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Acre planeja execução de R$ 12,2 milhões do
projeto Paisagens Sustentáveis
MARIA MEIRELLES
30.01.2018 15:51
ATUALIZADO 31.01.2018 ÀS 16:13

A oficina de elaboração do Plano Operacionais Anuais (POA) do Projeto Paisagens
Sustentáveis da Amazônia, no Acre, iniciou-se nesta terça-feira, 30, em Rio Branco.
Reconhecido pelos resultados da política de desenvolvimento sustentável, o governo
do Estado foi contemplado com R$ 12,2 milhões para executar o programa.

Gestores discutem as metas do Plano Operacional Anual do projeto no Acre (Foto: Maria
Meirelles/Secom)

Durante três dias, representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e da
Conservação Internacional (CI) – Organização Não Governamental – estarão reunidos
com gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de
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Mudanças Climáticas (IMC) e Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) para traçar as
ações e metas dos próximos 18 meses.
Mais de 60 milhões de dólares serão investidos em ações de sustentabilidade na
Amazônia Legal. No Acre, o recurso será aplicado na gestão de Unidades de
Conservação,

no

desenvolvimento

de

cadeias

de

valor

da

biodiversidade,

regularização ambiental e salvaguardas socioambientais, bem como na proteção e
recuperação da vegetação nativa.
“Os recursos destinados ao Acre são basicamente para serem aplicados no
desenvolvimento da socioeconomia, bem como de economias baseadas em atividades
florestais, das comunidades que dependem da floresta. Apoia uma série de cadeias
produtivas de desenvolvimentos locais, que variam do mel ao açaí, entre outras.
Apoiamos ainda a validação do Cadastro Ambiental Rural”, explicou o diretorsubstituto de Conservação de Ecossistemas do MMA, Rodrigo Vieira.
Com 87% de floresta nativa e uma redução de 34% do seu desmatamento ilegal, em
2017, segundo o Inpe, o Acre tem desenvolvido uma economia que tem como base a
valorização do ativo ambiental, melhoria da qualidade de vida e justiça social.
No estado, o Paisagens Sustentáveis da Amazônia vai consolidar as políticas
ambientais e produtivas promovidas na gestão de Tião Viana.
Magaly Medeiros, diretora-presidente do IMC, observou que “o Estado é pioneiro na
política de desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de carbono, por isso foi
selecionado para operar no Paisagens Sustentáveis. A proposta é conectar políticas e
programas que tenham o mesmo objetivo: conservar o meio ambiente e beneficiar os
comunitários”.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Edegard de Deus, o projeto traz para
Amazônia investimentos significativos para a construção do desenvolvimento
sustentável. “Vai além de ações de comando, controle e fiscalização do
desmatamento, vai auxiliar na restauração florestal, fomento produtivo e conservação
da biodiversidade”, afirmou o gestor.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-planeja-execucao-de-r-122-milhoes-do-projeto-paisagenssustentaveis/
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Sala de Situação do Rio Madeira segue
monitorando nível de águas e BR-364
NAYANNE SANTANA
26.01.2018 17:35
ATUALIZADO 29.01.2018 ÀS 9:19

Órgãos de Defesa e Meio Ambiente do governo do Acre participaram nesta sexta-feira,
26, de uma videoconferência com membros da Agência Nacional de Águas (ANA) e
instituições do governo federal da área ambiental, de Defesa, energia elétrica, de
infraestrutura e telecomunicações para tratar sobre a situação do Rio Madeira e BR364.
Participaram também representantes das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
e do governo de Rondônia.
“Desde que começou a dar os primeiros sinais de elevação no Rio Madeira, há cerca
de duas semanas, o governo do Estado fez contato com a Agência Nacional de Águas
e pedimos uma orientação sobre o que a ANA está fazendo e como poderia orientar o
Acre em termos de ações preventivas. Joaquim Gondim [superintendente de
Operações e Eventos Críticos da ANA] nos orientou a entrar em contato com a
presidência da República. Foi então, convocada esta reunião com todas as instituições
ligadas ao assunto”, detalhou Vera Reis, diretora técnica do Instituto de Mudanças
Climáticas (IMC) do Acre.
Esta é a segunda reunião realizada por esses órgãos e instituições. A primeira foi na
sexta-feira, 18, na qual ficou definido que se instalaria uma Sala de Crise do Rio
Madeira, dentro da ANA, para acompanhamento contínuo da evolução do nível do rio
e das barragens.
“Posteriormente, o governador Tião Viana, visitou no início desta semana a Agência
Nacional de Águas, em Brasília. Os representantes da Agência garantiram que está
sendo mantida a mesa regra operativa estabelecida nas outorgas das usinas e que
não existe nenhuma previsão de fenômeno climático que possa gerar o mesmo
volume de chuva registrado em 2014. Porém, é saudável que pudéssemos trabalhar
de forma preventiva de forma integrada”, completou Vera Reis.
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Videoconferência foi nesta sexta-feira (Foto: Nayanne Santana/Secom)

Providências
O Acre é representado na Sala de Situação da ANA pelo procurador do Estado,
Armando Melo que atua na representação acreana em Brasília; pelo coronel Carlos
Batista, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado e por Vera Reis, do IMC.
“Vamos estar continuamente acompanhando com outros representantes. A reunião de
hoje foi para ouvimos o que os representantes das usinas hidroelétricas tinham a
informar acerca do plano de contingência que estão elaborando, as regras operativas
que deverão cumprir e, ainda, as medidas necessárias para realocação das
comunidades e alteamento do nível da estrada”, frisou a diretora técnica do IMC, Vera
Reis.
Durante a reunião destacou-se que as usinas não cumpriram os prazos para elevação
da pista e relocação das comunidades de Jaci-Paraná e Abunã, vencidos no final de
2017. Por isso, foram autuadas judicialmente.
Além disso, entre as providências a serem tomadas para o enfrentamento da cheia de
2018 constam a determinação para que seja realizado levantamento de campo e
atualização dos estudos de remanso.
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Orientou-se também que a Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) emita
manifestação formal sobre os limites de operação que poderão ser praticados pelas
usinas hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio, sem prejuízo de segurança para as
barragens.
Ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) cabe estudar e propor regra de
operação integrada das usinas respeitando as condições de operação determinada
nas outorgas do empreendimento.
http://www.agencia.ac.gov.br/sala-de-situacao-do-rio-madeira-segue-monitorando-nivel-deaguas-e-br/
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Acre apresenta política de baixa emissão de
carbono para governo e produtores do Peru
MARIA MEIRELLES
26.01.2018 17:17
ATUALIZADO 28.01.2018 ÀS 15:23

A experiência e os resultados que o governo do Acre adquiriu ao se tornar o primeiro
do mundo a executar o Programa Global REM (REDD Early Movers – pioneiros na
conservação), referenciou o Estado na execução de uma política de desenvolvimento
sustentável, pautada numa economia descarbonizada.
Durante toda a semana, prefeitos, gestores e produtores do Departamento de Madre
de Dios, no Peru, estiveram no Acre para conhecer os empreendimentos e
instrumentos de gestão, que compõem a política acreana produtiva de baixa emissão
de carbono.

