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O Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Branco (SAH Rio Branco) apresenta 

seu Boletim de Monitoramento Hidrológico. Os dados das estações fluviométricas 

automáticas estão disponíveis em www.cprm.gov.br/sace/branco, assim como todos os 

boletins enviados. As informações a seguir apresentadas são baseadas em dados 

hidrológicos monitorados pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM no contexto da Rede 

Hidrometeorológica Nacional, de responsabilidade da Agência Nacional das Águas e 

Saneamento Básico (ANA), e coletadas também por institutos parceiros. A parte de 

precipitações é elaborada pelo Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM com base em 

informações obtidas por satélite. Na Figura 1 está apresentada a bacia do rio Branco e as 

estações que compõe o presente boletim. Os dados de cada uma delas encontram-se 

detalhados na Tabela 1. 

 

 

Figura 1: Mapa da bacia do rio Branco, apresentando as estações de monitoramento e os 

limites da bacia hidrográfica. 
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Tabela 1: Estações de Monitoramento Fluviométrico na Bacia do rio Branco. 

Nome Código Rio Município 
Área da bacia 

(km²) 

BOA VISTA 14620000 BRANCO BOA VISTA 97.200 

CARACARAÍ 14710000 BRANCO CARACARAÍ 126.000 

VILA SURUMU 14530000 SURUMU PACARAIMA 2.280 

PONTE DO TACUTU 14527000 TACUTU NORMÂNDIA 24.300 

MARACÁ 14489000 URARICOERA ALTO ALEGRE 26.700 

FAZENDA CAJUPIRANGA 14495000 URARICOERA ALTO ALEGRE 36.900 

FAZENDA PASSARÃO 14515000 URARICOERA BOA VISTA 50.200 

FÉ E ESPERANÇA 14680001 MUCAJAÍ MUCAJAÍ 12.200 

MUCAJAÍ 14690000 MUCAJAÍ MUCAJAÍ 19.800 

 

 

 

Na última semana, a tendência foi de níveis de rios na zona de atenção para máximas 

em todas as estações monitoradas. A estação de Caracaraí atualmente encontra-se em nível 

de Alerta. Todas as bacias monitoradas apresentaram também chuvas acima da climatologia 

ao longo da última semana. Para a próxima semana, estão previstos volumes de precipitação 

acima dos valores comumente observados neste período do ano, predominando sobre as 

áreas ao norte da bacia. Para a semana posterior, estão previstos volumes de precipitação 

abaixo dos valores comumente observados neste período do ano sobre a maior parte da 

bacia. Em relação ao nível dos rios, tanto em Boa Vista quanto em Caracaraí, a tendência 

para os próximos dias é de que o rio siga dentro da faixa de atenção para máximas, em razão 

das chuvas previstas. Na semana posterior, a tendência é de que o rio apresente queda em 

seu nível. Não se descarta a possibilidade de que o rio atinja níveis de alerta e inundação nas 

duas estações ao longo dos próximos 15 dias. Isso poderá vir a acontecer, caso as previsões 

de chuvas se confirmem.   

 

 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados de níveis de rio registrados nos pontos de 

monitoramento. Como os equipamentos de registro das variáveis hidrológicas são 

automáticos, é possível a existência de dados não atualizados, devido a falhas na 

transmissão das informações. 
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Tabela 2: Níveis atuais e variação nos últimos dias nas estações da Bacia do rio Branco. 

Nome da Estação 
Horário última leitura 

(horário de Roraima)  

Nível 
Atual 

Variação nas 
Últimas 24h 

Cota de 
Inundação 

(cm) 

BOA VISTA 01/06/2021 14:00 736 28 850 

CARACARAÍ 01/06/2021 14:00 832 15 900 

VILA SURUMU 01/06/2021 14:00 394 1 # 

PONTE DO TACUTU 31/05/2021 22:00 * * # 

MARACÁ 01/06/2021 14:00 878 4 # 

FAZ. CAJUPIRANGA 01/06/2021 14:00 921 3 # 

FAZ. PASSARÃO 01/06/2021 14:00 1133 18 # 

FÉ E ESPERANÇA 01/06/2021 14:00 482 -27 # 

MUCAJAÍ 01/06/2021 14:00 1501 17 # 
Legenda: + Valor Informado pelo observador; * Equipamento em manutenção; # Sem valor definido 

Da Figura 2 à Figura 10 são resumidas as estatísticas de níveis observados ao longo 

do histórico de monitoramento nas estações da bacia do rio Branco, e os dados observados 

no presente ano. Essas estatísticas são: 

