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FERRAMENTAS DE APOIO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA DA 
BACIA DO RIO ACRE DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB/CPRM 

Franco Turco Buffon1 & Giancarlo Bonotto2 

ABSTRACT – The Acre River basin has recently seen intensification of extreme flood and drought 
events. The Acre River Basin Hydrological Alert System, operated by the Geological Survey of Brazil 
(SGB / CPRM), aims to contribute to ensuring that government agencies and civil defense, as well as 
society in general, to have access to reliable information and assertive decisions during critical 
events. This article presents the main tools that make up this alert system, such as the hydrological 
monitoring network, the set of prediction models, the means of issuing reports and the platform for 
publication of data and information, contributing to the improvement and evolution of this and 
other similar alert systems. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Acre (35.792km²), situada no sul da região amazônica (Figura 1), recentemente 

tem passado por eventos hidrológicos extremos com uma frequência cada vez maior. No ano de 

2012 foi registrada a maior enchente já ocorrida no município de Rio Branco-AC até então, na 

ocasião o rio Acre atingiu o nível de 17,64 metros (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2003) sendo que 

no ano de 2015 este evento foi superado e foi registrada nova enchente histórica, quando o rio Acre 

atingiu o nível de 17,40 metros (BUFFON, 2015a). Ainda, no ano de 2016 o rio Acre apresentou a 

estiagem mais severa já registrada até então (BUFFON, 2016; BONOTTO, 2017), quando o nível do 

rio atingiu 1,30 metros, até então a estiagem mais grave havia ocorrido também em 2012 com o 

nível de 1,52 metros, sendo que no ano de 2017 o nível mínimo registrado foi de 1,55 metros (entre 

as cinco piores estiagens). 

 

Figura 1 - Localização da bacia do rio Acre (SGB/CPRM, disponível em www.cprm.gov.br/sace/acre) 

 

Tais fatos demonstram a necessidade da implantação de um sistema de alerta de eventos 

críticos na bacia do rio Acre, para que os órgãos governamentais e de defesa civil, bem como a 

sociedade de modo geral, possa ter acesso a informações confiáveis e precisas para a tomada de 

decisão. Buscando esse objetivo, o Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), desde dezembro de 

2014, mantém e opera o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre), 

fornecendo dados que subsidiam os gestores durante os eventos extremos. 

2 - SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO ACRE 

O SAH Rio Acre, conta com uma série de ferramentas para o monitoramento hidrológico, para 

a previsão de níveis, e para a divulgação dos dados e informações relevantes para a prevenção e 

mitigação de impactos das enchentes e estiagens. A seguir estão apresentadas as principais 

ferramentas que compõem o sistema.  
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2.1 - Rede de Monitoramento 

Na bacia do rio Acre, atualmente o Serviço Geológico do Brasil é o responsável pela operação 

de 9 pontos de monitoramento da Rede Hidrometeorológica Nacional, todas elas com plataformas 

de coletas de dados automáticas e com transmissão telemétrica via satélite. Na Tabela 1 estão 

resumidas algumas das características fisiográficas das sub-bacias destas estações de 

monitoramento, sendo que o tempo de concentração apresentado na tabela foi calculado pela 

equação de Kirpich.  

Tabela 1 – Características fisiográficas da bacia do rio Acre nos pontos de monitoramento 

Código Nome 
Área 
(km²) 

Comprimento 
(km) 

Declividade 
(m/km) 

Tempo de 
concentração (h) 

13439000 Aldeia dos Patos 2.100,0 113,8 1,186 34,8 

13450000 Assis Brasil 3.728,2 166,2 0,877 51,24 

13470000 Brasiléia 7.193,1 346,3 0,548 108,06 

13540000 Colônia Dolores 3.429,0 174,5 0,836 122,15 

13550000 Xapuri 13.049,4 446,8 0,481 138,26 

13568000 Capixaba 14.498,5 579,7 0,401 181,30 

13600002 Rio Branco 23.433,1 683,5 0,359 214,75 

13572000 Espalha 2.849,2 108,0 0,605 42,41 

13578000 Rio Rola 6.330,0 242,3 0,384 94,09 

 

Ainda, com base na rede monitoramento busca-se também a realização de medições extras 

de vazão durante os eventos extremos, gerando dados que permitem a atualização e melhor 

representação da realidade do rio Acre, contribuindo para aprimorar as estimativas de vazões para 

utilização na modelagem hidrológica e aumentando a precisão das previsões. 

Cabe destacar que um dos maiores desafios da operação de um Sistema de Alerta Hidrológico 

na bacia do rio Acre está associado às dificuldades da execução da manutenção (preventiva e 

corretivas) destas estações, pois algumas estão situadas em locais remotos e muitas possuem difícil 

acesso rodoviário ou fluvial. 

