a hidrodinâmica na
seção específica de estudo. Esta evidência ficou mais clara especialmente na maré enchente de
junho/2013 e março/2015.

Figura 5: Distribuição da razão Vy/Vx ao longo dos períodos sazonais estudados para a maré vazante e enchente.
Para melhorar a análise, limitou-se a escala do eixo y até 1,6.

3.2 Qualidade da água e descarga líquida
É muito relevante, para testar as hipóteses deste trabalho, compreender como a hidrodinâmica afeta
alguns parâmetros chave da qualidade da água na seção-chave de estudo. Nas Figuras 6-9 são
apresentados os resultados desta análise, através dos gráficos que mostram simultaneamente a variação
da vazão (Q) e os parâmetros da qualidade da água, como temperatura, sólidos totais dissolvidos (TDS),
salinidade e oxigênio dissolvido (OD). Nos mesmos gráficos são apresentadas as variações dos
parâmetros de qualidade da água tanto superfície da água a 0,5 m de profundidade quanto a 2 m de
profundidade. As linhas vermelhas representam a variação do parâmetro da qualidade da água na
superfície da água e as linhas pretas representam a variação dos parâmetros da qualidade da água a 2 m
de profundidade. As amostras foram coletadas aproximadamente no centro da seção-chave de estudo.
Em linha, os gráficos são apresentados com a variação de cada um dos quatro parâmetros da qualidade
da água. Em coluna, os gráficos são apresentados com a variação sazonal dos mesmos parâmetros da
qualidade da água. Da mesma forma, podemos supor que o distanciamento entre as linhas contínuas
pretas e vermelhas representam o “grau” de estratificação do referido parâmetro da qualidade da água.
De modo contrário, quanto mais próximas as linhas, menor seria esse “grau” de estratificação ou nível
de homogeneização ou mistura da coluna d´água dentro da escala ou distância entre os pontos
geométricos de superfície de 0,5 m e a profundidade de 2 m (ou 1,5 m de distância).
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Figura 6: Parâmetros da qualidade da água medidos em 8/junho/2013 e 8/junho/2014 na seção de estudo.

Na Figura 6 é possível visualizar que tanto em junho/2013 quanto junho/2014, não foi observada
estratificação entre as profundidades medidas (teste t-student, p>0,05). A temperatura da medição de
junho/2013 apresentou um descolamento entre 10h e 13h, sendo depois anulada pela média das
medidas. Em junho/2014, entre 12h e 14h houve inversão da temperatura entre a superfície e o fundo,
fazendo que a temperatura da superfície ficasse até 0,5°C mais fria que a temperatura a 2m de
profundidade, mostrando um sinal da convecção térmica durante esse período o dia. Para TDS, as
concentrações de superfície e fundo não apresentaram diferenças entre si e mantiveram-se em
patamares baixos, oscilando entre 30 e 80 mg/L em junho/2013 e 20 a 60 mg/L em junho/2014 (teste
t-student, p>0,05). A salinidade também apresentou valores relativamente baixos, com máximo em
torno de 0,06 ppm próximo às 12h em junho/2013 (teste t-student, p>0,05). O oxigênio dissolvido
teve um comportamento que seguiu o mesmo comportamento da temperatura, mostrando correlação
entre esses dois parâmetros (p>0,05). Da mesma forma como ocorreu com a temperatura, em
junho/2013, houve a separação entre o valor medido da superfície e o do fundo próximo às 9h, e em
junho/2014, ocorreu uma inversão entre 12 e 14h, quando concentração de oxigênio foi cerca de 1,5
mg/L menor na superfície do que no fundo. Em 2014, a concentração de OD oscilou mais ao longo
do ciclo de maré comparativamente a junho/2013.
As análises da Figura 6 mostram que ocorreu um padrão que pode ser notado entre a vazão e TDS,
salinidade e OD. Em junho/2013, o valor máximo medido desses parâmetros foi observado na maré
enchente, com o rio fluindo para montante. Porém, esse comportamento é modificado no ano seguinte,
como mostram os gráficos para Junho/2014. Neles, esses parâmetros apresentam valores mais baixos
na maré vazante.
A Figura 7 mostra os resultados dos parâmetros físico-químicos monitorados para as medições
realizadas nos meses de setembro de 2013 e 2014. Para a temperatura, em setembro/2013, é possível
visualizar que a temperatura foi maior na superfície do que no fundo ao longo de quase todo o ciclo
da maré (p < 0,05, teste-t pareado). Em 2014, não houve diferença entre os estratos. Para TDS, não
houve diferença significativa no teste-t pareado (p >0,05) entre superfície e fundo. Mas na medida em
torno de 16h de setembro/2013, a concentração de TDS a superfície foi cerca de 400mg/L menor que
no fundo, retornando depois para patamares semelhantes no horário seguinte. Esse ponto de menor
concentração tanto na superfície quanto no fundo coincide com período de maior vazão vazante. Em
setembro/2014, a relação entre a vazão e a concentração foi inversa, ou seja, a maior concentração de
TDS correspondeu à maior vazão vazante, talvez influenciado pelo Rio Amazonas através do Canal
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Urucurituba (Santos et al., 2017). Além disso, os valores de sólidos dissolvidos em 2014 foram
significativamente menores que os observados no ano anterior para o mês de setembro (85 mg/L x
2604 mg/L). Para oxigênio dissolvido, não houve diferença significativa (p>0,05) para os valores
medidos na superfície e no fundo e, em todo o ciclo de maré, as concentrações registraram valores
superiores a 5,6 mg/L. Entretanto, as curvas de setembro/2013 e setembro/2014 apresentaram
comportamento inverso, comparadas com as respectivas curvas de vazão. Em 2013, o valor de OD
diminuiu com a maré vazante e em 2014, ocorreu o inverso, e a OD aumentou quando o Rio Araguari
fluía em direção ao Oceano Atlântico.

