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PREVISÃO E ALERTA DE CHEIAS EM MANAUS 

Daniel Oliveira¹, Adriana Medeiros² e Eber José de Andrade Pinto³ 

RESUMO – A cidade de Manaus, localizada no baixo rio Negro, está sujeita aos eventos anuais de 
cheias desse curso d’água, que também são influenciados pelo rio Solimões/Amazonas. As cheias 
nesse sistema fluvial podem inundar vastas áreas durante um período de tempo considerável. Nesse 
contexto, é fundamental a existência de um sistema de previsão e alerta dos níveis do rio Negro em 
Manaus, para que a população e as autoridades possam se preparar adequadamente para o evento de 
cheia que irá ocorrer. Os cotagramas observados durante 106 anos têm como características a 
ocorrência de um pico anual com um tempo de ascensão longo, de aproximadamente 234 dias. 
Essas características dos cotagramas, associadas ao acompanhamento dos níveis e das precipitações 
nos principais rios da bacia amazônica e as previsões de chuva possibilitam a realização da previsão 
e alerta de cheias em Manaus. O presente artigo descreve as cheias do rio Negro nesta cidade, o 
sistema de alerta e os métodos probabilístico e de regressão linear utilizados para a previsão das 
cotas máximas.  
 
 
 
 
ABSTRACT – Manaus is located at Negro River margins and it has problems with annual flood of 
this river influenced by Solimões/Amazonas River. The floods of this rivers system can inundate 
large areas for a long period. So, it is important has a warning flood system to predict the Negro 
river level in Manaus, in order to support the population and authorities to prepar to the flood that 
will be happen. The level registrations for 106 years have a maximum level and a large ascension 
period, during approximately 234 days. These characteristics, associated with the river levels and 
precipitation monitoring in the Amazonica basin and precipitation prediction are used in prediction 
of Negro river level and in warning flood in Manaus. This paper describes the Negro river flood in 
Manaus, the warning flood system and the probabilistic methods and linear regression used to 
predict maximum levels. 
 

Palavras-Chave – Previsão de cheias, Sistemas de Alerta. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A cidade de Manaus está localizada no baixo rio Negro, na confluência com o rio Solimões, e 

sujeita aos eventos anuais de cheias desses cursos d’água. As cheias nesse sistema fluvial podem 

inundar vastas áreas durante um período de tempo considerável. A análise de freqüência dos níveis 

do rio Negro em Manaus indica que as cotas com recorrência de 3,8 anos, que corresponde a uma 

cota de 28,50m, geram problemas para a população ribeirinha. Uma população considerável reside à 

beira rio ou às margens dos igarapés podendo sofrer as conseqüências dessas inundações anuais.  

Nesse contexto, é fundamental a existência de um sistema de previsão e alerta dos níveis do 

rio Negro em Manaus, para que a população e as autoridades possam se preparar adequadamente 

para o evento de cheia que poderá ocorrer. 

Os níveis do rio Negro em Manaus estão sendo observados ininterruptamente desde setembro 

de 1902. Os cotagramas observados nesses 106 anos têm como características a ocorrência de um 

pico anual e um tempo de ascensão longo, por volta de 234 dias. Essas características dos 

cotagramas, associado ao acompanhamento dos níveis e das precipitações nos principais rios da 

bacia amazônica , bem como as previsões de chuva, possibilitam a realização da previsão e alerta de 

cheias em Manaus.  

Para realizar o alerta de cheias em Manaus, a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, com apoio 

da ANA e do SIPAM, desenvolve, desde 1989, o alerta de cheias do sistema 

Solimões/Amazonas/Negro. Os resultados deste monitoramento são encaminhados para os órgãos 

competentes e imprensa, com antecedência de 75, 45 e 15 dias da previsão da máxima cheia do Rio 

Negro, que em sua maioria ocorre em meados de junho. 

O presente artigo descreve as cheias do rio Negro em Manaus e métodos utilizados para a 

previsão das cotas máximas. 

 

2 - CARACTERÍSTICAS DA BACIA 

A bacia do rio Amazonas, situada entre 5º de latitude Norte e 20º de latitude Sul, se estende 

por 7 países, cobrindo uma área de 6.112.000 km², com 63% dessa superfície no Brasil.  Limita-se a 

Oeste pela Cordilheira dos Andes, a Leste pelo oceano Atlântico, ao Norte pelos relevos do escudo 

guianense e ao Sul pelo planalto do escudo brasileiro. 

Os principais tributários meridionais do rio Amazonas são os rios Xingu, Tapajós, Madeira, 

Juruá e Purus. E na Margem esquerda os rios Japurá e Negro.  



Uma característica peculiar do rio Solimões-Amazonas, ao longo da travessia da planície 

brasileira, é a regularidade do regime hidrológico que apresenta uma relação entre as descargas 

médias mensais extremas sempre próxima de 2.  

