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Quatro toneladas de lixo no Rio Paraíba do Sul
Toneladas de lixo reciclável foram recolhidas somente no
mês de agosto das margens do Rio Paraíba do Sul,
somente no município de Campos dos Goytacazes. Para
evitar o descarte inconsciente, principalmente, em tempos
de crise hídrica, a Prefeitura de Campos, por meio da
secretaria municipal de Desenvolvimento Ambiental, vem
desenvolvendo ações periódicas. Segundo o secretário de
Desenvolvimento Ambiental, Jorge Rangel, o cronograma
da limpeza dos recursos hídricos não tem calendário fixo
porque o serviço é feito de acordo com o volume de lixo
que surge nas margens.
Link: http://diarionf.com/quatro-toneladas-de-lixo-no-rioparaiba-do-sul

Fonte texto e foto: O Diário

Rio Paraíba: situação tende a piorar

Fonte texto e foto: O Diário

Até o final de outubro, o rio Paraíba do Sul deve registrar
novo recorde negativo em sua medição. Em outubro do
ano passado, o nível do rio chegou a 4,4m, o menor em
toda a história. Atualmente o nível varia entre 4,63m e
4,65m, dois metros abaixo do considerado normal para o
período. A situação, que já é considerada crítica, tende a
piorar com a redução da vazão em Santa Cecília, que
durante a crise hídrica passou para 110m³/s, menos da
metade dos 250m³/s liberados nos períodos normais. Além
de comprometer a quantidade de água, a diminuição
considerável da vazão também impacta diretamente na
qualidade. Numa avaliação feita pelos órgãos ambientais, o
Paraíba é classificado como nível 4 no que diz respeito à
qualidade da água. A classificação é feita numa escala de 1
a 4, sendo 1 a melhor qualidade e 4 a pior.
Link: http://diarionf.com/rio-paraiba-situacao-tende-apiorar

Paraíba continua baixo
O Rio Paraíba do Sul, em Campos, está longe de atingir sua
cota de normalidade para o período, que é de 5,8 metros,
apesar das chuvas que caem na Região Sudeste. Na
medição realizada 9 de setembro, o índice foi de 4,70
metros. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
através da Assessoria de Prevenção, realiza diariamente o
monitoramento da bacia hidrográfica do município.
Segundo João Manhães, responsável pelo serviço, a cota
mais baixa deste ano foi de 4,50 metros, no mês de
janeiro. A mais baixa dos últimos 50 anos foi de 4,40
metros, no mês de outubro de 2014.
Link: http://campos24horas.com.br/portal/geral/paraibacontinua-baixo/#.VhZzH_lVikp

Fonte texto e foto: Campos 24 horas

Inea realiza operação no Parque Estadual da Lagoa do Açu

Fonte texto e foto: Jornal Ururau

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), junto com policiais
militares e agentes da Unidade de Policiamento Ambiental
(Upam) realizaram, no dia 10 de setembro, uma operação na
Vila dos Pescadores, na praia Farol de São Tomé, para a
retirada de baias e cocheiras que foram construídas de forma
irregular em área do Parque Estadual da Lagoa do Açu.
Segundo informações do chefe da unidade do Inea, em
Campos, Heron Costa, no ano passado uma operação foi
realizada com o objetivo de destruir estas construções, que
na época chegavam a contabilizar cerca de 10 construções,
todas ocupadas com animais.

Reservatórios do Rio Paraíba estão 48% abaixo do ideal
O secretário estadual do Ambiente, André Correia, voltou
a falar sobre o baixo volume dos reservatórios do rio
Paraíba do Sul, que atualmente estão com volume médio
de 6,6% da capacidade total, quando o ideal seriam 55%.
O posicionamento do secretário é o mesmo adotado pela
Águas do Paraíba, responsável pelo abastecimento em
Campos. Através da assessoria de imprensa, a empresa
informou que “a captação e o abastecimento de água no
município estão absolutamente normais. A concessionária
Águas do Paraíba está operando o sistema sem nenhuma
alteração. E assim deverá continuar”.
Link:
http://diarionf.com/reservatorios-do-rio-paraibaestao-48-abaixo-do-ideal

Fonte texto e foto: Jornal O Diário

