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Barragem no Paraíba é avaliada
As águas de verão que chegaram ao Rio Paraíba do Sul, na
região Norte Fluminense, fazendo subir a cota que há dois
anos não passava da marca de 4,50 metros trouxeram
esperança para o setor de agricultura e pesca, além de
aquecer a discussão de um projeto antigo que tem o
objetivo de instalar no leito do rio um sistema de
barragens para desacelerar a vazão na foz. O principal
recurso hídrico nesta região tem sofrido impactos diretos
com o período prolongado de estiagem. Uma das
consequências da cota do rio muito baixa é a seca das
lagoas e falta de água para irrigar os canais que cortam a
baixada Campista. O resultado disso foi o prejuízo de cerca
de R$ 300 milhões para a agricultura em 2014.
Link: http://www.fmanha.com.br/economia/barragem-noparaiba-e-avaliada
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Rio Paraíba: Transposição deve afetar abastecimento de
água na região
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O acordo para a transposição do rio Paraíba do Sul,
homologado no último dia 10 entre os governantes dos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,
preocupa alguns órgãos e instituições locais que temem pela
falta de água na região depois que as obras ficarem prontas.
O projeto visa elevar o nível do reservatório do Sistema
Cantareira, em São Paulo e a previsão é de que fique pronto
entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Segundo o
presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, João Gomes
de Siqueira, toda a região vai sofrer um forte impacto com a
transposição do Paraíba, principalmente no período de seca.
Além do próprio abastecimento urbano da cidade que tem
quase 500 mil habitantes, lagoas e canais da região serão
afetados e também terão seus volumes de água reduzidos.
Link: http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/
campos_dos_goytacazes/78632/rio-paraiba-transposicaodeve-afetar-abastecimento-de-agua-na-regiao

Ong fará conservação de nascentes d’água
A Ong Ecoanzol, com sede em Campos dos Goytacazes e
atuação de dez anos na área ambiental, começou o
trabalho de execução do projeto de PSA Hídrico Pagamento por Serviço Ambiental com foco em Recursos
Hídricos denominado Olhos D´Água, que vai conservar e
recuperar 43 hectares de Área de Proteção Permanente,
na microbacia da Lagoa de Carapebus. O projeto
contempla o reflorestamento de corpos hídricos por meio
de pagamentos por serviços ambientais, onde o produtor
recebe para conservar e reflorestar. Foi aprovado em
edital público federal do Comitê de Integração do Rio
Paraíba do Sul (Ceivap) e da Agência de Bacias (Agevap). O
IFF/UPEA Campus Paraíba do Sul atua como instituição
parceira no Projeto.
Link: http://www.fmanha.com.br/economia/ong-faraconservacao-de-nascentes-dagua
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