A jusante de Manaus, o hidrograma do rio Amazonas é de pico único e espalhado de Abril a 

Julho. Esse comportamento reflete as contribuições combinadas dos tributários meridionais e 

setentrionais, de regimes diferentes, associadas ao efeito regulador das zonas de inundação 

(várzeas). Todos esses fatores combinam-se para gerar mais a jusante, a grande enchente anual do 

rio Amazonas. Molinier et al. (1994) calcularam a vazão média anual do rio Amazonas em sua 

embocadura, referente ao período de 1973-1990, em 209.000 m³/s. 

As precipitações médias anuais na bacia amazônica são de 2.480 mm. No Brasil, a 

distribuição sazonal das precipitações apresenta diferenças significativas entre o Norte e o Sul com 

reflexos no comportamento dos hidrogramas dos principais cursos d’água como está ilustrado na 

Figura 01. 

A Bacia do Rio Negro tem o clima mais chuvoso da Bacia Amazônica, com valores anuais 

médios de chuva entre 2.000 e 2.200 mm, alcançando níveis maiores que 3.500 mm na região do 

alto Rio Negro. 

Outra característica climática da região é a pequena variação nas temperaturas médias 

mensais. Em Manaus, situada na região do baixo Rio Negro, a maior temperatura média mensal 

(27,9ºC) ocorre em setembro, e a menor (25,8ºC), entre fevereiro e abril, com uma amplitude 

térmica anual de somente 2,1ºC. Na parte venezuelana do alto Rio Negro, na região de São Carlos, 

as temperaturas médias anuais são de aproximadamente 26,6ºC, com temperaturas médias mensais 

de 27,2ºC em março e 26ºC em julho, variando, portanto, apenas 1,2ºC. 

 
Figura 01 – Trimestres mais chuvosos e de águas altas. 
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O rio Negro, da sua nascente, localizada na região pré-andina colombiana, até a sua foz, 

percorre pelo menos 1.700 quilômetros. O sistema de drenagem do rio Negro é conectado 

fluvialmente aos sistemas de rios do norte, oeste, leste e nordeste. A mais conhecida e importante 

conexão é com o rio Casiquiare, na Venezuela, que liga o alto rio Negro ao sistema fluvial do 

Orinoco. 

A bacia do rio Negro representa aproximadamente 11% da área da bacia amazônica, com 

aproximadamente 696.808 km². Todavia, segundo Molinier et al. (1994), a bacia do rio Negro 

representa 13% da vazão média anual da bacia amazônica.  

 Molinier et al. (1994), trabalhando com um período de dados de 1973 a 1990, calculou o 

balanço hídrico da bacia do rio Negro e apresentou os seguintes valores: a precipitação média anual 

de 2.566mm, a descarga média anual de 28.400 m³/s, uma descarga específica de 40,8 l/s/km², o 

deflúvio anual de 1.286mm e a diferença entre a precipitação média anual e o deflúvio médio anual 

de 1.280mm. A bacia do rio Negro apresenta um coeficiente de escoamento de 0,50. 

No rio Negro, como na maioria dos canais fluviais amazônicos, o nível das águas varia 

conforme a estação. As variações no baixo rio Negro não são ocasionadas só pela distribuição 

espacial e temporal das chuvas, mas também pela forte influência do rio Solimões-Amazonas. 

 

3 - AS CHEIAS DE MANAUS 

O nível do rio Negro em Manaus é monitorado desde setembro de 1902 na estação do 

Roadway (Porto de Manaus), código 14990000, localizada no Porto da Cidade com Área de 

Drenagem de 696.808 km². A localização da estação está apresentada na Figura 02. 

 
Figura 02 – Localização da Estação de Manaus 
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O monitoramento dos níveis do rio Negro no porto de Manaus possibilitou o conhecimento do 

seu cotagrama médio referente ao período de 1903 a 2008, como está ilustrado na Figura 03. 

Observa-se nessa figura que o tempo de base médio é de 365 dias, a cota de pico do cotagrama 

médio é de 27,70 m e ocorre entre os dias 19 e 23 de junho, com a ascensão durando 234 dias e a 

recessão 131 dias.  

 
Figura 03 – Cotagrama médio de Manaus (1903 a 2008) 

A cota mínima desse cotagrama é de 18,27 m, ocorrendo entre os dias 30 de outubro 01 de 

novembro. A amplitude do cotagrama médio é de 9,43 m. A Figura 04 ilustra a variação dos níveis 

do rio Negro no porto de Manaus. 