2.2 - Modelos de Previsão 

A bacia do rio Acre possui uma resposta hidrológica rápida aos eventos chuvosos extremos, 

devido à combinação de chuvas convectivas de muito alta intensidade com solos argilosos de baixa 

capacidade de infiltração, que provoca uma alta geração de escoamento superficial (BUFFON et al., 

2015a). Relacionado a isso, a combinação destes solos argilosos com a escassez de chuvas faz com 

que as águas subterrâneas tenham um fluxo lento, causando vazões muito baixas durante as 

estiagens. 

Estas caraterísticas da bacia tornam conveniente que sejam elaborados modelos de previsão 

de curto prazo de antecedência para as enchentes, bem como como modelos de médio prazo de 

antecedência para as estiagens, buscando assim obter os melhores resultados possíveis. Desse 
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modo, a seguir estão apresentados de modo resumido os modelos hidrológicos já elaborados para 

aplicação na bacia do rio Acre. 

2.2.1 - Modelos de Curto Prazo para Enchentes 

Na operação do SAH Rio Acre, para realizar a previsão de níveis durante as enchentes, são 

utilizados modelos empíricos e baseados em uma regressão linear múltipla da diferença das 

variáveis envolvidas (níveis ou vazões) no instante de previsão e em um determinado tempo no 

passado, metodologia escolhida pela simplicidade de aplicação e pela experiência CRPM em aplicá-

la em sistemas de alerta de outros rios brasileiros (BUFFON et al., 2015b). Utilizando-se desta 

metodologia, foram estabelecidos modelos de previsão de níveis para os munícipios de Rio Branco 

(com 12 horas de antecedência, Figura 2), Xapuri (com 6 horas de antecedência) e 

Brasiléia/Epitaciolândia (com 3 horas de antecedência).  

 
(a) Série Temporal 

 
(b) Correlação 

Figura 2 - Modelo de 12h de antecedência em Rio Branco (BUFFON et al., 2015b) 

 

2.2.2 - Modelo de Médio Prazo para Estiagens 

Para realizar a estimativa da redução das vazões durante as estiagens é aplicada a metodologia 

que segue o princípio do reservatório linear, onde quando não há recarga por meio de chuvas, o 

reservatório subterrâneo sofre esvaziamento contínuo no tempo. A estimativa da recessão é 

baseada no comportamento médio das vazões ao longo da série histórica, em cada um dos meses 

entre maio e setembro (BUFFON et al., 2017).  

Na Figura 3 podem ser visualizados os gráficos que integraram os boletins emitidos nas datas 

de 04/08/2016 e de 16/09/2016, aonde se apresentam as vazões observadas, uma estimativa com 

base no comportamento do médio do referido mês e outra estimativa com base no comportamento 

da recessão do ano em questão (2016). 
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(a) boletim emitido em 04/08/2016 

 
(b) boletim emitido em 16/09/2016 

Figura 3 - Gráficos de previsão de recessão de vazões para Rio Branco (BUFFON et al., 2017) 

2.2.3 - Modelo Chuva-Vazão 

Na operação durante o período chuvoso entre 2017 e 2018, o SAH Rio Acre passou também a 

utilizar um modelo de transformação chuva-vazão, baseado nas ferramentas do HEC-HMS. O 

modelo utiliza como entrada as séries de chuvas das estações telemétricas da Rede 

Hidrometeorológica Nacional na bacia do rio Acre, com intervalo de tempo de 15 minutos entre os 

dados, sobre os quais se procede a transformação da chuva em vazão pela metodologia SMA (Soil 

Moisture Accounting; USACE, 2016) e realiza-se a propagação nos trechos de rio por meio da 

metodologia de Muskingun-Cunge, gerando como resultado as vazões nos pontos de 

monitoramento de interesse. A discretização espacial do modelo está apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Discretização de sub-bacias e trechos de propagação no modelo HEC-HMS da bacia do rio Acre 

 

Durante os testes da aplicação deste modelo na operação 2017-2018 estimou-se uma 

previsibilidade de até 4 dias para Rio Branco durante as enchentes, podendo variar de acordo com 

a localização e intensidade das chuvas. Os resultados da calibração do modelo (MARQUES, 2017), 

considerando o período de janeiro de 2014 até novembro de 2017, estão apresentados na Tabela 2 

a seguir. 
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Tabela 2 - Resumo do coeficiente de Nash-Stucliffe da calibração do HEC-HMS (MARQUES, 2017) 

Estação Nash-Stucliffe 

BRASILÉIA 0,708 

XAPURI 0,812 

CAPIXABA 0,874 

RIO BRANCO 0,880 

 

Este modelo ainda é utilizado apenas como apoio na operação do SAH Rio Acre e seus 

resultados não são divulgados nos boletins. Ainda deverão ser realizados mais testes com o modelo 

em série contínua, bem como uma avaliação para a calibração do modelo em eventos específicos. 

