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1 IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Título do projeto 
 
Título completo: Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica 
 
Título abreviado: HiBAm 
 
1.2. Convênio  
 
Convênio CNPq/IRD Acordo de Cooperação Técnica Brasil / França 
 
1.3. Processo  
 
Processo nº 910011/97-4 
 
1.4. Coordenadores 
 
Coordenador  brasileiro  (Período 1997 a 2003)  
Eurides de Oliveira 
ANA, Setor Policial Sul, Área 05, Quadra 3, Bloco L 
70610-200 Brasília DF 
Tel: 445 5210   Fax: 445 5328 
 eurides@ana.gov.br 
 
Coordenadora francesa  
Laurence Maurice Bourgoin 
IRD CP 7091  Lago  Sul 
CEP 71619-970   Brasilia D.F. 
Tel : 307 10 82    Fax : 248 53 78 
lmaurice@unb.br 
 
1.5. Áreas de Conhecimento   
Segundo tabela do CNPq (2002): 
 
1. Ciências Exatas e da Terra 

1.06.00.00-0 – Química 
1.06.03.00-0 – Fisico-Química 
1.06.04.00-6 – Química Analítica 
1.06.04.07-3 – Análise de Traços e Química Ambiental 
1.07.00.00-5 – GeoCiências 
1.07.01.00-1 – Geologia 
1.07.01.01-0 – Mineralogia 
1.07.01.03-6 – Geoquímica 
1.07.01.11-7 – Sedimentologia 
1.07.01.14-1 – Geologia Ambiental 
1.07.02.06-7 – Sensoriamento Remoto 
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3. Engenharias 

3.01.04.02-5 – Hidrologia 
3.06.03.01-3 – Balanços Globais de Matéria e Energia 
3.07.01.00-7 – Recursos Hídricos 

 
 
1.6 Período de Implantação 
 
Maio de 2001 – Dezembro de 2003 
 
1.7 Nome das instituições brasileiras 
 
O projeto HiBAm, convênio CNPq\IRD, é desenvolvido  em colaboração com vários instituições, as 
quais disponibilizam apoio e infra estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de pesquisas 
envolvidas. Assim temos como organismos brasileiros que participaram da campanha :   
 

?? A Agência Nacional de Águas - ANA: entidade sede e parceira do projeto, envolvendo 
estudos de novas tecnologias aplicadas à hidrologia. 
 

?? A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM: entidade conveniada com a ANA 
para implantação da telemetria nas estações hidrológicas da Amazônia e encarregada, através 
de contrato, da operação e manutenção da rede hidrometeorológica.  

?? Instituto de Geociências – IG, da Universidade de Brasília – UnB: parceira do projeto desde 
1997, para estudos de Geoquímica das águas e dos sedimentos da Bacia Amazônica e o 
Instituto de Ecologia, IE, parceiro desde 2002 nos estudos da produção fitoplanctônica. 

?? Programa de Geoquímica- da Universidade Federal Fluminense- que é o nosso mais novo 
parceiro científico para os estudos relacionados à geoquímica e da matéria orgânica nas águas, 
vegetações e sedimentos da Bacia Amazônica e das Várzeas e também aos estudos de 
sedimentação nos lagos de Várzea.  
 

 
1.8 Nomes dos participantes  
equipe brasileira: 
 

Antônio Cardoso Neto (ANA, Brasília) 
João Bosco Alfenas (CPRM, Manaus) 
 

equipe francesa: 
 

Laurence Maurice Bourgoin (IRD, UnB Brasília) 
Patricia Moreira Turcq (IRD, UFF, Niterói, Brasil) 
Marie-Paule Bonnet (LMTG, IRD, Toulouse) 
 

Essa campanha foi realizada no âmbito do projeto HIBAM, com recursos do IRD (aluguel do barco) e 
da ANA (combustível), sobre o trecho do Rio Amazonas entre Manaus e Santarém.  
 
1.9 Lista e papel dos participantes 
Por ordem alfabético: 
 
Brasileiros 
Antônio Cardoso Neto 
 

ANA, Brasilia Aprendizagem e acompanhamento das medições 
de vazões e de transporte sólido. 
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João Bosco Alfenas CPRM, Manaus 
 

Monitoramento e leituras das estações 
hidrométricas da rede da ANA (op. pela CPRM). 
Participação nas medições de vazão e ao estudo 
geoquímico das águas da bacia Amazônica; Ajuda 
técnica nas filtrações das águas para determinação 
do MES. 
Apoio logístico. 

Franceses 
Laurence Maurice Bourgoin IRD – Brasil 

(ANA e UnB) 
Coordenação da Campanha. 
Monitoramento da rede de estações fluviométricas, 
sedimentológicas e geoquímicas das estações de 
referencia do projeto (ORE - HIBAM) assim como 
da rede da várzea de Curuai.  
Geoquímica do mercúrio nas águas de superfície 
da bacia Amazônica. 
Estudo da várzea de Curuai; geoquímica das águas 
(rios e lagos); medições de vazões; estudo da 
sedimentação.  
Logística. 

Marie-Paule Bonnet 
 

IRD – LMTG – 
França 

Modelagem do funcionamento das várzeas do Rio 
Amazonas. Participação nas coletas e nas 
filtrações e medições hidrológicas e geoquímicas. 