Figura 7: Parâmetros da qualidade da água medidos em 07/setembro/2013 e 26/setembro/2014 na seção de
estudo.

A Figura 8 apresenta o comportamento dos parâmetros físico-químicos ao longo do ciclo de maré em
dezembro/2013 e dezembro/2014. Nestes períodos não houve estratificação térmica. A quantidade de
sólidos dissolvidos foi significativamente maior em dezembro/2013 do que em dezembro/2014 (médias
de 1484 e 122 mg/L, respectivamente). Além disso, o pico de concentração de TDS em 2013 foi atingido
durante a maré enchente (carga oriunda de jusante) e em 2014. Mas o ponto máximo de TDS ocorreu
durante a mudança da maré enchente para a vazante. Como há correlação direta entre TDS e salinidade,
também para esse parâmetro a concentração foi expressivamente maior em dezembro/2013 do que
dezembro/2014. Não houve estratificação halina em nenhum dos dois períodos (p>0,05). Para o
oxigênio dissolvido, as concentrações foram elevadas em ambos os períodos mostrados na Figura 8, mas
com maior variação em dezembro/2013.
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Figura 8: Parâmetros da qualidade da água medidos em 07/dezembro/2013 e 14/dezembro/2014 na seção de
estudo.

Para o período de março/2014 e março/2015, os resultados dos parâmetros físico-químicos são
mostrados na Figura 9. Aqui também aparentemente houve uma “inversão térmica” em março/2014,
próximo das 12h, apesar de não haver diferença estatística significativa (p>0,05) ao longo do ciclo de
maré. Houve sim diferença estatística entre os valores de superfície e de fundo para TDS, salinidade
e OD nas medições de março/2014, mas não em março/2015. As concentrações de TDS e sal foram
maiores em 2014 do que 2015. Para OD, em março/2015, o valor mínimo foi medido durante a maior
vazão vazante do ciclo e a maior concentração de OD ocorreu no pico da maré enchente. Em
março/2014, ocorreu a relação inversa entre vazão e OD do fundo. A menor concentração de oxigênio
dissolvido ocorreu no fundo sendo medida durante a vazão enchente máxima.

Figura 9: Parâmetros da qualidade da água medidos em 08/marco/2014 e 07/março/2015 na seção de estudo.

Na Tabela 3 é mostrada uma síntese da análise cruzada entre hidrodinâmica (Q) e parâmetros da
qualidade da água (T, TDS, Sal e OD), onde pode ser observado na última coluna as condições físicas
da dinâmica estuarina se fizeram presente. Isto é, em conjunto com a evolução progressiva do bloqueio
da foz do Rio Araguari em simultaneidade com a evolução progressiva do Canal Urucurituba (Santos et
al., 2017). De acordo com teste-t aplicado entre os resultados medidos na superfície e no fundo, dividiuse a tabela em dois blocos: até Março/2014, quando a foz do Araguari ainda se conectava com o Oceano
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Atlântico, e após esse período, quando a conexão havia sido interrompida pelo acelerado processo de
sedimentação da foz, segundo Santos et al. (2017). Após o fechamento da foz, não houve estratificação
na coluna d’água em relação a nenhum parâmetro medido. Em setembro/2013, período sazonal de
transição entre a estação cheia e seca, o teste-t indicou que houve diferença entre a temperatura da
superfície e do fundo (p<0,05). Para março/2014, transição entre seca e cheia, sólidos dissolvidos,
salinidade e OD apresentaram diferença entre medidas da superfície e do fundo (p<0,05). Uma possível
consequência destes efeitos é que a seção de estudo tornou-se mais ou menos dinâmica (processo de
mistura), dependendo do período sazonal, da influência relativa da vazão do Igarapé Tabaco, da fase
maré e finalmente do bloqueio da foz do Rio Araguari. Assim o comportamento hidrodinâmico e da
qualidade da água da seção-chave do Rio Araguari apresentam-se diferentes entre si, dependendo da
fase progressiva anterior ao bloqueio da foz. Isto é, seu comportamento original foi significativamente
modificado, demonstrado pelo comportamento variante da hidrodinâmica na seção-chave. Além disso,
este efeito hidrodinâmico foi se modificando e refletiu também sobre os escalares transportados no
escoamento: T, TDS, OD e Sal (qualidade da água).
Tabela 3: Síntese da estratificação na seção de estudo de acordo com teste-t
Bloqueio
Período
T
TDS Sal OD
da Foz
Junho/2013

ns

ns

ns

ns

Setembro/2013

*

ns

ns

ns

Dezembro/2013

ns

ns

ns

ns

Março/2014

ns

*

*

*

Junho/2014

ns

ns

ns

ns

Setembro/2014

ns

ns

ns

ns

Dezembro/2014

ns

ns

ns

ns

Março/2015

ns

ns

ns

ns

Observação

Foz aberta

Nos períodos de transição (março e
dezembro), ocorreram a estratificação físicoquímica significativa em pelo menos um dos
parâmetros da qualidade da água (T em junho
de 2013) e TDS, Sal e OD nos demais
períodos. Esse período antecede ou logo após
o bloqueio definitivo da foz do Rio Araguari.