 

 
Figura 04 – Variação dos níveis extremos em Manaus 
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Analisando a Figura 03 e os cotagramas anuais, observa-se que o cotagrama de Manaus, em 

média, apresenta uma única fase de subida (ascensão) e uma única fase de descida (recessão), com 

exceção de alguns anos, nos quais, no final do período de vazante pode ocorrer o fenômeno do 

repiquete, como aconteceu dezembro de 1962, quando a subida do cotagrama foi interrompida e em 

janeiro de 1963 foi registrado uma cota baixa, como ilustrado na Figura 05. Esse fenômeno está 

associado ao comportamento do rio Solimões que influencia os níveis do rio Negro em Manaus. 

 
Figura 05 – Cotagrama de Manaus (1962 e 1963) 

A Figura 06 apresenta os cotagramas associados a diferentes permanências diárias calculados 

com as cotas observadas no período de 1903 a 2008. 

 
Figura 06 – Cotagramas associados a diferentes permanências diárias 

 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
  

6



Os picos anuais de cheias estão ilustrados na Figura 07, na Tabela 01 constam as estatísticas 

descritivas da série de cotas máximas do rio Negro em Manaus e a Tabela 02 apresenta as 10 

maiores cotas observadas no período de 1903 a 2008. Na Tabela 02 também consta a permanência 

da cheia, a qual foi estimada contando-se o número de dias em que cota foi superior ou igual a 

29,00 m, nível no qual, segundo Maia Neto e Lopes (1994), as cheias podem ser consideradas 

calamitosas.  

 
Figura 07 – Picos de cheias em Manaus no período de 1903 a 2008. 

 

Tabela 01 – Estatísticas 
descritivas da série de cotas 
máximas do rio Negro em 
Manaus. 

Número de Máximos 106 
Cota Mínima (m) 21,77 
Cota Máxima (m) 29,69 
Amplitude (m) 7,92 
Média (m) 27,78 
Mediana (m) 28,01 
Moda (m) 26,77 
Desvio padrão (m) 1,124 
Assimetria -1,72 
Curtose 6,79  

Tabela 02 – Os dez maiores eventos de cheia em 
Manaus 

Nº Ano Cota 
(cm) 

Cota 
(m) 

Permanência (dias) 
Cotas ≥ 2900 cm 

1 1953 2969 29,69 71 (13/05 a 22/07) 
2 1976 2961 29,61 69 
3 1989 2942 29,42 52 
4 1922 2935 29,35 51 
5 1999 2930 29,30 49 
6 1909 2917 29,17 26 
7 1971 2912 29,12 28 
8 1975 2911 29,11 34 
9 1994 2905 29,05 21 

10 1921 2897 28,97 -  
 

Um fato interessante, em relação as cheias do rio Negro em Manaus, é que as quatro maiores 

cotas observadas a partir de 1950 ocorreram durante a fase fria da Oscilação Sul (ENSO), ou seja, 

períodos de La Niña, como pode ser visualizado na Figura 08. 
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Figura 08 – Fases frias da Oscilação Sul (La Niña) e as grandes cheias em Manaus. 

 

Analisando a série de cotas do rio Negro em Manaus observa-se que os picos das cheias 

podem ocorrer em maio, junho ou julho. A Tabela 03 apresenta o número de ocorrência de cheias, 

em cada mês, em função da cota do pico da cheia. 

 

Tabela 03 – Número de picos de cheias que ocorreram em maio, junho e julho 

Pico da Cheia 
(cm) Maio Junho Julho Total 

< 2700 2 13 6 21 
2700 a 2750 2 6 2 10 
2750 a 2800 2 18 2 22 
2800 a 2850 0 19 6 25 
2850 a 2900 0 16 3 19 

> 2900 0 8 1 9 
Total 6 80 20 106 

 

4 - PREVISÃO DAS COTAS DE CHEIA EM MANAUS 

Os cotagramas do rio Negro em Manaus têm como características a ocorrência de um pico 

anual e um tempo de ascensão longo, aproximadamente 234 dias como ilustra a Figura 03. Essas 

características dos cotagramas, associado ao acompanhamento dos níveis e das precipitações nos 

principais rios da bacia amazônica e, as previsões de chuva, elaboradas pelo SIPAM-Centro 

Técnico Operacional de Manaus, possibilitam a realização da previsão e alerta de cheias em 

Manaus.  

O monitoramento de níveis dos principais rios da bacia amazônica é realizado nas estações 

apresentadas na Figura 09.  

Os resultados do monitoramento são reunidos e permitem a construção dos cotagramas de 

evolução das cheias. Além disso, é possível acompanhar o desenvolvimento da enchente atual em 

relação as maiores observadas nas diferentes bacias, como ilustrado Figura 10 e na Tabela 04. 
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Figura 09 – Estações Monitoradas 

Tabela 04 – Cotas nas estações do monitoramento. 

Cheia 
Máxima 

Informações 
mais recentes ESTAÇÃO RIO 

Ano Cota
(cm) Data Cota 

(cm) 

Cota atual 
- 

Cheia max.

