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Os municípios em situação de ALERTA são: 
Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Boca do Acre, Pauini, Labreá e Canutama 

 

Os municípios em situação de ATENÇÃO são: 
Borba e Nova Olinda do Norte. 



 
 

 

Tabela 1: Comportamento hidrológico predominante das calhas monitoradas ao longo do ano



Calha do Juruá – Em processo de enchente. A estação de referência, a 

montante da calha, está localizada em Cruzeiro do Sul – AC (Cód. da Est. N.º 12700000) 

e registrou na data de ontem o nível de 12,02 m. 

 A maior enchente registrada no rio Juruá, tendo como referência o município 

de Cruzeiro do Sul (AC), deu-se no dia 13/05/2009, enquadrando a região em Status 

de Alerta. 

Em Itamarati (Cód. da Est. N.º 12700000), a cota do rio vem apresentando uma 

diminuição em seu nível, registrando na data de hoje o nível 19,85 m (baixou 0,08 m). 

A maior enchente registrada no rio Juruá, tendo como referência o município 

de Itamarati, deu-se no dia 07/04/2015, atingindo a cota de 21,91 m, faltando 2,06 m 

para atingir a referida cota, enquadrando a região em Status de Alerta. 

 

Bacia do Purus – O nível do rio em Rio Branco – AC está em processo de 

enchente. A estação de referência para a região da calha do Purus no Estado do 

Amazonas, localizada no município Boca do Acre (Cód. da Est. N.º 13700000), registrou 

na data de hoje o nível de 18,24 m (subiu 0,31 m). 

A maior enchente registrada em Boca do Acre ocorreu no dia 21/03/1997, 

atingindo a cota de 21,04 m, faltando 2,80 m para atingir a referida cota, enquadrando 

a região em Status de Alerta. 

Na porção central da calha, no município de Lábrea (Cód. Da Est. N.º 

13870000), também encontra-se em período de enchente. A referida estação teve 

como registro na data de ontem o nível de 20,74 m (subiu 0,01 m).  

A maior enchente registrada em Lábrea deu-se no dia 13/04/1997, atingindo a 

cota de 21,79 m, faltando 1,05 m para atingir a referida cota enquadrando para a 

região o Status de Alerta. 

Já a jusante da calha, no município de Beruri (Cód. Da Est. N.º 13990000), 

também encontra-se em período de enchente, com o nível do rio apresentando 

elevação gradual. A referida estação teve como registro na data de hoje o nível de 

17,77 m (subiu 0,15 m).  

A maior enchente registrada em Beruri deu-se no dia 24/06/2015, atingindo a 

cota de 22,36 m, faltando 4,59 m para atingir a mesma, enquadrando para a região o 

Status de Normalidade. 

 

Bacia do Madeira – O rio Madeira apresentou elevação no nível do rio nos 

últimos dias. A estação que monitora a região a montante, no município de Humaitá-

AM (Cód. da Est. N.º 15630000), registrou hoje o nível de 22,30 m (subiu 0,11 m).  

A maior enchente registrada em Humaitá deu-se no dia 09/04/2014, atingindo 

a cota de 25,63 m, faltando 3,33 m para atingir a referida cota, enquadrando a região 

em Status de Normalidade. 

Já a jusante da calha, no município de Nova Olinda do Norte (Cód. Da Est. N.º 



15940000), a cota do rio está em processo de enchente. A referida estação teve como 

ultimo registro o nível de 17,92 m no dia 27 de março.  

A maior enchente registrada em Nova Olinda do Norte deu-se no dia 

05/05/2009, atingindo a cota de 20,80 m, enquadrando ainda a região em Status de 

Atenção. 

 

Alto Solimões – O rio Solimões apresenta-se em processo de enchente, com 

gradual elevação em sua cota. A estação que monitora a região está localizada no 

município de Tabatinga-AM (Cód. da Est. N.º 10100000), e registrou hoje o nível de 

10,91 m (manteve-se parado).  

