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Resumo – No ano de 2012, o Estado do Acre vivenciou a maior cheia já registrada nos últimos 15
anos, envolvendo principalmente a bacia do rio Acre onde se localiza a capital, Rio Branco, uma
das cidades mais atingidas pela enchente. Uma medida não estrutural adotada para solucionar os
prejuízos advindos das enchentes é um sistema de alerta de cheias. Diante de tal problema, o
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) desenvolve desde janeiro de 2012 o Projeto de Sistema de
Alerta de Cheias da Bacia do Rio Acre. Como estudo preliminar, apresenta-se um diagnóstico das
cheias históricas ocorridas desde a década de 80 nas sub-bacias do Estado do Acre, informações
essas valiosas para o entendimento do comportamento hidrológico dos rios acreanos.
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HISTORICAL FLOODS OF THE MAIN RIVERS OF ACRE STATE TO
SUPPORT THE PROJECT OF THE FLOOD WARNING SYSTEM IN ACRE
Abstract –In 2012, the State of Acre experienced the largest flood ever recorded in the last 15
years, mainly involving the Acre River basin, where the capital Rio Branco is located, one of the
cities hardest hit by the flood. A non-structural measure adopted to resolve the damage arising from
floods is a Flood Warning System. Faced with this problem, the Geological Survey of Brazil
(CPRM) developed since January 2012 the Project Flood Warning System of River Basin Acre. As
a preliminary study, we present a diagnosis of historical floods that have occurred since the 80 at
the sub-basins of the State of Acre, these valuable information for understanding the hydrology of
his rivers.
Keywords – water resources; flood; alert system.
INTRODUÇÃO
Enchentes são fenômenos que acontecem quando o volume de água que chega à calha do rio
ultrapassa a sua capacidade natural de drenagem. Quando o volume de água ultrapassa a calha
principal do rio, a cheia atinge as áreas ribeirinhas chamadas de planícies de inundação. As cheias
são ditas naturais quando não há intervenção antrópica que a cause ou que a intensifique. O
rompimento de uma barragem, por exemplo, poderá causar uma cheia causada por intervenção
humana e a construção de casas em áreas de mata ciliar juntamente com um aumento na vazão do
rio poderá causar uma cheia dita natural modificada (Yevjevich, 1992).
No ano de 2012, o Estado do Acre vivenciou a maior cheia já registrada nos últimos 15 anos,
envolvendo principalmente a bacia do rio Acre, situada a sudeste do Estado, onde se localiza
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também a capital, Rio Branco, uma das cidades mais atingidas pela enchente. O nível do rio Acre
chegou, em fevereiro de 2012, à marca de apenas 3 cm abaixo da marca histórica, ocorrida em
março de 1997, que foi de 17,66 metros, gerando enormes prejuízos à população, como o
deslizamento de suas margens, desabrigando muitas famílias. O Serviço Geológico do Brasil
(CPRM) está desenvolvendo o Projeto de Alerta de Cheias na Bacia do Rio Acre desde janeiro de
2012 para que a população da área atingida possa se precaver com antecedência à chegada de uma
inundação.
Neste ensaio será apresentado um diagnóstico das maiores cheias já ocorridas nos principais
rios localizados no Estado do Acre, estudo este da etapa preliminar do Projeto de Alerta de Cheias
para o conhecimento do comportamento hidrológico dos rios acreanos. Para o entendimento do
regime hidrológico anual, além da análise pluviométrica, faz-se necessária também, a análise
fluviométrica das bacias hidrográficas. Com este fim, selecionou-se uma estação fluviométrica
representativa das principais sub-bacias do Estado do Acre. Sendo elas: Estação Cruzeiro do Sul
(código:12500000; rio Juruá); Estação Tarauacá – Jusante (código: 12600001; rio Tarauacá);
Estação Sena Madureira (código: 13310000; rio Iaco) e Estação Rio Branco (código: 13600002; rio
Acre).
CHEIAS HISTÓRICAS DOS RIOS ACREANOS
O ano de 2012 foi especialmente preocupante em relação às cheias dos principais rios do
Estado do Acre. Neste ano, o pico de cheia registrado nessas estações fluviométricas foi equivalente
ou até, muitas vezes, superior à maior cheia já ocorrida na série histórica de dados. A seguir serão
apresentados gráficos das estações fluviométricas representativas das sub-bacias do Estado do Acre,
onde se informa a variação de cotas (níveis dos rios) ao longo do tempo nos anos mais cheios e em
2012.
Na Tabela 1 são apresentadas as cotas históricas, ou seja, os níveis fluviométricos máximos
e mínimos observados ao longo da série histórica de dados:
Tabela 1– Cotas históricas (m)

