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1 INTRODUÇÃO 

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

informe de monitoramento da seca de 2020. Os dados das estações fluviométricas apresentados 

também estão disponíveis em www.cprm.gov.br/sace/madeira, assim como os boletins enviados 

estão disponíveis em http://www.cprm.gov.br/sace/. 

As informações a seguir apresentadas se constituem numa análise objetiva baseada em 

dados hidrológicos (chuvas e níveis) monitorados pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Na 

Figura 1 está apresentada a estrutura que compõe a região monitorada na bacia do rio Madeira, 

apresentada em forma de diagrama unifilar, que é utilizada como referência para localização dos 

pontos de monitoramento e municípios inseridos na bacia hidrográfica. Os dados de cada uma das 

estações são detalhados na Tabela 1. 

  
Figura 1: Diagrama Unifilar da Bacia do rio Madeira. 

Tabela 1: Estações de Monitoramento Fluviométrico na Bacia do rio Madeira. 

Nome Código Rio Município Área 

PIMENTEIRAS 15130000 Guaporé Pimenteiras 54.400 

PEDRAS NEGRAS 15150000 Guaporé Costa Marques 110.000 

PRINCIPE DA BEIRA 15200000 Guaporé Costa Marques 341.000 

GUAJARÁ-MIRIM 15250000 Mamoré Guajará Mirim 609.000 

ABUNÃ 15320002 Madeira Porto Velho 921.000 

MORADA NOVA - JUSANTE 15326000 Abunã Porto Velho 31.100 

PORTO VELHO 15400000 Madeira Porto Velho 976.000 

PROSPERIDADE 15490000 Madeira Porto Velho 977.000 

UHE JIRAU JUSANTE RIO BENI 15318000 Madeira Nova Mamoré 834.000 

ARIQUEMES 15430000 Jamari Ariquemes 8.140 

JI-PARANÁ 15560000 Ji-Paraná (ou Machado) Ji-Paraná 32.800 

TABAJARA 15580000 Ji-Paraná (ou Machado) Machadinho d’Oeste 60.200 

 

http://www.cprm.gov.br/sace/
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As previsões apresentadas neste Boletim são baseadas em modelos hidrológicos e estão 

sujeitas às incertezas inerentes aos mesmos. Os dados hidrológicos utilizados nos boletins são 

provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional de 

Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e demais parceiros. Os dados de 

previsão de chuvas são provenientes do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e 

Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (CPC/NOAA) e são usadas ainda informações de previsões 

meteorológicas produzidas pelo CPTEC/INPE. 

2 RESUMO DO BOLETIM 

Nesta última semana foi observada a continuidade da vazante. Em Porto Velho e 

Príncipe da Beira, os rios encontram-se na mínima histórica para o período do ano. Nesta semana, o 

nível do rio Madeira superou a seca de 2016 em Porto Velho e passou a ser a segunda mais intensa 

do histórico de monitoramento da região. Em Ariquemes e Ji-Paraná, os rios saíram da zona de 

atenção para mínimas em razão de chuvas observadas na transição para a estação chuvosa. Na 

bacia de drenagem de Porto Velho foram observadas chuvas de 16 mm nos últimos 7 dias. Nos rios 

Tabajara e Mamoré chuvas mais volumosas foram observadas. A previsão de chuvas sugere 

precipitações abaixo do normal praticamente em toda a bacia do Madeira para os próximos 15 dias. 

Contudo, há chuvas previstas, o que pode sugerir que são prováveis que se observem elevações dos 

níveis dos rios da bacia, ainda que de forma lenta, caso as chuvas previstas para a bacia se 

confirmem. 

3 MONITORAMENTO DE NÍVEIS 

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

monitoramento apresentados na Figura 1. Na tabela foi incluída variação dos níveis ao longo das 

últimas 24h. Como os equipamentos de registro das variáveis hidrológicas são automáticos, podem 

ocorrer falhas na transmissão de dados e por isso falhas poderão ser corrigidas futuramente. 

Da Figura 2 até a Figura 8 são resumidas as estatísticas de níveis observados ao longo do 

histórico de monitoramento nas estações da bacia do rio Madeira. Essas estatísticas são: 

 as curvas envoltórias que representam os valores máximos observados e os valores 

com 10% de permanência, observados no histórico para cada dia do ano; 

 as curvas envoltórias que representam os valores mínimos observados e os valores 

com 90% de permanência (ou apenas 10% abaixo), observados no histórico para 

cada dia do ano; 

 os níveis medianos para observados no histórico para cada dia do ano; 

 os níveis observados ao longo do ano de 2020 (linha sólida azul). 

