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RESUMO – O rio Negro é um dos quatro rios mais caudalosos da Amazônia e também o maior rio 

de água preta do mundo. O estudo foi desenvolvido na margem esquerda do médio rio Negro, em  

período de águas altas (vazante), no intuito de verificar se esses rios podem ser classificados como 

água “preta”, igual ao Negro e ou de “água branca”, como se acreditava ser seu maior afluente, o rio 

Branco, recentemente classificado como de “água clara”. Foram visitados 14 sítios amostrais, 

incluindo os rios Negro e Branco, entre os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos (AM), 

no limite dos estados do Amazonas e de Roraima. Com esse objetivo, para cada tributário pressuposto 

como tendo “água clara”, foi selecionado um afluente supostamente de “água preta” (identificados 

por imagens de satélite), com exceção dos rios Daraá, Jufari e Branco. Com base nos resultados 

obtidos (cor/pH/condutividade elétrica), pode-se confirmar que os recursos hídricos mais próximos à 

classificação de “água clara” foram o rio Branco e o igarapé Claro, seguidos pelos  tributários diretos 

rios Jufari, Marauiá e Padauari. 
 

ABSTRACT– Negro River is one of the four biggest rivers from Amazon basin and is also the largest 

black water river in the world. The study was developed in period of high water (ebb) on the left 

margin of the middle Negro river basin in order to verify if these rivers can be classified as “black” 

water, like Negro river or “white water”, like it was believed to be its largest tributary, the Branco 

River, recently classified as “clear water”. We visited 14 sample sites, including Negro River and 

Branco River, between the municipalities of Santa Isabel do Rio Negro and Barcelos (AM), on the 

border of the states of Amazonas and Roraima. With this objective, for each tributary presumed to 

have “clear water”, an affluent was selected having supposedly “black water” (identified by satellite 

images) with exception of the Maraá, Jufari and Branco rivers, where the dark water stream could not 

be accessed. Based on the results obtained (true color, apparent colour, pH and electric conductivity), 

it can be confirmed that the water resources closest to the classification of “clear water” were the 

Branco river and the Igarapé Claro, followed by the main tributaries  Jufari, Marauiá and Padauari 

rivers.  
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INTRODUÇÃO  

Principal afluente da margem esquerda do rio Solimões/Amazonas, o rio Negro pode ser 

caracterizado como o maior rio de água preta do mundo, ocupando também a quinta posição na lista 

dos rios com maior vazão no globo (Meade et al., 1991); sua descarga é de cerca de 4240-64380 m3/s 

(Guyot et al., 1994, 1996), representando até 30% do total da contribuição da Amazônia para o oceano 

(Mounier et al., 1999). Com cerca de 1700 km de extensão, dos quais aproximadamente 1200 km 

correm em terreno brasileiro, o rio Negro nasce na serra do Junaí, na Colômbia e, por todo seu curso, 

até a confluência com o rio Solimões, drena áreas de baixo relevo e terrenos consolidados, o que 

reflete na sua velocidade e erosão (Cunha e Pascoaloto, 2009). Devido ao intenso intemperismo 

regional, ele transporta quantidade muito pequena de minerais e é rico em matéria orgânica, o que lhe 

concede sua cor escura típica marrom (Furch, 1984). A natureza geológica da área de drenagem 

conferiu a essas águas, além da cor, características físicas e químicas peculiares, principalmente baixa 

condutividade (entre 6 e 12 μS/cm), pH ácido (entre 4,0 e 5,5), baixo teor de sais minerais, entre eles 

potássio, sódio, cálcio e magnésio (Leenher e Santos, 1980; Pascoaloto et al., 2018).  