Caravana conheceu os empreendimentos produtivos acreanos(Foto: Gleilson Miranda/Secom)

A caravana peruana iniciou o intercâmbio pela Universidade Federal do Acre (Ufac),
onde puderam compreender a importância dos produtos não madeireiros para região e
conheceram as experiências da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).
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No Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), o governo peruano recebeu informações
sobre os resultados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa Rural Ambiental
(PRA), Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), bem como sobre o Sistema de
Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa) e seus subprogramas.
“Nós ainda estamos numa era de extrativismo muito forte, com a seringa e a madeira.
O nosso governo estadual e federal ainda não consolidou uma política de
desenvolvimento sustentável, por isso viemos conhecer as experiências que o governo
do Acre executa. Aqui há compromisso com o mundo de recuperar áreas devastadas,
com sistemas produtivos, por exemplo. Há um compromisso com o meio ambiente e o
planeta”, observou o prefeito provincial de Thauamanu.
A troca de experiência entre os governos é fruto de um acordo assinado durante a
Conferência das Partes (COP-20), em 2015, realizado em Lima, no Peru. A visita é
fruto de uma parceria da WWF, governos de Thauamanu, Acre e a Earth Innovation
Institute (EII).

Modelo de gestão
Elsa Mendoza, coordenadora regional do EII, salientou que o Acre é conhecido por ser
líder em várias questões de baixa emissão de carbono, especialmente na aplicação de
políticas voltadas para os agricultores familiares.
Anualmente, governos e setores envolvidos com a política de baixa emissão de
carbono visitam o Acre para conhecer as experiências, com o intuito de fortalecer a
política jurisdicional de Redd em seus países.
Segundo a diretora-presidente do IMC, Magaly Medeiros, os intercâmbios fortalecem o
bloco da América do Sul. “Quando trocamos dificuldades e resultados, atuamos em
conjunto no fortalecimento da política de desenvolvimento sustentável de toda a
Amazônia. No Acre, o governo peruano teve a oportunidade de conhecer a Peixes da
Amazônia, Viveiro da Floresta, Cooperacre, Acreaves e a Dom Porquito,
empreendimentos que atuam na inclusão do pequeno produtor”, frisou.
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http://www.agencia.ac.gov.br/acre-apresenta-politica-de-baixa-emissao-de-carbono-paragoverno-e-produtores-do-peru/
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Cheia do Rio Madeira não será como a de
2014, afirma Sipam
MARIA MEIRELLES
23.01.2018 17:00

Eventos extremos naturais são comuns na região amazônica, que historicamente lida
com enchentes e secas periódicas. De acordo com o Sistema de Proteção Amazônia
(Sipam), não há indicativos de uma cheia na bacia do Rio Madeira semelhante à que
ocorreu em 2014. Neste ano, o fenômeno deve acontecer dentro da normalidade
prevista para o período, não afetando a trafegabilidade da BR-364.

Sipam apresentou os prognósticos aos órgãos de proteção e defesa do Acre e Rondônia (Foto:
Maria Meirelles/Secom)

As informações foram repassadas nesta terça-feira, 23, em Porto Velho (RO), durante
a reunião Cheia 2018, promovida na sede do Centro Regional do Sipam, que reuniu
representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias de Meio Ambiente do
Acre e de Rondônia, bem como gestores da Agência Nacional de Águas (ANA),
Serviço Geológico Brasileiro, Defesa Civil Nacional e do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Av. Nações Unidas, nº 233, 2º Andar – Bosque - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69.900-721
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
JANEIRO 2018
Apesar de o primeiro trimestre do ano – janeiro, fevereiro e março – apresentar um
volume de chuvas acima da média na bacia dos rios Madeira e Acre, o Sipam afirma
não haver indícios de anomalias.
“A previsão é de que a bacia do Rio Madeira apresente, sim, uma elevação neste
trimestre do ano, porém, não nas mesmas proporções de 2014. Há muito falatório e
sensacionalismo, dizendo que neste ano a enchente será catastrófica, o que não é
verdade. As condições climáticas não são semelhantes. A gente não espera que a
rodovia seja inundada ou que o Acre fique isolado, portanto, não apostamos nessa
possibilidade. As chuvas permanecem acima da média durante este trimestre, mas
não com a mesma magnitude de 2014”, enfatizou o meteorologista do Sipam Luiz
Alves.
De acordo com o órgão de Proteção da Amazônia, em fevereiro e março o acumulado
de chuvas será de 300 milímetros na bacia do Madeira. Com o enfraquecimento do La
Niña – fenômeno que provoca chuvas acima da média na Amazônia –, o índice de
precipitações deve cair para 200 milímetros em abril.

Governo do Acre
Com o intuito de prevenir possíveis cenários de inundação e danos à sociedade, o
governo do Acre tem traçado estratégias de atuação desde novembro de 2017.
Em Brasília, o governador Tião Viana se reuniu com a direção da ANA para assegurar
o comprometimento das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no regulamento
do nível do Rio Madeira, entre os trechos de vulnerabilidade da BR-364 que ligam o
Acre e Rondônia.

A Defesa Civil Estadual tem monitorado a situação da rodovia diariamente (Foto: Maria
Meirelles/Secom)
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Durante reunião em Rondônia, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos
Batista, apresentou o trabalho de monitoramento que o Estado vem realizado, bem
como as preocupações do governo em relação ao nível do Madeira.
A gestão acreana já dispõe de um Plano de Contingência, explica o coordenador.
“Temos realizado monitoramento diário. A lâmina de água do Rio Madeira permanece
abaixo da rodovia. A reunião de hoje foi muito positiva e nos apresentou um cenário de
enchente normalizado, com contas abaixo do que ocorreu em 2014”, salientou.
Nesta terça-feira, o Rio Madeira, no Abunã, registrou a cota de 20,78 metros. No local,
o tráfego de veículos permanece regular.

