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1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente estudo, diz respeito ao Programa de Controle de Inundações , previsto no 
escopo das atividades relativas ao contrato celebrado entre a Agência Nacional de 
Águas (ANA) e a Fundação COPPETEC (Contrato n0 019), em 10 de outubro de 2001, 
com vistas à implementação da Gestão dos Recursos Hídricos na bacia do rio Paraíba 
do Sul, e  para apoio às ações de curto prazo a serem desenvolvidas pelo CEIVAP. 
 
Como principal objetivo dos estudos apresentados nesse documento, estão: a 
identificação de possíveis locais para a implantação de barramentos destinados ao 
controle das cheias, nas bacias dos rios Pomba, Muriaé, e de afluentes do trecho 
fluminense do médio Paraíba, situados no estirão entre a Usina de Funil e a cidade de 
Volta Redonda, que além de responsáveis por inundações em áreas urbanas, têm 
expressão considerável na formação nas cheias do rio Paraíba do Sul. 
 
É também parte integrante desse documento, uma síntese do processo das cheias do 
rio Paraíba no estirão paulista, onde se faz referência ao conjunto das obras de 
controle já implementadas e/ou projetadas. Ainda em relação à porção paulista da 
bacia, está previsto um diagnóstico da cheia de janeiro de 2000, tal como efetuado 
para o trecho fluminense. 
 
O documento que constitui um produto previsto no contexto do Programa de Controle 
de Inundações, já mencionado, consolida os estudos parcialmente desenvolvidos até a 
presente data e se inicia com uma síntese dos estudos sobre drenagem urbana e 
controle de inundações realizados no âmbito do CEIVAP, no período de 1997 a 2001. 
Em seguida, evolui para as análises que se encontram em andamento, relativas ao 
controle das cheias  na bacia de alguns afluentes selecionados do rio Paraíba, e fecha 
com as considerações sobre as cheias no trecho paulista e o diagnóstico da cheia de 
janeiro de 2000. 
 
Cabem aqui algumas considerações importantes relativas aos estudos de controle de 
cheias, iniciados e aqui, parcialmente, apresentados, no que diz respeito à pesquisa 
de eixos barráveis para o amortecimento das cheias. 
 
O crescimento desordenado das cidades ao longo de seus cursos d'água, constitui-se 
hoje em um fator determinante de impedimento para se intervir diretamente nas calhas 
dos rios urbanos, ainda que o objetivo vise, unicamente, a introdução de medidas 
corretivas para incorporá-los ao espaço urbano.  
 
Salvo em casos específicos, a construção de diques marginais é, hoje, em termos 
práticos, uma solução inviável para a defesa das cidades  (interferências existentes, 
grandes estirões a serem protegidos, custos elevados, etc). As denominadas bacias 
de detenção,  podem ser viabilizadas, tanto em áreas marginais a montante do 
perímetro urbano, atuando como reservatórios naturais, exigindo para tal, pequenas 
adaptações, como também, no próprio estirão urbano, com a construção dos 
conhecidos "piscinões", estruturas subterrâneas localizadas sob praças e parques 
capazes de armazenar cheias com determinado período de retorno. 
 
Por sua vez, as barragens de contenção de cheia são estruturas que se destinam a 
produzir amortecimentos mais expressivos, mostrando-se, em muitos casos, mais 
eficazes, devido: à sua maior capacidade de armazenamento; à facilidade de 
execução sem a interferência com o perímetro urbano; e apresentando, muitas das 
vezes,  custo inferior às demais soluções.  Nos casos onde houver competitividade 
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entre as soluções viáveis de serem utilizadas, a escolha não poderá prescindir de uma 
análise técnico-econômica. 
 
Os reservatórios considerados nas análises de controle de cheias foram os mesmos 
identificados pelos inventários já realizados pelo setor elétrico na bacia do rio Muriaé, 
quais sejam: Inventário Hidroenergético, realizado por Furnas Centrais Elétricas S.A. 
em 1985/1986; Estudos de Partição de Queda do Rio Preto, elaborado pela 
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina – CFLCL,  em 1998;  Revisão do 
Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, elaborado pela 
Fundação COPPETEC em 2001/2002. 
 
A ocupação cada vez maior das áreas baixas marginais dos cursos d'água nos centros 
urbanos, é um fator limitante das alturas dos barramentos estudados, e da capacidade 
de reservação dos reservatórios. Este fato impede qualquer tentativa de uso 
compartilhado dos reservatórios. 
 
Conforme estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos,  através da  lei n0 
9433, as prioridades de uso deverão ser definidas no âmbito do Comitê, de acordo 
com as necessidades da bacia em questão, cabendo ao Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, arbitrar os possíveis conflitos entre os setores usuários. 
 
Foram excluídos das análises os reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos 
existentes, em fase de construção ou com  outorga já concedida.  
 
 
2. ESTUDOS SOBRE DRENAGEM URBANA E CONTROLE 

DAS INUNDAÇÕES DESENVOLVIDOS NO PERÍODO DE 
1997 A 2001 

 
Os estudos voltados para controle das inundações nos centros urbanos da bacia do rio 
Paraíba do Sul foram iniciados no âmbito dos Programas de Investimentos e 
elaborados para as porções da bacia relativas aos estados de São Paulo (Consórcio 
ICF Kaiser-Logos,1999), Minas Gerais (LABHID / COPPE/UFRJ, 1999) e Rio de 
Janeiro (LABHID/ COPPE/UFRJ, 1997 e 1998), quando foram identificadas as bacias 
urbanas em condições mais críticas nos 3 estados. Além de um diagnóstico dessas 
bacias, foram desenvolvidos anteprojetos e estudos preliminares de concepção com a 
finalidade de permitir uma estimativa dos custos necessários à sua recuperação.  
 
Basicamente, nesta etapa, as propostas de intervenções consistiram de canalizações 
e de dragagens dos cursos,  à exceção do ribeirão Brandão na cidade de Volta 
Redonda,  para o qual foi avaliada em caráter preliminar a viabilidade de execução de 
uma barragem de contenção de cheias, a partir de indicações de um estudo  de 
seleção de eixos barráveis desenvolvido pela empresa de consultoria Hidroconsult. As 
análises efetuadas também em caráter preliminar no âmbito do Programa de 
Investimentos, foram favoráveis ao aprofundamento dos estudos das barragens a 
partir de um estudo hidrológico consistente e de restituições aerofotogramétricas 
atualizadas. 
 