O principal tributário da margem esquerda do rio Negro é rio Branco, o qual apresenta 

hidroquímica diferente daquela observada no rio Negro e seus demais afluentes, principalmente no 

que se refere à menor acidez e coloração clara (Santos et al., 1984; Gomes et al., 2011). Ele não 

possui uma “nascente” propriamente dita, é formado a partir da confluência de dois rios, Uraricoera 

(com nascente próximo à fronteira da Venezuela onde ocorrem algumas serras do lado brasileiro, com 

fontes que dão origem a nascente do rio Parima, que na Serra de Pacaraima, no planalto das Guianas, 

muda de direção e passa a ser denominado rio Uraricoera; esse rio é divisor de águas entre as bacias 

hidrográficas Amazônica e do Orinoco) e Tacutu (com nascente na Serra do Acaraí – fronteira 

Brasil/Guiana, no limite entre os Municípios de Caroebe, Caracaraí e Bonfim no Brasil e cidade de 

Lethem, na Guiana) (RadamBrasil, 1975). Ambos os formadores apresentam águas menos ácidas e 

condutividade elétrica mais elevada do que as águas do rio Negro, embora não significativamente 

diferentes entre si (Santos et al., 1985); no entanto, o teor de sólidos em suspensão é mais elevado no 

rio Uraricoera em relação ao Tacutu (Gomes et al., 2011).  De fato, os rios Uraricoera e Tacutu 

drenam terrenos geologicamente distintos. Enquanto o Uraricoera drena terrenos do cenozóico 

(planalto das Guianas – com terrenos cristalinos), o Tacutu está no gráben do Tacutu, que possui um 

arcabouço estrutural de caráter predominantemente distensivo correspondente a um 
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rifteintracontinetal implantado no Mesozóico, numa zona de reativação do domínio Guiana Central, 

enquanto ao longo do Terciário Inferior foram depositados os sedimentos arenosos da Formação Boa 

Vista em ambientes de água rasas (CPRM, 1999). 

Os afluentes da margem esquerda do médio rio Negro apresentam declividade que favorece a 

instalação de hidrelétricas, projeto idealizado na época do governo militar e com projetos para 

instalação desde o início da década de 2000 (ANEL, 2005; IHU, 2011; Fearnside, 2015).  

Impressionados com a biodiversidade encontrada em algumas microbacias hidrográficas na 

margem esquerda do médio rio Negro, onde a tonalidade da água dos principais tributários indicava 

se tratarem de rios de água clara (enquanto o Negro é de água preta) alguns pesquisadores do INPA 

resolveram investigar esses rios, incluindo o estudo limnológico, onde seria avaliado se esses 

tributários se assemelhariam mais ao rio Branco ou se seriam mais semelhantes ao rio Negro.  O 

presente trabalho apresenta os resultados dessa investigação em relação à qualidade da água desses 

tributários.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em 14 sítios amostrais (Tabela 1, Figuras 1-2), ao longo de duas 

semanas em período de águas altas (início da vazante).  As variáveis ambientais investigadas, as 

técnicas analíticas e suas referências encontram-se na Tabela 2. Uma vez que a excursão durou 15 

dias, foram realizadas no barco as determinações de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de 

oxigênio, bem como a filtração das amostras. Foram feitas no local de coleta as determinações de 

temperatura da água, pH e condutividade elétrica. As amostras para as determinações das demais 

variáveis foram mantidas resfriadas (em caixa de isopor com gelo) até serem transportadas para o 

Laboratório de Química Ambiental (LQA – CODAM/INPA). 

A transparência da água foi determinada com disco de Secchi (média de cinco medidas), a 

partir de cujo valor  foi determinado o coeficiente vertical de atenuação (K) (Esteves, 2011), a partir 

da equação: 

 

             K=1,7/( Zds)                                                                                                             (1)      

Onde: 

Zds = profundidade do disco de Secchi 

1,7 = constante calculada.  
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Tabela 1. Locais de estudo 

 

 

Local 

 

Referência 

 

Microbacia 

 