Eirunepé Montante Juruá 1986 1731 03/06/09 1588 -143 
Forte das Graças  Juruá  1999 2659 03/06/09 2654 -5 
Vila Bittencourt Japurá 1989 1526 03/06/09 1192 -334 
Lábrea Purus 1997 2179 03/06/09 2011 -168 
Tapuruquara (S.I.R. Negro) Negro 1976 890 01/06/09 509 -381 
Barcelos Negro 1976 1032 03/06/09 714 -318 
Moura Negro 1989 1544 03/06/09 1347 -197 
Manaus Negro 1953 2969 03/06/09 2916 -53 
Boa Vista  Branco 1976 980 03/06/09 128 -852 
Caracaraí  Branco 1976 1062 03/06/09 150 -912 
Fonte Boa Solimões 1999 2224 03/06/09 2192 -32 
Itapeuá Solimões 1999 1738 03/06/09 1716 -22 
Manacapuru Solimões 1999 2003 29/05/09 1998 -5 
Careiro Pr. do Careiro 1999 1688 03/06/09 1679 -9 
Parintins Amazonas 1976 900 03/06/09 935 35 

Fonte: CPRM et al. (2009) 
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Figura 10 – Acompanhamento do cotagrama de 2009 no rio Negro em Manaus. 

O acompanhamento meteorológico, realizado pelo SIPAM, apresenta as precipitações 

acumuladas, a suas relações com a climatologia da região, uma análise dos sistemas meteorológicos 

atuantes e o prognóstico do comportamento das precipitações para os próximos meses. (CPRM et 

al., 2009). 

 As previsões das cotas máximas no rio Negro em Manaus são realizadas de duas formas, 

através de uma regressão linear simples e do método “probabilístico”, os quais serão descritos a 

seguir. 

 

4.1 – Previsão das cotas máximas do rio Negro em Manaus utilizando uma regressão linear 

simples 

Os cotagramas observados nos 106 anos de funcionamento da estação fluviométrica do rio 

Negro em Manaus têm como características a ocorrência de um pico anual e um tempo de ascensão 

longo, por volta de 234 dias, como ilustra a Figura 03. Esse comportamento indica a existência de 

correlação entre as cotas do cotagrama o que possibilita o uso das cotas antecedentes do rio Negro 

para previsão dos níveis máximos da cheia. Dessa forma, em um modelo de regressão linear 

simples, a cota antecedente é a variável preditora ou independente e a cota máxima é a variável 

prevista ou dependente.  Sendo assim, dependendo do nível de correlação, esse tipo de modelo pode 

ser utilizado para previsões de longo prazo.  

Admitindo ser uma reta a linha teórica de regressão, a função entre X e Y é a seguinte: 

eX.Y ++= βα  (1) 

onde,Y é a variável dependente, X é a variável independente, α e β são os parâmetros do modelo e e 

denota os erros ou resíduos da regressão. (Naghettini e Pinto, 2007) 
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Os parâmetros α e β da reta teórica são estimados através dos dados observados fornecidos 

pela amostra, obtendo uma reta estimativa na forma 

ii x.baŷ +=  (2) 

onde a é a estimativa do parâmetro α  ( aˆ =α ) ; b é a estimativa do parâmetro β  ( bˆ =β );  é o 

valor estimado da variável dependente e  é o valor observado da variável independente. 

(Naghettini e Pinto, 2007) 

iŷ

ix

Aplicando o método dos mínimos quadrados, os parâmetros a e b podem ser estimados a 

partir das seguintes equações: 
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De acordo com Naghettini e Pinto (2007), após a estimativa dos parâmetros da reta de 

regressão, é necessário verificar se os dados amostrais são descritos pelo modelo da equação 2 e, 

além disso, determinar a parcela da variabilidade amostral que foi, de fato, explicada pela reta de 

regressão. Essa verificação pode ser feita através do coeficiente de determinação, o qual é sempre 

positivo e, deve ser interpretado como a proporção da variância total da variável dependente Y que é 

explicada pelo modelo de regressão e pode ser expresso por: 

2

2
22

Y

X

s
sbr =  (5) 

onde é a variância amostral de X;  é a variância amostral de Y e b é o parâmetro da reta de 

regressão calculado pela equação 4. 

2
Xs 2

Ys

O coeficiente de correlação amostral, r, está relacionado ao coeficiente de determinação, r², 

através da seguinte equação: 

2rr ±=  (6) 

onde o sinal de r é o mesmo do de b. 

 As hipóteses principais da análise de regressão linear simples são a linearidade, a 

normalidade e a homocedasticidade dos resíduos. O pressuposto de normalidade estabelece que os 

valores de Y são normalmente distribuídos para cada valor de X, conforme ilustrado na Figura 11, 

enquanto que a hipótese de linearidade define que a relação entre as variáveis analisadas deve ser 

linear.  