A fase inicial dos estudos sobre drenagem urbana coincidiu com a ocorrência de uma 
grande cheia na bacia do rio Paraíba, em janeiro de 1997, que atingiu principalmente, 
as regiões do médio Paraíba (trecho fluminense) e do noroeste do Estado do Rio 
(bacia do rio Muriaé), onde cidades como, Patrocínio do Muriaé, Itaperuna e Cardoso 
Moreira, foram significativamente inundadas em extensas áreas urbanas. 
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A grande cheia do rio Muriaé e de seus afluentes, motivou, inclusive, uma demanda 
por estudos iniciais na bacia, no sentido de se identificar e avaliar preliminarmente 
possíveis locais para a implantação de barramentos com a finalidade de amortecer 
uma parcela substancial dos volumes escoados superficialmente durante as cheias. O 
estudo LABHID/COPPE/UFRJ, (1998) mostrou resultados promissores, que indicaram 
a conveniência de se aprofundar as investigações, com a pesquisa de novos eixos, 
numa etapa seguinte. 
 
Como meta subseqüente dos Programas de Investimentos, foram selecionadas 3 
bacias urbanas consideradas críticas no trecho fluminense, no que diz respeito ao 
aspecto “inundações”, para a elaboração de Projetos Básicos de Drenagem Urbana. 
Foram elas: 
- rio Quitandinha no município de Petrópolis (LABHID/COPPE/UFRJ, 1999); 
- canal Periférico e ribeirão Preto no município de Resende (LABHID/COPPE/UFRJ, 

1999); 
- rio Barra Mansa no município de Barra Mansa (LABHID/COPPE/UFRJ, 1999). 
  
Esses Projetos Básicos de canalização não foram implementados. 
 
Com base nas indicações do Programa de Investimentos, a prefeitura do município de 
Volta Redonda solicitou ao CEIVAP, no ano de 1999, que, em função do agravamento 
dos episódios com inundações na cidade, incluísse no escopo do Projeto Preparatório 
para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul um estudo mais 
abrangente na bacia do ribeirão Brandão, envolvendo  um diagnóstico das condições 
atuais de drenagem da bacia, uma avaliação do desempenho da barragem para 
controle de cheias e um exame das alternativas de obras a serem implantadas 
prioritariamente.  
 
A última cheia do rio Paraíba do Sul, ocorrida em janeiro de 2000, foi sem dúvida, a 
maior dos últimos anos, provocando inundações expressivas na maior parte dos 
centros urbanos ribeirinhos do trecho fluminense da bacia, em cidades como Resende, 
Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí, e, no trecho paulista, com menores 
proporções, nos centros urbanos de Queluz, Cruzeiro, Lavrinhas, dentre outros. A 
magnitude do evento e suas conseqüências, motivaram a criação, por iniciativa da 
SRH/MMA, de um grupo de trabalho denominado "Núcleo de Ação Integrada para 
Eventos Hídricos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul" (NAIPEHC), com o intuito  
de fornecer apoio técnico para a definição de ações emergenciais e orientar os 
sistemas de defesa civil municipais,  nos eventos críticos. 
 
A partir daí, dando início às ações do NAIPEHC, foi desenvolvido um estudo para 
fornecer um diagnóstico preliminar da cheia do rio Paraíba do Sul ocorrida em janeiro 
de 2000, no trecho fluminense, compreendido entre a UHE de Funil e a cidade de 
Barra do Piraí , envolvendo estudos hidrológicos nas bacias dos principais afluentes 
do rio Paraíba do Sul, contribuintes do trecho em questão. Esse  estudo desenvolvido 
pela equipe do Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ, foi consolidado no relatório 
GPS-RE-006-R0, denominado “Diagnóstico da cheia de janeiro/2000-Rio Paraíba do 
Sul-Trecho Fluminense”.  
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3. CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO MURIAÉ 
 
No início dos trabalhos, em janeiro de 1997, ocorreu uma grande cheia na bacia do rio 
Muriaé, que acarretou sérios problemas a diversas cidades, tanto do estado de Minas 
Gerais quanto do Rio de Janeiro. As cidades mais atingidas foram: Cardoso Moreira, 
Italva, Itaperuna, Porciúncula, Natividade e Laje do Muriaé, Patrocínio do Muriaé e 
Carangola. 
 
A cidade mais afetada foi Cardoso Moreira, já na cidade de Itaperuna só era possível 
trafegar com embarcações, uma vez que o nível d’água no centro da cidade superou o 
greide da Av. Cardoso Moreira em 1,50 m. 
 
Este evento de grandes proporções motivou a elaboração de um estudo preliminar de 
controle de inundações do rio Muriaé, aventando solução para o problema com a 
implantação de reservatórios de acumulação na bacia, de forma a amortecer o pico 
das cheias que atingem as cidades ribeirinhas, diminuindo assim a freqüência e a 
magnitude das inundações, e consequentemente os prejuízos causados. Esse estudo 
corresponde a um apêndice do relatório “Enchentes e Drenagem Urbana – Sub-região 
C - Junho de 1998”, elaborado no âmbito do programa de Enchentes e Drenagem 
Urbana para a parte fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul 
 
O objetivo foi o de efetuar uma avaliação preliminar da eficiência da utilização de 
reservatórios para o controle das cheias do rio Muriaé, mostrando, para cada 
alternativa estudada, qual a conseqüente redução de nível d’água nas cidades 
ribeirinhas. A seleção de reservatórios com capacidade de amortecer as cheias da 
bacia foi baseada apenas nos eixos levantados por Furnas. 
 
Os eixos estudados por Furnas, para a bacia do rio Muriaé, prevêem a geração de 
energia à fio d’água. Destes foram estudados: Patrocínio do Muriaé, localizado a 3 km 
a montante da cidade de mesmo nome, Comendador Venâncio situado junto à cidade 
de Comendador Venâncio, ambos localizados no rio Muriaé, e por último o 
reservatório de São Lourenço, a montante da cidade de Tombos, no rio Carangola. 
 