 A faixa azul indica a zona de atenção para máximas. Seu limite superior indica as 

máximas diárias observadas, e seu limite inferior representa a permanência de 

10%. Ou seja, dos dados daquele dia, os 10% mais altos encontram-se entre os 

limites inferior e superior da faixa azul; 

 Níveis medianos diários (linha sólida verde) observados no histórico; 

 A faixa laranja indica a zona de atenção para mínimas. Seu limite inferior indica 

as mínimas diárias observadas, e seu limite superior representa a permanência 

de 90%. Ou seja, dos dados daquele dia, os 10% mais baixos encontram-se entre 

os limites inferior e superior da faixa laranja; 

 Níveis observados ao longo do ano de 2021 (linha sólida azul). 

 

Na última semana, a tendência foi de níveis dos rios na zona de atenção para 

máximas para todas as estações monitoradas. A estação de Caracaraí atualmente 

encontra-se em nível de Alerta.  

 



 

 

 

 

Figura 2: Nível do rio Branco na estação Boa Vista (14620000), em Boa Vista-RR. 

 

 

Figura 3: Nível do rio Branco na estação Caracaraí (14710000), em Caracaraí-RR. 

 



 

 

 

 

Figura 4: Nível do rio Surumu na estação Vila Surumu (14530000), em Pacaraima-RR. 

 

 

Figura 5: Nível do rio Tacutu na estação Ponto do Tacutu (14527000), em Normândia (RR). 

 

 



 

 

 

 

Figura 6: Nível do rio Uraricoera na estação Maracá (14489000), em Alto Alegre. 

 

 

Figura 7: Nível do rio Uraricoera na estação Fazenda Cajupiranga (1449500), em Alto 
Alegre. 



 

 

 

 
Figura 8: Nível do rio Uraricoera na estação Fazenda Passarão (14515000), em Boa Vista. 

 

 

 

Figura 9: Nível do rio Mucajaí na estação Fé e Esperança (14680001), em Mucajaí. 
 

 



 

 

 

 

Figura 10: Nível do rio Mucajaí na estação Mucajaí (14690000), em Mucajaí 
 

 

 

O comportamento do nível do rio Branco nas estações de Boa Vista e Caracaraí 

previsto para as próximas duas semanas é apresentado nas Figuras 11 e 12. A descrição dos 

modelos utilizados, assim como demais detalhes são apresentados no último tópico do 

presente documento. É importante ressaltar que a previsão apresentada é baseada em 

informações de previsão de chuvas, as quais tem seu grau de incerteza aumentado à 

medida que se aumenta o horizonte de previsão. Portanto, esse tipo de previsão deve ser 

interpretado com cuidado, no sentindo de que representa apenas uma tendência do 

comportamento dos rios, caso a previsão de chuvas seja confirmada. 

Nas Figuras 11 e 12, a linha e os pontos em azul escuro representam os dados do 

ano corrente. A faixa azul é a mesma das figuras anteriores, indicando a zona de atenção 

par máximas. A linha em laranja apresenta a tendência central da previsão, enquanto as 

faixas verdes representam os diferentes intervalos de confiança a ela associados. A faixa 

mais clara (externa) representa o intervalo de confiança de 90%, seguida pela de 80%, 

sendo a de 60% a mais escura (central).  

Tanto em Boa Vista quanto em Caracaraí, a tendência para os próximos dias é de 

que o rio siga dentro da faixa de atenção para máximas, em razão das chuvas acima do 

normal previstas na região ao norte da bacia. Na semana posterior, a tendência é de que 

o rio apresente queda em seu nível, em razão da previsão de chuvas abaixo do esperado 

para o período. Não se descarta a possibilidade de que o rio atinja níveis de alerta e 
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inundação nas duas estações ao longo dos próximos 15 dias. Isso poderá vir a acontecer, 

caso as previsões de chuvas se confirmem. 

 

 

Figura 11: Previsão de níveis em Boa Vista utilizando o modelo SMAP e previsão de 
precipitação por ensemble a partir do modelo GEFS. 

 

 

Figura 12: Previsão de níveis em Caracaraí utilizando o modelo SMAP e previsão de 
precipitação por ensemble a partir do modelo GEFS. 

