WWW.OPOVO.COM.BR

REPORTAGEM

QUARTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE MARÇO DE 2021

HÃO
NCISCO
MOTO cruza passagem molhada na
velha Jaguaribara

Capacidade. Boa notícia

CEARÁ TEM TRÊS AÇUDES
QUE SANGRARAM EM 2021
Três açudes já sangraram
no Ceará em 2021. Os mais recentes foram na semana passada. Localizado no município
de Palmácia, a 66,2 quilômetros
de Fortaleza, o açude Germinal
atingiu capacidade máxima do
volume de água, de 2,1 milhões
de metros cúbicos. O açude é
responsável pelo abastecimento do município e de cidades vizinhas. A Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos (Cogerh)
registrou que o açude ultrapassou 100% de armazenamento
em 2 de março.
Um dia antes, sangrou a
Barragem do Batalhão, no
município de Crateús. O primeiro a transbordar este ano
no Estado foi o Caldeirões, no
município de Saboeiro. Os dois
ﬁcam no sertão cearense, em
algumas das regiões mais secas do Estado. O Caldeirões
tem 1,13 milhão de m³. O Batalhão, 1,638 milhão m³.
O prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado em 20 de janeiro, apontou 50% de chance de

chuvas abaixo da média histórica no primeiro trimestre da
quadra chuvosa no Ceará, de
fevereiro a abril. Além disso, o
órgão estimou 40% de perspectiva em torno da média e 10%
de possibilidade de as chuvas
ﬁcarem acima do esperado. O
mesmo prognóstico foi feito em
fevereiro para o trimestre de
março a maio, quando termina
a quadra chuvosa. Em fevereiro, as chuvas ﬁcaram dentro da
média histórica para o mês.
A situação do abastecimento
dos açudes do Estado depende
fundamentalmente da quadra
chuvosa no Estado. A recarga nos reservatórios depende
não apenas da quantidade de
chuva, mas de onde chove. As
precipitações precisam abastecer as bacias hidrográﬁcas que
leva, água até as barragens.
Nas últimas 24 horas, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 64
municípios. A maior quantidade foi registrada em São Gonçalo do Amarante, com 78,2 milímetros. (Mirla Nobre)
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