2.3 - Boletins e Informes 

A operação regular do SAH Rio Acre ocorre durante a estação chuvosa da região sul da 

Amazônia, iniciando por volta da segunda quinzena de dezembro e encerrando no início do mês de 

abril, podendo variar de acordo com ocorrência das chuvas. Neste período são enviados os boletins 

extraordinário e semanais, conforme descrito a seguir: 

 Boletim Extraordinário: boletim de uma página enviado caso alguma estação atinja a 

cota de alerta, contendo uma tabela com as chuvas (acumulada em 24 horas), os níveis 

registrados em cada estação, a variação dos níveis nas últimas 24 horas, bem como os 

valores previstos (12 horas em Rio Branco, 6 horas em Xapuri e 3 horas em Brasiléia), 

além de um gráfico com os níveis observado e previstos. 

 Boletim Semanal de Monitoramento: boletim de cinco páginas enviado 

semanalmente, contendo uma tabela com os dados de chuvas e níveis observados ao 

longo da semana, um gráfico dos níveis registrados nas principais estações, um gráfico 

comparativo com a série histórica de cada uma das principais estações, mapas (NOAA) 

com as chuvas prevista para a semana seguinte, além de algumas análises das 

informações apresentadas, bem como uma previsão qualitativa para a semana 

seguinte. 

Durante os meses de maio até meados de setembro ocorre o período de estiagem na região 

sul da Amazônia. Nos últimos anos estas estiagens têm sido bastante severas, o que levou o SAH Rio 

Acre a também realizar operação de estiagem com o envio de boletins, como descrito a seguir: 

 Informe de Monitoramento de Estiagem: informe de seis páginas enviado 

quinzenalmente, contendo tabela com os dados de chuvas e níveis observados ao 

longo da semana, um gráfico comparativo com a série histórica de cada uma das 

principais estações, mapas (NOAA) com a chuva acumulada dos últimos 90 dias e com 

as chuvas previstas para as próximas duas semanas, além de algumas análises das 

informações apresentadas, bem como a previsão de níveis para as duas semanas 

seguintes. 
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A emissão e divulgação de comunicados é realizada por uma equipe de plantão que envia por 

e-mail para os órgãos de defesa civil e para as demais organizações e interessados que se cadastram 

para o recebimento e-mails, além de serem anexados na plataforma on-line SACE BRASIL do 

SGB/CPRM. 

2.4 - Plataforma de Publicação de dados 

Os dados de chuvas e níveis das estações de monitoramento, assim como os boletins enviados 

pelo SAH Rio Acre ficam disponíveis em uma plataforma on-line (www.cprm.gov.br/sace/acre, 

Figura 5), que compõem o Sistema de Alerta de Eventos Críticos - SACE BRASIL, que funciona como 

um gerenciador de bancos de dados sólido e confiável, especificamente projetado para os sistemas 

de alerta (MATOS et al., 2015) do SGB/CPRM. Na plataforma on-line há várias informações 

disponíveis sobre o sistema, onde se pode destacar os seguintes itens: 

 SACE Monitoramento: mapa com os pontos de monitoramento, simbolizado por cores 

que indicam a situação do local (atenção, alerta e inundação) para facilitar visualização 

de situações de emergência. Os pontos apresentam os dados de chuvas e níveis de 

cada uma das estações em formato de tabelas, além de gráficos com os dados 

observados e previstos, atualizado em tempo quase-real (a cada hora). 

 Mapeamento de Risco: relatórios e mapas contendo as delimitações de áreas de alto 

e muito alto risco à enchentes, inundações e movimentos de massa dos municípios de 

Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco, produzidos pelo 

Departamento de Gestão Territorial do SGB/CPRM.  

 Boletins: arquivo de todos os informes e boletins emitidos pelo SAH Rio Acre. 

 

Figura 5 - Plataforma do Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE BRASIL) – SGB/CPRM 
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3 - CONCLUSÃO 

O SAH Rio Acre, operado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), é um sistema 

complexo e que exige preparação técnica e um intenso envolvimento de equipe qualificada. Conta 

com uma rede de monitoramento hidrológico, com um conjunto de modelos de previsão, sistema 

de emissão de boletins e plataforma para publicação dos dados e informações. Há ainda muito a ser 

desenvolvido em diversas áreas, seja com a ampliação do monitoramento e da frequência de 

manutenções das estações, seja com aprimoramento de técnicas de modelagem hidrológica, ou 

ainda com relação às formas de divulgação dos boletins e alertas. 

Destaca-se ainda a importância da cooperação entre os órgãos governamentais e de defesa 

civil para que o SAH Rio Acre receba contribuições e sugestões no sentido buscar os produtos o mais 

uteis possíveis, sempre que possível devem ser realizadas reuniões técnicas para que haja uma 

maior integração entre o SGB/CPRM os demais órgãos relacionados gestão de riscos e desastres. 
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