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1   APRESENTAÇÃO 
 
Este relatório tem por finalidade informar a Agência Nacional de Águas (ANA) sobre o 
andamento dos trabalhos previstos no Contrato Nº 019, celebrado em 1º de outubro de 
2001 entre a Fundação COPPETEC e a ANA “para prestação de serviços visando o 
desenvolvimento de projetos voltados à gestão dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul”. Este relatório também tem como propósito, 
mediante sua aprovação, o desembolso da quarta parcela, prevista para liberação em 
01/04/2002 (180 dias após o início do contrato). 
 
Os serviços objeto deste contrato foram divididos em seis componentes, a saber:  
 

1. subsídio à elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul; 

 
2. assessoramento técnico à implantação da cobrança na bacia; 

 
3. desenvolvimento/implantação do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos; 
 

4. monitoramento da quantidade e da qualidade das águas na bacia; 
 

5. programa de conservação do solo; 
 

6. programa de controle de inundação. 
 
No âmbito de cada um desses componentes estão sendo desenvolvidas atividades 
cujo escopo e prazos de realização se encontram definidos nos termos de referência 
anexados ao contrato. Adicionalmente ao escopo contratual acima referido, o 
Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE vem prestando 
apoio técnico à ANA em outras atividades também aqui descritas. 
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2 SUBSÍDIO À ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL 

 
A etapa de Diagnóstico e Prognóstico, com vistas à elaboração do Plano de Recursos 
Hídricos (PRH) da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o período 2003-2007, já 
concluída, consistiu no levantamento e  avaliação das disponibilidades e demandas 
hídricas e na análise dos fatores associados às demandas atuais e futuras dos 
diferentes usuários. Envolveu a articulação de várias áreas do conhecimento 
relacionadas a esses usos, inclusive o conhecimento da dinâmica social, tendo em 
vista o processo de negociação com os atores locais para a consolidação e 
legitimação das etapas subseqüentes do Plano. 
 
Os estudos previstos nessa etapa foram agrupados em cinco conjuntos ou blocos de 
atividades: 
 
• diagnóstico de aspectos físicos, populacionais e econômicos; 
 
• diagnóstico das disponibilidades hídricas (quantidade e qualidade); 
 
• diagnóstico e prognóstico das demandas hídricas; 
 
• cenários de demandas hídricas; 
 
• dinâmica social. 
 
Essa primeira etapa constitui a base do PRH propriamente dito e teve como ponto de 
partida os estudos já realizados sobre a bacia, dentre eles os Projetos Qualidade da 
Água e Controle da Poluição Hídrica (PQA), o Projeto Preparatório para o 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), o Sistema de Gestão 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul (GPS), os estudos da Cooperação França-Brasil e 
relatórios produzidos pelos órgãos ambientais dos Estados, entre outros documentos, 
os quais foram uniformizados, nivelados e integrados. Alem desses, foram 
desenvolvidos estudos não contemplados em etapas anteriores, fundamentais para o 
gerenciamento da bacia. Dentre esses novos estudos destaca-se, por sua importância 
em relação aos procedimentos futuros em matéria de outorga, a regionalização de 
vazões mínimas (Q 95%). 
 
A segunda etapa da elaboração do PRH, ora em elaboração, denominada 
Compatibilização e Articulação, consiste na análise e seleção das alternativas de 
intervenção, visando ao incremento da disponibilidade hídrica e à identificação de 
medidas mitigadoras para redução da carga de poluentes nos cursos de água, em 
função das demandas atuais e projetadas pelos cenários alternativos, articulando os 
diversos interesses de uso dos recursos hídricos, internos e externos à bacia.  
 
Nessa etapa deverão ser desenvolvidos três blocos de atividades: 
 
• alternativas de compatibilização das disponibilidades e das demandas hídricas; 
 

• articulação e compatibilização dos interesses internos e externos à bacia; 
 

• mobilização social para a compatibilização e articulação; 
 
A seguir estão descritos os resultados alcançados até o momento. 
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2.1 Alternativas de compatibilização das demandas e 
disponibilidades hídricas 

 
Esta atividade tem por objetivo a compatibilização das demandas e disponibilidades 
hídricas da bacia, às quais serão associadas alternativas de intervenção destinadas a 
mitigar os problemas encontrados. 
 
2.1.1 Identificação de alternativas de incremento das disponibilidades 

quantitativas da água 
 
Na etapa de diagnóstico e prognóstico foram realizadas análises de disponibilidade 
hídrica, a partir da regionalização de vazões mínimas Q95, e de demanda, 
considerando pontos situados nos exultórios de trechos do rio Paraíba do Sul e nas 
principais sub-bacias. Apesar da análise mencionada não identificar casos de estresse 
hídrico, ocorrem situações sazonais de indisponibilidade hídrica, em pequenas bacias, 
não percebidas na escala de análise utilizada no Diagnóstico.   
 