Integração
A troca de informações e o compartilhamento de ações são contínuos entre os
governos do Acre e de Rondônia. Devido ao acúmulo de experiência e planejamento,
a gestão acreana se tornou modelo para outros estados da federação no
gerenciamento de situação de eventos extremos naturais, como destaca o
coordenador da Defesa Civil de Porto Velho, Marcelo Santos.
“Para nós, o Acre é um exemplo em relação a plano de contingência. Juntos, temos
solicitado ao Dnit que realize a elevação da BR-364 nos trechos mais afetados pelas
águas, especialmente neste período chuvoso, que pode ocasionar erosões na
rodovia”, destacou Santos.
http://www.agencia.ac.gov.br/cheia-do-rio-madeira-nao-sera-como-a-de-2014-afirma-sipam-2/
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Governo ajuizará ação contra a Usina de
Jirau pela cheia do Madeira em 2014
SAMUEL BRYAN
22.01.2018 14:07
ATUALIZADO 25.01.2018 ÀS 18:24

O governador Tião Viana e parte da equipe técnica de meio ambiente do Estado se
reuniu na manhã desta segunda-feira, 22, com o presidente em exercício da Agência
Nacional de Águas (ANA), Ney Maranhão, para tratar do monitoramento da situação
do Rio Madeira.

Governador, junto com gestores do Acre, esteve reunido com o presidente da ANA (Foto: Cedida)

A preocupação é maior na região do Abunã, onde as águas marcam hoje 20,74 metros
de profundidade.
Ainda assim, tantos dados da ANA quanto da equipe técnica do governo do Estado
mostram que as chuvas este ano não estão similares as de 2014 – ano de isolamento
do Estado por mais de 30 dias – o que causa menos preocupação. No entanto, se
chuvas de grande porte vierem no período crítico e não houver a regulação da vazante
pela hidrelétrica de Jirau, o risco é possível.
Além disso, diante do não cumprimento das condicionantes do licenciamento, onde foi
determinado pela ANA que Jirau devesse elevar as áreas alagadas da BR-364 em 1,5
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metro, e os graves prejuízos da cheia de 2014, o governador Tião Viana decidiu por
entrar com um processo judicial contra a empresa que administra a hidrelétrica.
“Diante disso, nós estamos judicializando contra a hidrelétrica de Jirau e pedindo a
justiça que determine o ressarcimento dos prejuízos causados que ficam em mais de
R$ 300 milhões que estão definidos de maneira técnica pela Procuradoria Geral do
Estado”, conta o governador Tião Viana.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-ajuizara-acao-contra-a-usina-de-jirau-pela-cheia-domadeira-em-2014/
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Acre contribui para criação de Comitê
Nacional de Crise do Madeira
MARIA MEIRELLES
18.01.2018 18:17
ATUALIZADO 20.01.2018 ÀS 22:46

O Acre apresentou o seu sistema de monitoramento (Foto: Cedida)

Se antecipando aos fatos e visando minimizar danos ou evitar novas inundações, o
governo do Acre, por meio de uma solicitação da vice-governadora Nazareth Araújo,
reuniu-se nesta quinta-feira, 18, no Planalto Central, com os órgãos nacionais de
defesa e regulação de energia, água e meio ambiente.
Durante o encontro, o governo federal se comprometeu em criar o Comitê Permanente
de Crise da Bacia do Rio Madeira, instrumento de monitoramento dos extremos
climáticos do país e das hidrelétricas que atuam na região, previsto para ser instalado,
o mais breve possível, na Agência Nacional de Águas (ANA).
A variabilidade do clima em todo o planeta, especialmente na Amazônia, tem resultado
em múltiplos eventos extremos. Em 2014, o Acre ficou isolado do resto do Brasil
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devido à enchente do Rio Madeira, que inundou a BR-364, tornando a rodovia
intrafegável.
“A ANA já havia feito a proposta de instalação do comitê, que foi implementado graças
a contribuição do Acre, que endossou a importância do pedido junto ao governo
federal”, salienta a diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, Vera
Reis, que participou da reunião.
O Acre apresentou os prejuízos econômicos e sociais da enchente de 2014, bem
como o seu sistema de monitoramento, que foi elogiado pela Defesa Civil Nacional. O
Estado também salientou sua preocupação em relação ao acumulado de chuva na
bacia do Madeira, que podem causar a elevação do manancial.
Segundo a vice-governadora Nazareth Araújo, o Estado se dirigiu à Presidência da
República para que seja emitido o comando de regulação dos reservatórios de água
das hidrelétricas. “Nós queremos o mesmo tratamento do princípio federativo que
garanta o bem estar da nossa população”, ressaltou.

Além do Comitê de Crise, também foi realizada a elaboração do Plano de Contingência (Foto:
Cedida)
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Desdobramentos
Além do Comitê de Crise, também foi realizada a elaboração do Plano de
Contingência contra Enchentes do Rio Madeira e a definição de regras operacionais,
que devem ser implementadas pelas Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio.
“A ANA já determinou aos empreendedores de Jirau e Santo Antônio que façam
alteamento da BR-364, no trecho de 20 quilômetros, que ainda não foi cumprido, bem
como a remoção das famílias de Abunã e Jaci Paraná”, destacou o procurador do
Estado do Acre em Brasília, Armando Melo.
Na próxima segunda-feira, 22, o governador Tião Viana vai se reunir com a direção da
ANA para tratar sobre o assunto com os novos gestores.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-contribui-para-criacao-de-comite-nacional-de-crise-domadeira/
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Governo do Acre segue com monitoramento
do Rio Madeira
MARCELO TORRES
16.01.2018 12:21
ATUALIZADO 17.01.2018 ÀS 12:01

Na manhã desta terça-feira, 16, o Rio Madeira, nas regiões do Abunã e Mutum, em
Rondônia, chegaram ao nível de 20,02 metros, conforme medição das 6 horas
divulgada pela Defesa Civil acreana. O manancial subiu 14 centímetros em 24 horas,
devido ao volume de chuvas na região Amazônica.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, o nível do manancial pode variar alguns
centímetros também conforme ajustes na vazão das águas das comportas das usinas
existentes na região. As autoridades locais seguem em alerta, acompanhando de
perto, de forma a identificar previamente caso haja um possível alagamento da BR364