Município 

Coordenadas 

Latitude Longitude 

1 Rio Marauiá 

rio Marauiá 

  Santa Isabel 

do Rio 

Negro 

-0,3164 -65,1203 

2 
Encontro 

Marauiá/paraná 
-0,3925 -65,2021 

3 Igapó - Igarapé Juradir -0,3795 -65,2102 

4 
Rio Negro - Mont. Rio 

Daraá 

(curso principal - rio 

Negro) 
-0,4818 -64,8006 

5 Rio Daraá rio Daraá -0,3857 -64,7897 

6 Rio Padauarí 
rio Padauari  

Barcelos 

-0,1344 -64,0664 

7 Rio Preto  -0,1071 -64,1245 

8 Rio Aracá  

rio Demeni 

-0,3676 -62,9636 

9 Rio Demeni -0,3959 -62,8764 

10 Lago B Jufari 
rio Jufari  

-0,1045 -62,1328 

11 Igarapé Claro -0,9721 -62,1123 

12 Negro Jus. Rio Branco 
(curso principal - rio 

Negro) 
-13,945 -61,8375 

13 Rio Branco Branco -13,167 -61,8693 

14 
Negro Mont. Rio 

Branco 

(curso principal - rio 

Negro) 
-13,938 -61,8605 

 

 

 
Figura 1: Localização dos sítios amostrais na margem esquerda do médio Rio Negro. Legendas dos 

locais conforme Tabela 1. 
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Figura 2: Configuração de alguns dos sítios amostrais. 

 

Tabela 2. Variáveis ambientais e técnicas analíticas utilizadas 

VARIÁVEL AMBIENTAL TÉCNICA ANALÍTICA UNIDADE 

pH Direto, Potenciométrico  ------------- 

Condutividade Elétrica (CE) Direto, Potenciométrico µS/cm 

Oxigênio Dissolvido (OD) Standard Methods (Rice, 2012),  Titulométrico mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) 

Standard Methods (Rice, 2012),  Titulométrico mg/L 

Alcalinidade Standard Methods (Rice, 2012),  Potenciométrico mg H2CO3
-/L 

Turbidez Standard Methods (Rice, 2012), Nefelométrico NTU 

Cor verdadeira Standard Methods (Rice, 2012),  Espectrofotométrico mg Pt/L 

Sólidos totais em suspensão (SST) Standard Methods (Rice, 2012),  Gravimétrico mg/L 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) Standard Methods (Rice, 2012),  Refluxo Aberto mg/L 

Carbono Orgânico e Inorgânico Standard Methods (Rice, 2012),  Oxidação úmida mg/L 

Cátions (Na+ K+ Ca+ Mg++ NH4
+ Standard Methods (Rice, 2012),  Fotometria de Chama mg/L 

Ânions (HCO3
- CO3

- NO3
- Cl- PO4

-- Standard Methods (Rice, 2012),  Fotometria de Chama mg/L 

Si(OH)4 Standard Methods (Rice, 2012),  Titulométrico mg/L 

N-Total Valderrama (1980), Espectrofotométrico mg/L 

P-Total Valderrama (1980), Espectrofotometria mg/L 

 

Para a análise do balanço iônico e gráficos dos cátions e íons os valores foram convertidos 

para meq.l-1. Para cálculo das médias os valores de pH de cada amostra foram convertidos para 

antilog na base 10 (concentração de H+ na solução) e depois expressos em –log (H+) . A análise 

hidroquímica quanto ao íon das amostras foi feita com auxílio do programa Qualigraf_2017 

(FUNCEME), de uso livre.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O local mais transparente (com maior zona eufótica) foi o rio Negro (Figura 3), a montante do 

rio Branco (sítio amostral 12), o que provavelmente está relacionado à influência do rio Jufari sobre 

as águas do Negro. Os resultados obtidos pelas análises realizadas no LQA/INPA encontram-se na 

figura 4. Os sítios amostrais 12 e 14 não foram incluídos, a fim de que os dados do rio Negro sem a 

interferência do rio Branco (ou do Jufari) pudessem ser utilizados (ver tabela 1 e figura 1). Mas 

ressalta-se que as características do rio Negro mudaram após a entrada do rio Branco principalmente 

quanto ao pH (4,66 e 6,00, respectivamente), cor verdadeira (146,2 e 54,57 mgPt.l-1), alcalinidade 

(3,66 e 9,76 mgHCO3
-.l-1). Não foi possível coletar água para medir o carbono orgânico (NPOC) no 

sítio amostral 13, mas foi possível notar a redução desse componente do sítio amostral 4 para o 12 ( 

11,98 e 9,59 mgCO2.l-1), sendo que o valor registrado para o rio Branco foi o mais baixo, 3,01 

mgCO2.l
-1), 

 

 

Figura 3: Zona eufótica nos locais de estudo. (Legendas dos locais conforme Tabela 1). 