Dentre as interferências identificadas, destacam-se: 
 
• com o reservatório de Patrocínio do Muriaé: linha de transmissão, o povoado de 

Ivair, cerca de 3,5 km de estrada vicinal e 1,5 km da rodovia BR-356. 

• com o reservatório de São Lourenço: 3,5 km de estrada vicinal. 

• com o reservatório de Comendador Venâncio: ponte com cerca de 100 m de 
extensão e a usina hidrelétrica de Comendador Venâncio com potência instalada 
de 1 MW, em operação pela CERJ. 

 
O relatório conclui que os eixos selecionados não são necessariamente os mais 
eficazes para o controle de cheias na bacia e sugere o estudo de outros dois arranjos, 
quais sejam: 
 
• um eixo localizado logo a montante da cidade de Itaperuna, se possível a jusante 

da foz do rio Carangola, trazendo benefícios claros àquela cidade e a outras 
cidades localizadas a jusante; 
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• outro eixo no rio Glória, logo a montante da foz, que poderia gerar benefícios à 
cidade de Muriaé ou até mesmo, acarretar uma redução na barragem de 
Patrocínio do Muriaé. 

 
No estudo de controle de cheias o que se busca são reservatórios de acumulação, 
análogos àqueles formados pelas usinas hidrelétricas, apresentando, porém, operação 
distinta. A operação de .um reservatório destinado apenas ao controle de cheias é 
feita dispondo-se de um volume de espera (vazio) capaz de conter ou atenuar os picos 
de cheias, o que vem a reduzir os efeitos de inundação a jusante. Convém registrar 
que, quanto mais a jusante estes eixos estiverem localizados, maior importância terão, 
uma vez que se responsabilizarão pelo controle de uma maior parcela de área de 
drenagem. 
 
A metodologia mais eficiente no dimensionamento destes reservatórios é promover o 
deslocamento no tempo dos volumes das hidrógrafas afluentes, para um determinado 
risco hidrológico (tempo de recorrência), ou seja, conter os volumes da cheia afluente, 
permitindo passar para jusante vazões que não causem danos importantes. 
 
Os dados coletados devem ser organizados com vistas a: 
 
− com base no mapa da bacia hidrográfica, conhecer o perfil do rio a ser estudado e 

identificar a localização de possíveis quedas naturais e/ou dos locais de 
barramento; 

− identificação das principais limitações existentes à formação de reservatórios, 
mesmo os de pequenas dimensões, na região, tais como impactos sobre as zonas 
urbanas e rurais, rodovias e ferrovias, linhas de transmissão de energia e de 
telecomunicações, áreas de preservação permanente, projetos de irrigação ou 
áreas irrigadas, etc.; 

− análise da consistência dos dados hidrometeorológicos; 
− conhecerem-se os aspectos geológicos e geotécnicos locais; 
− verificação dos locais de lançamento de esgotos domésticos e industriais; 
− avaliação preliminar de possibilidades de assoreamento próximo do remanso do 

reservatório e na desembocadura de algum afluente. 
 
Os principais impactos ambientais, incluindo as interferências, deverão ser avaliados, 
em função da área inundada e de outros problemas a montante e a jusante do 
barramento. 
 
De acordo com as informações disponibilizadas pela Eletrobrás e Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, para a bacia do rio Muriaé constam os seguintes 
inventários: 
 
• Bacia do Paraíba do Sul – Sub-bacia III – Inventário Hidroenergético, elaborado 

pela empresa Monasa – Consultoria e Projetos Ltda. para Furnas Centrais 
Elétricas S.A. em 1985/1986. 

• Estudos de Partição de Queda do Rio Preto, elaborado pela Companhia Força e 
Luz Cataguases Leopoldina – CFLCL em 1998. 

• Revisão do Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 
elaborado pela Fundação COPPETEC com a interveniência da Escola Politécnica 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2000. 
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Considerando-se que os eixos levantados em cada um dos inventários resultam de 
uma criteriosa investigação, conforme a metodologia descrita, adotou-se como 
alternativas de eixos barráveis para controle de cheias, aqueles considerados para o 
Setor Elétrico. Assim sendo, são relacionados sucintamente nos itens que se seguem 
os estudos disponíveis para a bacia em questão. 
 
Concomitantemente, deu-se início ao levantamento bibliográfico disponível sobre o 
assunto na bacia do rio Muriaé, Figura 3.1: estudos de viabilidade, aproveitamentos 
cadastrados no banco de dados Sistema de Informações do Potencial Hidrelétrico 
Brasileiro – SIPOT, versão 4.0, da Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e 
projetos básicos em fase de aprovação/aprovados pela Agência Nacional de Águas - 
ANEEL. 
 
Tendo em vista a necessidade de se visualizar as quedas d’água, os aproveitamentos 
inventariados pelo setor elétrico, as cidades e outros pontos notáveis, procedeu-se à 
elaboração dos perfis dos cursos d’água da bacia do rio Muriaé, apresentados no 
Anexo 1. Nesses perfis estão sendo identificados os aproveitamentos/barramentos em 
operação, os aprovados/outorgados, aqueles em estudo e aprovados na divisão de 
queda, e os N.A.’s máximos normais correspondentes a cada um dos reservatórios. 
No Anexo 1  também são apresentadas as plantas, em escala 1:50.000, de localização 
dos aproveitamentos. 
 
 
3.1. Inventário Hidroenergético da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

contratado por Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 
Em 1984, Furnas contratou a empresa Monasa Consultoria e Projetos Ltda. para 
execução dos serviços de engenharia referentes ao estudos de inventário da parte da 
bacia do rio Paraíba do Sul, denominada Sub-Bacia III, que compreendeu o rio 
Paraíba do Sul e seus afluentes entre a cidade de Itaocara e sua foz no Oceano 
Atlântico. 
 
Os estudos objetivaram a identificação de alternativas de divisão de queda para o 
aproveitamento do potencial hidrelétrico da bacia e a avaliação preliminar deste 
potencial e dos custos associados à sua utilização. 
 
Os estudos tiveram por objetivo específico a determinação de um conjunto de obras e 
instalações que correspondeu ao desenvolvimento integral do potencial hidrelétrico 
economicamente aproveitável da bacia, e que representou a melhor alternativa, em 
termos econômicos, do aproveitamento da queda disponível ao longo dos rios que 
formam a bacia. 
 
