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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o efeito das secas de 2005 e 2010 sobre as cotas 

fluviométricas do rio Acre. Para isto, foram tomados dados históricos de cota do rio, entre 1980 e 2010, 

junto a Coordenadoria de Defesa Civil do Acre. Durante os 30 anos de dados, observa-se que as 

maiores cotas fluviométricas são registradas entre os meses de dezembro e maio, com o mês de março 

apresentando a maior cota (11±1,67 m). As menores cotas são observadas entre os meses de junho a 

setembro, com a menor cota sendo observada no mês de setembro (3,04±1,71 m). Para o ano de 2005, 

o rio apresentou cotas mais baixas entre junho e outubro, com a cota média mínima observada em 

setembro 1,71±0,04 m. As maiores cotas foram observadas entre os meses de fevereiro e abril, com 

maior cota média observada em fevereiro (9,97± m). Em 2010, as menores cotas foram observadas 

entre junho e outubro, com a menor cota média observada no mês de agosto (2,05±0,15 m). As maiores 

cotas foram observadas entre janeiro e abril, com a maior cota média observada no mês de março 

(11,47±2,61 m). 

 

Abstract 

This study aimed to evaluate the effect of 2005 and 2010 droughts on the Acre River stage. To this, we 

took historical data, between 1980 and 2010, obtained from State Bureau of Civil Defense. Historical 

means show that the largest stages are recorded between December and May, with March showing the 

largest stage (11 ±1.67 m). The lowest stages are observed between June and September, with the 

lowest stage observed in September (3.04 ± 1.71 m). In 2005, Acre River had lower stages between 

June and October, with the lowest mean observed in September 1.71 ± 0.04 m. The highest stages were 

observed between February and April, with the highest mean in February (9.97±3.4 m). In 2010, the 

lowest stages were found between June an October, with the lowest mean in August (2.05 ± 0.15 m). 

The highest stages were observed between January and April, with the highest mean in 

March (11.47 ± 2.61 m). 
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1 INTRODUÇÃO 

Na Bacia Amazônica o principal meio de transporte, tanto da população quanto de cargas se dá 

através dos rios. Uma densa rede de drenagem, associada a uma diversidade nos regimes hidrológicos, 

condiciona não só o transporte, mas também o ciclo de vida das populações ribeirinhas da região. As 

oscilações nos regimes dos rios amazônicos, tanto para cima (cheias), quanto para baixo (secas), 

ocorrendo de forma intensa ou não, obrigaram, com o passar dos anos, o caboclo local a construir um 

modo de vida adaptado àqueles eventos hidrológicos, porém ainda sofrendo com o flagelo causado 

pelos eventos críticos. 



As variações no ciclo hidrológico na região podem ser devidas às variações climáticas globais, 

decorrentes de processos naturais. Essas mudanças estão relacionadas com variação da intensidade 

solar, variações da inclinação do eixo de rotação da Terra e variações da composição química da 

atmosfera, entre outras.  

No entanto, as mudanças no ciclo hidrológico também podem ser de origem antrópicas, 

decorrentes de alterações do uso da terra dentro da própria região. Tais alterações estão ligadas 

diretamente ao desmatamento de sistemas florestais para transformação em sistemas agrícolas e/ou 

pastagem. Evidências de estudos observacionais e estudos de modelagem (Nobre et al., 1991; Betts et 

al., 1997, 2000; Chase et al., 2000; Zhao et al., 2001; Sampaio 2007) demonstraram que mudanças na 

cobertura superficial podem ter um impacto significativo no clima regional, com um aumento da 

temperatura entre 0,3ºC e 3ºC, redução da evapotranspiração entre 15% e 30% e os estudos numéricos 

indicam redução da precipitação entre 5% e 20% devido à mudança de vegetação de floresta para 

pastagem. 

O efeito do desmatamento e das mudanças climáticas afeta o ciclo hidrológico em todas as 

escalas de tempo: em escalas de tempo de dias a meses, levam a mudanças na incidência de 

inundações; em escalas de tempo sazonais a interanual, mudanças nas características da seca é a 

principal manifestação hidrológica; e em escalas de anos a décadas, as teleconexões nos padrões de 

circulação global atmosférica, ocasionadas pela interação oceano-atmosfera, afetam a hidrologia de 

algumas regiões, especialmente nos trópicos, por diferentes eventos, entre eles o El Niño (Nijssen et al., 

2001). 

