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Chuva faz Rio Paraíba transbordar e ruas ficam alagadas 
em Itaocara, RJ 
 

O Rio Paraíba do Sul transbordou em Itaocara, Noroeste 
Fluminense, devido às fortes chuvas que atingiram o 
município e alegou ruas e casas no último dia 17/01. O 
acesso ao Centro da cidade ficou interditado e moradores 
só conseguiram transitar de barco no local. 
Estabelecimentos comerciais também foram tomados pela 
água e carros ficaram quase submersos. Plantações 
inteiras na zona rural foram destruídas. O bairro Jardim 
Aldeira foi um dos mais atingidos. Os transtornos foram 
causados pelo aumento da cota de água do Rio Paraíba, 
que geralmente fica em torno de 2m30 e chegou a 5m85 
centímetros de água neste domingo. 
 

Link: http://g1.globo.com/rj/norte-
fluminense/noticia/2016/01/chuva-faz-rio-paraiba-
transbordar-e-ruas-ficam-alagadas-em-itaocara-rj.html 
 

  
 
 
 
 

 

Fonte texto e foto: G1 
 

 
 

 
Fonte texto e foto: Folha da Manhã 

 

  
Após seca, chuvas trazem alagamentos 

 

Depois de dois anos de seca intensa, a região volta a 
enfrentar problemas com o rio Paraíba do Sul, mas, desta 
vez, com cheias provocadas pelas fortes chuvas que 
atingiram as regiões Norte e Noroeste Fluminense, nesse 
final de semana. São Fidélis e Cambuci tiveram ruas alagadas. 
Em Itaocara, o pátio do hospital municipal foi invadido pelas 
águas do rio, que lá transbordou. Campos, no entanto, não 
corre risco de enchente nos próximos dias, de acordo com a 
Defesa Civil. Em São Fidélis, foi emitida nota pela Defesa 
Civil: “Por medida de precaução, a Defesa Civil Municipal 
pede que todos os ribeirinhos fiquem em alerta, pois há 
possibilidade de aumento no volume do rio Paraíba do Sul. 
Por favor, em caso de necessidade, ligar 193”. 
 

Link: http://www.fmanha.com.br/geral/apos-seca-chuvas-
trazem-alagamentos 
 

 
Rio Paraíba segue baixando em Campos e SJB 

 

Na medição realizada no último dia 20/01, o Rio Paraíba 
do Sul, em Campos, atingiu a cota de 7,42m e segue 
baixando. No município de São João da Barra o Rio Paraíba 
segue baixando também, a cota chegou a 6,10. A Defesa 
Civil de ambos os municípios estão em alerta. De acordo 
com previsão da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 
em Campos, o nível do Rio Paraíba do Sul vai continuar 
baixando. O diretor executivo da Defesa Civil, Major 
Pessanha, explicou que a situação está sobre controle no 
município. A cheia do rio foi provocada pelas fortes chuvas 
que atingiram o Vale do Paraíba, além de São Paulo, Rio de 
janeiro, Região Serrana, entre outros, chegando ao Rio 
Paraíba. 
 

Link: http://campos24horas.com.br/portal/rio-paraiba-
segue-baixando-em-campos/#.VqjGLfkrLIV 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte texto e foto: Campos 24 horas 
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Fonte texto e foto: Folha da Manhã 

 

  
Chuva chega e canais não estão preparados 

 

Com a chuva frequente e a cheia do rio Paraíba do Sul, os 
canais que drenam água para o interior do município 
recebem bastante volume fluvial, o que alivia a seca, reduz a 
salinização e melhora as condições dos agricultores e 
pescadores. Mas, o excesso de vegetação nestes canais — 
que não passam por manutenção há meses, está 
prejudicando o abastecimento. A cidade de Campos possui 
cerca de 50 canais, que totalizam mais de 1.400 quilômetros. 
De acordo com o superintendente de Agricultura do 
município, Eduardo Crespo, com a elevação do nível do Rio 
Paraíba, a Lagoa do Campelo está se recuperando muito 
bem. Além do nível alto, a recuperação, segundo o 
superintendente também se dá pelas intervenções que o 
Canal do Vigário recebeu nos últimos meses, mas o mesmo 
não ocorre no lado direito do Canal de São Bento, canal que 
atende Campos e São João da Barra. 
 

Link: http://www.fmanha.com.br/economia/chuva-chega-e-
canais-nao-estao-preparados 
 

 
Nível do Paraíba continua caindo 

 

Mesmo com as chuvas, o nível do rio Paraíba do Sul 
continua diminuindo em Campos e nas cidades da região. 
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campos, 
Henrique Oliveira, o Paraíba chegou aos 8,30 metros na 
medição feita no último dia 19/01. No início do dia, o rio 
estava em 8,56 metros. Na manhã do dia 18/01, as águas 
chegaram a atingir 9,10 metros e invadiram o cais da Lapa, 
no Centro. Durante o dia 19/01, guardadores de carros 
limparam o local que funciona como estacionamento. De 
acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, 
tenente-coronel Paulo Rodrigues, a situação em Campos é 
considerada tranquila e sem riscos à população. Rodrigues 
ainda informou que a previsão é de que apenas no dia 
21/041 a chuva diminua. 
 

Link: http://www.fmanha.com.br/geral/nivel-do-paraiba-
continua-caindo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte texto e foto: Folha da Manhã 
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