Patricia Moreira Turcq IRD – Brasil 
(UFF) 

Geoquímica da matéria orgânica na bacia 
Amazônica e nas várzeas, e estudo da 
sedimentação na várzea de Curuai.  

 
 
 
1.10 Período de realização da missão 
 
07/12/2003 – 18/12/2003 
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2 – CONTEUDO  
 
2.1 Plano de trabalho desenvolvido durante a missão 
 
Dezembro de 2003         

7Negro Manaus    Chegada das equipes "Hidrologia" e "Geoquimica"   
8Solimoes Manaus - Manacapuru - Manaus Barco Medição de vazão e MES Rio Solimões em Manacapuru 

      Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Rio Solimões em Manacapuru 
9Negro Manaus - Paricatuba - Manaus Barco Medição de vazão e MES Rio Negro em Paricatuba 

      Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Rio Negro em Paricatuba 
10Amazonas Manaus - Foz Madeira       

      Barco Medição de vazão e verticais MES Careiro 
      Barco Medição de vazão e verticais MES Jatuarana 

11Amazonas 
Foz Madeira - Itacoatiara - 
Parintins        

     Barco Medição de vazão e verticais MES Rio Madeira, na foz 
      Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Rio Madeira, na foz 
      Barco MES superfície em 3 pontos (25, 50 e 75%) Rio Amazonas em Itacoatiara 

12Amazonas Parintins - Juruti       
           
      Barco 300 Medição de vazão e MES de superfície Parintins 
      Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Rio Amazonas em Parintins 
            

13  Juruti       

 Trombetas 
Juruti - Oriximiná (Trombetas) - 
Juruti Barco 300 Medição de vazão e MES de superfície Trombetas em Oriximiná 

  Varzea   
Via terrestre 
(taxi) 

Visita observadores + Coleta de água para metais, Hg, 
maiores, CO Curuai 

        Instalação estação meteorológica completa Curuai 
       estação da rede de qualidade Curuai, AT20, lençol 
       Coleta dados hidrológicos, pluviometricos e isótopos   

     
Via terrestre 
(taxi) Noite em Juruti   

14  Curuai - Juruti       

      
Via terrestre 
(taxi) 

Visita observadores + Coleta de água para metais, Hg, 
maiores, CO Tabatinga do Salé 

      
Via terrestre 
(taxi) 

Visita observadores + Coleta de água para metais, Hg, 
maiores, CO São Nicolau 
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   Se bastante fundo Voadeira  Coleta de água para MES, pH, Cond A33, A22, A21, A20, AT10, A16, A24, A19, A25 
   Se bastante fundo Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO A33, A20, AT10, A24 
     Voadeira  Estação rede qualidade A33, A20, A24 

     
Via terrestre 
(taxi) Noite em Juruti   

           
15Amazonas         

      
Via terrestre 
(taxi) 

Visita observadores + Coleta de água para metais, Hg, 
maiores, CO Curumucuri 

   
Obs.: o ADCP 1200 kHz (da ANA) 
não emitia nenhum sinal 

Voadeira 
600 Medição de vazão Igarapé do Salé em Ponto Seguro 

   Usemos o de 600 kHz que não é  
Voadeira 
600 Visita observador (MES) Ponto Seguro 

 Varzea Curuai adequado para medições de 
Voadeira 
600 

Medição de vazão 
Igarapé do Salé a montante da confl. Com Curumucuri 

   pequenos igarapés 
Voadeira 
600 

Medição de vazão 
Igarapé do Curumucuri na saída do lago 

    
Voadeira 
600 

Medição de vazão 
Igarapé do Curumucuri a montante da confluencia com Ig. Salé

     
Voadeira 
600 

Medição de vazão 
Igarapé do Salé a jusante da confluência com Curumucuri 

       Medição de vazão Entrada Igarapé Irateuá 

     
Voadeira 
600 

Medição de vazão 
Entrada Igarapé Muratuba 

       Medição de vazão Entrada Igarapé Muratubinha 
       Coleta dados hidrológicos + isótopos Óbidos 
     Barco Noite em Obidos   

16Amazonas Obidos - Santa Ninha       
     Voadeira  Coleta de água para MES, pH, Cond Óbidos 
     Voadeira  Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Óbidos 
     Barco 300 Medição de vazão e verticais MES Óbidos 

     
Voadeira 
600 Vazão Entrada Igarapé do Cassiano 

     
Voadeira 
600 Vazão Entrada Igarapé da Santa Ninha 

      
Voadeira 
1200 Coleta de água para MES, pH, Cond AI70, A11 

     
Voadeira 
1200 Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO A11 

      Voadeira Coleta de água para MES, pH, Cond A05 
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1200 

     
Voadeira 
1200 Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO A05 

17Várzea Curuai Sta Ninha - Santarem       
       Instalação de réguas CPRM (6 lances) na Olaria Boca do Lago Grande : Foz Sul 

      
Voadeira 
1200 Coleta de água para MES, pH, Cond A01bis, A02 bis, A03 bis, Amazonas (12 km) ajusante da varzea

     
Voadeira 
1200 Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Amazonas (12 km) ajusante da várzea 

     
Voadeira 
1200 Vazão - medições durante 5 horas Boca do Lago Grande : Foz Norte e Foz Sul 

           

     
Voadeira 
1200 Coleta de água para metais, Hg, maiores, CO Rio Amazonas a uns 10 km a jusante da boca do Lago Grande

