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O Acre 
compartilha 
seus rios com a 
Bolívia, Peru e 
os estados do 
Amazonas e 
Rondônia – rios 
de domínio da 
União 



Planejamento 
espacial: 
regionalização 
das bacias 
hidrográficas em 
seis Unidades de 
Gestão dos 
Recursos 
Hídricos 



CRITICIDADES RELATIVAS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 



 





Bacia do Rio Acre 

Fonte: Peréa, 2012 

Área da Bacia: 2.727.960,0 hectares 
Área total de  APP  da bacia: 168.579,8  ha 
Área de APP desmatada: 61.804,0 ha 
Desmatamento na calha do Rio Acre: 900 ha 



Impactos 



DIRETRIZES PROGRAMAS 

 I – Implementação da Política de Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos no Estado. 

Programa 1. Implementação dos instrumentos de gestão 
dos recursos hídricos. 
Programa 2. Implantação da rede de monitoramento quali-
quantitativa das águas superficiais e subterrâneas do 
Estado. 
Programa 3.  Saneamento Ambiental Integrado. 

II – Consolidação do marco legal e fortalecimento 
institucional para a gestão integrada dos recursos hídricos. 

Programa 4. Fortalecimento do Sistema de Gestão dos 
Recursos Hídricos. 
Programa 5. Articulação institucional e intersetorial na 
gestão dos recursos hídricos nos níveis Federal e inter-
Estadual. 
Programa 6. Sustentabilidade econômico-financeira para a 
gestão dos recursos hídricos no Estado. 

III – Desenvolvimento tecnológico, educação ambiental e 
comunicação 

Programa 7. Comunicação, divulgação e educação 
ambiental para a gestão integrada dos recursos hídricos. 
Programa 8. Desenvolvimento científico e tecnológico para 
gestão de recursos hídricos.  

IV – Desenvolvimento de medidas de adaptação às 
  

Programa 9. Desenvolvimento de medidas de adaptação e 
mitigação dos eventos extremos.  
Programa 10  Revitalização de Bacias Hidrográficas 

       
 



Integrar os produtores rurais e a 
sociedade em geral em torno da 
conservação e recuperação de 
nascentes e  matas  ciliares da Bacia 
do Rio Acre  adotando práticas de 
restauração  da  vegetação 
combinadas com mecanismos de  
formação, comunicação  e 
educação ambiental  

• Apoiar a conservação da biodiversidade através da formação de  corredores  ecológicos  a  partir  da  recuperação  da vegetação ciliar; 

Objetivo Geral do 
Programa 





UNIDADE DE SITUAÇÃO – sediada na Fundação 
de Tecnologia do Estado (Funtac), nas 
dependências da Unidade Central de 
Geoprocessamento (Ucegeo) onde os dados 
são recepcionados das Plataformas de Coleta 
de Dados (PCD) e as informações são 
processadas, analisadas e direcionadas para o 
Corpo de Bombeiros-CBMAC e para a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Sema.  
 
UNIDADE DE RESPOSTA – coordenada pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre-
CBMAC e pela Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil-Cedec na capital e no interior. Está 
sediada no Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, de onde sairá um link para 
as demais bases do CBMAC no interior (Juruá, 
Purus, Tarauacá- Envira e Alto Acre).  
 
 

Níveis de funcionamento da Unidade de Situação de Monitoramento de Eventos Hidrometeorológicos do Estado do Acre. 

COMISSÃO ESTADUAL DE GESTÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS - CEGdRA 



ESTRUTURA DA SALA DE RESPOSTA – DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS  

COMITÊ DE ALAGAÇÃO – COORDENAÇÃO DO 
GOVERNADOR E PREFEITO EM RIO BRANCO 

SUPORTE DA SALA DE SITUAÇÃO E PARCEIROS AO 
COMITÊ DE ALAGAÇÃO 



Rede de Monitoramento 
Hidrometeorológico  
 





ACESSO INFORMAÇÃO 
GESTOR PCD 

http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx 
 

http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx
http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx




PREVISÃO DE NÍVEL PARA O RIO ACRE EM RIO BRANCO  











 
 

PROPOSTAS DOS ESTUDOS REALIZADOS DURANTE A EXPEDIÇÃO 
 
 
 

 Preservação/recuperação de nascentes e matas ciliares;; 
 Construção de grandes açudes; 
 Construção de pequenos barramentos; 
 Aproveitamento dos meandros abandonados  
      para acumulação de água; 
 Aproveitamento de depressões naturais laterais ao rio 
      Acre; 
 Escavação de piscinões; 
 Abertura de canal artificial a montante de Rio Branco; 
 Construção de barragem a montante de Rio Branco. 
 