Coronel Batista alerta para os cuidados necessários ao dirigir pela região (Foto: Alexandre
Noronha/Secom)

Os órgãos governamentais, em conjunto com órgãos federais, traçaram um plano de
contingência para evitar que as águas do Rio Madeira invadam a rodovia. Em
consonância com a diretoria das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, as
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comportas estão sendo abertas para evitar que o manancial do Rio Madeira tome
parte de BR-364.
A governadora em exercício Nazareth Araújo irá a Brasília nesta quinta-feira, 18. Na
capital federal, ela participa da Sala de Crise com a Casa Civil da Presidência da
República e a Agência Nacional de Águas (ANA), além de diversos órgãos federais,
com o objetivo de realizar um monitoramento mais aprofundado nas hidrelétricas
situadas na região do Rio Madeira.
O coordenador estadual de Defesa Civil do Acre, Carlos Batista, afirma que o nível do
Rio Madeira ainda não compromete o tráfego na BR-364, pois as autoridades estão
em diálogo constante com as usinas para controle da quantidade de água liberada
pelas comportas das hidrelétricas.
Batista alerta ainda para os cuidados necessários na pista ao dirigir pela região.
“Pedimos cuidado aos condutores que trafegam na região, pois a pista está mais lisa
devido ao grande volume de chuva”, completou.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-do-acre-segue-monitoramento-do-rio-madeira/
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Rios Acre e Madeira dão sinais de
estabilidade nos últimos dias
SAMUEL BRYAN
15.01.2018 18:00

Em reunião na Sala de Situação na tarde desta segunda-feira, 15, a governadora em
exercício Nazareth Araújo se reuniu com parte das equipes de assistência social e
meio ambiente do Estado, além do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para realizar o
monitoramento contínuo dos rios acreanos e da bacia do Rio Madeira.

A governadora Nazareth Araújo se prepara para ir a Brasília dia 18, onde irá participar da Sala de
Crise junto à Casa Civil da Presidência da República (Foto: Val Fernandes/Secom)

Após o fim de semana, a Bacia do Rio Acre apresentou uma redução do volume de
suas águas, fazendo com que o Rio Acre saísse da cota de alerta no final de semana.
Ainda assim, o volume de chuvas para os próximos dias preocupa, com possibilidade
de grandes volumes de mais de 150 milímetros em quase todo o estado.
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Já a Bacia do Rio Madeira apresentou estabilidade após a alta da última semana. Em
Porto Velho (RO), o Rio Madeira chegou à marca de 13,72 metros de profundidade, já
o Rio Abunã está com a marca de 19,91 metros.
O governo vai manter o monitoramento constante dos rios acreanos, já que o período
crítico de cheias é em fevereiro e março.
Com relação ao Rio Madeira, a governadora Nazareth Araújo se prepara para ir a
Brasília dia 18, onde participará da Sala de Crise junto à Casa Civil da Presidência da
República e Agência Nacional de Águas (ANA), reunindo diversos órgãos federais com
o objetivo de acompanhar os extremos climáticos do país e realizar um monitoramento
maior nas hidrelétricas que atuam na região, com um enfoque no Rio Madeira, que
apresenta níveis altos para o começo do ano.
http://www.agencia.ac.gov.br/rios-acre-e-madeira-dao-sinais-de-estabilidade-nos-ultimos-dias/
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Nível do Rio Acre baixa e sai da cota de
alerta, na capital
DA REDAÇÃO
14.01.2018 12:14
ATUALIZADO 15.01.2018 ÀS 14:17

O Rio Acre baixou 2 centímetros entre às 6 horas da manhã de
sábado, 13, e 6 horas deste domingo, 14, chegando ao nível de
13,52 metros ainda acima da cota de alerta.
Porém, nas seis horas seguintes, o manancial continuou a
apresentar sinais de vazante e saiu da cota de alerta. Ao meio-dia,
conforme medição da Defesa Civil, o manancial baixou para 13,46
metros.
Os órgãos de Defesa Civil do Estado e Prefeitura de Rio Branco
seguem realizando o monitoramento 24 horas do rio e seus
afluentes.
A Prefeitura de Rio Branco construiu 100 boxes no Parque de
Exposições da capital para abrigar famílias que porventura tenham
seus imóveis atingidos pela enchente do manancial. De acordo com
o comandante, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas
para garantir a assistência à comunidade.

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Av. Nações Unidas, nº 233, 2º Andar – Bosque - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69.900-721
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
JANEIRO 2018

Rio Acre atinge cota de alerta, mas já
apresenta sinais de vazante
NAYANNE SANTANA
13.01.2018 9:52
ATUALIZADO 15.01.2018 ÀS 14:18

O nível das águas do Rio Acre ultrapassou em 4 centímetros a cota de alerta, que é de
13,50 metros, na medição realizada às 6 horas deste sábado, de acordo com dados
da Defesa Civil do Estado. Porém, na medição feita às 9 horas foi registrado os
primeiros sinais de vazante e o nível da água baixou para 13,51 metros.
O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos, ressaltou que o
manancial tem apresentado sinais de vazante em suas cabeiras. “O nível baixou em
Assis Brasil, Brasileia e Capixaba. A tendência é estabilizar e baixar aqui na capital, no
domingo”, declarou o coordenador.
George Santos frisou que os órgãos de Defesa Civil do Estado e Prefeitura de Rio
Branco seguem em monitoração constante do rio e seus afluentes.
Em Assis Brasil o nível das águas do manancial na sexta-feira era de 4,97 metros, já
neste sábado foi registrado nível de 4,04 metros. Em Brasileia baixou de 6,51 metros
para 6,18 metros. Baixa também registrada em Xapuri que foi de 11,12 metros para
10,62 metros e Capixaba, 11,31 metros, para 11,17 metros. Em Rio Branco, o
Riozinho do Rola atingiu a marca de 10,92 metros.
“Na sexta-feira o Rio Acre estava subindo 11 centímetros a cada 3 horas. Mas de
sexta para este sábado subiu apenas 8 centímetros e a expectativa é que tenhamos a
vazante se seguir sem chuvas nas cabeceiras”, pontuou.
A Prefeitura de Rio Branco construiu 100 boxes no Parque de Exposições da capital
para abrigar famílias que porventura tenham seus imóveis atingidos pela enchente do
manancial. De acordo com o comandante, todas as medidas preventivas estão sendo
tomadas para garantir a assistência à comunidade.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-atinge-cota-de-alerta-mas-ja-apresenta-sinais-de-vazante/
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Acre cobra ações do governo federal para
evitar isolamento com cheia do Rio Madeira
SAMUEL BRYAN
12.01.2018 18:26
ATUALIZADO 19.01.2018 ÀS 11:32

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 12, a governadora em exercício
Nazareth Araújo informou sobre o monitoramento que o governo do Estado tem feito
diante da cheia do Rio Madeira e o risco de inundação da BR-364.
Segundo a governadora em exercício Nazareth Araújo, para que não haja uma
elevação do Rio Madeira a ponto de cobrir trechos da BR-364, como na cheia histórica
de 2014, é essencial que as hidrelétricas da região cumpram com as medidas
necessárias de vazão.

