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Comitê Baixo Paraíba marca presença no XVIII ENCOB 

 

Do dia 3 a 8 de julho de 2016, o Diretor-Presidente do Comitê 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana esteve presente na 18ª 
edição do Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas – ENCOB, realizado em Salvador (BA). Com o 
tema “Comitês de Bacias: A gestão das águas acontece aqui”, o 
ENCOB reuniu cerca de 130 Comitês de Bacia atuantes no 
Brasil. O evento contou com Seminários da ANA, Oficinas 
sobre Educação Ambiental, Instrumentos de Gestão, PSA, 
mesas de diálogos temáticas, Encontros Setoriais, Fórum 
Fluminense dos Comitês de Bacia, Reunião da CTCOB, 
Assembleia Geral do Fórum Nacional dos Comitês de Bacia, 
Caminhada pelas águas e Comitês, Mistura das águas dos rios 
brasileiros no aquário do evento, entre outras atividades. 
 

  
  

 

 
 
 
 
 

 
Fonte Texto e Foto: O Diário 

 
 

 

  
Queda do nível do Rio Paraíba do Sul causa preocupaç 

 

O baixo nível de água dos últimos dias no Rio Paraíba do 
Sul, vem preocupando as autoridades de São João da 
Barra, onde agricultores já começam a temer a queda da 
produção em função da seca que vem afetando o quinto 
distrito. Uma faixa de terra de Pipeiras ao Açu vem 
sofrendo com a seca e mesmo com a abertura das 
comportas do Canal de São Bento, a água é insuficiente 
para a irrigação. “Em São João da Barra a situação é 
preocupante com muitas coroas ao longo do rio. Além dos 
agricultores, que vêm sofrendo com a baixa do Paraíba, a 
navegação também encontra problemas, já que muitas 
vezes as barcas que atravessam o rio, fazendo a ligação 
com São Francisco de Itabapoana, estão sendo impedidas 
de transitar em razão dos inúmeros bancos de areia”, 
afirmou o coordenador da Defesa Civil de São João da 
Barra, Felício Valiengo. 
 

Link: http://www.diarionf.com/noticia-5303/queda-do-
nivel-do-rio-paraiba-do-sul-causa-
preocupacao#lightbox[materia]/0/ 
 

  
Estiagem volta a castigar o Paraíba 

 

O período de estiagem, que começa a partir de julho, já 
começa a preocupar órgãos de São João Barra, município 
banhado pela foz do rio Paraíba do Sul. Segundo o 
corrodenador municipal da Defesa Civil, Felício Valiengo, 
atualmente o rio tem medido 4,30 metros na maré baixa, o 
que é considerado uma margem relativamente aquém do  
volume já obtido em outros anos. Ainda de acordo com Felício, 
a maior preocupação atualmente seria com a captação e 
distruibuição de água na sede do município, porém as 
secretarias de Meio Ambiente e Agricultura têm trabalhado 
para amenizar os impactos. 
 

Link:http://www.fmanha.com.br/regioes/estiagem-volta-a-
castigar-o-paraiba 
 

  
 

 
Fonte Texto e Foto: Folha da Manhã 

 
 

 



RELAÇÃO DE PROJETOS DO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA 
 
 

ITEM PROJETO MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) STATUS 

1 
Aquisição e Instalação de Equipamentos que Proporcionem 
Identificar, Analisar, Mapear e Monitorar as Áreas com Riscos de 
Inundações na Região Hidrográfica IX 

Campos dos Goytacazes Não iniciado 

2 Assessoria de Comunicação Bacia da Região Hidrográfica do Baixo 
Paraíba do Sul e Itabapoana Cancelado 

3 Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O 
que eu tenho a ver com isso?" São Fidélis Em andamento 

4 Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O 
que eu tenho a ver com isso?" São Fidélis Em andamento 

5 Elaboração de Estudo Ambiental e de Concepção, Projetos 
Básicos e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário Aperibé Não iniciado 

6 Contratação de Empresa para Construção de ETE São José de Ubá Não iniciado 
7 Olhos d'Água Carapebus Em andamento 
8 Ações do Diretório N/A Em andamento 

 

 

  