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
  

11



 
Figura 11 – Hipótese de normalidade (Naghettini e Pinto, 2007) 

  

A hipótese de homocedasticidade estabelece que os resíduos ou erros , ie

( iii x.ye )βα +−= , são realizações de uma variável aleatória independente e normalmente 

distribuída, com média zero e variância constante . (Naghettini e Pinto, 2007) 2
eσ

A medida da dispersão dos resíduos em torno da reta de regressão, chamada de erro padrão da 

estimativa, eσ , é obtida através da raiz quadrada da variância dos resíduos . Sendo assim, o erro 

padrão da estimativa pode ser estimado por: 

ie

( )

2

ˆ
ˆ 1

2

−

−
==

∑
=

n

yy
s

n

i
ii

eeσ  (7) 

onde Se é a estimativa do erro padrão da estimativa, yi é o valor observado da variável dependente, 

 é o valor estimado da variável dependente e n o número de pontos amostrais. iŷ

A análise de regressão é uma das técnicas mais úteis na hidrologia, mas exige certo cuidado 

na sua aplicação. Inicialmente devem ser verificadas as hipóteses da regressão, ou seja, avaliar a 

linearidade entre as variáveis X e Y, a independência dos resíduos e se estes seguem uma 

distribuição normal com média zero e variância . (Naghettini e Pinto, 2007) 2
eσ

Segundo Naghettini e Pinto (2007), uma medida da qualidade da regressão pode ser obtida 

pela comparação do erro padrão da estimativa, , com o desvio padrão da variável dependente Y, 

.  Ambos, e , apresentam as mesmas unidades e são, portanto, diretamente comparáveis, 

embora  tenha  graus de liberdade e  apenas 

es

Ys Ys es

es 2−n Ys 1−n  . Caso a equação de regressão se ajuste 

bem aos dados amostrais, o erro padrão da estimativa se aproxima de zero. Entretanto, se o erro 

padrão da estimativa tiver valor próximo do desvio padrão de Y, o ajuste entre os dados amostrais e 

a equação de regressão será muito ruim. Assim, o erro padrão da estimativa deve ser comparado em 

seus extremos, a saber, zero e . Além disso, deve ser avaliado o coeficiente de determinação Ys 2r , 
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que expressa a proporção da variância total da variável dependente Y que é explicada pela equação 

de regressão. 

A previsão das cotas máximas do rio Negro em Manaus é realizada com antecedência de 75, 

45 e 15 dias, de forma que as cotas dos dias 31 de março, 30 de abril e 31 de maio são utilizadas 

como variáveis preditoras ou independentes em um modelo de regressão linear simples. Utilizando 

os dados de cota do rio Negro em Manaus observados durante 106 anos estabeleceram-se os 

modelos de regressão cujas estatísticas estão apresentadas na Tabela 05. A linearidade entre as 

variáveis pode ser visualizada na Figura 12. 

Tabela 05 – Estatísticas das regressões 

Variável Preditora Cota de 31/mar Cota de 30/abr Cota de 31/mai
Variável Prevista Cota do pico Cota do pico Cota do pico 
Número de Observações 106 106 106 
Estimativa do parâmetro a 1129,9 694,49 255,27 
Estimativa do parâmetro b 0,6694 0,7960 0,9204 
Coeficiente de determinação (r²) 0,701 0,872 0,952 
Coeficiente de correlação ( r ) 0,837 0,934 0,975 
Desvio padrão da variável prevista (cm) 112,4 112,4 112,4 
Erro padrão (cm) 61,77 40,45 24,88 

 

 
Figura 12 - Ajuste entre as observações e as retas de regressão 

 

Os resíduos são calculados a partir da diferença entre os valores observados e os calculados 

pelas retas de regressão cujos parâmetros estão na Tabela 05. Após o cálculo dos parâmetros e dos 

resíduos é possível verificar as hipóteses da regressão. A seguir é verificada a hipótese de 

homocedasticidade dos resíduos. Avaliando a Figura 13 observa-se que os resíduos são 

independentes e que a variância pode ser considerada quase constante.  

 

 
Figura 13 – Verificação dos resíduos 
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A Figura 14 apresenta o ajuste entre os resíduos e uma distribuição normal de média zero e 

desvio padrão igual ao erro padrão estimado para cada regressão.  

 
Figura 14 – Verificação da Normalidade 

Finalmente é realizada uma comparação entre os valores observados e os estimados com as 

retas de regressão, como está apresentado na Figura 15, onde as linhas tracejadas representam os 

desvios percentuais de ± 1,25%.  

 
Figura 15 - Cotas observadas versus calculadas e desvio percentual de ± 1,25% 

Na Tabela 06 são apresentados as 20 maiores cotas observadas no rio Negro em Manaus, as 

previsões de cotas e os resíduos das regressões.  