Para a operação de secas, a zona de atenção é aquela que está abaixo do limiar de 90% 

de permanência (faixa laranja nos gráficos). 
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Tabela 2: Cotas atuais e variação nos últimos dias nas estações da Bacia do rio Madeira. 

Nome da Estação Município Horário última leitura 

Chuva Acumulada 
Nível 
Atual 

Variação 
nas 

Últimas 
24h 

24h 7 dias 

(mm) (cm) 

PORTO VELHO PORTO VELHO 16/10/2020 10:00 11 16 188 -1 

MORADA NOVA PORTO VELHO 16/10/2020 11:00 10 17 804 8 

PIMENTEIRAS PIMENTEIRAS # 19 24 # # 

GUAJARÁ-MIRIM GUAJARA-MIRIM # 12 15 # # 

PRÍNCIPE DA BEIRA COSTA MARQUES 16/10/2020 11:00 10 13 348 2 

PEDRAS NEGRAS COSTA MARQUES 16/10/2020 10:00 11 16 228 0 

JUSANTE BENI NOVA MAMORÉ 16/10/2020 12:00 11 16 946 -5 

ABUNÃ PORTO VELHO 16/10/2020 11:00 11 16 1678 0 

PROSPERIDADE PORTO VELHO # 11 16 # # 

JI-PARANA JI-PARANA 16/10/2020 12:00 1 24 643 0 

TABAJARA MACHADINHO D'OESTE # 1 24 # # 

ARIQUEMES ARIQUEMES 16/10/2020 11:00 2 10 131 -2 
Legenda: + Valor Informado pelo observador; * Equipamento em manutenção; # Sem valor definido 

Nesta última semana foi observada a continuidade da vazante. De acordo com dados do 

produto MEGE/INPE, foram observadas chuvas de até 24 mm nos últimos 7 dias nas bacias de 

contribuição para as estações Tabajara e Mamoré. Em Porto Velho e Príncipe da Beira, os rios 

encontram-se na mínima histórica para o período do ano. Nesta semana, o nível do rio Madeira 

superou a seca de 2016 em Porto Velho e passou a ser a segunda mais intensa do histórico de 

monitoramento da região. Em Ariquemes e Ji-Paraná, os rios saíram da zona de atenção para 

mínimas em razão de chuvas observadas na transição para a estação chuvosa. 

 

Figura 2: Nível do rio Mamoré na estação PRÍNCIPE DA BEIRA (15200000), em COSTA-MARQUES. 
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Figura 3: Nível do rio Mamoré na estação GUAJARÁ-MIRIM (15250000), em GUAJARÁ-MIRIM. 

 

Figura 4: Nível do rio Madeira na estação UHE JIRAU JUSANTE BENI (15318000), em NOVA MAMORÉ. 

 

Figura 5: Nível do rio Abunã na estação MORADA NOVA (15326000), em PORTO VELHO. 
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Figura 6: Nível do rio Madeira na estação PORTO VELHO (15400000), em PORTO VELHO.  

 

Figura 7: Nível do rio Ji-Paraná na estação JI-PARANÁ (15560000), em JI-PARANÁ. 

 

Figura 8: Nível do rio Jamari na estação ARIQUEMES (15430000), em ARIQUEMES.  
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4 PREVISÃO DE NÍVEIS 

A previsão de níveis para a bacia do rio Madeira é feita para Porto Velho, utilizando o 

modelo hidrológico SMAP, com horizonte de previsão de 15 dias. Para as estações no rio Guaporé 

(em Príncipe da Beira), Jamari (em Ariquemes) e Machado (em Ji-Paraná), utiliza-se apenas da 

análise de recessão por meio do decaimento exponencial das vazões. O modelo SMAP aplicado a 

Porto Velho, prevê a possibilidade de pequenas elevações ao longo das próximas duas semanas em 

razão das chuvas observadas e previstas para a bacia, caso as previsões se confirmem. 

 

Figura 9: Saída do modelo SMAP em Porto Velho 
 

Considerando os modelos de decaimento exponencial das vazões aplicados para este 

período de vazante do Madeira, a evolução da recessão nos últimos dias nos rios Madeira, Guaporé 

e Machado (Figura 10 a Figura 13) acompanharam a tendência prevista nos últimos boletins. 

Contudo, o atraso do início das chuvas fez com que o limite inferior da previsão feita para Porto 

Velho fosse superado, atingindo a cota de 1,88 m na data de hoje. 

Tabela 3: Projeção para as vazantes nos rios da bacia do rio Madeira. 

