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Quatro açudes estão
sangrando no CE;
crise hídrica preocupa
| InvErno | Mês de fevereiro não foi bom para acumulação
dos reservatório, avalia diretor de Operações da Cogerh,
Bruno Rebouças
divulgação/Cogerh
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Quatro açudes estão sangrando no Ceará. Os reservatórios que estão com 100%
da capacidade são o Germinal, município de Palmácia;
Tijuquinha, em Baturité; Rosário, em Lavras de Mangabeira e Ubaldinho, no Cedro.
Atualmente, o nível médio
dos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos
(Cogerh), é de 21,45%.
Pelo menos 71 açudes estão
com a capacidade abaixo de
30% e nove estão secos. Conforme o diretor de Operações
da Cogerh, Bruno Rebouças,
os principais reservatórios
do Ceará permanecem com
volumes inferiores ao mesmo
período do ano passado.
“O volume atual dos reservatórios é melhor do que já
tivemos durante o auge da
crise hídrica no Estado, no
entanto, ainda estamos em
alerta. O mês de fevereiro
não foi bom para acúmulo
dos reservatórios. A expectativa é que nos próximos
meses possamos reverter
pelo menos parcialmente
esse quadro”, relata o diretor de Operações.
No ano de 2021, no mesmo
período, três chegaram a essa
capacidade. São eles: Caldeirões, em Saboeiro; Germinal,
na Palmácia e Barragem do
Batalhão, em Crateús. Naquele período, o nível médio
dos 155 reservatórios monitorados pela Cogerh era de
26,2%. Além disso, 56 reservatórios estavam com capacidade abaixo de 30%.
Bruno informa que Cogerh
atua com precaução para
evitar os quadros de seca.
“Ao final da quadra chuvosa, nós fazemos a alocação

AÇUDE do rosário, no município de lavras da
Mangabeira, é um dos que estão sangrando no Ceará

155
é o número de açudes
monitorados pela
Cogerh

negociada de água para definir como será o uso daquele recurso. Nós vivemos em
uma região de semiárido, por
tanto é importante economizar água e consumi-la de
maneira consciente”, relata.
No Ceará, as regiões do Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba
deverão concentrar as principais chuvas até esta quinta-feira, 10, conforme previsão da Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos

ZCIT. Norte do Nordeste

Sistema meteorológico que
traz chuvas se afasta
As chuvas devem diminuir
no território cearense. A explicação para a baixa nos índices
é por causa do afastamento da
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da área do território do Estado, desde esta
terça-feira, 8, como aponta
a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(Funceme). O sistema meteorológico ZCIT atua nos trópicos
e é o principal indutor de chuva
no norte da Região Nordeste do
Brasil. “E a bonita da ZCIT já pegou o beco. Gaiatinha é ela, pegou o calor e umidade que estavam na beirinha do oceano aqui
mais perto do Ceará e depois
foi buscar calor em outro canto. Pra ela, quanto mais quente,
melhor”, comunicou a Funceme
pelas redes sociais.

A ZCIT atua no sentido de
transferir calor e umidade
(dos oceanos) dos níveis inferiores da atmosfera das
regiões tropicais para os
níveis superiores da troposfera - a camada mais baixa
da atmosfera terrestre.- e
para médias e altas latitudes (manutenção do balanço
térmico global).
A previsão do tempo para
o estado do Ceará nesta terça-feira indica chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e
Litoral do Pecém apenas no
período da manhã. Durante
a tarde e à noite há indicativo de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e centro sul do
Ceará. Nas demais, há altas
possibilidades de chuva ao
longo do dia.

Hídricos (Funceme). As demais macrorregiões devem
seguir com condições de chuvas isoladas.
Nestes três dias, a Funceme
indica que a faixa litorânea, o
Maciço de Baturité, o Cariri, o sul do Sertão Central e
Inhamuns deverão apresentar
precipitações entre madrugada e manhã. Nas demais regiões, as precipitações ocorrem entre a tarde e a noite.
O Ceará registou chuvas
em 65 dos 183 municípios entre as 7 horas da última segunda-feira até as 7 horas
desta terça-feira, 8, de acordo com a Funceme. as dez
maiores precipitações foram
em: Umari (Posto: Cajazeirinha) : 69mm; Pedra Branca (Posto: Açude Traapiá) :
65mm; Várzea Alegre (Posto: Boa vista): 50mm; Iguatu
(Posto:Iguatu) : 48mm: Catarina (Posto: Catarina) :
47mm; Umari (Posto: Sítio
Canto) : 43.2mm: Pedra Branca (Posto: MIneirolândia) :
40mm; Quixeramobim (Posto: Encantado) : 38.5mm; Jaguaretama
(Posto:
Serrote Branco) 37mm; Quixeramobim (Posto: Lecerda) :
35mm. (Colaborou Mirla Nobre/Especial para O POVO)


FEvErEiro
Fevereiro
de 2022 foi
o menos
chuvoso dos
últimos cinco
anos no Ceará.
em 2022,
macrorregião
Sertão Central
e inhamuns
foi a área do
Ceará com
menor média
de chuvas em
fevereiro.