Foz
fechada

Não houve nenhum processo de estratificação
físico-química significativa para nenhum dos
parâmetros após fechamento da foz.

ns: não significativo
* : significativo para a = 5%

3.3 Análise da razão Vy/Vx sobre os parâmetros da qualidade da água e descarga líquida
Para avaliar a relação entre Vy/Vx (intensidade do fluxo secundário) e os parâmetros da qualidade da
água (T, TDS, Sal e OD) na superfície e no fundo, foram realizadas análises de regressão, representadas
pela Figura 10 (para a maré enchente) e Figura 11 (para a maré vazante). A análise de regressão linear
mostrou grau mediano ou baixo da relação linear entre a intensidade relativa do fluxo lateral (Vy/Vx)
com os parâmetros de qualidade da água analisados, mas em nenhum deles a regressão foi significativa
(a = 5%). Por exemplo, na Figura 10, na maré enchente (fundo) houve apenas correlação entre T e
Vy/Vx (R2 = 0,42, p>0,05), não ocorrendo a mesma influência para os demais parâmetros. Durante o
período de maré enchente (superfície), ocorreu o mesmo, havendo apenas uma pequena redução do
coeficiente de correlação (R2 = 0,3, p >0,05), e também sem correlações com os demais parâmetros.
Na Figura 11, na maré vazante (fundo) houve correlação entre T, TDS e Sal com Vy/vx (0,35 ≤ R2 ≤
0,54, p >0,05), não ocorrendo a mesma influência apenas para o OD. Durante o período de maré
enchente (superfície), houve correlação com todos os parâmetros com correlação significativa (0,18 ≤
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R2 ≤ 0,54, p >0,05), demonstrando apenas fraca relação de linearidade da CL para a distribuição espaçotemporal dos parâmetros da qualidade da água nestes ambientes estuarinos.

Figura 10: Relação entre os parâmetros da qualidade da água e a mediana do fluxo secundário (Vy/Vx) para a
maré enchente no fundo e superfície.
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Figura 11: Relação entre os parâmetros da qualidade da água e a mediana da intensidade do fluxo secundário
(Vy/Vx) para a maré vazante no fundo e superfície.

4

Discussão

4.1 Circulação Lateral
De acordo com Chant (2010), os 3 principais mecanismos responsáveis pelo surgimento do fluxo
secundário são: (i) a forçante de Ekman, que representa o equilíbrio dinâmico entre a fricção e a
aceleração de Coriollis, (ii) os gradientes de pressão baroclínica na seção transversal, que surgem da
advecção diferencial do gradiente de densidade longitudinal e (iii) a curvatura do fluxo, que é há muito
tempo reconhecida como responsável pelo fluxo lateral helicoidal.
Na seção de monitoramento estudada no Rio Araguari (Figura 2), a intensidade da aceleração de
Coriollis pode ser desprezada, uma vez que a área está próxima à linha do Equador (latitude próxima a
1,3°). A estratificação na coluna d’água por conta de diferenças de temperatura ou de concentração
excessivas de salinidade entre diferentes profundidades foi observada em apenas dois momentos nas
medições desses parâmetros, conforme apresentados nas Figuras 7 a 10. Sem essa estratificação, inexiste
as condições para o aparecimento dos gradientes de densidade que permitiriam a circulação lateral na
seção estudada (Chant e Wilson, 1997). Assim, dentre os três mecanismos apresentados, o único
efetivamente observado no nosso trecho de estudo é o fator físico da curvatura do canal.
A expectativa na seção estudada era que, ao fluir no trecho curvo, o Rio Araguari apresentasse um
comportamento típico esperado para esse tipo de escoamento, isto é, com fluxo em forma helicoidal no
sentido posterior à seção-chave devido à superelevação na margem externa da curva (Jamieson et al.,
2011). A diferença de nível entre as margens externa e interna deveria criar um gradiente de pressão na
seção, fazendo com que houvesse a circulação rotacional no canal através da seção (Figura 12). Este
comportamento da circulação influencia a geomorfologia do canal formando zonas de erosão e de
deposição, como mostra o modelo conceitual apresentado na Figura 12.
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Na Figura 12, na parte mais profunda da seção localiza-se a parte externa da curva (zona de erosão), e a
parte mais rasa, localiza-se a área interna (deposição). Esse padrão dinâmico também é responsável pela
abertura de tributários sempre na parte externa da curva (Riley e Rhoads, 2012). Este elemento
geomorfológico é também observado na nossa área de estudo com o Igarapé Tabaco, conectando-se ao
Araguari próximo da seção-chave de monitoramento (Figura 2).
Em condições de baixa vazão, a estrutura do fluxo secundário é consistente com o padrão helicoidal tal
como previsto por Chant (2002). Neste modelo, a força do fluxo lateral aumenta linearmente com a
variação da maré e é consistente com a viscosidade turbulenta vertical, que, por sua vez é dependente
direta da velocidade da corrente de maré (Blanckaert e De Vriend, 2004). Em momentos de alta
descarga, a intensidade relativa do fluxo lateral (Vy/Vx) é reduzida e sua estrutura vertical sofre uma
mudança fundamental durante os ciclos de maré de sizígia e quadratura. Isto é, na maré de sizígia, é
esperado que o fluxo helicoidal clássico fosse evidente, embora ficasse mais fraco do que em momentos
de baixa vazão. Mas, durante marés de quadratura seria esperada para esta seção do Rio Araguari uma
estrutura mais complexa com duas células de circulação.
Em outros estudos sobre o escoamento em trechos curvos de rios sob influência de maré tem sido
observado o padrão helicoidal (Kalkwijk e Booij, 1986, Alaee et al. 2004, Buijsman e Ridderinkhof,
2008). Outros padrões mais complexos de circulação secundária também foram observados quando há
a associação do efeito da curvatura e de gradientes de densidade (Chant, 2002, Becherer et al., 2015).
Entretanto, nesse trabalho, não foi observado em nenhum dos períodos analisados nos 2 anos de coleta
de dados hidrodinâmicos a circulação helicoidal na seção do Rio Araguari.