Nessa etapa dos estudos serão executados levantamentos complementares com o 
objetivo de identificar possíveis situações de estresse hídrico em sub-bacias de 
pequenas dimensões, utilizadas para abastecimento público. No momento, está sendo 
realizado o planejamento dos levantamentos complementares necessários ao 
atendimento desse objetivo. Esse trabalho permitirá a identificação da necessidade de 
investimentos em recuperação de mananciais situados em microbacias e mesobacias 
de drenagem. 
 
2.1.2  Cenários alternativos das demandas hídricas 
 
Na etapa de diagnóstico e prognóstico, os cenários elaborados são conservadores, 
pois apenas consideram intervenções em andamento ou já contratadas, mas que não  
influenciam, de forma significativa, os padrões atuais de captação e consumo ou a 
redução da carga poluidora. Nessa atividade, já iniciada, estão sendo investigadas 
outras situações, quer resultantes da introdução de maiores ou menores restrições de 
ordem ambiental quer decorrentes da aceleração da execução de intervenções que 
modifiquem a situação atual. 
 
Tais cenários estão sendo examinados com vistas a inventariar e avaliar – do ponto de 
vista da gestão dos recursos hídricos - soluções que compatibilizem, na bacia, o 
trinômio crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e eqüidade social. Esse 
exame deve cobrir uma amplitude de situações que representem aspirações sociais 
factíveis de atendimento num futuro de longo termo.  
 
Os cenários definidos na etapa de diagnóstico e prognóstico serão projetados para o 
ano 2020 com base nas metas ambientais do enquadramento atual ou considerando, 
para situações específicas, propostas de modificações no enquadramento atual. Sobre 
esses cenários serão concebidas alternativas de intervenções estruturais e não-
estruturais, inclusive admitindo-se a implantação de programas de gestão da 
demanda, dentre outros.   
 
As intervenções propostas devem estar articuladas ao longo do tempo, destacando-se 
as intervenções que podem ou devem ser implementadas no horizonte do primeiro 
PRH.  
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2.1.2.1 Estimativas de cargas poluidoras por cenário 
 
Todos os dados e etapas necessários para a simulação da qualidade da água na 
bacia estão sendo incluídos em banco de dados Access e integrados ao Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos. Dessa forma, a automatização do processo 
permitirá a criação direta do arquivo de entrada do modelo QUAL2E, a ser utilizado 
nas simulações. 
 
Esses dados estão sendo reunidos a partir de estudos realizados anteriormente na 
bacia (PQA, Projeto Preparatório, etc.) e da etapa de diagnóstico e prognóstico do 
Plano de Recursos Hídricos da bacia, já finalizada. 
 
Com base nos estudos populacionais realizados no âmbito do diagnóstico, foram 
calculadas as cargas domésticas de DBO e coliformes fecais, brutas e remanescentes, 
para cada cidade/distrito da bacia, considerando os horizontes populacionais de 2000, 
2003 e 2007. Também foram calculadas as vazões efluentes e captadas de cada 
localidade para os mesmos horizontes considerados. Foram iniciados os cálculos para 
outros horizontes populacionais até 2020.  
 
Com relação às fontes de poluição industrial, as cargas atuais de DBO e respectivas 
vazões efluentes foram calculadas para as principais indústrias da bacia, selecionadas 
no âmbito do Diagnóstico. Essas principais indústrias perfazem um total de 508, sendo 
que até o momento foi localizado e incluído nos Sistema de Informações o total de 
382. Nessa etapa, serão calculadas as cargas para os cenários alternativos até 2020. 
 
2.1.2.2 Seleção de alternativas de Intervenções  
 
Essa atividade, já iniciada, consiste na concepção de alternativas de intervenção que 
promoverão a compatibilização da situação quali-quantitativa dos recursos hídricos 
com a introdução de maiores ou menores restrições de ordem ambiental, conforme 
apresentado no item 2.1.2. 
 
Esse conjunto de intervenções deverá ser escolhido a partir da análise da efetividade 
e viabilidade das diversas opções sob o ponto de vista técnico, econômico, ambiental, 
social e político.  
 
Daí resultará um elenco das alternativas de intervenção (i) eficazes para atingir os 
cenários alternativos e (ii) com viabilidade técnica, econômica, ambiental, social e 
política.  
 
Dos dados manipulados nesta atividade serão extraídos elementos para propostas de 
enquadramento dos corpos de água existentes na bacia, vinculados aos cenários 
alternativos e às intervenções a eles associadas, previamente analisadas em termos 
dos padrões de qualidade de água que deverão ser atingidos e mantidos. 
 