 



 

 

 

 

 

Entre os dias 24 e 30 de maio, estação chuvosa na bacia do Rio Branco e seus 

tributários, os volumes médios de precipitação acumulados em 07 dias são, bacia do Rio 

Anauá (49 a 62 mm), curso principal do Rio Branco (53 a 68 mm), Catrimani (43 a 53 mm), 

Mucajaí (47 a 63 mm), Rio Tacutu (38 a 60 mm) e Uraricoera (53 a 73 mm). Em 30 de maio 

de 2021 os valores de precipitação observados no acumulado de 07 dias foram: bacia do 

Anauá (140 mm), Branco (111 mm), Catrimani (91 mm), Mucajaí (88 mm) e Tacutu (114 

mm), sobre a bacia do Uraricoera a média observada foi 113 mm. Entre os dias 24 e 30 maio 

de 2021, todas as bacias monitoradas com chuvas acima da climatologia caracterizadas entre 

tendência a muito chuvoso e extremamente chuvoso.    

 

 

Figura 13: Distribuição das anomalias de precipitação, valores acumulados nos últimos 07 
dias sobre a bacia do Rio Branco e a Mediana (50%) calculada com base na série histórica 

de 2000 a 2020. Fonte: SIPAM, com dados de 
http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/. 

 

ACOMPANHAMENTO DAS CHUVAS 

http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/


 

 

 

Tabela 3: Quantis de Precipitação – 2000-2020 (mm), Observação – 2021 (mm) e Anomalia 
Categorizada (adimensional) (Fonte: SIPAM). 

 

Segundo o CPC/NOAA (Climate Prediction Center – National Oceanic and 

Atmospheric Administration), o prognóstico de anomalias absolutas de precipitação entre os 

dias 31 de maio e 06 de junho de 2021  (figura a esquerda), estão previstos volumes de 

precipitação acima (azul) dos valores comumente observados neste período do ano 

predominando sobre áreas das bacias do Mucajaí, Uraricoera e Tacutu, poderemos observar 

deficit (laranja) de precipitação sobre o extremo sul da bacia do Branco e município de 

Rorainópolis, demais áreas com chuvas próximas (branco) aos valores climatológicos. Entre 

os dias 07 a 13 de junho de 2021 (figura a direita), estão previstos predomínio de volumes de 

precipitação abaixo (laranja) dos valores comumente observados neste período do ano 

sobre grande das bacias do Tacutu, Uraricoera, Mucajai, Catrimani, Branco e Anauá, nas 

demais áreas do estado chuvas próximas (branco) dos  valores estimados da climatologia do 

período. 

 

Figura 14. Anomalia de chuva prevista na bacia do rio Branco e suas sub-bacias. Fonte: 
Fonte: SIPAM, com dados de 

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/. 

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/


 

 

 

 

 

Os dados hidrológicos utilizados nos boletins são provenientes da Rede 

Hidrometeorológica Nacional (RHN) de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).  

Os dados de monitoramento de chuvas são obtidos, organizados e interpretados 

pelo meteorologista Renato Senna, do Sistema de Proteção da Amazônia (Centro Regional 

de Manaus), por meio de imagens de satélite. Os dados de chuva observada advêm do 

produto MERGE/GPM, disponibilizados pelo INPE 

http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/. Os dados de previsão de 

chuva apresentados são do modelo CFS, gerados pelo NOAA, disponíveis em 

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/. 

A previsão hidrológica foi gerada considerando a aplicação da chuva prevista (acima 

descrita) ao modelo hidrológico SMAP (da sigla em inglês para “Soil Moisture Accounting 

Procedure” ou “Procedimento de Contabilização da Umidade do Solo”, tradução livre). O 

SMAP é um modelo determinístico de simulação hidrológica do tipo transformação chuva-

vazão, classificado como concentrado conceitual. Demais informações a respeito do 

modelo podem ser encontradas em Lopes et al (1991), Lopes (1998), e no próprio software 

de aplicação. Os dados de chuva prevista advém do modelo GEFS, disponíveis em 

https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-ensemble-

forecast-system-gefs. Os dados de evapotranspiração foram obtidos em 

https://earlywarning.usgs.gov/fews/product/460. 

As previsões apresentadas neste Boletim são baseadas em modelos hidrológicos e 

estão sujeitas às incertezas inerentes aos mesmos. Além disso, utilizam-se de previsões 

meteorológicas de outros órgãos, também sujeitas a erros, que acabam sendo 

incorporados às previsões aqui apresentadas. Esses erros são permanentemente avaliados 

pela equipe do SAH Branco. 

Este boletim é produzido graças à parceria entre o Serviço Geológico do Brasil, o 

SIPAM e a ANA. 

Parceria: 
 

 
 

 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS E MODELOS 

https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-ensemble-forecast-system-gefs
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-ensemble-forecast-system-gefs
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