A nível de divisão de queda, a Monasa efetuou o levantamento das condicionantes 
físicas (interferências), topográficas, hidrológicas e geológico-geotécnicas; a nível de 
aproveitamento, além destas condicionantes, foram definidos os parâmetros básicos 
para seu dimensionamento. 
 
No Anexo 2 são apresentadas as plantas dos aproveitamentos estudados para os rios 
Muriaé, Glória e Carangola; bem como, suas características físicas e energéticas 
correspondentes. 
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3.2 Inventário Hidroenergético da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
contratado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL 

 
Em 2000, a ANEEL contratou a Fundação COPPETEC com a interveniência da Escola 
Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a "Revisão do Inventário 
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul".  
 
O escopo do contrato abrangeu, onde aplicável, a revisão de estudos já realizados na 
bacia, a complementação em trechos não cobertos por trabalhos anteriores e a 
consolidação destes em conjunto com os já aprovados pela ANEEL. 
 
De modo a caracterizar o inventário global da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 
do ponto de vista hidroenergético, o estudo levou em consideração uma atualização 
dos dados mais significativos das usinas em operação na região. 
 
No Anexo 3 são apresentadas as plantas dos aproveitamentos estudados, localização 
e as fichas descritivas contendo as características físicas e energéticas 
correspondentes. Não estão apresentados, nas fichas descritivas, os níveis d’água 
mínimos operacionais, mas tendo em vista que as turbinas propostas, nessas mesmas 
fichas, são do tipo bulbo, indicadas para aproveitamentos de baixa queda (sem 
variação de nível d’água), pode-se inferir que tratam-se de aproveitamentos à fio 
d’água, e, portanto sem capacitação para operar com volumes de espera. 
 
Tendo em vista que os estudos não foram concluídos até a presente data, nem todas 
as informações estão disponíveis no Anexo mencionado. 
 
 
3.3 Inventário Hidroenergético da Bacia do Rio Preto 

elaborado pela Companhia Força e Luz Cataguazes 
Leopoldina - CFLCL 

 
A ANEEL, em 21/01/99, aprovou através do Despacho nº 019/99 os estudos de 
partição de queda do rio Preto, afluente do rio Muriaé. A alternativa selecionada de 
divisão de quedas apresenta 4 aproveitamentos denominados: UHE Preto1 - 9 MW; 
UHE Preto 2 – 1MW; UHE Preto 3 – 0,5 MW e UHE Preto 4 – 1,2 MW. A planta 
disponibilizada pela CFLCL encontra-se apresentada no Anexo 4. 
 
 
3.4 Aproveitamentos Hidrelétricos na Bacia do Rio Muriaé 
 
A Tabela 3.1 apresenta os aproveitamentos hidrelétricos existentes, outorgados e 
estudados na bacia do rio Muriaé. 
 
Foram adotados, no caso dos aproveitamentos outorgados ou em fase de construção, 
os níveis d’água definidos nos estudos de inventário de Furnas Centrais Elétricas S.A.. 
Este procedimento justifica-se pela falta de informações sobre esses aproveitamentos, 
devendo ser destacada a diferença encontrada entre os valores de potência instalada 
à época dos estudos de inventário e aqueles publicados nas resoluções, portarias e 
despachos disponibilizados no site da ANEEL, Anexo 5. 
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Buscou-se, para avaliar a possibilidade de implantação de barramentos para controle 
de cheias, descartar os aproveitamentos em operação ou outorgados ou ainda 
aqueles que foram estudados a nível de inventário para ampliação de usinas 
existentes, tais como: 
 
• rio Bom Sucesso: UHE Santa Cecília 
• rio Carangola: UHE Carangola e UHE Tombos 
• rio Glória: UHE Cachoeira Encoberta, UHE Glória e UHE São Francisco do Glória. 
• rio Fumaça: UHE Coronel Domiciano. 
• rio Muriaé: UHE Comendador Venâncio e UHE Miguel Pereira. 
 
Tratam-se de empreendimentos que operam a fio d’água ou possuem pequenos 
volumes de reservatório. Ressalta-se que, não foram disponibilizados, até o presente 
momento, dados da UHE Comendador Venâncio, de propriedade da CERJ, bem como 
das UHE’s Santa Cecília e Miguel Pereira, da CFLCL e da UHE Carangola, de 
propriedade da Eletroriver S.A. 
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Tabela 3.1 – Aproveitamentos Existentes, Outorgados e Estudados 

 

N.A.Normal (m) 
Volume  

(x106 m3) Nº de 
Ordem Rio Usina Situação Proprietário / Elaboração 

dos Estudos 
LATIT. LONG. Tipo 

Potência 
Instalada 

(MW) Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
Fonte 

1 Bom Sucesso Santa Cecília Operação CFLCL    0,4     11 
2 Carangola Carangola Outorga Eletroriver S.A. 20º42’ 42º04’ Fio d’Água 15,0     2 
3 Carangola São Lourenço Inventário Final Furnas 20º53’ 41º59’ Fio d’Água 11,0 340,00 340,00 142,00 142,00 9 
3 Carangola São Lourenço Inventário Aprovado COPPETEC 20º51’30” 41º59’40”  5,9     7/10/12 
4 Carangola Tombos Operação/Ampliação  20º55’ 42º02’ Fio d’Água 2,8/12,0 267,00 267,00 0,10 0,10 8 
4 Carangola Tombos Inventário Aprovado COPPETEC 20º54’50” 43º01’40”  12,0     7/10/12 
5 Fumaça Coronel Domiciano Operação/Ampliação  21º01’ 42º27’ Fio d’Água 1,8/4,8 496,61 496,61 0,06 0,06 9 
6 Glória Bicuíba Inventário Final Furnas 20º46’ 42º18’ Fio d’Água 1,0 630,00 630,00 38,00 38,00 9 
6 Glória Bicuíba Inventário Aprovado COPPETEC 20º46’07” 42º18’15”  2,5     7/10/12 
7 Glória Cachoeira do Esaú Inventário Final Furnas 20º45’ 42º21’  7,0 780,00 773,00 71,00 40,00 9 
8 Glória Cach. Encoberta Outorga CFLCL 21º06’ 42º20’ Fio d’Água 22,0     3/6 
8 Glória Cach. Encoberta Inventário Final Monasa 21º06’ 42º20’ Fio d’Água 12,0 270,00 270,00 2,28 2,28 9 A  
9 Glória Glória Operação Valesul 21º02’ 42º20'  14,5 324,00 321,90 2,90 0,50 11 

