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INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, secas hidrológicas ocorreram em níveis recordes em diversas bacias 

transfronteiriças a oeste do Brasil, como nas bacias dos rios Paraguai, Madeira e Acre. Na bacia do 

rio Paraguai, a estação de Ladário marcou o nível mínimo desse ano na cota de -0,32 metros em 18 

de outubro de 2020. O dado corresponde à sétima seca mais severa no rio Paraguai no trecho de 

Ladário ao longo do histórico de monitoramento (dados desde o ano de 1900) e o pior dado desde 

1969. O rio Madeira, em Porto Velho, alcançou o nível médio diário de 1,50 m em 26 de outubro de 

2020, o que corresponde à cota mínima média diária mais baixa do histórico de monitoramento, que 

contempla dados desde 1967. Em Rio Branco, o rio Acre alcançou o nível mínimo de 1,34 em 17 de 

outubro de 2020, o que corresponde ao terceiro nível mais baixo na estação ao longo do histórico de 

monitoramento (desde 1967). 

A sincronia dos eventos extremos de secas deste ano levanta a hipótese de que a ocorrência 

desses eventos apresenta uma causa uma causa em comum. Considerando que a formação das 

chuvas nessas bacias está relacionada aos Sistemas de Monções sobre a América do Sul (SMAS - 

Marengo et al., 2012), tal hipótese merece investigação, o que pode se relacionar tanto à intensidade 

dos eventos chuvosos, quanto o período de sua ocorrência. Por exemplo, no rio Madeira, a seca do 

ano de 2020, além de ser a mais severa do histórico, ocorreu com uma data da mínima defasada 

quando comparada com as demais secas do histórico. Na média, as mínimas ali ocorrem até 25 de 

setembro, porém em 2020 ocorreu em 26 de outubro, com mais de um mês de atraso, fato que 

ocorreu apenas uma outra vez no histórico de monitoramento. Vale lembrar, que o fato 

meteorológico determinante do fim da estação seca na região e início das chuvosas, é o 

estabelecimento dos canais de umidade entre a Amazônia e o centro sul do Brasil, típicos do clima 

de monção na América do Sul (Marengo et al., 2012). 

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de identificar evidências de uma potencial 

correlação entre processos de formação de eventos extremos nas bacias dos rios Paraguai, Madeira, 

Acre e Solimões.  

METODOLOGIA 

De forma a representar as bacias dos rios Negro, Solimões, Madeira, Acre e Paraguai, foram 

utilizadas as estações fluviométricas da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) apresentadas na 

Tabela 1. Os dados das séries históricas de cotas das estações foram obtidas no Portal Hidroweb, da 

Agência Nacional das Águas (http://www.snirh.gov.br/hidroweb). Foram utilizados todos os dados 

disponíveis no período indicado na tabela.  
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Tabela 1. Características das estações utilizadas para representar cada uma das bacias 

Bacia Estação Código RHN Área de Drenagem (km
2
)    Período de dados 

Negro Porto de Manaus 14990000 7,1 x 10
5
    1902 - 2020 

Solimões Manacapuru 14100000 2,2  x. 10
6
    1972 – 2020 

Madeira Porto Velho 15400000 9,76 x 10
5
    1967 - 2020 

Acre Rio Branco 13600002 2,35  x. 10
4
    1967 - 2020 

Paraguai Ladário 66825000 2,53 x 10
5
    1900 - 2020 

 

Os dados de chuvas foram obtidos por meio do estimador de chuvas por satélite CHIRPS 

(Funk et al., 2015).  Para fins de comparação entre as cotas e chuvas das estações, os dados foram 

normalizados, por meio das seguintes equações 1 e 2. No caso das chuvas, a normalização foi feita 

por mês, considerando médias e desvios-padrão mensais para cada bacia de drenagem. No caso das 

cotas, os dados das máximas e mínimas anuais foram normalizados para cada estação. 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎−𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜
     Equação 1 

 

𝐶ℎ𝑢𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
𝐶ℎ𝑢𝑣𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎−𝐶ℎ𝑢𝑣𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
     Equação 2 

 