Estação

Estação-Nome

Máxima
Histórica

Ocorrência

Mínima
Histórica

12500000

Cruzeiro do Sul

14,12

Mar-95

1,06

Jul-09

13,06

12600001

TarauacáJusante

10,42

Jan-12

0,41

Set-84

10,01

13310000

Sena Madureira

17,95

Fev- 12

1,85

Set-10

16,10

13600002

Rio Branco

17,66

Mar-97

1,50

Abr-11

16,16
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Tabela 2 - Vazões históricas (m³/s)

Estação
12500000
12600001
13310000
13600002

EstaçãoNome
Cruzeiro do
Sul
TarauacáJusante
Sena
Madureira

Máxima
Ocorrência
Histórica

Rio Branco

Mínima
História

Ocorrência Amplitude

3970,00

Mar-95

54,20

Jul-95

3915,80

2975,00

Dez-08

8,90

Set-84

2966,10

2425,00

Mar-09

13,80

Set-10

2411,20

1944,00

Fev-06

8,49

Set-05

1935,51

Na Tabela 2, são apresentadas as vazões históricas, ou seja, as vazões (volume de água que
atravessa uma seção de controle por unidade de tempo) máximas e mínimas observadas ao longo da
série histórica de dados.

Figura 1- Cotagrama da Estação Fluviométrica Rio Branco no Rio Acre (1997 e 2012)

Na Figura 1 pode-se verificar um comparativo do comportamento dos níveis do rio Acre nos
anos de 1997 e 2012. Os picos de cheia nesses dois anos foram muito próximos, sendo 17,66 metros
em 1997 e 17,63 metros em 2012. Isso demonstra que o ano de 2012 chegou perto da cota máxima
história, nunca antes ocorrida, causando enormes prejuízos à sociedade.
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Figura 2- Cotagrama da Estação Fluviométrica Sena Madureira no Rio Iaco (2009 e 2012)

A Figura 2 apresenta um comparativo do comportamento dos níveis do rio Iaco nos anos de
2009 e 2012. Este gráfico é bastante interessante, pois mostra que o ano de 2012 foi realmente
atípico em relação à cheia já que a cota máxima histórica que era de 15,51 metros em março de
2009 foi suplantada pela cota de 17,95 metros em fevereiro de 2012, com uma diferença muito
significativa, de 2,44 metros.

Figura 3- Cotagrama da Estação Fluviométrica Tarauacá no Rio Tarauacá (1984 e 2012)

Na Figura 3 pode-se verificar um comparativo da variação dos níveis do rio Tarauacá nos
anos de 1985 e 2012. Fica muito claro a grande diferença de cotas entre esses dois anos, sendo de
1,46 metros entre os picos da cheia e de 2,38 metros entre os níveis mínimos. Vale ressaltar que
houve o decurso de 27 anos, onde em nenhum momento a maior cheia havia sido superada,
reforçando, mais uma vez, a afirmativa de que o ano de 2012 foi um ano atipicamente caudaloso
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nos rios do Estado do Acre. A cota máxima histórica, portanto, foi atingida em janeiro de 2012,
com a cota de 10,42 metros.

Figura 4- Cotagrama da Estação Fluviométrica Cruzeiro do Sul no Rio Juruá (1995 e 2012)

A Figura 4 apresenta um comparativo da variação dos níveis do rio Juruá nos anos de 1995
(mais cheio) e 2012 (atual). A cota máxima histórica foi atingida em março de 1995, quando o rio
chegou ao nível de 14,12 metros. Em 2012, diferente das outras estações fluviométricas, o nível do
rio não superou a marca histórica, atingindo a cota de 13,53 metros em fevereiro de 2012. O período
que vai de maio a setembro está com dados faltantes devido à ausência de régua de leitura,
conforme informação dos boletins da Defesa Civil Estadual (Defesa Civil, 2012).
No monitoramento hidrológico, além das análises de alturas pluviométricas e níveis
fluviométricos, é imprescindível, a medição da vazão dos rios, medida em unidade de volume por
unidade de tempo, usualmente, em m³/s. Esta vazão é obtida in loco com a utilização de diversos
métodos, desde a medição tradicional com o uso de molinetes até a medição acústica, com o uso de
equipamentos modernos que medem a vazão através de ondas sonoras. Um dos objetivos de se
conhecer a vazão do rio em uma dada seção de medição é a construção da curva-chave do rio, um
gráfico onde se relacionam as cotas com as vazões do rio, podendo-se fazer previsões do
comportamento do curso d’água. No estudo das vazões, verificam-se as vazões mínimas, máximas e
médias, de curto e longo prazo. A Tabela 3 abaixo apresenta as vazões médias de longo período nas
estações fluviométricas selecionadas no escopo do presente trabalho, variando o ano de análise de
acordo com a disponibilidade de dados.
Tabela 3- Vazões médias de longo período em estações fluviométricas do Acre