10 Glória Santa Cruz Inventário Final Furnas 20º50’ 42º20’ Fio d’Água 8,0 480,00 480,00 3,80 3,80 9 
10 Glória Santa Cruz Inventário Aprovado COPPETEC 20º49’06” 42º19’18”  9,8     7/10/12 
11 Glória S. Francisco do Glória Operação CEMIG 20º48’ 42º19’ Fio d’Água 0,5      
11 Glória S. Francisco do Glória Inventário Aprovado COPPETEC 20º47’36” 42º19’00”  9,5     7/10/12 
11 Glória S. Francisco do Glória Inventário Final / 

Ampliação da Existente 
Furnas 20º48’ 42º19’ Fio d’Água 12,0 610,00 610,00 6,00 6,00 9A 

12 Glória Mariano Inventário Aprovado COPPETEC 20º48’24” 42º19’40”  5,1     7/10/12 
13 Glória São Pedro do Glória Inventário Aprovado COPPETEC 20º45’10” 42º20’30”  5,8     7/10/12 
14 Muriaé Aré Inventário Aprovado COPPETEC 21º15' 41º46'  13,0 89,00    7/10 
15 Muriaé Com. Venâncio Operação CERJ          
15 Muriaé Com. Venâncio Inventário Final / 

Ampliação da Existente 
Furnas 21º11’ 42º36’ Fio d’Água 7,0 167,00 167,00 61,00 61,00 8/9 

15 Muriaé Com. Venâncio Inventário Aprovado COPPETEC 21º11’ 42º36’  5,0     7/10 
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Tabela 3.1 – Aproveitamentos Existentes, Outorgados e Estudados – (continuação)  
 

N.A.Normal (m) 
Volume  

(x106 m3) Nº de 
Ordem Rio Usina Situação Proprietário / Elaboração 

dos Estudos 
LATIT. LONG. Tipo 

Potência 
Instalada 

(MW) Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
Fonte 

16 Muriaé Italva Inventário Aprovado COPPETEC 21º23' 41º42'  8,8 40,50    7/10 
17 Muriaé Itaperuna Inventário Final Furnas 21º15’ 41º49’ Fio d’Água 16,0 100,00 100,00 100,00 100,00 8/9A 
17 Muriaé Itaperuna Inventário Aprovado COPPETEC 21º14' 41º50'  8,4 99,00    7/10 
18 Muriaé Miguel Pereira Outorga CFLCL 21º11’ 42º34'  0,7     11 
19 Muriaé Paraíso Inventário Final Furnas 21º20’ 41º44’ Fio d’Água 20,0 70,00 70,00 98,00 98,00 8/9A 
19 Muriaé Paraíso  Inventário Aprovado COPPETEC 21º18’ 41º45’  7,2 72,00    7/10 
20 Muriaé Patrocínio do Muriaé Inventário Final Furnas 21º10’ 42º14’ Fio d’Água 11,0 190,00 190,00 119,00 119,00 9 
21 Muriaé São Joaquim * Inventário Aprovado COPPETEC 21º19' 41º44'  11,0 64,00    7/10 
22 Preto Preto 4 Inventário Aprovado CFLCL    1,2 700,00 597,00   1/8/10 
23 Preto Preto 3 Inventário Aprovado CFLCL   Fio d’Água 0,5 597,00 597,00   1/8/10 
24 Preto Preto 2 Inventário Aprovado CFLCL   Fio d’Água 1,0 545,00 545,00   1/8/10 
25 Preto Preto 1 Inventário Aprovado CFLCL    9,0 495,00 225,00   1/8/10 
26 Preto Barragem de Controle 

de Cheias 
Em estudo CFLCL     255,00     

 
Fonte: 
1 Despacho ANEEL nº 019 de 21/01/1999. 
2 Resolução ANEEL 356/1999 de 23/12/1999. 
3 Resolução ANEEL 346/2000 de 30/08/2000. 
4 Resolução ANEEL 414/2001 de 08/10/2001. 
5 Resolução ANEEL 415/2001 de 08/10/2001. 
6 Resolução ANEEL 396/2001de 18/09/2001. 
7 Despacho ANEEL nº 1009 de 14/12/2001. 
8 Banco de Dados SIPOT da Eletrobrás. 
9 Bacia do Rio Paraíba do Sul - Sub-Bacia III - Descrição das Alternativas Selecionadas - Parte II - Apêndice B1 – V. 08/13 - MONASA Engenharia e Projetos (1985). 
9A  Bacia do Rio Paraíba do Sul - Sub-Bacia III - Inventário Hidrenergético - Estudos Finais - Cadastro dos Aproveitamentos Selecionados – V. 07/08 - MONASA 

Engenharia e Projetos (1986). 
10 Relatório ANEEL Acompanhamento de Estudos e Projetos de Usinas Hidrelétricas, Situação 28/02/2002. 
11 Banco de Informações de Geração da ANEEL. 
12 Correspondência da Escola Politécnica da UFRJ datada de  29/04/2002. 
 
. 
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3.5 Análise Voltada para o Controle de Cheias dos Eixos 
Inventariados pelo Setor Elétrico 

 
Foram selecionados os aproveitamentos inventariados pela Monasa e COPPETEC, 
listados na Tabela 3.2, a seguir, para investigação e análise sobre a possibilidade de sua 
adoção como reservatórios de controle de cheias. 
 

Tabela 3.2 – Eixos Investigados 
 

RIO EIXOS 
Aré 
Italva 
Itaperuna 
Paraíso 
Patrocínio do Muriaé 

Muriaé 

São Joaquim 
Carangola São Lourenço 

Bicuíba 
Cachoeira do Esaú 
Santa Cruz 
Mariano 

Glória 

São Pedro do Glória 
Preto 1 
Preto 2 
Preto 3 

Preto 

Preto 4 
 
Com relação aos eixos estudados pela COPPETEC, é importante destacar que apesar do 
inventário constar como aprovado pela ANEEL no relatório “Acompanhamento de Estudos 
e Projetos de Usinas Hidrelétricas – Situação: 28/02/2002”, emitido pela Superintendência 
de Gestão dos Potenciais Hidráulicos – SPH, não foram disponibilizadas informações sobre 
os níveis d’água operacionais e curvas cota x área x volume dos reservatórios a serem 
formados.  
 
