INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 31 de outubro de 2016
Preservação do Rio Paraíba do Sul discutida em audiência
Discutir os problemas e projetos para a preservação do Rio
Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de água de
85% do Grande Rio. Este é o objetivo da Comissão Especial da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que
realizou sua primeira audiência pública no dia 27 de outubro.
Participaram da reunião o coordenador do curso Engenharia
Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), Adcto Ottoni, e o diretor-presidente da
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica
(Agevap), André Luiz Marques.
Maior manancial do estado, vital para a agricultura e a
indústri. Apesar de sua importância, o rio Paraíba do Sul tem
ficado cada vez mais poluído pelo esgoto despejado pelos 184
municípios pelos quais passa nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais.
De acordo com o professor Adcto Ottoni, resolver o problema
do saneamento é fundamental para a qualidade da água e é
necessária uma gestão integrada da bacia, que vise melhor
aplicação dos recursos econômicos e preservação do
ambiente. “É preciso envolver as prefeituras, o Governo do
Estado, e a população para buscar modelos de soluções que
valorizem a bacia hidrográfica”, defendeu. Integração
Desde 2002, comitês representativos das diferentes áreas
banhadas pela bacia nos três estados compõem a Agevap, que
gere os recursos para aplicações destinadas pelo Plano de
Ação Plurianual (PAP). Segundo o diretor-presidente da
Agevap, André Luiz Marques, o Plano aponta as principais
estratégias e ações para o melhor uso dos recursos naturais,
discutindo soluções como o reflorestamento de áreas de
transposição, o tratamento das águas e o controle de
enchentes. O orçamento, no entanto, não seria suficiente para
colocá-las em prática. “Os valores para a recuperação do
Paraíba são muito altos e precisam se tornar uma política de
Estado. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas devem se articular
politicamente para resolver essa questão”, declarou.
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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

Suspenso

2

Assessoria de Comunicação

Bacia da Região Hidrográfica do
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Cancelado

São Fidélis

Em andamento

São Fidélis

Em andamento

Aperibé

Não iniciado

São José de Ubá
Carapebus
N/A

Não iniciado
Em andamento
Em andamento

3
4
5
6
7
8

Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O
que eu tenho a ver com isso?"
Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O
que eu tenho a ver com isso?"
Elaboração de Estudo Ambiental e de Concepção, Projetos
Básicos e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário
Contratação de Empresa para Construção de ETE
Olhos d'Água
Ações do Diretório