     Barco 300 Noite em Santarém   
18  Santarém       

       Abastecimento Volta da equipe do IRD e Cardoso da ANA 

          Envio do material científico para Brasilia 

19  Santarém - Óbidos - Parintins       
20  Parintins - Itacoatiara       
21  Itacoatiara - Jatuarana       
22  Jatuarana - Manaus       
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2.2 Atividades desenvolvidas 
 
Essa campanha de medição, organizada pelo Projeto HiBAm de 07/12/2003 a 18/12/2003, ao longo 
dos rios Solimões, Negro, Madeira e Amazonas, foi realizada na época de estiagem, correspondente 
aos mínimos anuais de aportes líquidos e sólidos pelo Rio Amazonas. Essa campanha permitiu atender 
os objetivos dos parceiros brasileiros e franceses, em concordância com a programação do Programa 
HiBAm : 
 
Hidrologia – sedimentologia do rio Amazonas e tributarios 
Coordenação: Dra. Laurence Maurice Bourgoin 
Laurence Maurice Bourgoin, Antonio Cardoso Neto e João Bosco Alfenas 

?? Descargas líquidas e sólidas : realizar medições de vazão e amostragem de sedimentos em 
suspensão nas estações fluviométricas do projeto para avaliar os fluxos líquidos e sólidos e 
com finalidade de modelagem hidrosedimentar dos rios Solimões, Amazonas e Madeira, e de 
completar o banco de dados do projeto e da ANA. 

Medições de vazão : 
- Nas seções das estações de referência e na boca dos principais tributários (Solimões, Negro, 

Madeira e Trombetas), se realizarão 4 atravessais com início e fim das medições nos mesmos 
pontos GPS.  

Amostragens de água para medição de MES : 
- Nas seções das estações de referência para a estimativa da descarga sólida (amostragem junto com 

uma medição de vazão) : numa amostragem clássica 15 amostras foram coletadas (3 verticais de 5 
pontos) nos rios de águas brancas e uma vertical nos rios de águas pretas ou claras no meio do rio 
ou na vertical que apresenta o maior intervalo de concentração de MES (obtida a partir das leituras 
dos perfis verticais de "backscatter" do ADCP).  

- Em algumas seções suplementares, coletou-se amostras de águas de superfície para medir as 
concentrações de MES (materiais grosso e fino) em 3 pontos da seção para calibrar esses valores 
com os de refletância das imagens satélite (óticas) da área adquiridas durante o período de 
amostragem. 

 
Hidrologia, sedimentologia e geoquímica das várzeas 
Coordenação: Dra. Laurence Maurice Bourgoin 
Laurence Maurice Bourgoin, Marie-Paule Bonnet e Patricia Moreira Turcq 

?? Dinâmica hidrogeoquímica das zonas de enchente:  

Rede de monitoramento hidrológico (3 estações), sedimentológico (14 estações) e geoquímico (7 
estações) das águas da várzea do Lago Grande de Curuai.  
Objetivos: Fechamento da rede de monitoramento da qualidade das águas da várzea (problemas de 
contaminação das amostras para análises geoquímicas, devido às condições de conservação das 
amostras filtradas pelos observadores – atividade bacteriana até nas águas acidificadas a pH2 e 
contaminação durante a coleta e/ou filtração); também foi renovado o monitoramento das estações 
fluviométricas, sedimentológicas e isotópicas para mais 6 (seis) meses.  

Medições de vazão e amostragem pontuais d'água, materiais em suspensão e sedimentos nos lagos e 
igarapés da várzea do Lago Grande de Curuai para análise do pH, condutividade, temperatura, 
potencial de óxido-redução, alcalinidade, dos elementos maiores (ânions e cations), do carbono 
orgânico (dissolvido e particulado), da clorofila a e dos feopigmentos, da diversidade fitoplanctônica, 
e dos metais pesados (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb, e Hg).  

Os objetivos desses estudos são:  
i) Conhecer a heterogeneidade espacial e a variabilidade temporal das assinaturas geoquímicas 

das águas dos diferentes lagos e igarapés de uma várzea representativa do meio Amazonas;  



Programa HiBAm   /   Relatório da Campanha Amazonas – Dezembro de 2003 
 

 - 9 - 

ii) compreender a dinâmica entre as várias entradas e saídas (do rio Amazonas, do escoamento de 
sub-bacias florestais, e das chuvas diretas); 

iii) estimar as taxas de deposição em várias zonas de uma várzea piloto e;  
iv) determinar os processos maiores de transformação geoquímica dos elementos químicos nesse 

ecossistema (produção autoctona de carbono, emissão de gazes a efeito estufa, produção de 
mercúrio orgânico, especiação e áreas de retenção dos metais pesados, etc...). 

 
2.3 Palavras chave 
 
Amazonas, Solimões, Negro, Madeira, Várzeas, Bacia Amazônica, Brasil,  
Hidrologia, Sedimentologia, Geoquímica, Elementos maiores, Carbono, Metais traço, 
Sensoriamento Remoto,   
Modelagem hidrodinâmico e sedimentar 
 
 
3 – PRINCIPAIS RESULTADOS 
 
3.1 Indicadores de desempenho – Produção cientifica 
 
Os principais resultados obtidos durante essa campanha de medição e amostragens foram:   

?? Avaliar os fluxos líquidos e sólidos em época de estiagem;   
Ao total 106 medições de vazão e perfis ADCP foram realizadas em 9 estações do projeto HIBAM 
ao longo dos rios principais (38), nos igarapés da várzea de Curuai (25) e na foz norte e sul da 
boca do Lago Grande, durante 5 horas continuas (43). Onze perfis verticais com coleta de águas 
distribuídas na coluna de água foram realizados ao longo dos rios Solimões, Negro, Madeira e 
Amazonas para estudar a distribuição vertical das concentrações em MES nas seções em época de 
estiagem. 