Os dados de chuvas e cotas foram submetidos a análises de correlação entre todas as 

combinações possíveis de estações.  Os dados de chuvas foram separados em dois períodos, de abril 

a setembro e de outubro a março. Esses períodos são aqueles em que os canais de umidade da 

Amazônia, em média, encontram-se mais ativos, direcionando umidade dali para a região centro-sul 

do Brasil (Marengo et al., 2012). Cada conjunto de dados foi também submetido a análises de 

correlação, considerando todas as combinações possíveis de bacias. Foram consideradas 

significativas as correlações que apresentaram um p-valor menor do que 0,05. Todas as análises 

foram realizadas por meio da utilização do software livre R.  

RESULTADOS 

Após a normalização, as matrizes de correlação de cotas e precipitações sobre as áreas de 

drenagem sobre as bacias foram construídas e são apresentadas na Figura 1. Nessa figura, os 

coeficientes de correlação positivos são indicados em cores azuladas, enquanto correlações 

negativas, em tons avermelhados. Caso as correlações estimadas não sejam estatisticamente 

significativas, a figura apresenta um X indicando.  

Os resultados indicam a existência de correlação positivas significativas entre as anomalias de 

COTAS MÁXIMAS ANUAIS entre as estações Ladário e Porto Velho; Manacapuru e Manaus; 

Manaus e Rio Branco; Manacapuru e Rio Branco; e Rio Branco e Porto Velho. Além disso, 

apontam também a existência de correlação negativa significativa entre as estações de Manacapuru 

e Ladário. Para as anomalias de COTAS MÍNIMAS ANUAIS, resultados semelhantes foram 

observados, com correlações positivas observadas entre as estações de Manacapuru e Manaus; 

Manaus e Porto Velho; Manaus e Rio Branco; Manacapuru e Porto Velho; Manacapuru e Rio 

Branco; e Porto Velho e Ladário. Nenhuma correlação negativa foi observada para cotas mínimas.  

Para os dados de CHUVA ACUMULADA na bacia de drenagem de cada uma das estações, 

padrões semelhantes também foram observados. Considerando o PERÍODO CHUVOSO 

(novembro a abril), quando a atividade do SMAS é mais intensa, correlações positivas foram 

observadas entre as chuvas das bacias de: Manacapuru e Rio Branco e Manacapuru e Porto Velho; 

Rio Branco e Porto Velho; Rio Branco e Ladário; e Porto Velho e Ladário. Apenas entre as chuvas 

das bacias de Manaus e Ladário foi observada correlação negativa. Para o PERÍODO SECO (maio a 
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outubro), as correlações positivas foram observadas entre Manacapuru e Manaus; Manacapuru e 

Rio Branco; Manacapuru e Porto Velho; Manacapuru e Ladário; Rio Branco e Porto Velho; Rio 

Branco e Ladário; e Porto Velho e Ladário. Foram observadas correlações negativas entre as chuvas 

das bacias de Manaus e Porto Velho e Manaus e Ladário. 

 

Figura 1: Matrizes de correlação de chuvas (linha superior) dos períodos de atividade (e 

inatividade) do SMAS (linha superior), e de cotas máximas anuais e mínimas anuais nas bacias 

analisadas. 

A matriz de correlação sugere que a ocorrência de correlações positivas significativas entre as 

cotas máximas anuais e chuvas acumuladas nas bacias indica potenciais relações causais entre a 

formação das vazões na região, potencialmente associadas a causas climatológicas comuns. 

Considerando os coeficientes de correlação para as chuvas entre os meses de novembro a abril, 

existe maior proximidade entre as chuvas observadas nas bacias dos rios Solimões e Negro, e dos 

rios Madeira e Acre. Em segundo plano, porém de modo ainda estatisticamente significativo, são as 

semelhanças existentes entre as precipitações observadas nas bacias dos rios Madeira e Paraguai. Já 

no período seco, a proximidade das chuvas é mais significativa entre as chuvas observadas nas 

bacias dos rios Madeira e Paraguai. Em segundo lugar está a correlação entre Acre e Solimões, 

enquanto as anomalias de chuvas do rio Negro apresentam padrão mais discrepante das demais. Por 

outro lado, correlações negativas entre a bacia do Paraguai e as bacias dos rios Solimões e Negro 

evidenciam um padrão de dipolo entre elas, o que fica evidenciado tanto na análise das chuvas 

quanto das cotas máximas anuais.  

