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A Unidade de Situação fica 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), processados, analisados e 
direcionados para o Corpo de Bombeiros-CBMAC e para a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - Sema.

As informações produzidas na Unidade de Situação são embasadas em dados diários do Ins�tuto 
Nacional de Meteorologia (INMET), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climá�cos 
(CPTEC/Inpe), do Sistema de Proteção do Amazônia (Sipam), Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Deastres Naturais (Cemaden) e dos dados recebidos da Rede de estações 
hidrometeorológicas implantadas no estado em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). 

Com os dados disponibilizadas pelos parceiros são realizados relatórios e bole�ns diários para cada período do 
ano. Entre os meses de novembro a abril, época de maiores registros de precipitação e elevação do nível dos 
rios no estado, é elaborado diariamente o Relatório hidroemteorológico, contendo informações  da previsão 
trimestral do CPTEC/INPE e Sipam, previsão semanal (NCEP/NOAA/USA), chuva acumulada segundo modelo 
de es�ma�va de precipitação do Hidroes�mador (CPTEC/Inpe), monitoramento de nível dos principais rios do 
estado e acompanhamento diário de chuva a par�r dos dados das Plataformas de Coleta de Dados - PCDs 
automá�cas telemétricas instaladas nas principais bacias hidrográficas em parceria com a Agência Nacional de 
Águas - ANA e Serviço Geológico do Brasil - CPRM/PV.

Durante os messes de maio a outubro -  período es�agem, o 
Relatório de queimadas é elaborado com o obje�vo de 
monitorar as queimadas e os incêndios florestais na Amazônia 
legal e no Estado do Acre, usando o Satélite de Referência AQUA 
MT–INPE. Este relatório contém o resumo diário do 
monitoramento de focos de calor, risco de fogo e qualidade do ar 
no estado do Acre, segundo dados do CPTEC/ INPE.

Na ro�na diária da Unidade também é elaborado o Bole�m do 
tempo - um resumo para o público em geral, com a síntese das 
informações de previsão do tempo e do monitoramento da 
precipitação, nível dos principais rios, focos de calor e risco de 
fogo para a região.

Os dados processados e analisados são distribuídos através de informações con�das no Bole�m diário de tempo, nos relatórios para os gestores, técnicos, 
membros da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais – CEGdRA e público em geral, via e-mail. O bole�m é também divulgado no sí�o da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – Sema (www.sema.ac.gov.br) e do Ins�tuto de Mudanças Climá�cas – IMC (www.imc.ac.gov.br). 
Os bole�ns e os relatórios divulgados são de fundamental importância para o Estado, facilitando aos gestores públicos a tomada decisão frente aos eventos 
crí�cos, seja para comando e controle ou resposta rápida nos momentos de ocorrência de extremos de seca ou inundação, contribuindo para amenizar os 
danos e até mesmo evitá-los.

Inaugurada em 26 de Abril de 2013, a Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre é uma estrutura execu�va da 
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais – CEGdRA composta por 43 ins�tuições dos niveis internacional, nacional, estadual e municipal, que 
funciona como um centro operacional de monitoramento hidrometeorológico.                                                                                                                         .

Obje�vo é iden�ficar possíveis ocorrências de eventos crí�cos, através do monitoramento diário de tempo, clima, níveis de rios, risco de fogo e focos de calor 
em todo o território do Acre, como subsídio para a tomada de decisão e adoção de medidas e resposta rápida em situações de desastre. 
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