?? Coletar novos dados de hidrologia e sedimentologia para a modelagem hidrosedimentar dos rios 
Solimões, Madeira e Amazonas;   
As concentrações de material em suspensão (medição da fração fina e das areias) foram 
determinadas em um total de 5 estações de medições de vazão, com uma media de 15 amostras por 
estação (5 pontos em 3 verticais), exceto nos rios de águas claras (Trombetas) e pretas (Negro), 
onde foi realizado somente uma vertical devido à homogeneidade da distribuição das partículas na 
coluna de água. 

?? Melhorar o conhecimento das dinâmicas hidrológica e geoquímica das várzeas do rio 
Amazonas  
Ao total foram coletadas 20 amostras de água nos rios Negro, Solimões, Madeira e Amazonas, 
assim como na várzea do Curuai para o estudo dos parâmetros físico-químicos clássicos (T, pH, 
condutividade, alcalinidade e MES) e 13 amostras de água em condições limpas para as análises 
dos ânions, cations, metais traço, mercúrio, carbono orgânico; 13 amostras de água de superfície 
foram coletadas para a determinação da clorofila e 6 para a determinação das espécies 
fitoplanctônicas. As análises de elementos maiores e traço serão feitas na Universidade de 
Brasília, no LAGEQ (do Pr. Geraldo Boaventura) em intercalibração com o laboratório francês do 
projeto em Toulouse (LMTG, Université Paul Sabatier).  
As medições de vazão nos braços de entrada e saída das águas do Rio Amazonas foram realizadas 
durante 6 horas para acompanhar o efeito da maré que, nessa época, tem uma influência 
importante sobre a vazão medida na saída da várzea.   
Naquela época, só os igarapés do Salé, Muratuba, Santa Ninha e da foz N e S apresentaram um 
intercâmbio de águas com o Rio Amazonas.  
Todas as estações da rede de monitoramento hidrológico, sedimentológico e geoquímico das águas 
da várzea do Lago Grande de Curuai foram visitadas e aprovisionadas em novo material para 
assegurar as medições de nível de águas e da pluviometria, assim como as coletas para analises de 
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MES e isótopos estáveis, até o mês de março de 2004, data prevista da próxima campanha 
HIBAM na área. 

?? Atualizar o banco de dados ANA – HIBAM; todos os resultados serão integrados no banco de 
dados do projeto e os resultados tratados de hidrologia e sedimentologia serão disponibilizados 
nos sites da ANA e do IRD, na pagina do projeto HIBAM. 

 
 
3.1.1. Medições de vazão e amostragem de MES dos rios e afluentes 
 
As 106 medições de vazão foram nas estação fluviométrica do projeto HIBAM ao longo dos rios 
Solimões, Negro, Foz do Madeira, Trombetas e Amazonas assim como na foz dos principais afluentes 
e nos igarapés de comunicação da várzea de Curuai com o Rio Amazonas (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Mapa de localização dos pontos de medições hidrológicas da campanha HIBAM de 
dezembro de 2003. 



Programa HiBAm   /   Relatório da Campanha Amazonas – Dezembro de 2003 
 

 - 11 - 

Distâncias ao longo do rio Amazonas 
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Rio Solimões em Manacapuru (a) 
As cinco medições realizadas em 08/12/2003 apresentaram uma seção do tipo retangular, com apenas 
um canal apresentando profundidade média em torno de 21 metros e largura de 3.165 metros. A 
velocidade média da corrente foi de 1,13 m/s na direção preferencial de 106º, ou seja, no sentido de 
WNW para ESE. Descarga média de 75.285 m³/s com desvio padrão de 0,82%. Distribuição bastante 
homogênea da intensidade do sinal, variando de cerca de 110 decibéis nas proximidades do fundo a 
aproximadamente 80 decibéis no seio da seção de escoamento. 

 
 

aa..  SSooll iimmõõeess  eemm  MMaannaaccaappuurruu  0088//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  7755  228855  mm³³//ss  
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Rio Negro em Paricatuba (b) 
Foram feitas cinco medições em 09/12/2003. Essas medições mostraram uma seção mista com um 
canal profundo (profundidade máxima de 44 metros) próximo à margem direita, e acusaram uma 
velocidade média de 0,23 m/s. As maiores velocidades (cerca de 0,5 m/s) foram observadas na 
superfície do canal próximo à margem direita. Em média, observou-se que a corrente ocorreu em uma 
direção preferencial de 105º (WNW-ESE). A largura média da seção durante essas medições foi de 
2.902 metros para uma área de aproximadamente 78.309 m2. A vazão média obtida foi de 17.547 m³/s 
com um desvio padrão de 2,73%. Uma intensidade de sinal por volta de 100 decibéis manteve-se 
persistente ao longo de todo o fundo da seção, ao passo que em toda a superfície a intensidade 
conservou-se inferior a 60 decibéis. Na porção mais interna do canal próximo à margem direita, 
percebeu-se um espalhamento maior da intensidade de sinais superiores a 100 decibéis. 