“Que haja regulação do sistema para que a oferta de energia não prejudique nem isole o Estado do
Acre”, afirmou Nazareth Araújo (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Que haja regulação do sistema para que a oferta de energia não prejudique nem isole
o Estado do Acre”, afirma Nazareth Araújo sobre a potência das usinas. “Com a base
técnica que temos e usando o poder de gestão, o Estado do Acre se dirigiu à
Presidência da República para que seja emitido o comando dessa regulação. Nós
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queremos o mesmo tratamento do princípio federativo que garanta o bem estar da
nossa população”, completa.
A partir da próxima semana será criada uma Sala de Crise junto à Casa Civil da
Presidência da República e Agência Nacional de Águas (ANA), em Brasília, reunindo
diversos órgãos federais com o objetivo de acompanhar os extremos climáticos do
país e realizar um monitoramento maior nas hidrelétricas que atuam na região, com
um enfoque no Rio Madeira, que apresenta níveis altos para o começo do ano.
Numa conversa entre a governadora e o superintendente de Operações e Eventos
Críticos da Agência Nacional de Águas (ANA), Joaquim Gondim, o consenso é de que
há poucas chances de a cheia do Rio Madeira ser igual ao volume histórico de 2014,
quando o Acre se viu isolado e com uma crise de abastecimento devido à alagação da
BR-364.

Chuvas não são superiores a 2014
Segundo a diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas, Vera Reis, o quadro
climático da região é preocupante, mas não como em 2014, onde nunca foi visto um
volume chuvas como o apresentado, isolando o Acre por quase 60 dias. Ainda assim,
o estado não pode deixar de monitorar toda a situação em tempo integral e cobrar do
governo federal e das hidrelétricas da região uma postura para que o estado não
passe por situação semelhante.

Tráfego de veículos segue normalmente pela rodovia BR-364, em Rondônia (Foto: Alexandre
Noronha/Secom)
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“Temos uma instabilidade que permanecerá por alguns dias, no entanto, nós não
teremos uma situação equivalente a de 2014. Estamos com uma La Niña ativa, mas
de fracas proporções e essa condição não vai levar o Rio Madeira a de 2014. Porém,
sabemos que na área do Abunã, além da influência de águas do Peru e da Bolívia, há
um remanso da usina”, conta Vera Reis.

Situação atual
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Carlos Batista, visitou
na última quinta, 11, as áreas onde o Rio Madeira mais se aproxima da BR-364. Ele
lembrou que o manancial está hoje na marca de 19,96 metros, que os pontos da
estrada afetados em 2014 foram elevados em 1,5 metro e que é necessário chegar a
cota de 22 metros para começar a atingir a rodovia.
“A gente fez uma vistoria em toda a área de mais de 25 quilômetros da BR-364 que foi
inundada em 2014. Há regiões que a lâmina d’água está realmente muito próxima da
rodovia. Desde 2015 a hidrelétrica de Jirau faz a regulação do nível dessa água. No
entanto, se houver chuvas de grandes proporções, pode haver a inundação, desde
que a usina não faça essa regulação”, conta Batista, que mantém contato frequente
com a Defesa Civil de Rondônia.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-cobra-acoes-do-governo-federal-para-evitar-isolamentocom-cheia-do-rio-madeira/
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Governo monitora situação dos rios no
estado
SAMUEL BRYAN
12.01.2018 13:02
ATUALIZADO 13.01.2018 ÀS 11:36

A governadora em exercício Nazareth Araújo realizou reunião na manhã desta sextafeira, 12, com membros do governo do Estado, prefeitura de Rio Branco, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil para tratar do monitoramento dos rios acreanos e também
do Madeira, em Rondônia.

Órgãos do governo do Estado e prefeitura de Rio Branco já realizam ações caso haja o
transbordamento do Rio Acre (Foto: Val Fernandes/Secom)

A maior preocupação atualmente é com o Rio Acre em Rio Branco. Ao meio-dia desta
sexta, o manancial chegou a marca de 13,28 metros, aproximando-se da cota de
alerta, que é de 13,50 metros. Segundo a prefeitura de Rio Branco, há chances de que
o nível atinja a cota de transbordamento ainda neste fim de semana, muito por conta
do represamento natural do Riozinho do Rola, seu principal afluente.
Tanto prefeitura como governo do Estado já têm organizadas as instalações para
atender desabrigados no Parque de Exposições. A ida de órgãos municipais,
estaduais e de segurança para dentro do abrigo também já está sendo articulada.
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Só entre os dias 13 de dezembro e 12 de janeiro, a região das principais bacias
hidrográficas do Acre receberam 400 milímetros de chuva, segundo o Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC). A expectativa para os próximos dias também é grande,
com chuvas que podem ultrapassar os 100 milímetros.
Ainda assim, o Rio Acre em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri tem dado sinais de
vazante. Em Brasileia, o Corpo de Bombeiros também já prepara a limpeza dos
balseiros para que eles não se acumulem nas colunas da ponte que liga a
Epitaciolândia.
No Juruá, o nível dos rios ainda segue sem maiores preocupações.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-monitora-situacao-dos-rios-no-estado/
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Acre reforça monitoramento do Rio Madeira
com órgãos federais
SAMUEL BRYAN
12.01.2018 11:18
ATUALIZADO 19.01.2018 ÀS 11:33