2.2 Articulação e compatibilização dos interesses internos e 

externos à bacia 
 
Essa atividade, iniciada na última semana do mês de março, consiste na proposição 
de alternativas técnicas e institucionais para articulação dos interesses internos com 
os externos à bacia, incluindo os de bacias compartilhadas e os dos Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como os da União, visando a minimizar 
possíveis conflitos de interesse. 
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Deverão ser analisados os planos de recursos hídricos nacional, estaduais e das 
bacias hidrográficas compartilhadas que possuem recursos hídricos em comum com a 
bacia do Paraíba do Sul, avaliando as intenções de uso da água sob os aspectos 
qualitativo e quantitativo. Repercussões diretas ou indiretas que o conteúdo desses 
planos possa ter sobre a qualidade ou a quantidade da água ou, mesmo, implicações 
para a gestão dos recursos hídricos da bacia deverão ser analisadas, buscando-se a 
compatibilização com os interesses dos usuários. 
 
Muito importante é a conciliação de metas e objetivos estaduais formulados para a 
porção da bacia contida em cada Estado com as metas do I PRH da bacia do Paraíba 
do Sul. No que tange às bacias compartilhadas, merecerá destaque a bacia do rio 
Guandu e, conseqüentemente, o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 
 
Essa análise deverá conduzir a uma proposta de articulação e integração de 
interesses estaduais e federais, com identificação dos pontos de divergência e os 
encaminhamentos recomendados para restabelecer a convergência de interesses ou 
negociar um acordo satisfatório. 
 
2.2.1 Análise de planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas 

compartilhadas 
 
Foi iniciada a análise do Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira, conhecido como Comitê Paulista.  A 
partir do próximo mês, terá início a análise do Plano Estadual de Recursos Hídricos de 
São Paulo. 
 
2.2.2 Análise das alternativas para a articulação dos interesses das 

bacias compartilhadas: propostas técnicas e institucionais 
 
Atividade não iniciada. 
 
 
2.3 Mobilização social para compatibilização e articulação 
 
2.3.1 Encontro técnico dos grupos de trabalho para discussão das 

soluções 
 
Atividade não iniciada. 
 
2.3.2 Preparação e realização de consulta pública 
 
Atividade não iniciada. 
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3 ASSESSORAMENTO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DA 
COBRANÇA NA BACIA 

 
Trata-se de atividade de grande importância, devido ao pioneirismo da bacia do rio 
Paraíba do Sul em iniciar a cobrança pelo uso de águas de domínio da União. Após a 
fase propositiva e de negociação sobre a metodologia e os critérios a serem adotados 
na fase inicial de cobrança, concluída com a reunião plenária do CEIVAP de 8 de 
dezembro de 2001, a fase seguinte compreende principalmente as seguintes 
iniciativas: 
 
• proposição de metodologia e critérios de cobrança para a bacia do rio Paraíba do 

Sul - metodologia transitória – com relação aos usos não incluídos na Deliberação 
CEIVAP nº 8/2001: setores de agricultura, pecuária, termelétricas e Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH), entre outros (em andamento); 

 
• apresentação de proposta para o CEIVAP sobre os usos considerados 

insignificantes para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (em andamento); 
 
• desenvolvimento de uma metodologia de cobrança, de caráter definitivo, para a 

bacia do rio Paraíba do Sul; trata-se de estudos conceituais e metodológicos que 
visam a ampliar e aprofundar a metodologia transitória de cobrança, adotada pelo 
CEIVAP (em andamento);  

 
• palestras e debates sobre a proposta CEIVAP de metodologia transitória de 

cobrança, onde e quando se fizer necessário (reuniões de câmaras técnicas, 
seminários dentro e fora da bacia, etc). 

 
• relatório de análise do processo de discussão, adoção e implantação da 

metodologia transitória de cobrança na bacia do rio Paraíba do Sul (em 
andamento). 
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4 DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

 
Foram acrescidos ao subsistema de dados ambientais os mapas de solos e de 
unidades de relevo provenientes do mapeamento em 1:1.000.000 do RADAM. Foram 
calculadas e incorporadas à base física de dados as tabelas de tipos de solos e de 
unidades de relevo a montante dos trechos da bacia. 
 
Foi gerada, no subsistema de dados socioeconômicos, uma base de dados em 
Access referente aos municípios da bacia com a sistematização das seguintes 
informações, provenientes da Base de Informações Municipais (BIM), distribuída pelo 
IBGE: 
 
• dados do Censo Agropecuário de 1995 (número de estabelecimentos, áreas, 

pessoal ocupado, maquinaria, produção animal e vegetal) 
 
• dados de cadastro de empresas (número de unidades por data de fundação, 

número de empregados e atividade e pessoal ocupado nas mesmas) 
 
• dados de ensino (matrículas nos diversos tipos de estabelecimentos e nível de 

ensino e pessoas na escola por idade) 
 
• dados de finanças públicas municipais 
 
• dados do sistema bancário 
 
• dados de migração (número e origem dos migrantes) 
 
• dados eleitorais da última eleição presidencial 
 
• dados de saúde (equipamentos de saúde, óbitos por causa mortis) 
 
• dados civis (nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios, etc.) 
 