Figura 12: Fluxo helicoidal esperado em um trecho curvo de rio. Os detalhes a esquerda mostram o padrão de
circulação lateral esperado para as duas curvas da figura. As setas azuis representam a velocidade secundária
Vy e a vermelha, a velocidade longitudinal Vx. (Adaptado de Allan e Castillo, 2007).

Os resultados obtidos a partir das componentes da velocidade medidos pelo ADCP mostraram um
comportamento relativamente padrão, não importando o período sazonal (seco - dezembro, cheio - junho
ou intermediário – março). Durante a maré vazante, quando o sentido de fluxo do Araguari escoa para
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o oceano, o fluxo secundário fluía em direção à margem interna (seta azul na Figura 12), mas sem a
circulação pelo fundo do canal. De maneira inversa, na maré enchente, o fluxo lateral comportou-se
sempre na direção da margem externa, porém sem a circulação de fundo. Em algumas das medições,
foram identificadas partes da seção em que se formaram redemoinhos, como na maré enchente em
dezembro/2014 (Figura 4), ou uma tensão de cisalhamento, induzindo um fluxo vertical, como
observado nas marés vazante de junho/2014 (ascendente) e enchentes de dezembro/2014 (ascendente)
e março/2015 (descendente) (Figura 4). Fisicamente, há fatores que se inferem estarem associados com
tais padrões: a presença do Igarapé Tabaco, cuja vazão Qt normalmente apresentava sinal oposto ao da
Qa, a influência da fase da maré e a geometria da seção-chave do rio no trecho estudado (curvatura
seguida de expansão abrupta).
O Igarapé Tabaco, tal qual o Araguari na seção estudada, sofre influência da mesma maré. Portanto,
apresenta reversão do fluxo ao longo do ciclo da maré praticamente na mesma fase do ciclo semidiurno
(Santos et al., 2017). Assim, e por sua proximidade com a seção de estudo, o Igarapé Tabaco se apresenta
como uma fonte de entrada e de saída de fluxo tangencial ao fluxo principal pela margem esquerda do
Rio Araguari, influenciando a hidrodinâmica do escoamento lateral na seção de monitoramento do
Araguari (Figura 2). E, com base nas linhas de corrente da Figura 4, os fluxos de entrada e saída do
Igarapé Tabaco podem atuar como inibidores na geração da estrutura tridimensional do fluxo helicoidal
esperada da curva do rio (Figura 11). Durante a maré enchente do Araguari, o fluxo no Igarapé Tabaco
estava sempre desaguando no Rio Araguari. Isso pode resultar na transferência lateral de momentum
através da superfície da água, o que parece apresentar uma ação de inibição do movimento lateral que
interfere na aceleração centrífuga do fluxo principal em direção à margem externa. Por outro lado, na
maré vazante, o fluxo de saída do Rio Araguari e entrada no Tabaco podem também servir como uma
“válvula de sucção que tende a intensificar a componente Vx em detrimento da Vy”, inibindo assim a
superelevação no banco externo e, desta forma, evitando a formação da circulação secundária típica
esperada (Figura 11). Riley e Rhoads (2012) analisaram a estrutura do fluxo e a morfologia do canal em
uma curva de rio (Rio Little Wabash) com a afluência de um tributário (Riacho Big Muddy), caso
semelhante ao estudo feito no Araguari. Contudo, em região sem efeito de maré. Naquele caso, entre as
seções estudadas por esses autores, havia uma localizada logo a jusante da confluência do rio com o
riacho em que foi observada a separação do fluxo e a formação de células de circulação helicoidal. O
sentido do tributário no estudo de Riley e Rhoads (2012) é sempre entrando no sistema fluvial, tal qual
ocorre na maré enchente do Araguari. No entanto, na presente investigação não houve a formação da
circulação esperada. Aqui apresenta-se apenas o efeito de dois outros fatores que podem contribuir para
esse fenômeno.
A maré tem um papel importante devido tanto a curvatura do rio próximo da seção quanto a expansão
brusca da área lateral a jusante da seção (Figura 2). Ambos influenciam e direcionam a CL. Como o
ciclo da maré semidiurna é de aproximadamente 12,5h, das quais entre 3,5 e a 6,1 eram escoando em
direção ao oceano (Tabela 2) e, no tempo restante, o escoamento fluía no sentido contrário e em regime
transiente, este tipo de sistema típico de estuários tende a ser também responsável pela inibição da
formação da circulação do fluxo na seção. Como a vazão varia continuamente ao longo do ciclo de maré,
os vetores da velocidade tendem a seguir o mesmo comportamento, ou seja, são modificados a cada
instante deste ciclo. E esse efeito, que deveria ser avaliado à luz de em conjunto com os outros fatores
aqui apresentados, tem impedido a formação do fluxo helicoidal.
O terceiro fator que se aponta como inibidor da circulação secundária na seção de estudo é própria
geometria do Rio Araguari no trecho estudado. Como é apresentado na Figura 2, o transecto está bem
próximo do trecho em que ocorre uma expansão da largura do canal. A largura da seção estudada é de
aproximadamente 850 metros. A partir dela, o canal se expande e a largura do rio atinge 1750 metros
cerca de 2,9 km a jusante. Esse aumento da largura no trecho é da ordem de 310m/km ocorrendo a partir
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na margem direita (interna da curva). No escoamento em direção ao oceano (maré vazante), o fluxo
sofre uma expansão ao passar pela seção de estudo aumentando a intensidade da turbulência lateral
(espalhamento do escoamento) e levando à separação do fluxo, que fica evidente pela formação do banco
de sedimentos que se forma logo após a seção, conforme Figura 2. Esse resultado está de acordo com o
previsto por Wang et al. (2016) a partir de dados experimentais em laboratório. No sentido inverso, em
que o rio corre para montante, na maré, enchente, ocorre o inverso, ou uma redução brusca da área de
escoamento por causa da contrição do canal, provocando um efeito hidrodinâmico contrário ao caso