bb..  NNeeggrroo  eemm  PPaarriiccaattuubbaa    0099//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  1177  554477  mm³³//ss  
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Rio Amazonas no Paraná do Careiro (c)  
 
Quatro medições realizadas em 10/12/2003. Seção do tipo “U”, com profundidade média da ordem de 
13,50 metros, e largura média de 741 metros. A área média da seção foi de 9.936 m2. As quatro 
medições apresentaram uma vazão média de 6.871 m3/s, com um desvio padrão de 1,45%. A corrente 
apresentou-se com uma velocidade média de 0,69 m/s no sentido preferencial de 130º (WNW-ESSE).  
Quanto às intensidades do sinal, observou-se uma grande região homogênea de cerca de 70 decibéis 
no cerne da seção, e uma variação de 90 a 110 decibéis no fundo. 
 

cc..  AAmmaazzoonnaass  nnoo  PPaarraannáá  ddoo  CCaarreeii rroo    1100//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  66  887711  mm³³//ss  
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Rio Amazonas em Jatuarana (d) 
 
As duas medições realizadas em 10/12/2003 mostraram uma seção mista com um canal profundo 
(profundidade máxima superior a 50 metros) na porção direita da seção. A média das duas vazões 
medidas foi de 86.067 m3/s, com um desvio padrão de 0,25%. Durante as medições, foram medidos os 
seguintes valores médios: largura de 2.623 m, área de 83.696 m2 e profundidade de 32 metros. A 
corrente apresentou-se com velocidade média de 1,03 m/s e direção preferencial de 122º. Com relação 
à intensidade do sinal, a seção mostrou distribuição bastante homogênea no interior da massa fluida de 
aproximadamente 80 decibéis. Já no fundo, apresentou intensidade variando de 90 a 110 decibéis. 
 

dd..  AAmmaazzoonnaass  eemm  JJaattuuaarraannaa    1100//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  8833  669966  mm³³//ss  
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Rio Madeira na Foz (e)  
 
Cinco medições efetuadas em 11/12/2003. Seção mista com um canal em “V” e extensão da planície 
de inundação na margem direita. Largura média de 1.673 metros, área da seção de 19.381 m2 e 11,6 
metros de profundidade média. A vazão média das cinco medições apresentou um desvio padrão de 
1,29% em torno de um valor de 12.354 m3/s. A corrente mostrou-se com uma direção preferencial de 
30,5º e velocidade média de 0,64 m/s. Intensidade de sinal de aproximadamente 70 decibéis 
uniformemente distribuída por toda a seção. O fundo do canal apresentou intensidade em torno de 100 
decibéis. 
 

ee..  MMaaddeeii rraa  nnaa  FFoozz    1111//1122//22000033  
QQttoottaall  ==    1122  335544  mm³³//ss  
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Rio Amazonas em Itacoatiara (f)  
 
As duas medições realizadas em 11/12/2003 apresentaram uma seção do tipo “U”, com área de 
103.351 m2, largura de 1.558 m e profundidade média de 66 metros. As medições mostraram corrente 
com velocidade média de 1,04 m/s no sentido de 135º. A descarga medida foi de 107.845 m3/s com 
um desvio padrão de 1,12%. Os sinais indicaram uma distribuição variando ininterruptamente de 125 
dB no fundo a 70 dB na superfície. 
 

ff..  AAmmaazzoonnaass  eemm  IIttaaccooaattiiaarraa    1111//1122//22000033  
QQttoottaall  ==    110077  884455  mm³³//ss  
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Rio Amazonas em Parintins (g)  
 
Ambas as medições feitas em 12/12/2003 apresentaram uma seção de geometria mista com um 
profundo canal em “V” na margem direita passando para um canal mais raso na margem esquerda, 
também em formato de “V”. Profundidade máxima em torno de 65 metros no canal da direita e cerca 
de 40 metros no da esquerda. A média das larguras das duas medições foi 3.290 metros. A 
profundidade média da seção foi de 37 metros, e sua área de 120.847 m2. Foi medida uma vazão de 
107.393 m3/s, com um desvio padrão de 1,15%. Os interiores dos dois canais apresentaram 
intensidades variando de 60 a 80 decibéis. A intensidade no fundo variou de 100 a 115 decibéis. 
 

gg..  AAmmaazzoonnaass  eemm  PPaarriinnttiinnss    1122//1122//22000033  
QQttoottaall  ==    110077  339933  mm³³//ss  
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Rio Trombetas em Oriximiná (h)  
 
Foram feitas sete medições em 13/12/2003. A seção, com 8.631 m2 em forma de “U”, apresentou um 
espraiamento suave na margem esquerda, e uma profundidade média de 8 metros. A máxima 
profundidade foi de 16 metros no setor central da seção, e a largura média medida foi de 1.038 metros. 
O escoamento apresentou-se de maneira bastante caótica, com velocidades bastante baixas em todas as 
direções. A média das vazões foi de 148 m3 /s, com um desvio padrão de 154,56 %. Infere-se que tal 
comportamento nessa época do ano deve-se à influência do Rio Amazonas a jusante que atua como 
uma barragem hidraulica. A intensidade do sinal mostrou-se bastante uniforme no fundo do canal, por 
volta de 110 decibéis.No núcleo da seção, variou de 60 a 80 decibéis no sentido da superfície para o 
fundo. 
 