Sobre essa base será desenvolvido um sistema de acesso aos dados, que permitirá a 
visualização e a extração de qualquer das variáveis disponíveis na base, por município 
ou por bacia hidrográfica. 
 
Ainda no subsistema de dados socioeconômicos, foram feitos contatos no IBGE 
visando à incorporação de informações de limites de setores censitários de modo a 
permitir a caracterização dos núcleos urbanos como agregados de setores. Isso 
possibilitará a incorporação de informações sobre população e domicílios em cada um 
dos núcleos urbanos, provenientes do Censo 2000. 
 
No subsistema de modelos matemáticos, foram isoladas as rotinas de definição de 
topologia de caso a simular e de extração dos dados para a simulação em uma base 
de dados específica, visando a isolar a interface com a simulação dos outros produtos 
de sistemas de informações já desenvolvido. Em paralelo está sendo preparada a 
documentação funcional do sistema como um todo. Essas duas iniciativas darão maior 
clareza e facilitarão a finalização da automação da simulação, bem como o 
desenvolvimento de produtos correlatos. 



 
PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 
 
 

 8 

5 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS 

 
Os estudos até hoje realizados sobre a bacia do rio Paraíba do Sul deparam, de um 
lado, com a carência de dados sobre a quantidade e a qualidade da água e, de outro, 
com a dificuldade de integração desses dados para o conjunto da bacia. Para que a 
gestão possa ser realizada em bases técnicas é necessário melhorar a aquisição de 
dados mediante a implantação de monitoramento dos principais parâmetros ou 
fenômenos físicos que afetam a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos de 
forma integrada. Dessa forma, o CEIVAP priorizou a implantação de um sistema de 
monitoramento que consiste na instalação e operação de uma rede telemétrica capaz 
de gerar dados em tempo real – relativos tanto à quantidade como à qualidade da 
água – que possam ser utilizados pela futura Agência de Bacia e pelos órgãos 
responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos e pelo controle da qualidade 
da água. Está prevista a implantação de 21 estações automáticas de monitoramento.  
 
A atividade “Monitoramento de Quantidade e Qualidade das Águas” consiste no 
assessoramento técnico ao CEIVAP para o processo de licitação relativo à aquisição, 
instalação, comissionamento e pré-operação dessas estações. 
 
Como indica o Relatório de Andamento anterior, a minuta do edital para a realização 
da licitação já foi preparada, em duas versões distintas: a primeira atende às 
exigências do Banco Mundial para a aquisição de bens via licitação de caráter 
internacional e a segunda, às exigências da legislação brasileira para a realização de 
compras no mercado nacional. Essas minutas poderão passar por adaptações em 
função de exigências específicas do órgão que vier a proceder à licitação. 
 
Como, porém, não foram ainda alocados recursos para a realização da licitação, não 
houve solicitação do CEIVAP e da ANA à equipe da COPPE para essa atividade.  
 
Está sendo programada para o mês de abril reunião do Laboratório de Hidrologia com 
a Superintendência de Tecnologia e Capacitação e a Superintendência de 
Informações Hidrológicas a fim de discutir a proposta de implantação da rede 
telemétrica. 
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6  PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DOS SOLOS 
 
O CEIVAP definiu como uma de suas prioridades o início das ações para conservação 
dos solos e proteção de mananciais. Sob essa perspectiva, foram elaborados, no 
âmbito do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos, três 
projetos piloto de controle de erosão em sub-bacias críticas.  
 
O Laboratório de Hidrologia participou da elaboração da Proposta Técnica do Projeto 
Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa, no Estado do Rio de 
Janeiro, com o intuito de viabilizar recursos do Orçamento-Geral da União (OGU), 
gerenciado pela ANA.  No momento, esse projeto encontra-se em revisão, de acordo 
com exigências da CAIXA. 
 
Por iniciativa do CREA de Ubá estão sendo negociados pelo IGAM junto à ANA 
recursos para a implantação do projeto piloto de controle de erosão da bacia do rio 
Ubá. Caso tal negociação prospere, o Laboratório de Hidrologia poderá prestar 
assessoria técnica para sua implementação. 
 
O CEIVAP está organizando com o World Wildlife Fund (WWF), com apoio do 
Laboratório de Hidrologia, a realização de três workshop regionais, de dois dias de 
duração cada um, sobre o papel das áreas de preservação e das unidades de 
conservação na proteção dos recursos hídricos. Essa atividade será finalizada com a 
realização de um seminário de conclusão dos trabalhos.  
 