anterior de vazante. Consequentemente, ocorre um aumento da velocidade no trecho mais estreito do
rio, aumentando a turbulência e contração do escoamento com intensificação da componente Vy devido
a influência lateral proveniente do trecho mais largo do canal. Como pode ser observado na Figura 5,
tal efeito resulta em maior intensidade da velocidade através do canal (Vy) em relação à velocidade ao
longo do canal (Vx). Portanto, a razão Vy/Vx maior na maré enchente do que na vazante ocorre para
qualquer um dos períodos sazonais estudados. Tipicamente, a razão entre a Vy e Vx é menor que 10%
na maior parte do tempo. Mas esse valor pode ser maior que 1,5 (150%) por conta dos gradientes laterais
de velocidade, salinidade, turbidez e outros traçadores (Chant, 2010). Na seção estudada, como mostrado
na Figura 5, Vy/Vx ficou abaixo dos 10% em quase todas as medições realizadas na maré vazante. A
única exceção foi em Junho/2013, cujo valor foi de 11,2%. Entretanto, para a maré enchente, em nenhum
dos períodos a relação ficou abaixo dos 10%, sendo que em Março/2015, a mediana foi superior a 34%
e com grande variabilidade, com valor do 3º interquartil superior a 160%, mostrando como a turbulência
lateral foi maior e mais significativa, em acordo com o dado de vazão que também foi o maior na
enchente nesse período em relação aos demais (Figuras 4 e 5).
4.2 Efeitos da hidrodinâmica sobre a qualidade da água
De acordo com Allan e Castillo (2007), não há dissociação entre a dinâmica de transporte de nutrientes
e o movimento físico da água. A dispersão de nutrientes associados com os sedimentos, entre outros
parâmetros físico-químicos da qualidade da água, são diretamente afetados pelo padrão de circulação
hidrodinâmica. Mas também podem influenciar esse padrão, em uma via de mão dupla. Como já
comentado aqui, a circulação secundária em trechos curvos de rios pode sofrer influência de gradientes
na coluna d’água, causados pela temperatura, concentração de sal ou sedimentos dissolvidos, que
alteram a densidade do meio. Os resultados obtidos da análise dos quatro parâmetros da qualidade da
água estudados nesta presente investigação mostraram que para a maioria das medidas não houve
diferença entre os valores de superfície e de fundo. E quando ocorreu a estratificação (setembro/2013 e
março/2014), foi quando a bacia do Rio Araguari ainda apresentava uma conexão física direta e
significante com o Oceano Atlântico. Após o bloqueio da foz do Araguari, a partir de meados de 2014,
em decorrência da abertura do Canal Urucurituba, o nível de perturbação e alteração hidrodinâmico foi
tão intenso que acabou por provocar uma importante mudança na paisagem do trecho do Baixo Rio
Araguari (Santos et al., 2017), alterando inclusive o padrão da qualidade da água do Lago Piratuba
(Cunha et al., 2017).
A variação da temperatura da água no ponto de medição sofre influência da própria variação
hidrodinâmica ao longo do ciclo da maré, atingindo valores mais elevados em torno das 12h. Parte do
efeito é influenciado pela intensidade do fluxo secundário, como mostrado nas Figuras 10 e 11.
Entretanto, deve-se levar em conta a pequena variabilidade tanto sazonal quanto diária da temperatura,
resultante das características do clima na área de estudo (Oliveira et al., 2010). Este parâmetro (T),
associado com a umidade do ar local, serve como um buffer de temperatura reduzindo diferenças grandes
entre máximas e mínimas ao longo do dia e entre estações. Apesar disso, surgiram leves estratificações
entre a superfície e o fundo para o mês de setembro/2013.
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As concentrações de sólidos dissolvidos e de sal apresentam forte correlação com a vazão e Vy/Vx em
todos os períodos apresentados nas Figuras 7 a 10. Isso é esperado uma vez que TDS representa a soma
da concentração dos maiores íons dissolvidos na água, enquanto a salinidade indica a soma da
concentração de todos os íons dissolvidos. Assim, a salinidade é mais abrangente que TDS. Ainda assim,
decidiu-se apresenta-los separadamente pelo trabalho ser realizado em uma área estuarina, onde a
salinidade é um parâmetro importante e TDS fornece apenas a indicação do transporte de nutrientes
dissolvidos e que têm papel significante na biota local (Allan e Castillo, 2007).
Há um padrão observado quando se considera todos os períodos analisados para a salinidade e TDS. Os
valores medidos antes do fechamento da foz do Rio Araguari (até junho/2014) foram significativamente
maiores que os valores obtidos após esse importante evento geomorfológico. Este fato também foi
apresentado por Santos et al. (2017). Mas, naquele caso, os parâmetros foram obtidos em coletas
pontuais. Ao confrontarmos os resultados aqui apresentados com os de Santos et al. (2014) e Santos et
al. (2017), evidencia-se que a modificação geomorfológica do baixo Araguari trouxe alterações
transitórias nas concentrações de sal e TDS no trecho estudado. Em 2011, próximo ao ponto de coleta
de dados, a salinidade não foi superior a 0,02 ppm em nenhum período sazonal (que foram os mesmos
aqui analisados). Enquanto que TDS teve valor máximo de 30 mg/L no período seco (dezembro). Esses
valores máximos em 2011 foram menores que os valores medidos para qualquer dos períodos a partir
de junho/2013, especialmente para aqueles anteriores a junho/2014, antes do fechamento da foz. Tais
padrões reforçam o comportamento transiente médio da qualidade da água nesse trecho estudado,
consequência da captura do Rio Araguari pelo Rio Amazonas através do Canal Urucurituba, como
descrito por Santos et al. (2017).
A própria relação entre vazão (Q) e os parâmetros de qualidade da água ao longo do ciclo de maré foi
modificado, como evidenciado nas Figuras 7 a 10. Antes do fechamento da foz, a corrente enchente,
vinda a partir do Oceano, era responsável por elevar as concentrações de sal e TDS para os valores
máximos durante o ciclo de maré. As medidas após o fechamento mostram um comportamento inverso,