A maior enchente registrada em Tabatinga deu-se no dia 28/05/1999, atingindo 

a cota de 13,82 m, faltando 2,91 m para atingir a cota referida, enquadrando a região 

em Status de Normalidade. 

 

Médio Solimões – Em processo de enchente, com gradual elevação em sua 

cota. A estação que monitora a região localizada em Fonte Boa – AM (Cód. da Est.N.º 

12351000) registrou na data de hoje o nível de 19,95 m (subiu 0,05 m).  

A maior enchente registrada em Fonte Boa deu-se no dia 07/07/1989, 

atingindo 22,82 m, faltando 2,87 m para atingir a referida cota, enquadrando a região 

em Status de Normalidade. 

Já mais a jusante, em processo de enchente, com gradual elevação em sua 

cota. A estação que monitora a região localizada em Coari – AM (Cód. da Est.N.º 

13150000) teve como último registro o nível de 13,74 m no dia 28 de março.  

A maior enchente registrada em Coari deu-se no dia 24/06/2015, atingindo 

18,01 m, enquadrando a região em Status de Normalidade. 

 

Baixo Solimões – Em processo de enchente. A estação de referência na região 

localizada no município de Manacapuru-AM (Cód. da Est. N.º 14100000) registrou na 

data de hoje o nível de 16,68 m (subiu 0,05 m).  

A maior enchente registrada em Manacapuru deu-se no dia 01/06/2021, 

atingindo 20,86 m, faltando 4,18 m para atingir a referida cota, mantendo para a região 

o Status de Normalidade. 

 

Médio Amazonas – Em processo de enchente, com níveis dentro da cota de 

permanência. A estação de referência na região localizada no município de Itacoatiara 

– AM (Cód. da Est. N.º 16030000) registrou na data de hoje o nível de 12,24 m (subiu 

0,04 m).  

A maior enchente registrada em Itacoatiara deu-se no dia 20/05/2021, 

atingindo a cota 15,20 m, faltando 2,96 m para atingir a referida cota, enquadrando 

para a região o Status de Normalidade. 



Baixo Amazonas - A estação de referência na região, localizada no município 

de Parintins – AM (Cód. da Est. N.º 16350002) teve como último registro o nível de 7 

m no dia 26 de março. 

A maior enchente registrada em Parintins deu-se no dia 21/05/2021, atingindo 

a cota de 9,46 m, enquadrando a região em Status de Normalidade. 

 

Calha do Rio Negro – Em processo de enchente com gradual elevação nos 

últimos dias. A estação que monitora o município de Manaus, a jusante da calha, (Cód. 

da Est. N.º 14990000), registrou na data de hoje o nível de 25,92 m (subiu 0,03 m).  

A maior enchente registrada em Manaus deu-se no dia 16/06/2021, atingindo 

a cota 30,02 m, faltando 4,10 m para atingir a referida cota, mantendo-se em Status 

de Normalidade. 

Já a montante da calha, no município de St.Izabel Do R.N. (Cód. Da Est. N.º 

14400000), a cota do rio está em processo de transição do período de enchente para 

o período de vazante. A referida estação teve como último registro o nível de 4,98 m 

no dia 28 de março.   

A maior enchente registrada em St. Izabel do R.N. deu-se no dia 02/06/1976, 

atingindo a cota de 8,90 m, enquadrando a região em Status de Normalidade. 

Em São Gabriel da Cachoeira (Cód. Da Est. N.º 14320001), a cota do rio está em 

processo de transição do período de enchente para o período de vazante, 

apresentando variação do nível do rio nos últimos dias. A referida estação teve como 

último registro o nível de 7,79 m no dia 24 de março. 

A maior enchente registrada em São Gabriel deu-se no dia 11/06/2021, 

atingindo a cota de 12,68 m, enquadrando a região em Status de Normalidade. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fonte dos dados: 

 

 
 
 
  
 


