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Sem previsão de chuvas,
condição climática exige
atenção da população
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Clima seco e falta de chuvas perduram em Ji-Paraná
> Condição aumenta doenças respiratórias, queimadas e
exige atenção da população
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(Raphael Vaz) Dados disponíveis no site do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que desde o
mês de março a umidade do ar na cidade de Ji-Paraná e
em todo o estado de Rondônia está em queda. O clima
aberto e seco propicia um aumento da sensação
térmica, elevação na temperatura e ainda limita as
possibilidades de chuva.
O médico pneumologista, Angel Calvi Pérez, faz uma
comparação didática para exemplificar a importância das
precipitações pluviais. “É como se a atmosfera fosse um
grande tecido. Ela também precisa ser ‘lavada’, para
eliminar impurezas da poluição ou micro-organismos que
as pessoas lançam através da fala, por exemplo, e a
chuva é que desempenha esse papel de limpar o ar”.
O Inmet aponta que março de 2011 foi o último período
em que houve precipitações dentro dos níveis
considerados normais na região. No período, as chuvas
alcançaram níveis entre 50 e 100mm, muito diferente
dos meses sequentes, em que os índices se revelaram
negativos e alcançaram valores entre -100 a 150mm,
em maio desse ano.
Se considerarmos a soma entre os meses de maio, junho
e julho, esse quadro se torna ainda mais preocupante. O
acumulado do trimestre indica que todo o estado de
Rondônia, com exceção do Cone Sul, atingiu o ponto
mais crítico possível com 5% de umidades, percentual
que indica diagnóstico “extremamente seco” na região.
IMPLICAÇÕES
–
O
comandante
do
Segundo
Grupamento de Bombeiros (GB), em Ji-Paraná, Tenente
Luiz Eduardo indica que durante o período de agosto a
situação não deve melhorar. “Em geral os meses de
agosto continuam nessa condição climática, com
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atmosfera muito seca”, indica o militar. “Um dos pontos
onde a gente pode notar a consequência disso é no
nosso rio, que alcança níveis muito baixos pela ausência
de chuvas”.
O ribeirinho Juvenal de Almeida, também chamado por
‘paulista’, confirma que o período da seca diminui o nível
das águas do Rio Machado, tornando a pesca mais
trabalhosa. “Fica mais difícil à navegação porque surgem
muitas pedras. Só quem conhece a região consegue
alguma coisa e fica perigoso para quem não está
acostumado. Daqui uns três quilômetros, por exemplo,
surge uma cachoeira, a Nazaré. Se cair ali tá lascado
(sic)”, narra o matuto.
De acordo com ele, o baixo nível da torrente também
influencia na quantidade de dinheiro que ele ganha pelos
peixes. “Essa época só dá pescada, cachorro, jaú. Eles
são muito baratos. Bom é na época da cheia, que
aparece pintado, cachara, jundiá... Esses valem mais e
aí dá pra fazer um pé de meia pra esse período mais
seco”, revela Almeida.
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Queimadas urbanas apresentam queda geral
O Comandante do Segundo Grupamento de Bombeiros
(GB), Luiz Eduardo, alerta ainda para as queimadas, que
tem maior possibilidade de propagação devido à
condição do clima durante esses meses. “Essa
atmosfera seca facilita que o fogo se alastre e pode
causar sérios riscos à população, além de ser um crime
ambiental”, ele frisa.
Eduardo
conta
ainda que
no
ano
passado
a cidade
de
JiParaná

apresentou mais problemas de foco de calor do que em
2011. “Até porque a Defesa Civil Estadual planejou
vários comitês de prevenção, capacitou as brigadas e
isso auxiliou em índices menores. No entanto, eu
também entendo que as pessoas que praticaram
queimadas, ano passado, sentiram no bolso os prejuízos
dessa atitude e mudaram sua postura”, analisa.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) garantem as declarações de Eduardo. De acordo
às estatísticas, de janeiro até ontem (3) o estado
apresentou 1.823 focos de calor, contra 3.298 no
mesmo período de 2010, uma diferença de 55% nas
ocorrências. Ji-Paraná contribui com 12 focos nos

A partir de R$
69,90. Aproveite.

Adega para
Vinhos
Diversos modelos a
partir de R$ 299

TV LCD
Vários modelos
42''. Compare.

HD externo
Confira, a partir de
R$ 99,90

COMPARE PREÇOS

Buscar

QUER SER FELIZ?
Conheça a

números totais de Rondônia em 2011.
Caso a comparação seja feita nos dois primeiros dias de
agosto, um relatório cedido pelo GB de Ji-Paraná
também aponta diminuição nos casos. Esse ano 145
focos de calor foram anotados, contra 323 em 2010. Em
ambos, o município ji-paranaense não apresenta
nenhuma notificação.
SEMAGRI – Em todo o território nacional a queimada
urbana constitui crime ambiental, passível de multa para
os infratores. Em Ji-Paraná, a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente (Semagri) é a responsável
por coordenar as ações de repreensão e combate às
queimadas que ocorrem dentro dos limites da cidade.
De acordo com a Bióloga e Fiscal Ambiental da
secretara, Cleusa Machado Almeida, o grande entrave a
ser vencido para uma diminuição ainda maior dos índices
é a consciência da população. “Precisa ser esse o
caminho porque o flagrante é muito difícil. A expiração
da fumaça, além das doenças respiratórias, pode trazer
câncer por conta do acúmulo de toxinas do lixo
queimado, em especial das sacolas plásticas”, alerta.
De acordo com ela, os indivíduos que praticam as
queimadas podem ser multados em até um salário
mínimo, em casos primários e tem esse valor triplicado,
se reincidentes do crime. Cleusa informa ainda que a
Polícia Ambiental também tem atuação no combate das
queimadas e pode ajudar em casos de denúncias.
Foto: Raphael Vaz
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