com as maiores concentrações ocorrendo na maré vazante. Ou seja, a seção estudada era influenciada
pela dinâmica estuarina a partir do Oceano Atlântico e passou a ser governada pelos efeitos de montante,
vindos da recente conexão com o Rio Amazonas, via Canal Urucurituba.
Quanto à relação das variáveis TDS e salinidade com a intensidade da circulação lateral (Vy/Vx), os
resultados das Figuras 10 e 11 e da análise de regressão linear realizada mostraram que não houve
correlação linear significativa entre a variável explicativa (Vy/Vx) e as variáveis respostas (TDS e sal).
Entretanto, do ponto de vista dos gradientes físicos necessários para os estudos da biodiversidade
aquática, o fluxo secundário deve efetivamente ser considerado em uma análise holística que leve em
conta seu efeito na dispersão de sal e transporte de nutrientes em curvaturas de rios. Como mostrado por
Shih et al. (2011), a formação de mangues em trechos curvos de rios sob efeito de maré é influenciada
pela intensidade do fluxo secundário e pela salinidade, sendo também dependente das condições
geométricas da curvatura do rio (razão largura/raio de curvatura). Esses fatores podem favorecer a
sobrevivência e distribuição de determinadas espécies em detrimento a outras. Em seu trabalho sobre a
dinâmica do fluxo e suas implicações na fauna bêntica, Sukhodolov et al. (2015) mostraram claramente
a relação entre as variáveis hidráulicas (incluindo o fluxo lateral) e a densidade e abundância de algumas
espécies de bentos. Especificamente sobre os efeitos da circulação secundária na distribuição da
salinidade, Seim et al. (2009) demonstraram também que, apesar de ser influenciada pela fluxo
secundário, o alcance da intrusão salina é mais susceptível ao tipo de maré (se de sizígia e ou de
quadratura), justificando a importância desses parâmetros na compreensão da distribuição das espécies
em ecossistemas aquáticos. Assim, apesar da média correlação entre Vy/Vx e os valores de TDS e sal,
reforça a necessidade de não se negligenciar seus efeitos em uma análise global.
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Por fim, o oxigênio dissolvido apresentou uma relação com a maré que se manteve constante em todos
os períodos analisados durante os dois anos de coletas. Em todos eles, as maiores concentrações de OD
na coluna d’água ocorreram durante a maré enchente (Figuras 7 a 10), provavelmente devido a maior
intensidade turbulenta devido a maior energia disponível nessa fase da maré (Chanson, 1995). Nessa
maré, como mostrado na Figura 5, a circulação lateral apresentou também maior intensidade,
comparativamente à maré vazante. Entretanto, a análise de regressão linear entre Vy/Vx versus OD não
mostrou correlação significativa em nenhum dos ciclos da maré (Figuras 10 e 11).
Por outro lado, o OD é um parâmetro essencial para a qualidade de ecossistemas aquáticos (Rabalais et
al., 2007). Este depende de vários processos biogeoquímicos como a degradação, dissolução/aeração e
também como resultado da reação de fotossíntese (Ward et al., 2015, Gagne-Maynard et al., 2017). Sua
concentração na água pode variar em função da temperatura, que afeta sua solubilidade. Baixas
concentrações de OD podem decorrer de elevadas concentração de matéria orgânica, que aumentam a
demanda bioquímica de oxigênio para decompô-la (Gagne-Maynard et al., 2017). Os dados obtidos
mostram que as concentrações de OD na seção de estudo foram, em quase todos os períodos, em torno
de 5 mg/L ou maior, com maiores valores em dezembro/2013, quando superou a quantidade de 8 mg/L
em alguns períodos do dia. Esse comportamento também foi observado por Santos et al. (2014), que
também mediu as maiores concentrações de OD próximo a este ponto do Rio Araguari no mês de
dezembro/2011. Porém, no mês de março/2014 as concentrações de OD atingiram, ao longo do ciclo,
valores até mesmo menores que 1 mg/L (Figura 9), provavelmente devido aos processos de mistura
vertical que tendem a elevar a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) nestes períodos. Além disso,
nesse período, as concentrações de OD na superfície e no fundo foram significativamente diferentes
(teste-t, p <0,05), sendo menor na superfície. Esse comportamento não era o esperado, já que é na
superfície que ocorre a troca atmosférica do oxigênio, além de ser a região da coluna d’água com maior
disponibilidade de luz e, portanto, com taxa de reação de fotossíntese. Mas há duas possíveis causas
para essa ocorrência. A primeira está relacionada com a elevada concentração de sólidos suspensos e
cor aparente durante esse período (Santos et al. 2017). Esses parâmetros são responsáveis por reduzir a
penetração de luz na coluna d’água, reduzindo também o efeito da fotossíntese ou efeito primer
decorrente da mistura de águas claras em águas barrentas (Ward et al., 2015). Outra possível causa da
baixa concentração de OD em março/2014 é a alta concentração de matéria orgânica presente na água
em decorrência da lixiviação das margens da Reserva Biológica (REBIO) do Lago Piratuba. Nos meses
de novembro e dezembro, é comum a ocorrência de incêndios na região da REBIO (Silva Jr, 2007). Essa
região é drenada, especialmente, pelo Igarapé Tabaco, que deságua no Rio Araguari (Figura 2). No final
do ano de 2013, ocorreu um grande incêndio na região da REBIO do Lago Piratuba. Assim, com início
do período de chuvas na região, os campos que margeiam o Igarapé Tabaco podem ter sido lixiviados
transportando essa matéria orgânica residual para dentro dos rios, elevando significativamente a carga
de matéria orgânica no Tabaco e sendo despejada por este no Araguari, próximos da seção-chave de
monitoramento. A associação entre a elevada carga de matéria orgânica e baixa penetração de luz devido
a processos de mistura podem ter reduzido drasticamente a concentração de OD, conforme medida em
março/2013.
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5