Está sendo programada para o mês de abril reunião do Laboratório de Hidrologia com 
a Superintendência de Cobrança e Conservação a fim de discutir os projetos piloto de 
controle de erosão. 
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7  PROGRAMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES 
 
No período compreendido entre 11 e 13 de março de 2002 foi realizada uma inspeção 
de campo à bacia do rio Muriaé, selecionada como uma das prioritárias no controle de 
enchentes. A visita foi realizada aos locais onde estão situados os eixos não 
selecionados para aproveitamento de geração de energia, conforme estudo de 
inventário elaborado pela MONASA – Consultoria e Projetos Ltda. (1985). Os eixos 
visitados foram os seguintes: Muriaé, Retiro, Ilha Paraíso e Califórnia, situados no rio 
Muriaé, e Travessão, no rio Carangola. A viagem permitirá o descarte de alguns eixos 
e a viabilização de outros para estudo e discussões futuras com o setor elétrico.  
 
Deu-se início, paralelamente, ao levantamento bibliográfico disponível sobre o 
assunto: inventários hidrelétricos, estudos de viabilidade, aproveitamentos 
cadastrados no banco de dados SIPOT da ELETROBRAS e projetos básicos em fase 
de aprovação/aprovados pela ANEEL. Deu-se início, também, à elaboração dos perfis 
dos cursos de água da bacia do rio Muriaé, inventariados pelo setor elétrico. Pretende-
se que, nesses perfis sejam apresentados os aproveitamentos/barramentos em 
operação, os aprovados/outorgados, aqueles em estudo e aprovados na divisão de 
queda, com a indicação dos reservatórios formados para o N.A. máximo normal. As 
cidades interferentes com os estudos também deverão estar aí localizadas. 
 
Tendo em vista que no relatório “Acompanhamento de Estudos e Projetos de Usinas 
Hidrelétricas – Situação: 28/02/2002” da ANEEL já constam como aprovados sete 
inventários hidrelétricos na bacia do rio Paraíba do Sul, será necessário 
estabelecerem-se discussões com a ANEEL, no sentido de avaliar a real possibilidade 
de uso compartilhado desses reservatórios, com o controle das cheias na bacia. 
 
Em breve serão realizadas visitas à bacia do rio Pomba e trecho paulista da bacia.  
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8  ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO 
 
Durante o período considerado neste relatório foram desenvolvidas atividades não 
previstas no Contrato, as quais foram realizadas para atender às solicitações de 
Diretorias e Superintendências da ANA e em apoio ao CEIVAP. Essa ação consistiu 
basicamente da elaboração de pareceres sobre solicitação de recursos para ações de 
gestão de recursos hídricos, da preparação de estudos específicos sobre recursos 
hídricos e da participação de reuniões, eventos e seminários, entre eles sobre a 
organização do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, principalmente, na 
bacia do rio Paraíba do Sul. Em resumo, podem ser citadas as seguintes ações, no 
âmbito dessa atividade: 
 
• Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul 
Este plano encontra-se em fase de elaboração pelo Laboratório de Hidrologia e 
Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, por solicitação da ANA, visando a 
atender à Deliberação No 08, de 6 de dezembro de 2001, do CEIVAP, que, em seu art. 
1º, § 1º, inciso I, condiciona o início da cobrança pelo uso da água à “aprovação do 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia, formatado com base nos Programas Estaduais 
de Investimentos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica e no 
Projeto Inicial de Investimento aprovado pela Deliberação no 05/2001”, do CEIVAP. 

O trabalho referente a esse Plano constitui-se, assim, na consolidação dos estudos 
realizados no âmbito dos Programas acima referidos, complementada por alguns 
aspectos técnicos necessários à sua caracterização como Plano de Recursos 
Hídricos, de forma a atender aos requisitos do art. 7o da Lei 9.433/97. A consolidação 
foi, também, integrada com dados e informações constantes do “Plano de Bacia 
UGRHI - 02 – Paraíba do Sul”, elaborado pelo Estado de São Paulo sob a orientação e 
colaboração do Comitê Paulista. 

Sob esse enfoque os assuntos serão estruturados, de acordo com o art. 7º da Lei 
9.433/97, nos seguintes volumes: 

VOLUME 1: Diagnóstico da Situação Atual dos Recursos Hídricos 
(concluído) 

VOLUME 2: Análise de Alternativas de Crescimento Demográfico, de 
Evolução de Atividades Produtivas e de Modificações dos 
Padrões de Ocupação do Solo (concluído) 

VOLUME 3: Balanço entre Disponibilidade e Demandas Futuras dos 
Recursos Hídricos, em Quantidade e Qualidade, com Indicação 
de Conflitos Potenciais (em elaboração) 

VOLUME 4: Metas de Racionalização de Uso, Aumento da Quantidade e 
Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos (por iniciar) 

VOLUME 5: Medidas a Serem Tomadas, Programas a Serem 
Desenvolvidos e Projetos a Serem Implantados para 
Atendimento das Metas Previstas (em elaboração) 
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VOLUME 6: Prioridade para Outorga de Direitos de Usos de Recursos 
Hídricos (em fase inicial de elaboração) 

VOLUME 7: Diretrizes e Critérios para a Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos (em fase inicial de elaboração) 

VOLUME 8: Propostas para a Criação de Áreas Sujeitas a Restrição de Uso 
com Vistas à Proteção dos Recursos Hídricos (por iniciar) 

 
Em 28/02/02 foi realizada uma reunião no Laboratório de Hidrologia da COPPE para 
discutir o conteúdo dos Volumes 1 e 2, cuja minuta já estava concluída. Participaram 
da reunião os seguintes técnicos: pela ANA: Osman Fernandes Silva e José Leomax dos 
Santos; pelo CEIVAP: Cláudio Serricchio; pelo Comitê Paulista: Benedito Jorge dos 
Reis e Romildo E. Sousa; pela COPPE: Jander Duarte Campos, Evaristo S. Villela 
Pedras, Paulo Carneiro (parcialmente) e Rosa Formiga (parcialmente). 
 