O El Niño é um fenômeno meteorológico de grande escala muito importante, caracterizado por 

aquecimento superficial anômalo e modificações nos padrões de vento sobre uma grande área do 

Oceano Pacífico tropical, e com impactos globais significativos (Sampaio, 2001). Por exemplo, na 

Amazônia, várias regiões sofrem redução nos valores normais de precipitação, o que pode ter efeitos 

negativos importantes sobre o ecossistema e, conseqüentemente, sobre os aspectos sócio-econômicos 

da região. 

 Em 2005 constatou-se uma redução importante nos valores de precipitação sobre a Amazônia, 

atingindo principalmente regiões a oeste e sudoeste desta bacia, onde o nível de vários rios abaixou 

significativamente (CPTEC e INMET, 2005). Por exemplo, os rios Acre, Madeira, Juruá e Solimões 

apresentaram cotas fluviométricas substancialmente baixas (ANA 2006). Eventos de estiagem nestas 

regiões são raros, e os registros indicam que o ano de 2005 teve o menor índice de precipitação das 

últimas décadas (CPTEC e INMET, 2005). No entanto, de acordo com Lewis et al. (2011), a seca 

ocorrida em 2010 na Amazônia teve uma extensão maior a de 2005. Usando dados pluviométricos de 



uma década e tomando como referência a seca de 2005, os autores mostram que, em 2010, em 57% da 

floresta amazônica houve menos chuva que o normal. O índice é maior que o de 2005, quando em 37% 

da região ocorreram menos chuvas. 

Como a região onde está inserida a bacia do rio Acre foi uma das mais atingidas pelos dois 

fenômenos de seca intensa, tomamos dados de cotas fluviométricas do rio Acre de 1980 a 2010 para 

assim avaliarmos os efeitos dessas anomalias sobre o nível do rio Acre nos anos de 2005 e 2010, 

comparando com a média histórica desses 30 anos de dados. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estado do Acre se encontra na região sul-ocidental da Amazônia, ocupando uma área de 

aproximadamente 163.000 km
2
, fazendo fronteira com Peru e Bolívia. O clima é tropical úmido com 

temperatura média de 26 ºC e precipitação anual média em torno de 2000 mm. A estação chuvosa 

começa em dezembro e se estende até abril e a estação seca compreende os meses de maio a outubro. A 

umidade relativa do ar está entre 75 e 95%. (DUARTE et al., 2005).  As duas principais bacias 

hidrográficas do estado são: a bacia do rio Juruá, que drena a parte oeste do estado; e a bacia do rio 

Purus, que drena a parte leste.  

A bacia do rio Acre (Figura 1) faz parte da bacia do Purus. Sua área é de aproximadamente 

23.000 km
2
 e situa-se entre o limite ocidental da Plataforma Sul-Americana e a Cordilheira Andina. 

Está limitada a leste e sudeste pelo Arco de Iquitos; a sul, pelo Escudo Brasileiro; e a oeste e noroeste, 

estende-se pelo território peruano, com o nome de bacia Pastaza, onde se acha limitada pela Cordilheira 

Oriental Andina (ACRE, 2006). 

O rio Acre nasce em cotas da ordem de 300 m de altitude. Seu alto curso atua como divisa 

entre Brasil e Peru, e deste ponto em diante, até Brasiléia, marca a divisa entre Brasil e Bolívia. A partir 

daí, adentra em território brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas nascentes até a 

desembocadura, na margem direita do Purus, na cidade de Boca do Acre, estado do Amazonas 

(BRASIL, 2007). É considerado um dos principais rios do estado, e responsável pelo abastecimento de 

água da cidade de Rio Branco, capital do estado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Mapa da bacia do rio Acre. 

 

2.2 Obtenção dos dados 

O estudo está baseado numa série de 30 anos de dados (1980-2010) coletados pela Coordenadoria 

de Defesa Civil do Estado do Acre, a qual possui uma régua linimétrica situada no perímetro urbano da 

cidade de Rio Branco. 

Os dados de pluviosidade para os anos de 2005 e 2010 foram obtidos junto a Estação 

Meteorológica da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. 

 

2.3 Análise dos dados 

A análise dos dados será feita no Microsoft Excel 2003, onde serão feitos a média e o desvio 

padrão. 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Série histórica (1980-2010) 

 



A Figura 2 mostra os valores médios e o desvio padrão das cotas do rio Acre entre os anos de 

1980 e 2010. Nota-se que as maiores cotas são observadas entre os meses de dezembro e maio, com o 

mês de março apresentando a maior cota (11±1,67 m). As menores cotas são observadas entre os meses 

de junho a setembro, com a menor cota sendo observada no mês de setembro (3,04±1,71 m). 