A governadora em exercício Nazareth Araújo realizou uma conferência por telefone na
manhã desta sexta-feira, 12, com o superintendente de Operações e Eventos Críticos
da Agência Nacional de Águas (ANA), Joaquim Gondim, para falar sobre o
monitoramento e ações do governo federal de forma preventiva caso o Rio Madeira
venha a transbordar e atinja a BR-364.
Na última quinta-feira, 11, o Rio Madeira chegou à cota de 19,95 metros, no trecho do
Abunã. A lâmina de água permanece a cerca de um metro abaixo da rodovia que dá
acesso ao Acre, que está com tráfego de veículos normal até o presente momento.
“São as mudanças climáticas, mas já podemos contar com questões técnicas e com
decisões que nos ajudam, antecipam e nos colocam à frente do agravamento dos
problemas. Estamos na busca do controle daquilo que pode nos trazer grandes
problemas. Já estamos enviando documentos para os ministérios, Casa Civil e a
presidência da ANA, porque precisamos desse controle”, ressalta a governadora.
Segundo Gondim, será criada na próxima semana uma Sala de Crise junto à Casa
Civil da Presidência da República, reunindo diversos órgãos federais, com o objetivo
de acompanhar os extremos climáticos do país e realizar um monitoramento maior nas
hidrelétricas que atuam na região, com um enfoque no Rio Madeira, que apresenta
níveis altos para o começo do ano.
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Conforme última medição da Defesa Civil, o Rio Madeira marca 19,96m (Foto: Pedro
Devani/Secom)

“Estamos

acompanhando

com

muita

preocupação,

porque

os

níveis

hoje,

independentemente da operação das barragens, estão elevados para esta época do
ano. Vamos fazer todo o esforço do mundo para não haver a interrupção, mas,
acontecendo, tudo tem que estar preparado para apoiar as populações que vão ficar
de alguma maneira isoladas”, conta o superintendente da ANA.
Num entendimento geral entre a ANA e os estudos técnicos do governo acreano, o
consenso é de que há poucas chances de a cheia do Rio Madeira ser igual à de 2014,
quando o Acre se viu isolado e com uma crise de abastecimento devido à alagação da
BR-364.
A diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas, Vera Reis, conta que o
fenômeno La Niña tem sido fraco este ano e o fenômeno de baixa pressão não está
tão próximo do Acre. Ainda assim, o estado não pode deixar de monitorar toda a
situação em tempo integral e cobrar do governo federal e das hidrelétricas da região
uma postura para que o Acre não passe por uma situação de isolamento. “Há muitas
variáveis que precisam ser ponderadas”, conta a especialista.
Vale lembrar que, após a cheia histórica do Rio Madeira em 2014, os trechos da BR364 alagados foram elevados em 1,5 metro durante a recuperação. A cota de alerta
junto a estrada é de 22 metros de cheia.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-reforca-monitoramento-do-rio-madeira-com-orgaos-federais/
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Rio Acre se aproxima da cota de alerta e
autoridades seguem monitoramento
MARCELO TORRES
12.01.2018 9:52
ATUALIZADO 12.01.2018 ÀS 22:56
O nível do Rio Acre continua subindo na capital e a Defesa Civil segue com monitoramento
constante. Na manhã desta sexta-feira, 12, segundo medição realizada às 9 horas, o Rio Acre
alcançou a marca de 13,21 metros, se aproximando da cota de alerta que é de 13,50 metros.
De acordo com a coordenação da Defesa Civil de Rio Branco, no fim da tarde da última quintafeira, 11, choveu 54,6 milímetros, em menos de uma hora, o que corresponde a 19% de todo
mês previsto para janeiro, pois em 11 dias choveu 52% previsto para todo mês de janeiro.
O governo do Acre já iniciou a execução de medidas preventivas e estudos para atuação em
caso de enchente. Essa semana as Defesas Civil Estadual e Municipal realizam um
acompanhamento intenso com medições duas vezes ao dia nas réguas instaladas nas
cabeceiras dos rios.
A prefeitura de Rio Branco iniciou a construção de abrigos no Parque de Exposições Wildy
Viana e a governadora em exercício Nazareth Araújo, está em tratativas com o governo de
Rondônia e Agencia Nacional de Água (ANA), Dnit, Policia Rodoviária e a diretoria da Usina de
Jirau e Santo Antônio, para um plano emergencial, caso as águas do Rio Madeira invadam a
BR 364, condenando o trafego de veículos.

Nível dos Rios


Em Rio Branco, o nível do Rio Acre está em 13, 21 metros;



No Riozinho do Rola a medição é de 10,62;



Em Assis Brasil, a marca é de 4,85m;



Já em Brasileia o nível do rio é de 6,67m;



No município de Xapuri houve redução e a marca agora é de 10,98;



Segundo Agencia Nacional de Águas, o Rio Madeira na região do Abunã subiu um
centímetro em relação dia anterior. Ontem ele apresentava 19,95 na medição das 18
horas, enquanto na medição das 6 horas desta sexta-feira, 12, a medição é de 19.96.

http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-se-aproxima-da-cota-de-alerta-e-autoridadesseguem-monitoramento/
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Plano de ações preventivas é iniciado devido
à elevação do Rio Acre
NAYANNE SANTANA
11.01.2018 11:40
ATUALIZADO 12.01.2018 ÀS 13:57

Em Rio Branco, a cota de alerta da Defesa Civil é de 13,40 metros e a de transbordamento de 14
metros (Foto: Sérgio Vale)

As equipes do governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco deram início nesta
quinta-feira, 11, às ações estratégicas preventivas em face da constante elevação do
nível das águas do Rio Acre. Na medição realizada às 6 horas, o manancial registrou a
marca de 12,17 metros.
De acordo com dados da Defesa Civil do Estado, em 2017, nesta mesma data, o Rio
Acre registrava a marca de 7,86 metros, em 2016, 4,89 metros e em 2015 – ano que
registrou a maior cheia do manancial ao chegar a marca dos 17,88 metros -, no dia 11
de janeiro, a medição indicava 8,18 metros.
O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos, informou que
na manhã desta quinta-feira foram construídos 100 boxes, no Parque de Exposições
da capital, para abrigar famílias que possam ter seus imóveis atingidos pelas águas do
rio.
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“A cota de alerta da Defesa Civil é de 13,40 metros e a de transbordamento de 14
metros, mas na prefeitura da capital começamos as ações com antecipação. Então,
quando o rio atinge os 12 metros já começamos a construir os boxes e intensificar as
atividades de monitoramento”, explicou o coronel.
As atividades que devem ser executadas neste período foram debatidas na tarde de
quarta-feira, 10, durante reunião entre a governadora em exercício Nazareth Araújo e
o prefeito Marcus Alexandre, no gabinete civil.
“A gente pensa no que pode acontecer de mais grave e torce, claro, para que não
ocorra. Mas havendo a necessidade, precisamos dar a resposta e estamos
preparados para isso. É a preparação que nos dá a tranquilidade das ocorrências que
são típicas da nossa região amazônica, de tratá-las com aquilo que é o respeito à
população e com a serenidade que a prevenção nos garante e é adequada para esse
tipo de evento”, salientou Nazareth Araújo.
http://www.agencia.ac.gov.br/plano-de-acoes-preventivas-e-iniciado-devido-a-elevacao-do-rioacre/
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Nível do Rio Acre continua subindo e
estratégias são traçadas pelo Governo e
Prefeitura
NAYANNE SANTANA
11.01.2018 9:00
ATUALIZADO 11.01.2018 ÀS 15:39