Conclusão

O presente estudo apresenta as seguintes conclusões relacionadas com os resultados hidrodinâmicos:
(1) Não houve a formação do padrão hidrodinâmico helicoidal esperado para a CL. Na maré
vazante (jusante), em média, as linhas de corrente ocorreram da margem externa para a interna
e da superfície para o fundo, sem um padrão evidente da CL.
(2) Na maré enchente, ocorreu um padrão de CL oposto, com o fluxo secundário fluindo da
margem interna para a externa e descendente para o fundo do rio. Como consequência, com
a foz do Rio Araguari ainda aberta a jusante, nos períodos de transição (março e setembro),
ocorreram estratificações em pelo menos um dos quatro parâmetros medidos de qualidade da
água (T, TDS, Sal e OD).
(3) Com a foz do rio efetivamente bloqueada a jusante, não houve estratificação significativa para
nenhum desses parâmetros estudados. Deste modo, confirmamos as seguintes hipóteses
testadas: a) a CL mostrou relativa correlação com alguns parâmetros da qualidade da água (T,
TDS, Sal e OD), mas não foi estatisticamente significativo, b) fatores físicos (curvatura,
expansão, fases das marés e sazonalidade) podem inibir a formação do padrão normal de
escoamento esperado para meandros de rios, c) nestes ambientes ocorre a estratificação de
alguns parâmetros de qualidade da água, mas condicionada às fases específicas dos ciclos
semidiurnos das marés.
(4) As intensidades dos fluxos secundários (CLs) estão correlacionadas com a maré, onde o
menor valor de Vy/Vx ocorreu na maré vazante (≈ 0,091) e maior na enchente (≈ 0,169),
sugerindo uma maior intensidade do fluxo secundário durante a fase de maré enchente.
Assim, foram considerados relevantes para o comportamento atípico do escoamento (1) a
estratificação de parâmetros da qualidade da água (2) a presença de um afluente próximo da
seção-chave (3) a expansão da largura do rio, (4) a inversão de fluxo devido à da maré.
(5) Houve correlação, em algumas fases das marés, entre CL (ou Vy/Vx) e os parâmetros da
qualidade da água. Contudo, esta correlação não se apresentou de forma genérica. Isto é,
somente em algumas fases da maré, ou na superfície ou no fundo do canal. Isso demonstra
que a CL é um parâmetro relevante para estudos de monitoramento da qualidade da água e
gestão e conservação de ecossistemas aquáticos estuarinos amazônicos. Estas informações
contribuem significativamente com esta área do conhecimento, demonstrando que os
movimentos de correntes laterais podem não somente definir as características
geomorfológicas dos canais, mas também influenciam na dinâmica da variação da paisagem
em geral da bacia hidrográfica, devendo ser levados em consideração nos estudos ecohidrológicos na região estuarina amazônica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
Ao término dessa pesquisa, verificou-se a necessidade de avançar em vários campos do conhecimento
para melhor compreender todas os impactos decorrentes das modifições observadas no estuário do Rio
Araguari.
Sob a ótica ecológica, as alterações na qualidade da água, como discutido no primeiro artigo deste
trabalho, têm influência direta na composição faunística e florística da região impactada. Modificação
nas concetrações de sal, de nutrientes, de sólidos, entre outros parâmetros, impõem ao ambiente aquático
novas condições biogeoquímicas que podem favorecer determinadas espécies em detrimento a outras.
Do ponto de vista geomorfológico, as transformações quem têm ocorrido recentemente e mensuradas
neste trabalho, tendem a continuar devido às características geológicas locais e às dinâmicas de maré
características da região. Do lado sócio-econômico e político, a relação dos agentes econômicos
presentes na bacia (dos quais destacamos a bubalinocultura, a produção de energia e a mineração) com