LOCAL RIO 

COTAS (em metros) 

Condição em 16 de Outubro Final da vazante 

Mediana Em 2020 Mediana Faixa Prevista 

Porto Velho Madeira 4,11 1,88 3,44 1,80 < N < 3,75 

Príncipe da Beira Guaporé 3,96 3,48 3,94 3,40 < N < 3,50 

Ji-Paraná Machado 6,62 6,43 6,42 6,20 < N < 6,40 

Ariquemes Jamari 2,14 1,31 1,93 1,10 < N < 1,40 
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Figura 10: Prognóstico dos níveis para a vazante na estação Príncipe da Beira, no rio Guaporé. 

 

Figura 11: Prognóstico dos níveis para a vazante na estação Porto Velho, no rio Madeira. 
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Figura 12: Prognóstico dos níveis para a vazante na estação Ariquemes, no rio Jamari. 
 

 

Figura 13: Prognóstico dos níveis para a vazante na estação Ji-Paraná, no rio Machado.  
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5 ACOMPANHAMENTO DAS CHUVAS 

Entre os dias 09 a 15 de outubro, inicio das chuvas na bacia do Rio Madeira, os volumes 

característicos (climatologia) de precipitação acumulados em 07 dias estimados pela técnica de 

quantis (aqui representados pelos quantis 42.5% e 57%) seguem a seguinte distribuição por sub-

bacias, volumes esperados até 20 mm bacia do San Pablo (9 mm), alto Mamoré (10 mm), bacias do 

San Martin (19 mm),  até 30 mm baixo Mamoré (21 mm), Beni e Itonomas (22 mm), médio Mamoré 

(24 mm), Abunã (26 mm) e alto Madeira (28 mm), maiores volumes semanais, acima de 30 mm, são 

observados sobre o Ji-Paraná (31 mm), Aripuanã e Roosevelt (33 mm), Madre de Dios (34 mm) e o 

máximo esperado sobre o médio e baixo Madeira até 38 mm semanais . No período entre os dias 09 

e 15 de outubro, não foram observados registros de precipitação (0 mm) sobre a bacia do San 

Martin, média de 1 mm sobre as bacias do Itonomas e San Pablo, 2 mm sobre as bacias do alto e 

médio Mamoré, 3 mm sobre o baixo Mamoré, 6 mm sobre as bacias do Guaporé, 7 mm sobre o 

Abunã, 8 mm sobre o alto Madeira, 9 mm sobre o Beni, 10 mm sobre o Madre de Dios, 19 mm 

sobre o Ji-Paraná, 24 mm sobre o Roosevelt, 26 mm sobre o meio e baixo Madeira e os maiores 

volumes sobre o Aripuanã (27 mm). Predomínio de chuvas abaixo do esperado caracterizou a 

semana 09 a 15 de outubro de 2020, sobre as bacias do Abunã, Beni, Guaporé, Itonomas, Ji-Paraná, 

alto, médio e baixo Madeira, Madre de Dios, Mamoré, San Martin e San Pablo. Aripuanã e 

Roosevelt com acumulados de precipitação próximos aos estimados na climatologia no período. 

 

Figura 14: Distribuição das anomalias de precipitação acumuladas entre 01 a 06 de outubro sobre a 
bacia do Madeira - Média histórica calculada com base no período de 2000 a 2019 (Fonte: dados 

fornecidos pelo SIPAM, a partir de http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/io/produtos/MERGE/). 
 

http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/io/produtos/MERGE/
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Segundo o CPC/NOAA (Climate Prediction Center – National Oceanic and Atmospheric 

Administration), o prognóstico de anomalias absolutas de precipitação entre os dias 16 a 

22/10/2020 prevê predomínio de precipitação abaixo da climatologia (laranja) em grande parte das 

bacias monitoradas, chuvas acima da climatologia (azul) podem ocorrer sobre áreas da bacia do 

Madre de Dios, Beni e alto Mamoré. Na semana seguinte (23 a 29/10/20) o modelo ainda prevê 

precipitação abaixo da climatologia (laranja) em grande parte das bacias monitoradas com 

intensidade moderada, em especial sobre as bacias da região central (Abunã, baixo Mamoré, alto 

Madeira, San Martin, Madre de Dios, Beni, Itonomas e Guaporé. 

 

Tabela 4: Anomalia de chuvas observada ao longo das últimas semanas nas sub-bacias que 
compõem a área de contribuição do rio Madeira (Fonte: SIPAM). 

 

 

 

Figura 15: Anomalia de chuva prevista na bacia do rio Madeira e suas sub-bacias (Fonte: Dados 
fornecidos pelo SIPAM, a partir de 

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

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/
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Este boletim é produzido pelo Serviço Geológico do Brasil com apoio da Agência 

Nacional de Águas na gestão e operação da Rede Hidrometeorológica Nacional. Também conta com 

a colaboração do Sistema de Proteção da Amazônia, o SIPAM. 
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