As medições do nível do Rio Acre, realizadas pela Defesa Civil do Estado, às 6h desta
quinta-feira, 11, indicam que o manancial já atinge a marca de 12,17 metros em Rio
Branco. Com isso, aproxima-se da cota de alerta que é 13,50 metros.
Em Assis Brasil, o nível das águas registrado é de 6,02 metros; em Brasileia 7,43
metros; em Xapuri 11,41 metros. O Riozinho do Rola, em Rio Branco, atingiu nesta
quinta-feira, a marca de 9,68 metros.
A governadora em exercício Nazareth Araújo e o prefeito de Rio Branco, Marcus
Alexandre, reuniram-se na tarde de quarta-feira, 10, para tratar das ações que devem
ser tomadas diante da situação. Participaram da reunião gestores dos órgãos de
Defesa Civil e Meio Ambiente do Estado e Prefeitura da capital.

Visita Técnica
Na madrugada desta quinta-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre
deslocou-se para Rondônia. Os militares farão uma visita técnica à região do Rio
Madeira que fica às margens da BR-364 no sentido que liga o Acre ao Estado vizinho.
As últimas medições indicam que o Rio Madeira, em Porto Velho (RO), já registra a
marca de 13,24 metros. O nível está abaixo da cota de transbordamento, de 17
metros, mas situação segue monitorada pela Defesa Civil do Acre.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-continua-subindo-e-estrategias-sao-tracadas-pelo-estadoe-prefeitura/
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Estado e Prefeitura discutem ações
preventivas em possíveis enchentes do Rio
Acre e Madeira
MARIA MEIRELLES
10.01.2018 18:34

Estado e Município definiram ações integradas (Foto: Val Fernandes/Secom)

Em decorrência das últimas chuvas na bacia do Rio Acre, o manancial apresentou
elevações na capital e interior do estado. Na tarde desta quarta-feira, 10, a
governadora em exercício Nazareth Araújo e o prefeito de Rio Branco, Marcus
Alexandre, se reuniram com os órgãos de defesa e meio ambiente que compõem a
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA), para traçar
estratégias de atuação e estudar possíveis cenários de enchentes.
Em Rio Branco, o Rio Acre registrou às 15 horas a marca de 11,60 metros. Devido à
cota de alerta ser de 13,50 metros e a de transbordamento 14, a prefeitura decidiu
iniciar a construção dos abrigos no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.
Desde dezembro, a instituição dispõe de um Plano de Contingência contra Enchentes.
“A gente pensa no que pode acontecer de mais grave e torce, claro, para que não
ocorra. Mas havendo a necessidade, nós precisamos dar a resposta e nós estamos
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preparados para isso. É a preparação que nos dá a tranquilidade das ocorrências que
são típicas da nossa região amazônica, de tratá-las com aquilo que é o respeito à
população e com a serenidade que a prevenção nos garante e que é adequada para
esse tipo de evento”, salientou Nazareth Araújo.
De acordo com o relatório de monitoramento hidrometeorológico da CEGdRA, a
previsão para o primeiro trimestre do ano – janeiro, fevereiro e março – é de chuva
acima da média em todo o Acre.
O prefeito Marcus Alexandre destacou as medidas preventivas em curso na capital.
“Já amanhã, iniciamos o trabalho no Parque de Exposições, pois o rio atingiu uma cota
próxima aos 12 metros. Então, todas as medidas que precisam ser tomadas dentro do
Plano de Contingência serão tomadas imediatamente. A gente espera que a alagação
não aconteça, mas se ocorrer estamos preparados, contando com o apoio do Estado”,
frisou.

Em Rio Branco, o rio Acre segue subindo (Foto: Fagner Delgado/Ascom PMRB)

A situação no interior do estado também está sendo monitorada pelo governo. Em
Assis Brasil, o Rio Acre registrou a cota de 5,55 metros, nesta quarta-feira,
apresentando vazante de 48 centímetros entre as seis da manhã e três da tarde. Já
em Brasileia se manteve estável, registrando a marca de 7,87 metros.
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Rio Madeira
O Rio Madeira também apresentou elevação nos últimos dias. Em Porto Velho o
manancial registrou a marca de 13, 24 metros – nível abaixo da cota de
transbordamento que é de 17 metros.
No trecho do Abunã, divisa entre Acre e Rondônia, o Madeira registrou a cota de 19,90
metros. A situação é monitora pela Defesa Civil Estadual que vai realizar vistoria nesta
quinta-feira, 11.
“Monitoramos não apenas o nível do Madeira como também o volume de chuvas na
bacia. Nesta quinta-feira, farei uma vistoria in loco para averiguar o nível de subida
dessa lamina de água. Vamos entrar em contato com a Usina de Girau e Santo
Antônio, bem como com a Agência Nacional de Águas (ANA), para que juntos
possamos discutir a situação no Abunã”, explicou o coordenador da Defesa Civil
Estadual, coronel Carlos Batista.
http://www.agencia.ac.gov.br/estado-e-prefeitura-discutem-acoes-preventivas-em-possiveisenchentes-do-rio-acre-e-madeira/
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Rio Acre continua subindo em todo o estado
MARIA MEIRELLES
10.01.2018 12:00
ATUALIZADO 11.01.2018 ÀS 11:19

A frequência de chuva, ocasionada por uma Zona de Convergência de Umidade sobre
a região, tem resultado na elevação do Rio Acre em todo o estado. Nesta quarta-feira,
10, o manancial apresentou a cota de 11,34 metros, às 9 horas, em Rio Branco,
segundo medição da Defesa Civil Municipal – 92 centímetros de elevação em 24
horas.

