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Funceme confirma mais um ano de seca no Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)
confirma: 2016 é o quinto ano seguido de seca no Ceará. A quadra
chuvosa, período que vai de fevereiro a maio, em que são esperadas
chuvas mais intensas no estado, registrou precipitações 45% abaixo da
média histórica.

O resultado coloca 2016 na lista dos 10 anos mais secos no Ceará desde
1951. De fevereiro a maio deste ano, choveu 329 milímetros (mm), bem
abaixo da média histórica de 600 mm. Das 10 piores secas no estado,
quatro ocorreram desta década (2010, 2012, 2013 e 2016).

Segundo a chefe do Núcleo de Meteorologia da Funceme, Meire
Sakamoto, a Zona de Convergência Intertropical, principal sistema
meteorológico que atua durante a quadra chuvosa no Ceará, não foi
favorecida pelas condições do Oceano Atlântico e pela ocorrência do
fenômeno El Niño.

Reservatórios

Segundo o secretário-executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, Ramon
Rodrigues,  o açude Castanhão, que abastece a Região Metropolitana,
está com apenas 9% de sua capacidade. No geral, os reservatórios
cearenses estão com cerca de 12% de sua capacidade.

Setores do Governo já encaminharam para a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce), um novo plano de
contingência em termos de abastecimento d’água.

Com Blog do Eliomar

Herbert Lobo 
Seguir 37

Visualizar meu perfil
completo

QUEM SOU EU

▼  2016 (187)

▼  Junho (53)
Comissão da
Câmara
debaterá
suspensão
do
WhatsApp

Documentos
do
impeachm
ent vão
passar por
perícia d...

Funceme
confirma
mais um
ano de
seca no
Ceará

Sem função,
mas com
mordomias
palacianas

Governo
enviará
reforma da
Previdênci
a ao
Congress...

Moses segue
avançando
em Sobral

Corte de
cargos.
Exemplo a
ser
seguido

Comissão do
Impeachm
ent pode
ouvir mais
nove
teste...

Revitalização
da Praia de
Iracema
ainda é
promessa..
.

Estudantes
que
participam
de

ARQUIVO DO
BLOG

0   mais    Próximo blog» Criar um blog   Login

http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/de-volta-sua-terra-natal-apos-uma.html
https://plus.google.com/116846220962649225749
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016_06_01_archive.html
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/revitalizacao-da-praia-de-iracema-ainda.html
https://plus.google.com/116846220962649225749
javascript:void(0)
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/estudantes-que-participam-de-ocupacoes.html
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/sem-funcao-mas-com-mordomias-palacianas.html
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/documentos-do-impeachment-vao-passar.html
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/funceme-confirma-mais-um-ano-de-seca-no.html
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/corte-de-cargos-exemplo-ser-seguido.html
javascript:void(0)
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-03:00&max-results=50
https://www.blogger.com/
https://3.bp.blogspot.com/-8FJpWcZ81jY/V2AIFNRaaLI/AAAAAAAACk0/g-wzKGq0srYdm6y5y239d_xADAavPh6FgCLcB/s1600/seca.jpg
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=5460422986908818667
https://plus.google.com/116846220962649225749
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/funceme-confirma-mais-um-ano-de-seca-no.html
https://plus.google.com/116846220962649225749
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/comissao-do-impeachment-pode-ouvir-mais.html
https://www.blogger.com/
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/comissao-da-camara-debatera-suspensao.html
https://www.blogger.com/home#create
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/
http://blogdoherbertlobo.blogspot.com.br/2016/06/governo-enviara-reforma-da-previdencia.html