hh..  TTrroommbbeettaass  eemm  OOrriixxiimmiinnáá    1133//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  114488  mm³³//ss  
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Rio Amazonas em Óbidos (h)  
 
Cinco medições feitas em 16/12/2003. Seção em forma de “U”, com largura média de 2.425 metros, 
área de 120.541 m2 e profundidade média de 50 metros. Direção preferencial da corrente de 145º, com 
velocidade média da ordem de 0,98 m/s. A vazão medida foi de 117.916 m3/s, com desvio padrão de 
0,93%. Intensidade do sinal variando de 135 decibéis no fundo a 60 decibéis na superfície. 
 

ii ..  AAmmaazzoonnaass  eemm  ÓÓbbiiddooss    1166//1122//22000033  
QQttoottaall  ==  111177..991166  mm³³//ss  
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A tabela seguinte apresenta uma síntese de todos resultados das medições de vazão realizadas assim 
como os resultados das medições das concentrações em material em suspensão (MES) no meio de 
cada seção amostrada. 
 

 
Rio e  

Estação 

 
Data 

 
Cota 
(m) 

 
Nº de 
Mediç

ões 

 
Q Total 
(m3/s) 

 
dQ 

 
Dif. 

Balanço 

MES de 
superfície 

(mg/l) 
50% seção 

Rio Solimões em 
Manacapuru  

08/12/2003 10.23 5 75.285 

 

0,82% 

 

____ 167,5 

Rio Negro em Paricatuba 09/12/2003 19.24 5 17.547 

 

3,89% ____ 6,6 

Rio Amazonas no Paraná do 
Careiro 

10/12/2003  4 6.871 

 

1,42% ____ -- 

Rio Amazonas em Jatuarana 10/12/2003  2 86.181 

 

0,17% ____ -- 

Rio Madeira na Foz 11/12/2003  5 12.354 

 

1,28% ____ 96,5 

Soma dos formadores do 
Amazonas 

   105 186    

Rio Amazonas em Itacoatiara 11/12/2003 5.78 2 107.845 1,27% 2,33% 87,0 

Rio Amazonas em Parintins 12/12/2003  2 107.393 0,90% -0,43% 81,7 

Rio Trombetas em 
Oriximiná 

13/12/2003  7 148 

 

524 % ____ 7,0 

Rio Amazonas em Óbidos 16/12/2003 1.90  

 15/12/03 

5 117.916 

 

0,93% ____ 98,1 

Tab. 3.1.1 Resultados das medições de vazão realizadas nas seções dos principais rios nos trechos 
percorridos no grande trajeto da campanha de dezembro/2003. 
 
Observa-se que a descarga do rio Solimões é de 75 200 m3/s, em Manacapuru e do Rio Amazonas é de 
117 916 m3/s em Obidos.  
Nessa época, os rios Negro e Madeira contribuem só em 26% da vazão total do rio Amazonas em 
Obidos.  
As águas do rio Amazonas estavam no máximo da estiagem (He = 190 cm o dia da medição, e 168 cm 
os 18, 19 e 20/11/2003, contra 102 os 02 e 03/11/2002, o mínimo de estiagem observado em 2002).  
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3.1.2 Várzea do Lago Grande de Curuai 
 
Durante essa campanha o nível do Lago Grande de Curuai estava a seu mínimo (o nível mínimo desse 
ano, da água na escala em Curuaí = 4,70 m, o dia 18 de novembro as 07:00 e era de 4,94 m o dia das 
coletas, o 13 de dezembro de 2003 as 07:00). Essa cota baixa não nos permitiu navegar de voadeira 
dentro da várzea para realizar todas as coletas de água e sedimentos previstas, assim decidimos entrar 
na parte sul da várzea via terrestre, alugando uma camioneta em Juruti. Via terrestre, saindo de Juruti, 
conseguimos chegar até o lago Curumucuri, Tabatinga do Salé e São Nicolau (com a pequena 
embarcação do observador da regua de Tabatinga) e Curuai.  
 
As atividades realizadas foram : 

??78 medições de vazão nos igarapés e paranas de conexão com o rio Amazonas e durante 6 horas 
na Boca do Lago Grande de Curuai para verificar durante a época de estiagem, a influência da 
maré sobre a vazão de saída da várzea 

??Visita a todos os observadores da várzea (pagamento, entrega de novo material para continuar o 
trabalho de monitoramento até o mês de dezembro de 2003 incluído) e coleta das amostras 
filtradas da rede de qualidade d'água HIBAM na várzea de Curuai (entre março de 2003 e junho de 
2003) 

??Instalação de uma nova régua de medição do nível da água do Lago Grande de Curuai, por Bosco 
(CPRM, Manaus), em 17 de dezembro de 2003, na Olaria, localizada à 8,3 km da boca foz sul 
(AI90). Essa nova régua vai ser cadastrada no inventário da ANA. Na próxima campanha do 
HIBAM, em março de 2004, está previsto instalar 2 estações automáticas hidrológica e 
climatológica completas. 