Haveria a alternativa ainda, para aqueles aproveitamentos da COPPETEC localizados 
nos mesmos eixos do inventário de Furnas, da utilização das curvas cota x área x volume 
levantadas pela Monasa, em 1985. No entanto, esta alternativa foi descartada pois as 
potências instaladas não são as mesmas, podendo indicar volumes de reservatórios 
diferentes. 
 
Com base nas plantas e nos arranjos definidos para os aproveitamentos pode-se concluir 
que: 
 
• Eixo Aré 
 
Eixo proposto pela COPPETEC. O pé da barragem situa-se na cota 75 m e o N.A. 
máximo normal do reservatório na cota 89 m. Este eixo, caso seja objeto de estudo no 
controle de cheias, afoga o eixo de Itaperuna definido pela Monasa. O comprimento da 
barragem é de 1.360 m, sendo 1.150 m em terra e 210 m em concreto. Tendo em vista 
tais dimensões é recomendável a análise da viabilidade econômica desta alternativa. 
Segundo os estudos da COPPETEC, a vazão com TR = 25 anos é de 920 m3/s. Até o 
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presente momento, não está disponibilizada a curva cota x área x volume para este 
aproveitamento. 
 
• Eixo Italva 
 
Eixo proposto pela COPPETEC. O pé da barragem situa-se na cota 35 m e o N.A. do 
reservatório na cota 40,5 m. Segundo a COPPETEC: “Na região do aproveitamento, o rio 
Muriaé apresenta baixos gradientes e vale largo, com orografia baixa e monótona, 
principalmente na margem esquerda onde se desenvolve a rodovia pavimentada de acesso 
à Itaperuna e onde há ocupação mais intensa. Esses aspectos definem o nível d’água 
máximo normal à 40,5 m. Após curva para direita, o vale se apresenta mais fechado”. 
 
Face ao exposto, pode-se concluir que o local em questão não é o mais indicado para a 
implantação de um reservatório de controle de cheias, tendo em vista que a região já é 
naturalmente uma planície de inundação. 
 
• Eixo Itaperuna 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram dois locais com a mesma denominação de 
aproveitamento. O eixo definido pela Monasa foi o selecionado pois está localizado a 
jusante do eixo da COPPETEC, indicando maior volume para reservação. O pé da 
barragem situa-se na cota 75 m e o N.A. do reservatório pode se situar na cota 98 m, 
pois na cota 99 m já causaria problemas de inundação nos povoados vizinhos à 
fazenda Boa Fortuna e às fazendas Cubatão e Santo Antonio. A cidade de Itaperuna 
está na cota 108 m - RN 1026 J. Desta forma, o barramento teria 24 m de altura, 
devendo ser avaliada a capacidade de armazenamento do reservatório a ser formado. 
Segundo os estudos da COPPETEC, a vazão com TR = 25 anos é de 878 m3/s. 
 
A curva cota x área x volume disponibilizada nos estudos da Monasa é apresentada na 
Tabela 3.3, a seguir. 
 

Tabela 3.3 – Cota x Área x Volume do Eixo Itaperuna 
 

Cota (m) Área (km2) Volume (106 m3) 
80 0,0 0,00 
85 1,4 3,50 
90 2,9 14,25 
95 4,3 32,25 

100 5,7 57,25 
 
• Eixo Paraíso 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram dois locais com a mesma denominação de 
aproveitamento. O estudo definido pela Monasa considera o N.A. máximo normal na cota 
70,0 m e a potência instalada de 20 MW. Este eixo não foi considerado porque afoga o eixo 
de São Joaquim e gera problemas para a população residente nos povoados de São 
Caetano e N. Sra. da Penha. 
 
O estudo elaborado pela COPPETEC, por sua vez, propõe um local a jusante do eixo Aré 
para um N.A. máximo normal na cota 72,0 m, pé da barragem na cota 75,0 m, e potência 
instalada de 7,2 MW. A barragem proposta é em concreto com comprimento total de 900 
m. Tendo em vista tal dimensão não é recomendável a adoção deste eixo. 
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• Eixo Patrocínio do Muriaé 
 
Este estudo foi desenvolvido pela Monasa. O arranjo foi definido com o pé da barragem 
na cota 165,0 m com N.A. máximo normal na cota 190,0 m. Este N.A. inunda a cidade de 
Ivair, situada na cota 186,05 m - RN 132 A. Sugere-se que, para a verificação da 
viabilidade do uso do eixo para controle de cheias, o N.A. fique no entorno da cota 185,0 
m. 
 
A curva cota x área x volume, disponibilizada pela Monasa, está apresentada na Tabela 
3.4, a seguir. 
 

Tabela 3.4 – Cota x Área x Volume do Eixo Patrocínio do Muriaé 
 

Cota (m) Área (km2) Volume (106 m3) 
170 0,0 0,00 
175 2,6 6,50 
180 5,7 27,25 
185 9,3 64,75 

 
• Eixo São Joaquim 
 
Este eixo, estudado pela COPPETEC, está localizado no mesmo eixo denominado 
Ilha Paraíso estudado pela Monasa. O pé da barragem situa-se na cota 54 m e o N.A. 
do reservatório na cota 64 m. A barragem proposta é em concreto com comprimento 
total de 360 m. O nível d’água na cota 65 m causa problemas nos povoados de São 
Caetano e N. Sra. da Penha. Segundo os estudos da COPPETEC, a vazão com TR = 
25 anos é de 940 m3/s. 
 
No período compreendido entre 11 e 13 de março de 2002 foi realizada uma visita de 
campo à bacia do rio Muriaé e o eixo de Ilha Paraíso foi descartado devido às 
interferências existentes, descritas detalhadamente no item 3.6. 
 