A reunião foi proveitosa, tendo sido dirimidas todas as dúvidas apresentadas pelo 
representante do Comitê Paulista. Na ocasião, o Sr. Benedito Jorge comentou a 
necessidade de se intensificar a troca de informações entre o CEIVAP e o Comitê 
Paulista de forma a possibilitar a otimização das ações que estão sendo ou serão 
implementadas na bacia em futuro próximo. 
 
Em reunião das Câmaras Técnicas do CEIVAP, realizada em Resende em 21 de 
março de 2002, foram apresentados os resultados alcançados até o momento acerca 
da elaboração do Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
 
• Elaboração do Livro da Bacia – Documento 2: Processos Erosivos 
 
Essa atividade consistiu na elaboração do documento “Processos Erosivos – 
Documento no 2”, a ser publicado pela ANA como parte do processo de difusão de 
informações sobre recursos hídricos.  
 
Essa publicação sintetiza os estudos e projetos desenvolvidos pelo Laboratório de 
Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ a respeito dos sérios 
problemas de erosão que assolam a bacia. 
 
• Elaboração do Livro da Bacia – Documento 3: Saneamento Básico 
 
Essa atividade tem a mesma finalidade da anterior e consiste na sistematização dos 
estudos e projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrologia sobre o saneamento 
básico na bacia, inclusive os levantamentos de campo para obtenção de dados 
primários realizados nas cidades de Cruzeiro, Guaratinguetá, Aparecida, Jacareí e 
Santa Isabel, situadas no trecho paulista da bacia.  

 
• Apoio às Prefeituras para liberação de recursos do OGU 
 
Nessa atividade foram realizadas as seguintes ações: 
 

- acompanhamento das negociações entre a CAIXA e as prefeituras em relação 
à aprovação dos projetos do OGU solicitados pela bancada de deputados 
federais do Estado do Rio de Janeiro;  



 
PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 
 
 

 13 

- participação em reunião na CAIXA, na cidade de Juiz de Fora, com a prefeitura 
da cidade de Três Rios, com o objetivo de discutir pendências em relação à 
aprovação do projeto básico de captação de água para o abastecimento 
público; 

 
- participação em reunião na prefeitura da cidade de Barra do Piraí com o 

objetivo de discutir pendências em relação à aprovação do projeto básico das 
captações de água para o abastecimento público; 

 
- complementação dos projetos básicos elaborados, relativos às cidades de Três 

Rios e Barra do Piraí, acima referidos, incluindo memoriais descritivos, 
especificações técnicas, orçamentos e elaboração de desenhos para 
atendimento às exigências da CAIXA. 

 
• Apoio à ANA para implantação do sistema de cadastro unificado 
 
O processo de desenvolvimento de um cadastro unificado prosseguiu mediante 
reuniões realizadas entre a ANA e os agentes outorgantes nos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
 
Em função da não aceitação, por parte do Estado de São Paulo, de critérios 
simplificadores para a definição da dominialidade da outorga, foi necessária a 
identificação, no mapeamento 1:50.000, de todos os rios federais, ainda que sejam 
córregos de menor expressão. Desses, foram digitalizados pelo Laboratório de 
Hidrologia todos os que não estavam ainda representados na malha de referência, e 
todos os rios federais (representados previamente ou não) foram agregados sob a 
forma de tabela, que foi encaminhada para discussão com a ANA e as demais 
entidades outorgantes. 
 
No que tange à discussão do formulário único, tendo em vista a dificuldade de 
encaminhamento de reuniões sob a forma até então adotada, de comparação dos 
formulários das quatro entidades outorgantes e desenho do formulário integrado, ficou 
decidido que seria desenvolvida pela ANA e por seus consultores uma proposta básica 
de formulário integrado, que serviria de referência nas discussões subsequentes com 
as demais autoridades de outorga na bacia. 
 
Tendo em vista clarificar alguns pontos levantados nas reuniões, foram desenvolvidos 
pelo Laboratório de Hidrologia, a partir do exame detalhado da sistemática de outorga 
vigente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais e na ANA, um documento com a 
síntese dos conceitos que permeiam a análise técnica do processo de outorga e os 
formulários e relatórios correspondentes com propostas para o desenho do formulário 
integrado. 
 