Tabela 06 – Resultados dos modelos de regressão elaborados em 2009 para as 20 maiores cheias  

 Preditor: cota  
de 31/mar 

Preditor: cota  
de 30/abr  

Preditor: cota  
de 31/mai 

 

Cota 
Máxima

(cm) 
Ano Previsto

(cm) 
Resíduos

(cm) 
Previsto

(cm) 
Resíduos

(cm) 
Previsto 

(cm) 
Resíduos 

(cm) 
1 2969 1953 2978 -9 2967 2 2981 -12 
2 2961 1976 2896 65 2948 13 2960 1 
3 2942 1989 2927 15 2907 35 2905 37 
4 2935 1922 2890 45 2908 27 2936 -1 
5 2930 1999 2901 29 2899 31 2925 5 
6 2917 1909 2864 53 2887 30 2923 -6 
7 2912 1971 2890 22 2907 5 2889 23 
8 2911 1975 2882 29 2875 36 2885 26 
9 2905 1994 2902 3 2892 13 2892 13 
10 2897 1921 2823 74 2887 10 2905 -8 
11 2897 1982 2830 67 2860 37 2890 7 
12 2896 1997 2895 1 2895 1 2910 -14 
13 2892 1908 2872 20 2903 -11 2909 -17 
14 2891 2002 2814 77 2841 50 2852 39 
15 2884 2006 2896 -12 2864 20 2898 -14 
16 2879 1944 2844 35 2865 14 2871 8 
17 2878 1904 2861 17 2860 18 2871 7 
18 2876 1993 2905 -29 2905 -29 2894 -18 
19 2874 1918 2895 -21 2882 -8 2878 -4 
20 2870 1972 2890 -20 2853 17 2872 -2 
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4.2 – Previsão das cotas máximas do rio Negro em Manaus utilizando um método 

“probabilístico” 

O método aplicado na previsão de cotas do rio Negro em Manaus é baseado no trabalho de 

Galdino e Clarke (1997) sobre a probabilidade de ocorrência de cheia no rio Paraguai, em Ladário, 

MS – Pantanal. A aplicação desse método é possível porque a série de dados é longa, 106 anos, e o 

cotagrama apresenta um pico de cota máxima com período longo de ascensão, como mencionado 

anteriormente. 

O método fundamenta-se na comparação dos níveis atuais com os registros de anos anteriores 

do rio Negro, em Manaus, para a mesma data do ano (dia e mês), considerando-se o que se sucedeu 

nos dias posteriores (pico da cheia).  

O método baseia-se na organização das informações como apresentado na Tabela 07. Nessa 

tabela é totalizado o número de anos em que os picos de cheia foram (S) e não foram (I) atingidos, 

quando os níveis do rio, em um determinado dia do ano, na tabela dia 1° de janeiro, estavam 

compreendidos nos intervalos de cota considerados. Para exemplificar, quando a cota no dia 1º de 

janeiro estava no intervalo de 1500 cm a 1549 cm ou em cotas inferiores, apenas no ano de 1907 a 

cota de pico do cotagrama do rio Negro em Manaus foi igual ou superior a 2700 cm, ou seja, uma 

vez em 106 anos de observações. Por outro lado, considerando os 106 anos de observações, quando 

a cota no dia 1º de janeiro estava no intervalo de 1500 cm a 1549 cm ou em cotas superiores, em 21 

anos os picos dos cotagramas não atingiram 2700 cm, em 31 anos os picos dos cotagramas não 

alcançaram 2750 cm, em 53 anos os picos dos cotagramas não superaram 2800 cm, em 78 anos os 

picos dos cotagramas não foram maiores que 2850 cm e em 97 anos os picos dos cotagramas não 

ultrapassaram 2900 cm. 

A organização dos dados como apresentado na Tabela 07 permite a estimativa da 

probabilidade de um pico de cheia no rio Negro em Manaus associado a um determinado intervalo 

de cota que ocorre na em data anterior ao pico do cotagrama. Segundo Galdino e Clarke (1997) a 

estimativa é realizada por: 

100
IS

SPO
+

=  (8) 

Onde  

PO é a “probabilidade” de ocorrência do pico de cheia para o intervalo de cota, dado que em uma 

data antecedente, a cota registrada no rio Negro está em um intervalo pré-definido; 

S é o número de anos em que o pico de cheia foi atingido, quando os níveis do rio Negro, em uma 

data antecedente, estavam abaixo ou compreendidos em um intervalo pré-definido; 
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I é o número de anos em que o pico de cheia não foi atingido, quando os níveis do rio Negro, em 

uma data antecedente, estavam acima ou compreendidos em um intervalo pré-definido; 



Tabela 07 - Número de anos totalizados em que os picos de cheia foram (S) ou não foram (I) 

atingidos, quando os níveis do rio, no dia 1° de janeiro, estavam compreendidos nos intervalos de 

cota considerados. 