 

A classificação hidroquímica da maioria dos locais foi água bicarbonatada sódica, com exceção 

do sítio amostral 4 (magnesiana cloretada) e dos sítios amostrais s 5, 8 e 9 (sódica cloretada). Os três 

sítios amostrais do rio Negro (4, 12 e 14) apresentaram classificações diferentes, ainda que em todos 

eles tenha sido bicarbonatada; de fato, apenas os sítios amostrais 3 5 e 8 apresentaram o cloreto como 

ânion predominante. Apenas os rios Negro (no trecho localizado em Santa Isabel do rio Negro) e 

Preto (sítios amostrais 4 e 7, respectivamente) apresentaram magnésio como cátion predominante e 

apenas o rio Negro, após a confluência com o rio Branco (sítio amostral 14), apresentou característica 

mista em relação aos cátions. Os dados diferem daqueles registrados por Santos et al. (1984), que 

encontraram potássio e sódio como íons dominantes nas bacias do médio e baixo rio Negro. 
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Figura 4: Localização dos sítios amostrais na margem esquerda do médio Rio Negro. (Legendas dos locais 

conforme Tabela 1). 

 

Embora existam autores que se refiram ao rio Branco como sendo de “água branca” (ex.: Sioli, 

1984; Santos et al., 1985) nossos resultados corroboram com aqueles que o definem como sendo de 

água clara, ou mista (ex.: Silva et al., 2015), classificação essa que vem sendo pouca aceita pelos 

pesquisadores da Amazônia, que ainda preferem a definição clássica “água branca”, “água preta” e 

“água clara”, seguindo a classificação de Sioli (1950). No entanto é importante ressaltar que, segundo 

os trabalhos supra citados de Sioli, o que define um rio de “água preta” é sua água (ainda que numa 

pequena amostra) apresentar cor “de café”, e não a aparente tonalidade escura que se possa se 

perceber em sua superfície (enquanto a amostra dessa apresenta-se incolor ou com tonalidade 

referente apenas às partículas em suspensão, principalmente algas),  como acontece em muitos rios 

de água clara, como, por exemplo, o rio Trombetas (Pascoaloto et al., 2012). 
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CONCLUSÃO 

Não foi possível diferenciar os rios supostamente de água clara com seus afluentes 

supostamente de água preta com base na classificação hidroquímica; de fato, o próprio rio Negro 

apresentou classificações diferentes em cada um dos sítios amostrais investigados. A concentração 

dos cátions e do somatório dos íons carbonato e bicarbonato após a confluência com o rio Branco foi, 

inclusive, superior àquela observada no próprio rio Branco, fato esse que pode estar relacionado aos 

depósitos de areia presentes a jusante do sítio amostral nesse rio, depósitos esses que são visíveis em 

foto de satélite até próximo à Manaus, chegando a interferir na cor d`água entre as ilhas da margem 

esquerda do arquipélago de Anavilhanas (Novo Airão/AM). 

Nossos resultados também evidenciaram a interferência do rio Branco sobre a qualidade da 

água do rio Negro, servindo de alerta para que, na caracterização geral do rio Negro, esse ambiente 

seja sempre tratado à parte, para não interferir na média do rio Negro em termos de gestão (dando 

margem a que substâncias poluentes sejam lançadas sem que isso interfira no intervalo do parâmetro 

observado em regiões naturais). 

Por fim, os resultados indicaram que dos quatro tributários investigados podem ser 

considerados de “água clara” o rio Jufari, de água preta (com características observadas no alto rio 

Negro), o rio Daraá (bem como os seguinte tributários: igarapé Juradir e rios Preto e Aracá, afluentes 

dos rios Marauiá, Padauari e Demeni, respectivamente). Os demais rios estudados apresentaram 

características mais semelhantes às do rio Negro no município de Santa Isabel do rio Negro (início 

do trecho médio da bacia), principalmente o rio Demeni.  

Sugerem-se para a região estudos sistemáticos ao longo de, no mínimo, dois anos hidrológicos 

com séries históricas deverão ser feitos para melhor gestão deste recurso. 
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