Código da
Estação
12500000
12600001
13310000
13600002

Rio

Nome da Estação

Juruá
Tarauacá
Iaco
Acre

Cruzeiro do Sul
Tarauacá-Jusante
Sena Madureira
Rio Branco
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Vazão média de longo
período (m³/s)
592
598
339
321

Ano
2010
2009
2010
2010
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SISTEMA DE ALERTA DE CHEIAS NA BACIA DO RIO ACRE
O nível do rio Acre atingiu, em fevereiro de 2012, a marca de apenas 3 cm abaixo da marca
histórica, ocorrida em março de 1997, que foi de 17,66 metros. Estes números confirmam que em
2012 ocorreu uma das maiores enchentes no Estado do Acre, envolvendo principalmente a bacia do
rio Acre, situada a sudeste do Estado (Figura 5). Além de Rio Branco, os outros municípios
localizados às margens do rio Acre também foram inundados. A área urbana do município de
Brasiléia, por exemplo, ficou cerca de 90% submerso segundo informações da Defesa Civil
Estadual.

Figura 5- Bacia do Rio Acre. Fonte: ANA (2012)

O Governo Federal através do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) está desenvolvendo
desde janeiro de 2012 o Projeto “Sistema de Alerta de Cheia na Bacia do Rio Acre”. O sistema
consiste de diversas etapas. Em um primeiro momento foram realizadas campanhas de campo para
reconhecimento da bacia, visita às estações já existentes, verificação da qualidade de funcionamento
das mesmas e das condições dos locais da instalação. Depois foram definidas as coordenadas
geográficas das novas estações e confirmadas as das estações já existentes, produzido o mapa da
rede de monitoramento específica ao sistema de alerta e realizados estudos da série histórica de
dados hidrológicos. Em seguida, ocorreram as campanhas para a recuperação das estações
fluviométricas já existentes.
Posteriormente serão instaladas novas plataformas de coleta de dados (PCD’s), que são
estações automáticas que medem o nível do rio, altura pluviométrica, umidade e temperatura do ar.
A transmissão dos dados é feita em tempo real. A equipe de escritório deverá receber os dados dos
observadores e diretamente das estações automáticas via satélite ou celular emitirá os boletins
hidrológicos diários, repassando-os às defesas civis, corpo de bombeiros e demais órgãos
responsáveis por transmitir as informações à população. Ressalta-se que este projeto é contínuo e
estará permanentemente em funcionamento no período chuvoso, de novembro a abril, como forma
de mitigação dos impactos negativos causados pelas enchentes à população acreana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste ensaio foram apresentadas as maiores cheias das principais sub-bacias hidrográficas do
Estado do Acre, sendo elas: bacia do rio Juruá, bacia do rio Tarauacá-Envira-Jurupari, bacia do rio
Iaco e bacia do rio Acre-Iquiri. Posteriormente, foram fornecidos os dados fluviométricos essenciais
ao monitoramento hidrológico de cheias, quais sejam: as cotas históricas mínimas e máximas; as
vazões históricas mínimas e máximas e as vazões médias de longo período. Na sequência
descreveu-se sucintamente o Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Acre, projeto
desenvolvido pelo Governo Federal, através do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).
De acordo com o estudo apresentado, pode-se concluir que o período chuvoso no Acre está
compreendido de novembro a abril. E em 2012, vários municípios do Estado sofreram as maiores
enchentes já vistas, causando inúmeros prejuízos socioeconômicos e ambientais, como o
deslizamento de encostas, a proliferação de doenças de veiculação hídrica, dentre outros. Para o
atendimento da população, dentre outras medidas não-estruturais, tem-se o sistema de alerta de
cheias da bacia do rio Acre.
Atendo-se especificamente à estação fluviométrica da capital acreana, Rio Branco, foi
possível verificar que o ano de 2011 foi o mais seco e o ano de 2012, o mais cheio. Essa extrema
mudança de comportamento do curso d’água em um curto espaço de tempo ressalta a característica
aleatória dos eventos hídricos, reforçando a importância do papel da Hidrologia para o
desenvolvimento econômico sustentável mundial.
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