ENQUADRAMENTO E COMPETÊNCIAS LEGAIS 
- Art. 4o da Lei 9.433 de 1997 - a União deverá articular-se-á com os Estados para o gerenciamento dos recursos hídricos de 

interesse comum. 
 
- Art. 6° da Lei Estadual de Recursos Hídricos do Acre - 1.500 de 2003 - os órgãos e entidades do Estado deverão articular-se 

com os da União, objetivando o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum localizados no Acre, 
notadamente dos corpos de água que têm origem em outros países. 

 
- Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriças – CTGRHT, através do Relatório do GT Rio Acre – 

considera que a bacia hidrográfica do Rio Acre, por suas características particulares, constitui unidade catalisadora do 
interesse comum dos países, estados, municípios e departamentos fronteiriços responsáveis por ações de conservação e 
desenvolvimento sustentável na região 

 
- Moção no 59 de 2011 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH recomenda aos gestores das diversas instituições 

que atuam na bacia a priorização de ações no sentido de apoiar estudos e projetos para viabilizar o desenvolvimento 
sustentável e a gestão integrada da bacia hidrográfica do Rio Acre. Recomenda que os governos do Estado do Acre e do 
Estado do Amazonas articulem ações, por meio de seus órgãos específicos, no sentido de viabilizar a fiscalização conjunta 
na bacia hidrográfica do Rio Acre. 

 
- Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre - PLERH-AC eleva o tema da gestão dos recursos hídricos ao patamar de um 

tema estruturante e transversal no contexto político do Estado, definindo a bacia do Rio Acre como prioritária para as ações 
de gestão no Estado. 
 



ENQUADRAMENTO E COMPETÊNCIAS LEGAIS 
- O Programa 9 do PLERH/AC - prevê o desenvolvimento de medidas de adaptação e mitigação dos eventos extremos 

através de projetos para a defesa contra secas e inundações, cujo objetivo é identificar as áreas sujeitas a eventos 
hidrológicos críticos, e propor ações integradas e intervenções multidisciplinares que possibilitem a mitigação desses 
eventos e a adaptação das comunidades e dos sistemas afetados. 
 

- Programa 10 do PLERH/AC - prevê a revitalização de bacias hidrográficas prioritárias (manejo integrado - conservação e 
recomposição de áreas de proteção permanente) por meio de ações integradas e permanentes, que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais e a melhoria das bacias do estado, bem como a necessidade de promover estudos para 
gestão e defesa contra eventos extremos (controle de erosão, cheias e estiagens), dentre outros aspectos. 
 

-  Missão da Sema/AC -  formulação de políticas públicas de Meio Ambiente, de forma a contribuir para ação do Governo 
do Estado do Acre na área socioambiental, de acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
SISNAMA. Dessa forma articula com as demais Secretarias de Estado nas áreas de sua competência, a saber: 

I - Promover a política estadual do meio ambiente e dos recursos hídricos; 
II – Promover a política de preservação, conservação e uso sustentável dos ecossistemas do estado, sua biodiversidade 
e florestas; 
III – Fomentar estratégias, mecanismos e instrumentos para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos 
recursos naturais; 
V – Articular e integrar políticas e programas ambientais entre o estado e municípios; 
VI – Realizar e monitorar o zoneamento ecológico-econômico do Acre; e 
VII – Apoiar políticas para a integração do meio ambiente e produção. 



TerraMA² - PLATAFORMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
         APLICADO ESTADO DO ACRE 

http://200.17.15.4:8080/AlertasWeb/  

Os interessados em receber os 
alertas devem fornecer e-mail 

http://200.17.15.4:8080/AlertasWeb/





Vera Reis  
vlreis.ac@uol.com.br 

 

OBRIGADA! 

mailto:vlreis.ac@uol.com.br
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