 

Figura 2 – Cotas fluviométricas médias do rio Acre entre os anos de 1980 e 2010 

 

Em 30 anos de dados (Tabela 1), o mês em que o rio Acre apresentou mais cheio foi no mês de 

março de 1997 (16,01±1,05 m), ano em houve uma grande alagação, a qual atingiu não somente a 

cidade de Rio Branco, como outros municípios do Estado. Já o mês mais seco deste período foi 

registrado no ano de 2005, quando o rio Acre esteve com uma cota média de apenas 1,71±0,04 m. 

 

3.2 Seca de 2005 

A Figura 3 mostra a precipitação acumulada para o ano de 2005. Para este ano, a precipitação 

anual acumulada foi de 1767 mm, 131,60 mm a menos que o ano de 2004. A maior precipitação foi 

observada no mês de novembro (371,90 mm). O mês mais seco foi maio, onde não houve registro de 

chuva. 

O regime fluviométrico do rio Acre foi fortemente influenciado por esta escassez de chuvas 

(Figura 4). Os meses em que o rio apresentou cotas mais baixas foram entre junho e outubro, com a 

cota média mínima observada em setembro 1,71±0,04 m. As maiores cotas foram observadas entre os 

meses de fevereiro e abril, com maior cota média observada em fevereiro (9,97± m). A cota máxima 



observada para este ano foi no dia 23 de fevereiro, quando o rio estava com profundidade de 14,42 m e 

a cota mais baixa foi observada no dia 14 de setembro, 1,64 m. 

 

 

Figura 3 - Precipitação acumulada na cidade de Rio Branco para o ano de 2005. 

 

 

Figura 4 - Cota fluviométrica média do rio Acre para o ano de 2005. 

 

3.3 Seca de 2010 



A Figua 5 mostra a  precipitação mensal acumulada para o ano de 2010. A precipitação anual 

acumulada para este ano foi de 1752 mm, 585 mm a menos que o ano anterior. O mês de menor 

precipitação foi julho, com apenas 2 mm. O mês mais chuvoso para este ano foi janeiro, com 370 mm 

acumulados. 

 

Figura 5 - Precipitação mensal acumulada em Rio Branco para o ano de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 - Cota fluviométrica média do rio Acre para o ano de 2010. 

 

 

 

Com relação às cotas do rio Acre pra o ano de 2010 (Figura 6), as menores cotas foram 

observadas entre junho e outubro, com a menor cota média observada no mês de agosto (2,05±0,15 m). 

As maiores cotas foram observadas entre janeiro e abril, com a maior cota média observada no mês de 

março (11,47±2,61 m). A maior cota registrada para este ano foi no dia 07 de março (15,53 m) e a 

menor cota registrada foi no dia 01 de outubro, quando rio esta com apenas 1,84 m de profundidade. 

 

3.4 E 2011 

A Figura 7 mostra a precipitação acumulada até o mês de abril de 2011. Até o dia 27 de abril, 

choveram 794 mm. Para o mesmo período do ano anterior chovem 760,4 mm. Com relação ao nível do 

rio Acre (Figura 8), o mesmo apresentou cotas mais baixas que em 2010. Em janeiro, por exemplo, a 

cota esteve em 4,45±1,0 m, e em 2010 a cota estava em 9,2±2,53 m. O rio apresentou uma subida no 

nível de suas águas em fevereiro, caindo novamente em março. O segundo pico ocorreu em abril, 

quando a cota apresentou uma média mensal de 13,06±2,41 m, com pico de 16,16 m em 07 de abril. A 

partir daí, o nível começou a baixar rapidamente. Até o dia 15 de junho, o rio já estava com apenas 3,2  

m. 



  

Figura 7 -  Precipitação acumulada mensal em Rio Branco para os primeiros meses de 2011. 

 

 

 

Figura 8 – Cota fluviométrica do rio Acre para os primeiros meses de 2011. 

 

 

 

 

 

 



4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

De acordo com o INPE, a seca ocorrida em 2005 e que afetou boa parte da região Amazônica, 

especialmente o setor sudoeste do Amazonas e Estado do Acre, caracteriza-se por possuir o menor 

índice pluviométrico nos últimos 40 anos, ultrapassando períodos como os de 1925-1926, 1968-1969 e 

1997-1998, até então considerados os mais intensos. 