• São Lourenço 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram este aproveitamento no mesmo local, para potências 
instaladas de 5,9 MW e 11 MW, respectivamente. Os N.A.’s máximo e mínimo normal do 
reservatório propostos pela Monasa situam-se na cota 340 m, tratando-se de um 
aproveitamento a fio d’água. Não existem informações da COPPETEC sobre os níveis 
d’água operacionais, porém diante dos dados aqui referidos pode-se concluir que as 
dimensões do reservatório proposto serão inferiores. 
 
A avaliação da capacidade de amortecimento desse eixo será possível quando da 
disponibilização, pela COPPETEC, da curva cota x área x volume. 
 
• Bicuíba 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram este aproveitamento no mesmo local, para potências 
instaladas de 2,5 MW e 1,0 MW, respectivamente. Como sua localização está no trecho 
superior do rio Glória, pequena área contribuinte, o eixo foi descartado para controle de 
cheias. 
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• Cachoeira do Esaú e São Pedro do Glória 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram este local com denominações distintas, a saber: 
Cachoeira do Esaú e São Pedro do Glória, para potências instaladas de 7,0 MW e 5,8 MW, 
respectivamente. Como sua localização está a montante de Bicuíba, o eixo foi descartado 
para controle de cheias. 
 
• Santa Cruz 
 
A COPPETEC e a Monasa estudaram este aproveitamento no mesmo local, para potências 
instaladas de 9,8 MW e 8,0 MW, respectivamente. 
 
A avaliação da capacidade de amortecimento desse eixo será possível quando da 
disponibilização, pela COPPETEC, da curva cota x área x volume. 
 
• Mariano 
 
Estudo desenvolvido pela COPPETEC, para uma potência instalada de 5,1 MW. A 
avaliação da capacidade de amortecimento desse eixo será possível quando da 
disponibilização, pela COPPETEC, da curva cota x área x volume. 
 
• Preto 1, Preto 2, Preto 3 e Preto 4 
 
Estudo desenvolvido pela CFLCL, para potências instaladas de 9,0 MW, 1,0 MW, 0,5 MW 
e 1,2 MW, respectivamente.  
 
Na visita técnica realizada à CFLCL, os técnicos da empresa informaram que estão 
estudando um eixo destinado ao controle de cheias. Foi disponibilizada pela empresa 
uma planta de localização dos eixos na escala 1:10.000.  
 
Não existem outras informações sobre as características operacionais e energéticas dos 
aproveitamentos. Dessa forma, a curva cota x área x volume do reservatório em estudo 
será obtida a partir da planimetria das curvas de nível definidas em planta. 
 
 
3.6 Aproveitamentos Não Selecionados pelo Inventário de 

Furnas e Avaliados para o Controle de Cheias 
 
Foram também avaliados os eixos de arranjos não selecionados nos estudos de 
inventário desenvolvidos pela Monasa e que poderiam atender ao controle de cheias. A 
Tabela 3.5, a seguir, apresenta os eixos e as interferências identificadas no estudo. 
 

Tabela 3.5 – Aproveitamentos Hidrelétricos não Selecionados 
 

Rio Eixo Latit. Long. Interferências 
Muriaé Califórnia 21º29’ 41º39’ BR-040/EFL/Fáb.Cimento/Cidades 
Muriaé Ilha Paraíso 21º20’ 41º44’ BR-040/Fáb. Cimento/ EFL/Povoados 
Muriaé Retiro 21º12’ 42º02’ BR-356/Cidades 
Muriaé Muriaé 21º08’ 42º24’ Estradas/Fazendas/Povoados 
Carangola Travessão 21º08’ 41º55’ RJ-100/Ferrovia/Povoados/Cidades 
Carangola Cachoeira do Boi 20º42’ 42º25’  
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No período compreendido entre 11 e 13 de março de 2002 foi realizada uma visita de 
campo à bacia do rio Muriaé. Os eixos visitados foram os seguintes: Muriaé, Retiro, Ilha 
Paraíso e Califórnia, situados no rio Muriaé, e Travessão, no rio Carangola. Os eixos de 
Ilha Paraíso e Muriaé foram descartados devido às interferências existentes, tais como: 
estradas de ferro, rodovias de tráfego importante, povoados e construções de grande 
porte. O eixo Cachoeira do Boi foi descartado devido a pequena área contribuinte. 
 
Com relação aos eixos Califórnia e Retiro, após observação detalhada das plantas IBGE 
1:50.000 ampliadas para a escala 1:25.000 (Anexo 6) foi detectado que: 
 
• Califórnia – O município de Italva está na cota 36 m e toda a margem esquerda do rio 

Muriaé tem a curva de nível 40 m muito próxima de sua margem. Com relação à 
margem direita, esta apresenta-se confinada pela BR-040 ao longo de todo o trecho, 
cerca de 9 km, consequentemente, o volume destinado à reservação é pequeno. 
Face ao exposto, pode-se concluir que o local em questão não é o mais indicado para 
a implantação de um reservatório de controle de cheias.  

 
• Retiro – Toda a margem esquerda do rio Muriaé que serviria de volume de espera 

para o reservatório sofre interferência da BR-356 e da RJ-116. A margem direita do 
rio Muriaé apresenta-se confinada por uma estrada de tráfego permanente que liga as 
cidades de Patrocínio do Muriaé a Retiro do Muriaé. Além disso, a curva de nível 160 
m está muito próxima à margem do rio, não favorecendo o armazenamento, e esta 
proximidade se mantém até a curva de nível 200 m. Ressalta-se ainda que, entre os 
povoados de Serrinha e Campinho, o terreno apresenta-se como zona de baixada 
sujeita à inundações. Face ao exposto, pode-se concluir que o local em questão não 
é o mais indicado para a implantação de um reservatório de controle de cheias. 

 
O eixo Travessão, localizado no rio Carangola, é viável de ser estudado até a cota 170,0 
m, tendo em vista que a cidade de Natividade, situa-se na cota 174,98 m - RN 1029L. A 
curva cota x área x volume, obtida da planimetria da planta IBGE 1:50.000 - Itaperuna, 
ampliada para a escala 1:25.000 (Anexo 7), está apresentada na Tabela 3.6, a seguir. 
 

