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1. PONTO DE PARTIDA
- Rio Branco não foi planejada,
formou-se às margens do rio
Acre.
- A ocupação das áreas de
inundação, aliada à frequência e
intensidade dos eventos
hidrológicos e ao incremento
populacional, potencializam os
efeitos das enchentes.
- Estes eventos trazem prejuízos
econômicos, sociais, ambientais
e de saúde pública à população.
- ¼ dos bairros de Rio Branco
foram atingidos pela enchente
histórica de 2015.
- A população afetada é composta
principalmente por pessoas em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica e ambiental.

Vista aérea de Rio Branco, margeando o rio Acre

Movimento de massa em área ocupada

Enchente de 2015, centro histórico inundado

2. AMBIENTE INSTITUCIONAL

- A Prefeitura de Rio Branco identificou a
necessidade de dispor de instrumentos
que auxiliem na gestão de riscos e de
desastres, compatibilizando-os às Leis,
Planos e Sistemas existentes.
- A Coordenadoria de Defesa Civil lidera
este trabalho de forma transversal e
multidisciplinar, tendo como parceiros
secretarias municipais e estaduais; Corpo
de Bombeiros; Exército; instituições
financeiras, entre outros.
- Esses órgãos atuam nas ações de
prevenção e de socorro às vítimas,
retirando-as das áreas de risco,
realizando acolhimento nos abrigos
temporários, fornecendo alimentação,
assistência social e em saúde, e
posteriormente vistorias estruturais,
limpeza e desinfecção das residências e
auxílio na liberação de benefícios sociais,
incluindo FGTS, etc.

Modelo digital de inundação

Abrigo temporário

3. ABORDAGEM
- O Plano de Contingência de Enchentes é um
plano atualizado anualmente que visa
estabelecer procedimentos e orientar as ações
de resposta aos desastres.
- Desde 2017, o Programa Defesa Civil nas
Escolas é implementado na rede de ensino com
objetivo de sensibilizar e desenvolver a
percepção de risco.
- Estabelece parcerias objetivando a limpeza de
córregos e desobstrução das redes de
drenagem e esgotamento sanitário; recompõe
a vegetação em APPs; participa de redes e
plataformas que discutem a temática:
Construindo Cidades Resilientes; Cities Four
Forests; Programa Cidades Sustentáveis; Rede
Nacional para a Mobilidade de Baixo
Carbono/WRI Brasil.
- Destina recursos de seu orçamento para ações
de resposta e socorro. Outra parte dos custos
são cobertos pelo governo federal.

Limpeza de igarapés

Desobstrução da rede de
drenagem

4. RESULTADOS
- Áreas de risco ambiental mapeadas
identificando-as como áreas não
edificantes.
- Áreas de risco congeladas, a partir da
intensificação do monitoramento.
- Sociedade melhor informada e mais
engajada em relação às questões
ambientais.
- 3 mil famílias beneficiadas por
programas habitacionais de interesse
social.
- Pontos de alagamentos reduzidos a
partir das ações preventivas de
limpeza e desobstrução de igarapés e
na rede de drenagem;

Atuação da Defesa Civil na escola

Área com ocupação irregular em 2010

Área após remoção de famílias em 2018

5. LIÇÕES APRENDIDAS
- A geração de informações e dados
atualizados são essenciais para a
elaboração de políticas públicas,
planos e projetos.
- O conhecimento da vulnerabilidade
ambiental é fundamental para
construção e desenvolvimento de
uma cidade resiliente.
- Monitorar continuamente áreas de
risco e implantar parques, praças e
áreas verdes, afim de coibir a
reocupação.
- Sistemas de alerta e alarme para a
população devem ser implantados
para diminuir os efeitos negativos
dos desastres.
- A disseminação de informações para
a sociedade sobre noções de risco
amplia o engajamento das pessoas.

Parque urbano linear

Parque urbano Horto Florestal

6. TRANSFERÊNCIA:
- Dentre as medidas para implantação da Prática, destaca-se:
- Estruturação de um setor específico que trate sobre a
temática.
- Destinação de recursos específicos para apoiar as ações da
Defesa Civil.
- Implantação de sistemas de geração de dados e informações
hidro-climáticas.
- Implementação de políticas públicas e ferramentas
específicas.
- Disseminação de informações e campanhas de educação
ambiental junto à sociedade.
- Fiscalização e monitoramento contínuo das áreas de risco.