??Amostragens d'água em 24 pontos da várzea para medições dos parâmetros físico-químicos 
clássicos e do MES 

??Amostragens d'água em 13 pontos da várzea para análises da clorofila a e 6 para a determinação 
das espécies fitoplanctônicas 

??Amostragens d'água em 15 pontos do Rio Amazonas, dos tributários principais e da várzea para 
análises de ânions, cations, Chla, COD, COP, metais traço e mercúrio. 

??Amostragens de sedimentos em 10 pontos dos lagos principais da várzea para análises de ânions, 
cations, COD, COP, metais traço e mercúrio. 

??Amostragens de plantas em 6 sítios da várzea para caracterização dos sinais isotópicos destas, para 
futuras determinações da origem da matéria orgânica presente nos sedimentos das várzeas. 
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3.1.2.1. Medições de vazão 
O fluxo d'água estava entrando na várzea por todos os igarapés e paranás, e saindo só pela boca a jusante, cerca de 5 km de distante. A tabela seguinte 
apresenta a localização dos pontos de medições assim como as valores de vazão medidas com o ADCP 600 kHz.. Infelizmente, o ADCP 1200 kHz (ANA / 
SIVAM) não estava funcionando e tivemos que usar o ADCP de 600 kHz menos adequado para igarapés e canais de baixa profundidade. Esse problema 
expliqua os valores elevados dos desvios padrão obtidos nas medições de vazão nos igarapés. 
 

Section Code Long Lat Date 

Vazão 
media 
(m3/s) 

Desvio 
Padrão 

(% med.) Comentário 
Igarapé do Sale AI10 -56.0058 -2.0736 15-déc.-03 23 36 Entrando na várzea 
Igarapé Curumucuri AIIGCU -56.0118 -2.1047 15-déc.-03 16 7 Saindo do Lago Curumucuri 
Igarapé do Sale aval (antes da 
entrada do lago do Salé)   -55.8874 -2.1524 15-déc.-03 25 59 Entrando no lago do Sale 
Igarapé Irateua AI20 -55.7920 -2.0249 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Paraná Dona Rosa AI20A -55.8039 -2.0342 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
  AI20B -55.8830 -2.0397 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Igarapé Muratuba AI30 -55.7378 -2.0101 15-déc.-03 0.03  Entrando na várzea 
Igarapé Muratubinha AI40 -55.7016 -1.9872 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Igarapé Açu AI50 -55.5929 -1.9133 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Igarapé Quemdiria AI60A -55.4522 -2.0141 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Ig.do Cassiano AI60 -55.4290 -2.0395 15-déc.-03 0  Entrada fechada 
Ig. St. Ninha AI70 -55.4290 -2.0395 15-déc.-03 5 12 Entrando na várzea 

Total entradas (do Rio Amazonas)    28   

Boca do Lago Grande   
Sobre 6 horas de medições continua 
                    Min - Max 

Foz Norte AI80 -55.0717 -2.2362 17-déc.-03 76 - 287  Entrando na várzea 
Foz Sul AI90 -55.0663 -2.2424 17-déc.-03 60 - 128  Entrando na várzea 
Total entradas pela Boca Media sobre meio ciclo da maré + 300   

Balanço    + ~330  Entrando na várzea 

 
Amazonas em Óbidos    16-dez-03 117916 0.9 
 
Pode-se observar que na época de estiagem, o balanço é positivo mais muito fraco e que o fluxo de água entrando da várzea de Curuaí, o valor medio 
medido sobre um meio ciclo da maré, representou nesse dia só 0,3% da vazão do Rio Amazonas em Óbidos.  
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3.1.2.2. Geoquímica das águas da várzea de Curuai 
 
Durante essa campanha foram coletados 30 amostras d’água para o controle das MES, condutividade, 
temperatura e pH, cujas 24 dentro da várzea, 1 sobre o Rio Negro, 1 sobre o rio Solimões, 1 sobre o 
rio Madeira na foz, e 3 no rio Amazonas (em Parintins, a montante, em Óbidos, e 12 km a jusante da 
várzea). Todas as amostras foram filtradas diretamente no barco, em ambiente apropriado, em capela 
de ar “ultra-limpo”, para análise de:  
?? Sais maiores (ânions, cations);  
?? Clorofila a e feopigmentos; 
?? metais pesados traços (Ba, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Cd, Sb, U, V) e do mercúrio –  
?? carbono orgânico dissolvido e particular 
 
As análises de metais pesados traços serão realizadas no Laboratório de Geoquímica (LAGEQ) da 
UnB (Pr. Geraldo Boaventura) por uma aluna em pós-graduação, e uma  intercalibração destas 
amostras será realizada no Laboratoire des Mécanismes de Transfert en Géologie (UPS, Toulouse, 
França). As analises de Hg nos sedimentos serão realizadas no LAGEQ por uma aluna em iniciação 
cientifica (com bolsa PIBIC). 
O COP, a Chla e os feopigmentos, serão determinados no Laboratório de Geoquímica da UFF (por 
Patricia Turcq) e a determinação das espécies fitoplanctônicas no Laboratório de Ecologia da UnB 
(Pra. Maria do Socorro). 
 
