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Diversos estudos sobre os balanços hídricos, sedimentológicos e biogeoquímicos na bacia Amazônica 
têm sido realizados no sentido de melhorar o conhecimento científico sobre os seus processos 
característicos. No entanto, raros são os estudos envolvendo a modelagem dos sedimentos (ex: Le Guennec; 
Strasser, 2007; Le Guennec et al., 2008; Maeda, 2008). 

Dessa forma, este trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo que busca auxiliar na 
compreensão dos processos naturais relacionados à erosão e ao transporte de sedimentos na bacia 
Amazônica. Para tal, foi utilizado o modelo hidrossedimentológico de grandes bacias MGB-SED (Buarque, 
2015; Fagundes, 2018), que além de ser capaz de representar a hidráulica do complexo sistema de drenagem 
de uma bacia, também representa os processos nas vertentes e os processos hidráulicos nos canais, incluindo 
as trocas de sedimentos entre os rios e planícies, de forma distribuída no tempo e no espaço.  

A bacia do rio Amazonas (área de 6.106 de km2) apresenta diversas peculiaridades do ponto de vista 
hidrológico (Paiva et al., 2011): altas pluviosidade e vazão específica; extensas planícies de inundação; 
sistema fluvial complexo com ilhas fluviais, defluências, efeitos de remanso; elevada carga de sedimentos. 
As principais contribuições de sedimentos para o rio Amazonas são provenientes do rio Solimões, 
responsável pela drenagem dos Andes Peruanos, e do rio Madeira, responsável pela drenagem de parte dos 
Andes e do Escudo Brasileiro (Filizola et al., 2011).  

O modelo MGB-SED (Buarque, 2015; Fagundes, 2018) considera a versão hidrodinâmica do modelo 
MGB (Paiva et al., 2011) e utiliza a equação da MUSLE (Equação 1) para estimar a geração de sedimentos na 
bacia. As configurações do modelo MGB foram as utilizadas por Paiva et al. (2011). Os valores do parâmetro 
𝐶 e das porcentagens de argila, silte, areia e carbono orgânico utilizados para calcular o parâmetro 𝐾 da 
MUSLE foram os mesmos adotado por Buarque (2015) para a bacia do rio Madeira. 

𝑆𝑒𝑑 = 𝛼. (𝑄𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑞𝑝𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐴)
𝛽 . 𝐾. 𝐶. 𝑃. 𝐿𝑆 (1) 

em que 𝑆𝑒𝑑 [t/dia] é a carga de sedimentos resultante da erosão do solo, 𝑄𝑠𝑢𝑝 [mm/ha] é o volume de 

escoamento superficial, 𝑞𝑝𝑖𝑐𝑜 [m³/s] é a taxa de pico do escoamento superficial, 𝐴 [ha] é a área superficial, 

𝛼 e 𝛽 são coeficientes de ajuste, e 𝐾 [0,013.t.m².h./m³.t.cm], 𝐶 [-], 𝑃 [-] e 𝐿𝑆 [-] são os fatores erodibilidade 
do solo, cobertura e manejo do solo, práticas conservacionistas e fator topográfico, respectivamente. 

Os parâmetros 𝛼 e 𝛽 foram calibrados manualmente no período de 1998 a 2005 e comparou os dados 
simulados de descarga sólida com dados observados provenientes das estações da Agência Nacional de 
Águas (ANA) e pelo Serviço de Observação SO HYBAM.  

A Figura 2 apresenta os sedimentogramas simulados e observados nas estações mais próximas dos 
exutórios das sub-bacias dos rios Solimões, Negro, Madeira e à estação de Óbidos. Em Óbidos (Figura 3a) foi 
possível representar um sistema de controle da concentração de sedimentos em suspensão que depende 
das contribuições dos rios Madeira e Negro (BOURGOIN et al., 2007). A simulação mostrou que a maior carga 
de sedimentos nos rios é proveniente da região da Cordilheira dos Andes. Da Figura 3b verifica-se que os rios 
Solimões, Madeira e Amazonas possuem as maiores cargas de sedimentos ao longo de toda sua extensão. 
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Figura 1 – Sedimentogramas das estações e coeficientes de Nash-Sutcliffe correspondentes. 

 
Figura 2 –a) Comportamento de “looping” em Óbidos; b) Carga anual específica na bacia. 

A calibração manual do MGB-SED resultou em um ajuste satisfatório dos dados utilizados no modelo, 
gerando bons resultados preliminares que possibilitaram a identificação de importantes características da 
dinâmica de sedimentos da bacia Amazônica, mesmo com a limitação da disponibilidade de dados de 
concentração de sedimentos para a alimentação do modelo. 
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