o poder público e a sociedade é um fator essencial para a gestão ambiental de toda a bacia hidrográfica
mas também para as famílias diretamente afetadas por todas as modificações. E, intimamente ligado os
demais fatores, a hidrodinâmica do sistema Araguari-Tabaco-Urucurituba-Amazonas é tanto causa
como consequências dos fenômenos observados, interagindo como agente físico no transporte de cargas
de matério, como agente transformador das feições morfológicas da área estudada e como agente de
resposta aos eventos hidroclimáticos das bacias Amazônica e do Araguari.
Buscando respostas no campo hidrodinâmico e da qualidade da água aos fenômenos observados e
discutidos ao longo dos dois artigos desta tese, iniciou-se o desenvolvimento de um modelo
hidrodinâmico no SisBaHiA®, mas não foi possível avançar por conta das limitações dos dados da
geometria do canal (batimetria) como mencionado na Introdução Geral. Esse é um fator essencial para
o desenvolvimento de um modelo físico computacional que represente a área de estudo.
A Figura 13 apresenta a localização da seções onde foram medidos eleveção do nível d’água e vazão no
Rio Araguari e o resultado preliminar do modelo feito no SisBaHiA® para o Junho de 2014.

Figura 13: Mapa com área modelada no SisBaHiA® e comparação dos resultados simulados (linhas contínuas)
e medidos (pontos pretos) de elevação de nível d’água em dois pontos (TG-1 e TG-2) e descarga líquida em uma
seção (DMS-1). O eixo das abscissas (eixo x) dos gráficos está em horas a contar de 0:00h do dia 05/Junho/2014.
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Nesse resultado preliminar, conseguiu-se ajuste razoavelmente satisfatório para a elevação nos dois
pontos medidos, mas, em contrapartida, a vazão simulada em DMS-1 aprensentou valores equivalentes
ao dobro dos valores medidos com o ADCP. Tal resultado indica que é necessário um aprimoramento
na malha batimétrica em todo o volume de controle de tal forma a reduzir tal discrepância física que se
reflete na saída dos resultados do modelo.
Há uma dificuldade extra na elaboração do modelo que é o regime completamente transiente da área de
estudo. Além de ser um sistema estuarino, sujeito aos efeitos da maré, as modificações geomorfológias
discutidas impõem uma dificuldade extra já que o volume de controle a ser adotado na modelagem se
altera com o tempo. Por exemplo, no início do período em que se desenvolveu o trabalho de campo
desta pesquisa, o Araguari ainda desembocava no Oceano Atlântico, mas em 2014, essa conexão já não
existia mais de forma perene, sendo completamente fechada em 2015. Olhando para o Urucurituba, a
expansão lateral dele como apresentou-se no primeiro artigo (da ordem de 60 metros por mês na seção
identificada) e a erosão de fundo que não foi medida mas se estima ser elevada, dado a vazão que escoa
por ele a partir do Araguari, são dois fatores que tornam o trabalho da modelagem mais complexa.
Tendo em vista o problema da circulação lateral conforme discutido no segundo paper, um modelo
hidrodinâmico calibrado para o trecho permitirá comparar os resultados apresentados neste trabalho e
simular os efeitos que podem estar causando o comportamento não usual que os dados mensurados
apresentaram.
Em se tratando de trabalhos futuros, como mencionado anteriormente, há um amplo campo aberto em
diversas áreas como da geomorfologia, da hidrodinâmica, da sócio-econômica e da biodiversidade e
ecologia. Muitas questões restam a serem respondidas para compreender o efeito de modificações
geomorfológicas em ecossistemas aquáticos e estuarinos. O desvio do Araguari pelo Urucurituba é um
laboratório natural e em plena transformação que serve para a compreensão dos efeitos de tal fenômeno
e há uma oportunidade impar no sentido de se buscar o entendimento desses efeitos e de suas
consequências na biota local e regional.

