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Reservatórios da Bacia do Rio Paraíba do Sul  
podem chegar ao volume morto 

 
Em 84 anos, os principais reservatórios que abastecem a 
Bacia do Rio Paraíba do Sul durante o período de estiagem, 
não registravam um volume tão baixo. Sem chuvas, a 
previsão é de que até novembro essas cisternas (Paraibuna, 
Santa Branca, Jaguari e Funil), hoje operando com 15%, 
cheguem ao seu volume morto, podendo zerar sua cota. A 
situação é preocupante, tendo em vista que este ano, o Rio 
Paraíba pode bater o recorde de vazão mínima (4m), a pior 
de toda a história, superando, até mesmo, o ano de 2014. 
Além disso, o clima seco e com quantidades mínimas de 
chuva típicas do inverno, contribuem drasticamente para 
uma diminuição do volume do rio. 
 
 
 

  
 
 

 
Fonte texto e foto: Jornal Ururau 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

CBH Baixo Paraíba realiza 2ª reunião extraordinária 
 

O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realizou, no 
último dia 16 de julho, sua 2ª reunião extraordinária 
plenária. O encontro aconteceu na Firjan de Campos dos 
Goytacazes (RJ), e teve como um dos seus objetivos a 
apresentação do projeto de PSA Hídrico pela Ecoanzol, a 
decisão sobre aporte de recursos para o referido projeto, 
e a análise e aprovação do edital do processo eleitoral 
2015 do Comitê. 
 

 
 

Pescadores passam por mais dificuldades na foz do Paraíba 
 

No dia 9 de julho, uma reunião entre pescadores e 
representantes do poder público foi realizada no Pontal de 
Atafona, uma vez que a classe alerta para o risco da atividade 
econômica acabar. Com o assoreamento, formando bancos 
de areia no encontro do rio com o mar, barcos de maior 
porte estão ficando encalhados na barra de Atafona, que 
corre o risco de fechar. Os pescadores acreditam que a 
solução seria a dragagem no local, o que facilitaria a 
passagem dos barcos. De acordo com o secretário de Pesca 
do município, o secretário de Obras já apresentou um projeto 
para desobstrução do canal de navegação. Eles pedem ainda 
a participação de empresas do complexo portuário do Açu, 
junto com o poder público, neste projeto. Para a classe, seria 
uma medida de compensação pelos impactos que as 
atividades portuárias causam na pesca. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fonte texto e foto: Folha da Manhã 

 



 

 

 

 

  
III ECOB-RJ será realizado de 26 a 28 de agosto 

 
O terceiro Encontro Estadual dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica do Rio de Janeiro (ECOB) será realizado no 
período de 26 a 28 de agosto de 2015, no Teatro Municipal 
Laercio Rangel Ventura (Praça do Suspiro, Centro), em 
Nova Friburgo (RJ). O encontro vai incentivar o debate 
sobre temas para a gestão compartilhada, integrada e 
sistêmica das águas; promover um espaço para a 
divulgação de programas e planos de ações em 
andamento, além da exibição de casos de sucesso. A 
proposta é que o evento seja um veículo propulsor à 
preparação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
Fluminenses para o Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas (Encob), além de fomentar o diálogo 
visando à qualificação para uma gestão efetiva das águas 
do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas 
e deverão ser realizadas no site: 
http://www.forumfluminensecbh.eco.br/. 
 

 

http://www.forumfluminensecbh.eco.br/