Autoridades monitoram a situação do Rio Acre em todo o estado (Foto: Arquivo Secom)

A situação é monitorada pelo governo do Estado, por meio da Comissão Estadual de
Riscos de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA), em parceria com as prefeituras.
Medidas de segurança serão tomadas ainda esta semana, como forma de prevenir
possíveis danos à população.
“A previsão é de que, na capital, ou ele permaneça nessa cota ou aumente ainda
mais, já que no interior as águas do Rio Acre continuam se elevando. Em toda a
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extensão do rio houve aumento de nível. Estamos monitorando para agir em caso de
necessidade”, salientou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Cláudio Falcão.
A prefeitura de Rio Branco lançou seu Plano de Contingência ainda em dezembro de
2017, como forma de prevenir os danos de uma possível alagação. Na capital, a cota
de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento, 14 metros.

Interior do estado
Em Assis Brasil, a cota desta quarta-feira, 10, do Rio Acre foi de 5,99 metros, às 9
horas. No município a manancial apresentou vazante nas últimas 24 horas. Já em
Brasileia as águas se elevaram, registrando a marca de 7,92 metros.
A elevação do Rio Acre também se constata em Xapuri, que registra a cota de 10,98
metros. Em Capixaba, são 9,80 metros.

Rio Madeira também segue sendo monitorando. Registro de 2016 (Foto: Maria Meirelles/Secom)
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Rio Madeira
A situação do nível do Rio Madeira, no trecho do Abunã (divisa entre Acre e
Rondônia), também está sendo monitorada pelo governo do Estado. Nesta manhã, o
manancial apresentou a cota de 19,90 metros.
“Estou em Rondônia para uma reunião da Defesa Civil daqui e para monitorar de perto
a situação. Nos trechos da rodovia, a água está próxima da estrada, mas tudo em
segurança e sendo acompanhado pelas equipes do Acre e Rondônia”, explicou o
major Falcão.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-continua-subindo-em-todo-o-estado/
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Chuvas alteram nível dos rios no Acre;
governo monitora situação
MARIA MEIRELLES
09.01.2018 12:33
ATUALIZADO 11.01.2018 ÀS 11:21

Como previu o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), as chuvas para este
trimestre – dezembro, janeiro e fevereiro – estão ocorrendo acima da média, o que
tem ocasionado a elevação dos mananciais no estado. O governo, por meio da
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA), em parceria com as
prefeituras, tem monitorado a situação.
Em decorrência dessas precipitações, o Rio Acre subiu quase um metro nas últimas
24 horas, registrando em Rio Branco a cota de 10,18 metros na manhã desta terçafeira, 9, segundo medição da Defesa Civil.

Rio Acre na capital subiu quase um metro nas últimas 24 horas (Foto: Alexandre Noronha/Secom)
De acordo com os estudos da Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento
Remoto (Ucegeo), existe uma Zona de Convergência de Umidade sobre a região,
promovendo chuvas. A previsão é de que, até 22 deste mês, elas ocorram de forma
irregular, mas significativas em alguns pontos do estado.
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“Considerando que as bacias já se encontram encharcadas, o risco de elevação brusca
dos rios não é descartado, motivo pelo qual estamos em situação de alerta em termos de
monitoramento”, salientou a diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC),
Vera Reis.
A prefeitura de Rio Branco lançou seu Plano de Contingência ainda em dezembro de
2017, como forma de prevenir os danos de uma possível alagação. Na capital, a cota de
alerta é de 13,50 metros e de transbordamento, 14 metros.

Interior do estado
Já em Assis Brasil, o Rio Acre registrou a marca de 6,52 metros nesta manhã. Mas já
apresenta sinais de vazante. No município a cota de alerta é de 11,30, enquanto a de
transbordamento é de 12,50 metros.
Em Brasileia, o mesmo manancial apresenta a marca de 5,55 metros, enquanto em
Xapuri registrou a cota de 8,86 metros e em Capixaba, 9,02 metros nesta terça-feira.
http://www.agencia.ac.gov.br/chuvas-alteram-nivel-dos-rios-no-acre-governo-monitora-situacao/
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Rio Acre apresenta vazante e autoridades
seguem monitoramento
MARIA MEIRELLES
05.01.2018 14:00
ATUALIZADO 11.01.2018 ÀS 11:22
A situação dos mananciais no Acre segue sob controle. O Rio Acre, na capital, apresentou
vazante nos últimos dias, registrando nesta sexta-feira, 5, a cota de 7,67 metros, segundo
dados da Defesa Civil.

Em Rio Branco, o manancial segue abaixo da cota de alerta (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

O governo do Estado, por meio da Comissão Estadual de Gestão de Riscos
Ambientais (CEGdRA), em parceria com as prefeituras, tem monitorado os principais
rios e afluentes no Acre, no intuito de prevenir possíveis eventos extremos e adotar
medidas de proteção à população.
Em Rio Branco, a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento, 14 metros.
De acordo com o Sistema de Previsão da Amazônia (Sipam), a previsão para esta
sexta-feira é de tempo instável em todo o estado, com céu parcialmente nublado e
encoberto na capital.
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Já na região do Vale do Juruá, o sol aparece entre nuvens, deixando o tempo abafado,
o que pode ocasionar pancadas de chuva com trovoados no período da noite.

Interior
Em Assis Brasil, o manancial registrou 3,70 metros nesta manhã. No município, a cota
de alerta é de 11,30, enquanto a de transbordamento é de 12,50 metros. Já em
Brasileia, o manancial apresentou a marca de 2,85 metros.

Rio Madeira também segue sendo monitorado. Registro de 2016 (Foto: Maria

Meirelles/Secom)

Rio Madeira
A situação do Rio Madeira também segue sob controle. No trecho do Abunã, o
manancial apresentou vazante de ontem para hoje, registrando a cota de 18,75 metros
nesta manhã.
“Essa ainda é uma margem relativamente segura para nós. Estamos monitorando, em
contato constante com a Defesa Civil de Rondônia e a Polícia Rodoviária Federal,
para agirmos em caso de necessidade”, salientou o major do Corpo de Bombeiros
Cláudio Falcão.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-apresenta-vazante-e-autoridades-seguem-monitoramento/
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