 Cota Máxima (cm) 
 ≥  2700 ≥ 2750 ≥ 2800 ≥ 2850 ≥ 2900 

Intervalo de cota (cm)
no dia 1º de janeiro S I S I S I S I S I 

1500 - 1549 1 21 0 31 0 53 0 78 0 97 
1550 - 1599 1 21 0 30 0 52 0 77 0 96 
1600 - 1649 2 21 1 30 0 52 0 77 0 96 
1650 - 1699 3 21 2 30 0 51 0 76 0 95 
1700 - 1749 3 21 2 30 0 50 0 75 0 94 
1750 - 1799 4 21 3 30 1 50 0 75 0 94 
1800 - 1849 6 19 5 28 3 48 0 72 0 91 
1850 - 1899 10 18 8 27 4 47 1 69 1 88 
1900 - 1949 19 16 15 24 7 42 2 64 1 83 
1950 - 1999 29 14 24 20 14 34 6 54 2 72 
2000 - 2049 34 11 29 16 17 28 7 45 2 60 
2050 - 2099 53 9 45 14 28 24 16 39 4 53 
2100 - 2149 63 5 54 7 36 12 20 25 5 32 
2150 - 2199 73 2 63 3 44 7 25 16 6 20 
2200 - 2249 80 0 70 0 49 3 27 9 8 9 
2250 - 2299 83 0 73 0 52 1 27 4 8 4 
2300 - 2349 84 0 74 0 52 1 27 1 8 1 
2350 - 2399 85 0 75 0 53 0 28 0 9 0 

 

Utilizando os dados da Tabela 07 e considerando que as cotas do rio Negro no dia 1º de 

janeiro de um dado ano estão dentro do intervalo de 2150 cm a 2199 cm, é possível estimar a 

probabilidade de que o pico de cheia seja igual ou maior que 2900 cm. Neste caso, aplicando a 

equação 8 obtêm-se: 

%23100
206

6100 =
+

=
+

=
IS

SPO  (9) 

Este resultado significa que, estando a cota do rio Negro, em Manaus, no dia 1º de janeiro de 

um dado ano, no intervalo de 21,5 m a 21,99 m, existe 23% de probabilidade da cota de pico desse 

ano ser igual ou maior que 29,0m. 

Aplicando a equação 8 aos dados da Tabela 07 é possível calcular a probabilidade de 

ocorrência (%) de pico de cheia do rio Negro em Manaus, de acordo com a cota fluviométrica do 

dia 1º de janeiro. As “probabilidades” 0 (zero) e 100% na Tabela 08 foram substituídas por 1% e 

99% respectivamente, como recomendado por Galdino e Clarke (1997). Essa substituição é 

justificada pelo fato das probabilidades terem sido calculadas a partir de uma amostra e não da 

população.  
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Tabela 08 - Probabilidade de ocorrência (%) de pico de cheia do rio Negro em Manaus, de acordo 

com a cota fluviométrica do dia 1º de janeiro. Dados de 1903 a 2008. 

Pico de Cheia (cm) Intervalo de cota (cm)
no dia 1º de Janeiro ≥ 2700 ≥ 2750 ≥ 2800 ≥ 2850 ≥ 2900 

1500 - 1549 5 1 1 1 1 
1550 - 1599 5 1 1 1 1 
1600 - 1649 9 3 1 1 1 
1650 - 1699 13 6 1 1 1 
1700 - 1749 13 6 1 1 1 
1750 - 1799 16 9 2 1 1 
1800 - 1849 24 15 6 1 1 
1850 - 1899 36 23 8 1 1 
1900 - 1949 54 38 14 3 1 
1950 - 1999 67 55 29 10 3 
2000 - 2049 76 64 38 13 3 
2050 - 2099 85 76 54 29 7 
2100 - 2149 93 89 75 44 14 
2150 - 2199 97 95 86 61 23 
2200 - 2249 99 99 94 75 47 
2250 - 2299 99 99 98 87 67 
2300 - 2349 99 99 98 96 89 
2350 - 2399 99 99 99 99 99 

O método descrito também foi aplicado considerando os dados observados nos dia 31 de 

março e 30 de abril. Os resultados dessa aplicação estão nas Tabelas 09 e 10. 

