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Prefeitura tem projeto para foz do Paraíba 
 

Os problemas enfrentados pelos pescadores de Atafona na 
foz do rio Paraíba do Sul têm uma solução prevista pela 
Prefeitura de São João da Barra. Em nota, o município 
informa que o projeto apresentado recentemente pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), de 
recuperação da praia de Atafona, prevê a dragagem da foz 
do Paraíba. O plano está em fase de licenciamento e 
obtenção de recursos, ao custo aproximado de R$ 50 
milhões e um prazo estimado de sete meses para 
execução das obras. 
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Bacia Hidrográfica do Paraíba está chegando ao nível do 
volume morto 

 

De acordo com especialistas, os reservatórios da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que abastecem o Rio de 
Janeiro, estão chegando ao nível do volume morto. Em 
Campos, a última medição – do dia 29 de julho - apontou 
4,75m. Segundo o diretor executivo da Coordenadoria de 
Defesa Civil, Édison Pessanha, a marca não pode ser 
considerada atípica tendo em vista o nível mais crítico 
atingido em agosto de 2014 que foi de 4,45m, deixando a 
região em alerta para crise no abastecimento. 
 

 

Recuperação de nascentes é esperança para o Rio 
Paraíba do Sul 

 

Em meio à pior seca prolongada já registrada no Rio 
Paraíba do Sul, um projeto que traz uma solução primária 
para o problema pode ser a esperança de dias melhores: a 
recuperação das nascentes que alimentam o rio. A UENF, 
membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba 
do Sul (CBH BPSI), foi convidada para participar da 
primeira reunião do Grupo de Trabalho do Programa 
Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (GT PRO 
PSA), criado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI-RJ).  
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Farol-Barra quer dragar bacia do Canal das Flechas 
 

Uma equipe formada por cinco técnicos do Inea vistoriou no 
último dia 17 de agosto, a região da foz do Canal das Flechas, 
onde já foram construídos o pier e a casa de bombas para o 
by-pass e a parte inicial do prolongamento do molhe sul, 
para a instalação do Complexo Logístico e Portuário Farol/ 
Barra do Furado.A vistoria foi feita a partir dos pedidos de 
licenças por parte das prefeituras de Campos e Quissamã 
que já iniciaram as obras e outras ações, como estudos 
geológicos, de batimetria e movimento das correntes para a 
realização das intervenções, de forma a minimizar os 
impactos ambientais, e assim, viabilizar a instalação do 
Complexo. 

 