Ao se analisar os dados de precipitação no setor sul da Amazônia, verificou-se que durante a 

estação chuvosa de 2005, que na realidade estendeu-se de dezembro de 2004 a março de 2005, as 

chuvas apresentaram-se com valores de até 350 mm menores que a média histórica. Isto contribuiu para 

que os níveis dos rios desta região estivessem com valores bem abaixo da média no final da estação 

chuvosa de verão e no início do período de estiagem, que ocorre de maio a setembro. Em 2005, notou-

se uma estiagem mais severa durante todos os meses do ano. Na análise dos níveis médios do Rio 

Negro em Manaus, desde 1903 até setembro 2005, observa-se que valores muito baixos aconteceram 

também nos anos de 1925-26 (ano de El Nino), e em 1963-64.  Nos meses de verão de 2005 os níveis 

do Rio Negro foram em média de 1,5 a 2 metros acima do normal, e a partir de agosto os valores 

chegaram até 4 metros abaixo do normal (INPE, 2005). 

Segundo Marengo et al. (2007) as causas da seca ocorrida na Amazônia em 2005 não estão 

relacionadas ao El Niño, mas a três possíveis fatores: (1) o Atlântico norte tropical anomalamente mais 

quente do que o normal, (2) a redução na intensidade do transporte de umidade pelos alísios de 

nordeste em direção ao sul da Amazônia durante o pico da estação de verão, e (3) a diminuição do 

movimento vertical sobre esta parte da Amazônia, resultando num reduzido desenvolvimento 

convectivo e reduzida precipitação. 

O ano de 2010, no entanto, foi considerado ainda mais severo que o ano de 2005. Atingindo 

quase 60% da região (Lewis et al. 2011), foram registrados recordes de estiagem para grandes rios 

amazônicos. Segundo a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) em Manaus, o rio 

Solimões alcançou o menor nível da história nos três principais pontos de medição: Tabatinga, na 

divisa com a Colômbia; Itapeua, ponto situado no centro do Estado, no curso médio do rio; e Careiro, a 

24 km a leste de Manaus. 

Em Itapeua e Careiro, os foram alcançados recordes de níveis baixos, quando os níveis chegaram 

a 1,32 m e 1,68 m, respectivamente. O recorde anterior em Itapeua, onde as medições são feitas desde 

1970, foi de 2,30, em 1998, e, em Careiro, com medições desde 1970, de 2,14 m, em 1997. Já em 

Tabatinga o menor nível foi observado em outubro, quando o nível chegou a 86 cm. O local mede o 

nível desde 1982. 



No rio Amazonas, formado a partir do encontro dos rios Negro e Solimões, o recorde também foi 

quebrado no principal ponto de medição, que fica em Parintins (a 315 km a leste de Manaus). O nível 

do rio chegou a 1, 62 m, superando em 10 cm a marca anterior, registrada em 1997. As medições são 

feitas em Parintins desde 1970. 

O rio Negro também sofreu com as conseqüências da seca severa. O rio chegou a medir 13,80 m 

em Manaus, apenas 16 cm a mais do que o recorde histórico, registrado em 1963 (13,64 m). As 

medições são realizadas na capital amazonense desde 1903. 

As medições de cota do rio Acre feitas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil iniciaram em 

1971. Desde esse período até a data atual, a cota mínima recorde para este rio foi de 1,64 m, registrada 

em setembro de 2005. Em 2010, a cota mínima registrada foi de 1,84 m, ou seja, apenas 20 cm a mais 

que em 2005. No entanto, em 2005, as cotas do rio Acre ficaram abaixo dos 2 m durante 66 

consecutivos, e em 2010 por apenas 27 dias, intercalados com subidas sucintas no nível da água. Por 

esse motivo, pode então considerar que a seca de 2005 afetou com mais intensidade o nível do rio Acre 

do que a seca de 2010. 

Com relação a 2011, o nível do rio Acre já está em quase 3 metros em junho, um nível abaixo do 

registrado para a média histórica e muito semelhante com o nível registrado para o ano de 2010. Caso 

esse ritmo de descida da água do rio continue e não haja ocorrência de chuvas nas cabeceiras do rio 

Acre, espera-se que o nível fluviométrico do rio Acre atinja números bem parecidos com 2010.  
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