Tabela 09 - Probabilidade de ocorrência (%) de pico de 
cheia do rio Negro em Manaus, de acordo com a cota 
fluviométrica do dia 31 de março. Dados de 1903 a 2008 

Pico de Cheia (m) Intervalo de cota (cm) 
no dia 31 de março ≥27,0 ≥27,5 ≥28 ≥28,5 ≥29

2200 - 2249 1 1 1 1 1 
2250 - 2299 7 4 2 1 1 
2300 - 2349 37 12 2 1 1 
2350 - 2399 59 25 5 1 1 
2400 - 2449 90 77 27 2 1 
2450 - 2499 95 91 48 6 1 
2500 - 2549 99 98 76 27 1 
2550 - 2599 99 99 90 52 4 
2600 - 2649 99 99 99 93 41 
2650 - 2699 99 99 99 99 89 
2700 - 2749 99 99 99 99 99 
2750 - 2799 99 99 99 99 99 
2800 - 2849 99 99 99 99 99  

Tabela 10 - Probabilidade de ocorrência (%) de pico de 
cheia do rio Negro em Manaus, de acordo com a cota 
fluviométrica do dia 30 de abril. Dados de 1903 a 2008 

Pico de Cheia (m) Intervalo de cota (cm)
no dia 30 de abril ≥27,0 ≥27,5 ≥28 ≥28,5 ≥29

2300 - 2349 1 1 1 1 1 
2350 - 2399 1 1 1 1 1 
2400 - 2449 1 1 1 1 1 
2450 - 2499 20 4 1 1 1 
2500 - 2549 50 12 1 1 1 
2550 - 2599 82 53 6 1 1 
2600 - 2649 97 90 37 2 1 
2650 - 2699 99 99 79 19 1 
2700 - 2749 99 99 99 70 5 
2750 - 2799 99 99 99 96 58 
2800 - 2849 99 99 99 99 99 
2850 - 2899 99 99 99 99 99  

 

Os métodos anteriores permitem a estimativa dos picos dos cotagrama, mas não definem o 

período de ocorrência desses picos. Uma forma de contornar essa situação é admitir as freqüências 
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de ocorrência dos meses de pico apresentadas como probabilidades de ocorrências com a 

substituição da probabilidade 0 (zero) por 1% pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. 

Tabela 11 - Probabilidade de Ocorrência (%) dos picos  
de cheia nos meses de maio a julho 

Pico da Cheia (cm) Maio Junho Julho
< 2700 10 61,5 28,5 

2700 a 2750 20 60 20 
2750 a 2800 9 82 9 
2800 a 2850 1 75,5 23,5 
2850 a 2900 1 83,5 15,5 

> 2900 1 88,5 10,5 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fato dos cotagramas do rio Negro em Manaus apresentarem um pico anual e um tempo de 

ascensão longo, aproximadamente 234 dias, associado ao acompanhamento dos níveis e das 

precipitações nos principais rios da bacia amazônica, bem como as previsões de chuva, elaboradas 

pelo SIPAM-Centro Técnico Operacional de Manaus, possibilitaram a montagem de um esquema 

simples e eficiente de previsão e alerta de cheias em Manaus. A divulgação das previsões de cheias 

de Manaus ocorre anualmente nos dias 31 de março, 30 de abril e 31 de maio desde 1989. (CPRM, 

2009). 

Os resultados do monitoramento de níveis dos principais rios da bacia amazônica são 

reunidos e permitem a construção dos cotagramas de evolução das cheias, os quais possibilitam o 

acompanhamento do desenvolvimento da enchente atual em relação as maiores observadas nas 

diferentes bacias. Esses resultados, somados as previsões meteorológicas da bacia amazônica 

permitem a construção de cenários sobre o comportamento dos níveis dos rios.   

As previsões das cotas máximas no rio Negro em Manaus realizadas através de uma regressão 

linear simples e do método “probabilístico”, os quais usam os dados de cota de 31 de março, de 30 

de abril e 31 de maio como preditoras, permitem conhecer com antecedência de até 75 dias, o porte 

da cheia que poderá acontecer. Para exemplificar, nos dias 31/03/2009, 30/04/2009 e 31/05/2009, as 

cotas do rio Negro em Manaus eram respectivamente, 2746 cm, 2868 cm e 2914 cm. Utilizando os 

modelos de regressão linear, a cota máxima prevista a partir da informação de 31/03/2009 seria de 

2968 cm (± 35 cm), com o dado de 30/04/2009 seria de 2977 cm (± 35 cm) e, com a cota de 

31/05/2009 seria de 2937 cm (± 35 cm). No caso do método probabilístico, com as cotas observadas 

em 31/03/2009 e 30/04/2009, a probabilidade da cota de pico ser superior a 29,0 m é de 99%. Desde 

dia 13/05/2009 as cotas do rio Negro em Manaus são superiores a 29,0 m e, no dia 09/06/2009 a 

cota já estava em 29,26 m. Aplicando o método probabilístico, considerando a cota de 1º de janeiro 
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de 2009, que foi de 22,43 m, a probabilidade da cota de pico ser superior a 29,0 m era de 47% e 

superior a 28,0 m era de 94%.  

Devido as características dos modelos de previsão das cotas máximas do rio Negro, eles são 

atualizados anualmente com a incorporação de novas informações. 

O esquema de previsão adotado permite que as autoridades e a população possam planejar 

antecipadamente as ações preventivas capazes de minimizar os efeitos adversos das cheias.  
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