Identificaram-se, no mencionado documento, diversos tipos de informação 
demandadas nos processos de outorga, a saber: 
 
• caracterização administrativa do requerente e seu empreendimento 
 
• vazões captadas e lançadas, com sua variação temporal 
 
• localização dos pontos de captação ou de lançamento 
 
• instalações usadas 
 
• caracterização do uso desejado e da eficiência do mesmo 
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Esse tipo de informação está presente em quase todos os processos de outorga 
examinados, seja na forma de dados solicitados em formulários ou em relatórios a 
serem incorporados ao pedido de outorga. Subjacente a estas informações estão as 
seguintes questões básicas: 
 
• quanto é solicitado em termos de recursos hídricos e onde? 
 
• qual seria o valor razoável de uso para a aplicação pretendida? 
 
O formulário integrado permitirá uma resposta a essas questões mediante o exame do 
uso global do recurso hídrico pelo empreendimento. A análise do uso global abrange a 
consideração de todas as fontes e destinos do recurso hídrico referentes ao 
empreendimento, de modo a permitir o cotejo entre os quantitativos totais usados e os 
padrões aceitos para cada tipo de uso (análise da eficiência do uso). O 
conhecimento do uso global, por outro lado, é imprescindível para a correta gestão das 
disponibilidades hídricas existentes. Todos os dois conceitos exigem que se 
transponha a barreira da dominialidade. Pelo lado do empreendimento, porque só se 
pode proceder à gestão da demanda com o conhecimento de todas as fontes usadas, 
ainda que de dominialidades diferentes; pelo lado da bacia, porque o uso de um 
recurso em um ponto de determinada dominialidade implica forçosamente uma 
disponibilidade menor do recurso em outros pontos da bacia, com outras 
dominialidades envolvidas. 
 
O conceito de uso razoável, que na fase inicial de desenvolvimento do formulário seria 
aberto ao usuário e serviria para facilitar o preenchimento dos dados, será empregado 
na nova formulação apenas pelo órgão outorgante, através de faixas de uso, para a 
verificação do "uso abusivo" do recurso hídrico e conseqüente orientação das ações 
posteriores de fiscalização e planejamento em nível de bacia. Sob esse novo conceito, 
caberá apenas ao usuário a responsabilidade da informação do uso quantitativo do 
recurso hídrico. As tabelas de valores típicos poderão ser usadas pelo usuário apenas 
para facilitar a informação de cargas de poluição e, ainda assim, somente no caso de 
usuários não sujeitos à medição de seus efluentes por imposição do órgão ambiental. 
 
A reunião de exame da proposta da ANA por parte dos Estados consolidou os 
conceitos acima referidos e partiu para a definição dos campos que comporão o 
formulário integrado, nos diversos setores de atividade envolvidos (indústria, 
saneamento, agricultura, etc.). 
 
Em paralelo com as reuniões para a definição do formulário integrado, o Laboratório 
de Hidrologia foi responsável pelo desenvolvimento dos Termos de Referência para o 
Sistema Informatizado de Outorga de Usos da Água nos três Estados e na ANA. O 
sistema consistirá de uma base de dados comum, replicada nas quatro instâncias de 
outorga, com carregamento centralizado, nessa primeira etapa de reconhecimento dos 
usos, e rotinas locais em cada instância, para processamento de solicitações e 
emissão de relatórios. 
 
O sistema a ser desenvolvido será modulado conforme os seguintes subsistemas: 
 
• subsistema de entrada de dados pelo usuário (formulários eletrônicos) 
 
• subsistema de transmissão de formulários eletrônicos 
 
• subsistema de carregamento da base de dados cadastrais e de outorga da ANA 
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• subsistema de atualização entre as bases de dados cadastrais estaduais e a da 
ANA 

 
• subsistema de processamento da outorga 
 
• subsistema de consultas e relatórios a partir da base de dados cadastrais e de 

outorga 
 
O subsistema de entrada de dados será um programa para a entrada direta de dados 
a ser operado em máquina padrão PC do próprio usuário, nos moldes do atualmente 
utilizado pela Receita Federal no caso do Imposto sobre a Renda. Da mesma forma, o 
programa compreenderá, além da entrada de dados propriamente dita, um módulo de 
verificação da consistência geral e um gerador do arquivo de saída, contendo a 
imagem do formulário. 
 
O subsistema de transmissão permitirá o envio, através da Internet, do arquivo com a 
imagem do formulário para o servidor da ANA. Será composto de dois módulos, sendo 
o primeiro, de transmissão, rodado na máquina padrão PC do cliente, e o segundo, de 
recepção, nas instalações da ANA. A transmissão dos dados deverá ser realizada de 
tal forma que garanta a segurança dos mesmos. 
 
O subsistema de carregamento da base de dados terá como finalidade a implantação 
dos dados contidos nos arquivos imagem do formulário na base de dados de 
cadastramento e outorga. 
 
