Relatório preliminar integrado de reavaliação geral do
furacão Sandy e avaliação ambiental
Área de proteção contra marés do rio Passaic, Nova Jersey
Estudo de viabilidade de gestão de riscos de tempestades
costeiras

O que é este estudo?
Em conformidade com a Lei de Dotações de Assistência em Catástrofes,
de 2013 (Lei pública 113-2) que foi promulgada pelo Congresso como
reação à ocorrência do Furacão Sandy em outubro de 2012, o Corpo de
Engenheiros do Exército dos EUA (USACE), situado no Distrito de Nova
York está conduzindo um estudo em parceria com o Departamento de
Proteção Ambiental de Nova Jersey (NJDEP) para reavaliar as medidas
potenciais para as áreas influenciadas pelas marés e propensas a ondas
nas partes baixas dos rios Passaic e Hackensack, bem como na baía de
Newark, Nova Jersey.
Inundação de Newark sem o projeto

PLANO PROPOSTO

Com base nas sugestões da
comunidade e do NJDEP, o
USACE reexaminou o Plano de
gestão de riscos de
tempestades costeiras
(também chamado de Plano de
acompanhamento de Newark).

O custo estimado do projeto é
de USD 45.666.000,00 com
uma relação de custo-benefício
de 4,7.

O relatório completo, detalhes
e apêndices técnicos podem
ser encontrados em:
http://www.nan.usace.army.mil.
Inundação de Newark com o projeto

O Plano de acompanhamento
de Newark proposto consiste
em 7 segmentos de barragem:
•

0,8 m lineares de barragem

•

5 portões de fechamento de
rodovias

•

5 portões de fechamento de
ferrovias (9 linhas)

•

1 portão contra marés
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