É importante observar que o sinal de correlação negativa entre as chuvas das bacias do rio 

Negro e as bacias do Madeira e do Paraguai não implicaram no mesmo tipo de correlação entre as 

cotas das estações de Manaus, Porto Velho e Ladário. Essa condição se deve ao expressivo efeito de 

remanso hidráulico que o rio Solimões exerce sobre o rio Negro na estação de Manaus (Meade et 

al., 1991) Por ser uma região plana e devido à grande proximidade da cidade de Manaus com a 

confluência entre os rios, observa-se que a cota do rio Negro em Manaus não está correlacionada ao 

volume de água (e portanto de chuvas sobre a bacia) afluente ao próprio rio Negro, mas sim ao 

nível do rio Solimões. Essa observação é corroborada pelo alto grau de correlação (0,99) observado 

entre as cotas das estações de Manaus e Manacapuru (Figura 1), apesar das estações estarem 

localizadas em bacias diferentes.  

Os processos climatológicos que controlam os volumes de chuva precipitada na Amazônia 

podem ser resultado de uma combinação de diversos processos, em diferentes escalas, desde 

regionais até em larga-escala. Em uma escala regional, a umidade da Amazônia é direcionada à 

bacia do Prata através dos jatos de baixos níveis na América do Sul a leste dos Andes, e contribui 

com a precipitação sobre a bacia da Prata. Já considerando os processos em larga escala, a parcela 

norte da bacia amazônica apresenta um padrão de teleconexão com a região do Pacífico Tropical e 

sua influência diminui gradualmente em direção à região Sul do Brasil, apresentando um padrão de 
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teleconexão inversa quando comparado à região Amazônica: Chuvas abaixo (acima) da normal na 

Amazônia (sul do Brasil) em condição de El Niño, ou seja, quando do aquecimento anômalo da 

região central do Pacífico Tropical. Em maior ou menor grau, todas as bacias estudadas neste 

trabalho, sofrem influência do descrito padrão de teleconexão (Marengo et al., 2012). 

Como exemplo do padrão descrito acima, o trimestre de Nov-Jan de 2019 é ilustrativo (Figura 

2). Na bacia do rio Madeira e do rio Solimões, chuvas significativamente acima da normal foram 

observadas no trimestre, o que implicou em níveis bastante elevados para os meses de Janeiro de 

2020 nessas localidades. De modo menos intenso, a bacia do rio Negro também apresentou 

anomalias positivas. Inversamente, o referido período apresentou chuvas significativamente abaixo 

da normal na bacia do rio Paraguai, o que culminou na seca observada em 2020. As bacias do rio 

Madeira e Acre também apresentaram níveis elevado em Janeiro de 2020, como resultado das 

chuvas acima da normal ao longo da bacia Amazônica. Contudo, no decorrer do ano, chuvas abaixo 

da normal e o atraso do início chuvoso de 2020 nas bacias do Madeira, Acre e Paraguai, 

culminaram em secas históricas nessas localidades.  
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CONCLUSÕES 

Os resultados mostram o potencial que o estudo da 

umidade originada na Amazônia apresenta como 

elemento de conexão entre bacias hidrográficas para 

além dos divisores de águas. Considerando que a 

correlação observada entre os níveis dessas bacias é 

repetida com os dados de chuvas, supõe-se que esse é 

o principal elemento de conexão da formação dos 

eventos hidrológicos extremos nessas regiões. Tais 

resultados são de grande importância para o 

entendimento da distribuição da umidade da 

Amazônica e da formação de eventos extremos na 

região, o que, por sua vez, pode ser de grande 

importância para a operação de sistemas de alerta no 

Brasil. 
Figura 2: Precipitação estimada entre NOV.19 e 

JAN.2020: 1 – Solimões; 2 – Negro; 3 – Acre; 4 

– Madeira; 5 - Paraguai. 

 