O mapa á seguir apresenta a distribuição das condutividades nas águas de superfície da várzea de 
Curuai. As condutividades medidas durante essa campanha se encontram entre 8 µS/cm no Igarapé 
Piraquara (águas pretas) e 670 µS/cm, no Igarapé Muratuba, com uma media nos lagos de 36 µS/cm, 
inferior à condutividade medida no Rio Amazonas em Parintins e na jusante da várzea (58 e 57 µS/cm 
respetivamente). O valor máximo obtido num igarapé pode ser explicado pelo isolamento das águas 
(vindas do Rio Amazonas) que não tem nenhum contato nem com o Rio nem com os lagos; esse canal 
é pouco profundo e sujeito a uma evaporação intensa que concentra os sais dissolvidos. 
 
A amostragem de água em Óbidos foi realizada a montante da cidade para evitar todo risco de 
contaminação e a 25% da margem direita para evitar o sinal das águas do rio Trombetas.  
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As condutividades nos lagos da várzea não são homogêneas. Pode-se observar que nos lagos e 
igarapés da parte sul, a condutividade é menor que a condutividade média devido ao processo de 
diluição com as águas pretas escoando das sub-bacias de terra firme na época de chuva. E possível 
identificar sobre o mapa seguinte, que os igarapés são sujeito a maior evaporação devido a seu 
isolamento do rio, como dos lagos. Em média, as condutividades medidas nos lagos da várzea são 
inferiores as do rio Amazonas devido ao processo de diluição pelas águas de chuva e escoamento da 
terra firme. 
Nessa época de estiagem, a vazão das águas do Rio Amazonas entrando na várzea pelos igarapés e 
paranás e pela boca do Lago Grande é desprezível em relação à do Rio Amazonas.  
 
 
 
O mapa seguinte apresenta a distribuição dos materiais em suspensão (MES, em mg/l) nas águas de 
superfície da várzea de Curuai: 
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Os valores de concentrações em MES variam de 8 mg/l, no Igarapé Piraquara (águas pretas), até 766 
mg/l, em Curuai. As concentrações das MES nas águas de superfície do rio Amazonas são muito 
menos elevadas do que na várzea (61 mg/l na águas de superfície do rio Amazonas em Óbidos contra 
314 mg/l em média nas águas de superfície do lagos acessíveis da várzea). Essa diferença significativa 
se explica pelo processo de re-suspensão dos sedimentos de fundo na coluna de águas dos lagos nessa 
época do ano. Os valores máximos de concentração em MES encontraram-se nos pontos mais isolados 
dos lagos da várzea. Os valores mínimos foram medidos nos lagos e igarapés de águas pretas.  
 
Pode-se observar também um gradiente longitudinal nas concentrações em MES no Lago Grande de 
Curuai entre a boca e a cidade de Curuai, com um enriquecimento do leste até o oeste. Essa 
heterogeneidade é devida ao aporte fraco de água do Rio Amazonas na várzea pelas foz Norte e Sul 
desse lago (diluindo as águas dos lagos) e pelo isolamento dos lagos .  
 
 
 
3.2 Metas alcançadas 
 
Todos os objetivos programados para essa campanha foram alcançados, exceto a medição de vazão do 
rio Tapajós, por falta de tempo.  
Todo o trabalho previsto na várzea foi também realizado. Vale precisar que os resultados das medições 
de vazão dos igarapés da várzea de Curuai não são confiáveis (desvio padrão superior a 5%) devido a 
uma falha técnica do equipamento, do ADCP 1200 kHz que não estava funcionando. Decidimos 
trabalhar só com os de 300 kHz e 600 kHz.   
 
 
3.3 Geração de projetos e produtos 

?? Aquisição de dados para a modelagem hidrodinâmica e sedimentológica dos escoamentos dos  rios 
Solimões, Madeira e Amazonas 
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?? Aquisição de dados para a modelagem hidrológica, sedimentologica e geoquímica da várzea de 
Curuai 

?? Aquisição de dados para interpretação  das imagens satélite das várzeas e dos rios Amazonas, 
Madeira e Solimões 

?? Projetos sobre estudos e modelagem da contaminação das águas do rio Amazonas (metais 
pesados, acidente num terminal petroleiro, mercúrio na Amazônia) 

 
Esses resultados, depois do tratamento, serão objeto de apresentações em conferências, de publicações 
em revistas nacionais e internacionais e também serão publicados nos relatórios de teses dos vários 
estudantes que participaram das campanhas e das análises nos laboratórios (UnB e UFF). 
 
 
4. Cooperação 
 
Além dos 3 pesquisadores francêses, 2 técnicos e engenheiros brasileiros participaram dessa campanha 
num ambiente cordial de colaboração.  
Na última hora, as participações de 2 técnicos da ANA e da CPRM não puderam ser viabilizadas, 
explicando a participação em menor número da parceria brasileira. 
 
Gostariamos agradecer a participação activa do pessoal da CPRM de Manaus durante essa campanha. 
Vale ressaltar a participação de Marco Oliveira, gerente do Serviço hidrológico da CPRM de Manaus, 
nos 2 primeiros dias de campanha para as medições nos rios Negro e Solimões; foi programado uma 
apresentação do projeto HIBAM em março de 2004, antes de começar a próxima campanha de 
medições do HIBAM. 
 
Gostaria agradecer toda a tripulação e todos os observadores das redes hidrológica e geoquímica ao 
longo dos rios e na várzea de Curuai, cuja colaboração é de alta relevância para o projeto. 
 
Brasília, 11 de fevereiro de 2004. 
 
 
 
 

Laurence Maurice Bourgoin 
Coordenadora francesa do projeto HIBAM no Brasil 