O subsistema de atualização entre as bases de dados cadastrais e de outorga 
estaduais e a da ANA permitirá a atualização das bases de dados cadastrais estaduais 
a partir da introdução de novos usuários ou de alteração dos dados de outorga federal 
na base de dados instalada na ANA e a atualização da base da ANA e dos outros 
Estados em função de alterações de dados de outorga em uma das bases de dados 
estaduais. 
 
O subsistema de processamento da outorga é o que permitirá a correção de dados 
cadastrais e a entrada de dados referentes à tramitação do processo de outorga na 
instância correspondente (em cada um dos Estados e no Governo Federal). A 
alteração direta de dados de outorga será feita apenas na instância a quem couber a 
responsabilidade da mesma, sendo o processo, no entanto, visível em todas as 
instâncias outorgantes. 
 
O subsistema de consultas e relatórios é o que disponibilizará relatórios técnicos e 
administrativos sobre a tramitação das outorgas e características da base de usuários, 
a partir das bases de dados cadastrais e de outorga. 
 
A figura a seguir ilustra o sistema global a ser desenvolvido. 



 
PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 
 
 

 16 

 
 

 
 



 
PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 
 
 

 17 

Apoio à ANA no Programa de Despoluição de Bacias – PRODES 
 
- Auxílio à Prefeitura de Muriaé (DEMSUR) para o preenchimento dos formulários do 

Programa.  
 
- Participação na reunião realizada na cidade de Resende, organizada pela ANA, 

com o objetivo de apresentar ao setor de saneamento as novas diretrizes do 
PRODES. 

 
APOIO AO CEIVAP 

 
Esta atividade consiste em apoiar o Escritório Técnico do CEIVAP, o próprio Comitê e 
sua Diretoria nos seguintes temas: 

 
- participação em reuniões específicas com setores usuários e das Câmaras 

Técnicas de Planejamento, Investimento e Institucional do CEIVAP, 
assessorando o CEIVAP e seu Escritório Técnico, em particular, nas 
discussões sobre a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Fase Inicial 
da Cobrança e discussão sobre o estatuto da Agência de Bacia do CEIVAP; 
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9  DOCUMENTOS PUBLICADOS 
 
Até o presente foram publicados os seguintes documentos: 
 
PGRH-RE-001-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, RJ 
Relatório de Viagem às Cidades Situadas às Margens do Rio 
Paraíba do Sul, Compreendidas entre a Barragem de Santa 
Cecília, em Barra do Piraí, e a Foz 
Rio de Janeiro. Outubro, 2001 
 

PGRH-RE-002-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Relatório de Visita de Campo Trecho Paulista da Bacia do 
Paraíba do Sul Cidades de Guaratinguetá e Taubaté 
Rio de Janeiro. Outubro, 2001 
 

PGRH-RE-003-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Sistema de Informações e de Apoio à Decisão de Outorga 
para a Bacia do Paraíba do Sul 
Rio de Janeiro. Outubro, 2001 
 

PGRH-RE-004-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
1º Relatório de Andamento de Atividades - Contrato 
ANA/COPPETEC nº 019 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

PGRH-RE-005-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Simulação da Arrecadação Potencial da Cobrança pelo Uso 
da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Nota Técnica 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

PGRH-RE-006-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Sinopse da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

PGRH-RE-007-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Propostas Prévias para Habilitação de Municípios da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul aos Recursos do Orçamento Geral da 
União (OGU) consignados à Agência Nacional de Águas 
(ANA) 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
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PGRH-RE-008-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Processos Erosivos na Bacia do Rio Paraíba do Sul (Minuta) 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

PGRH-RE-009-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ 
Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

PGRH-RE-010-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, RJ - Rio de Janeiro. Fevereiro, 2002 
Volume 1 - Diagnóstico da Situação Atual dos Recursos Hídricos  
Volume 2 -  Análise de Alternativas de Crescimento 

Demográfico, de Evolução de Atividades Produtivas 
e de Modificações dos Padrões de Ocupação do 
Solo 

Volume 3 - Balanço entre Disponibilidade e Demandas Futuras 
dos Recursos Hídricos, em Quantidade e 
Qualidade, com Indicação de Conflitos Potenciais 

 
PGRH-RE-011-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, RJ 
2º Relatório de Andamento de Atividades - Contrato 
ANA/COPPETEC nº 019 
Rio de Janeiro. Março, 2001 

 
 

RELATÓRIOS EXTRAORDINÁRIOS 
 
 
REX-001-R0  Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 
Projeto Básico de Melhoria das Captações de Água Bruta 
dos Subsistemas Principal, Matadouro e Vila Helena  
Componentes do Sistema de Abastecimento de Água da 
Cidade de Barra do Piraí 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
 

REX-002-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul 
Projeto Básico de Melhoria da Captação de Água Bruta do 
Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Três Rios 
Rio de Janeiro. Dezembro, 2001 
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