Tabela 3.6 – Cota x Área x Volume do Eixo Travessão 
 

Cota (m) Área (km2) Volume (106 m3) 
120 0,00 0,00 
140 0,89 5,96 
150 1,72 18,79 
160 4,70 49,63 
170 4,78 97,01 

 
Vale ressaltar que, o rio Carangola no trecho em estudo apresenta-se pela margem 
direita confinado pela RJ-100 e pela RFFSA, já pela margem esquerda o terreno funciona 
naturalmente como uma planície de inundação. Além disso, na cota 170 m haveria a 
necessidade de relocação de pelo menos 45 construções, segundo a planta do IBGE. 
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4. BACIA DO RIO POMBA 
 
As análises correspondentes à bacia do rio Pomba, em fase de iniciação terão o mesmo 
nível de abrangência daquelas efetuadas para o rio Muriaé, tendo em vista, o objetivo 
comum às duas bacias, de identificação de eixos barráveis para o controle das 
inundações. 
 
 
5. CONTROLE DE CHEIAS EM AFLUENTES DO ESTIRÃO USINA 

DE FUNIL/VOLTA REDONDA 
 
No diagnóstico da cheia ocorrida em Janeiro de 2000 no trecho fluminense do rio Paraíba 
do Sul, reunido em LABHID/COPPE/UFRJ (2001), verificou-se que as chuvas intensas 
ocorridas nas bacias dos afluentes, entre a UHE Funil e a cidade de Volta Redonda, 
foram suficientes para dar origem aos processos de inundações nas cidades ribeirinhas 
localizadas neste trecho. Vale frisar, que a UHE Funil, graças ao volume disponibilizado 
para armazenamento  das vazões oriundas do trecho paulista (54% do volume útil),  bem 
superior ao volume de espera normal (17% do volume útil), atuou como importante 
anteparo, liberando para jusante apenas as vazões necessárias para manter a energia da 
usina.  
 
Ficou, então, evidenciada a importância da área incremental entre Funil e Volta Redonda 
na geração das cheias neste trecho do Paraíba do Sul e a necessidade de um estudo 
para a identificar intervenções nas bacias dos afluentes de modo a atenuar as 
inundações nas cidades de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, e Barra do Piraí. 
 
Esse estudo, em fase inicial de elaboração, tem como objetivo pesquisar possíveis eixos 
para implantação de barragens de contenção de cheias nos principais afluentes do 
trecho, avaliando de forma preliminar a capacidade de laminação de cada reservatório. A 
Figura 5.1  apresenta os cursos d’água a serem estudados.  
 
 
6. ANÁLISE DAS CHEIAS NO TRECHO PAULISTA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 
 
Uma breve análise sobre o comportamento do rio Paraíba do Sul no trecho paulista da 
bacia durante as cheias,  foi objeto do Plano de Recursos Hídricos da Bacia – 
Diagnóstico e Prognóstico, estudo elaborado no período 2001/2002 pela equipe do 
Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ. 
 
Conforme citado no referido documento, as cheias do Paraíba no trecho paulista, via de 
regra, implicam em danos substancialmente menores aos centros urbanos ribeirinhos do 
que no trecho fluminense. Duas razões distintas justificam esse fato: 
 

• O baixo nível de ocupação das várzeas inundáveis em correspondência com os 
estirões urbanos paulistas. Ao contrário, as áreas marginais urbanas encontram-se 
densamente ocupadas no trecho fluminense. 

• O vale encaixado que caracteriza a porção paulista da bacia, impede que as 
inundações se espraiem e atinjam grandes extensões marginais. Nas cidades onde 
existe ocupação das margens próximas à calha principal, casos por exemplo das 
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cidades de Queluz e Cruzeiro, as inundações atingem  residências situadas nessa 
faixa, ao longo do estirão urbano. 

 
Basicamente, as inundações em áreas urbanas no trecho paulista ocorrem devido ao 
transbordamento dos afluentes, que em regime torrencial, ao atravessarem as cidades, 
são influenciados pelos níveis elevados do rio Paraíba. Para esses casos, intervenções 
diretas no leito dos cursos d’água afluentes, tais como, alargamentos e aprofundamentos 
expressivos das calhas, tornam-se totalmente ineficazes para fazer frente às enchentes, 
e representam desperdício de investimentos públicos.  
 
Diversas barragens de controle de cheias foram projetadas  em afluentes do rio Paraíba 
em municípios do estado de São Paulo. Algumas delas já construídas, como mostra a 
Tabela 6.1 seguinte, vêm cumprindo um importante papel na defesa contra as 
inundações dos centros urbanos. Dentre aquelas não construídas, certamente as mais 
antigas deverão ter seus projetos reavaliados.   
 

Tabela 6.1 -  Barragens Construídas e Projetadas em Municípios Paulistas 
 da Bacia do rio Paraíba do Sul 

 
Barragem/Curso d’Água Município Construída 

Ribeirão Tupi Jacareí Não 
Rio Una Taubaté Não 

Ribeirão dos Borba Pindamonhangaba Não 
Ribeirão da Chácara Aparecida Não 
Ribeirão dos Motas Guaratinguetá Sim 

Ribeirão São Gonçalo Guaratinguetá Não 
Ribeirão das Pedras Guaratinguetá Não 

Rio Piagui Lorena Sim 
Ribeirão Taboão Lorena Sim 
Ribeirão Lucrécia Lorena Sim 

Ribeirão Minhocas/Palmital Cachoeira Paulista Não 
Ribeirão Benfica Piquete Não 

   
 
A degradação do rio Paraíba e de seus afluentes urbanos no trecho paulista da bacia 
decorre geralmente, como já foi dito, de ações de natureza antrópica que agravam os 
processos de erosão natural das encostas e do solo das bacias. As extrações de areia, 
realizadas de forma predatória, juntamente com os demais usos impactantes do solo, tais 
como a ocupação e impermeabilização das áreas urbanas, as elevadas cargas diárias de 
poluição difusa, doméstica e industrial e de resíduos sólidos, aceleram o processo de 
assoreamento e reduzem a capacidade de escoamento das calhas durante as cheias. A 
elevada produção de sedimentos do trecho paulista da bacia, estimada em 140,4 
t/ano/km2 (Consórcio ICF Kaiser-Logos,1999), medida na estação de Queluz, 
corresponde à carga afluente ao reservatório de Funil. 
  
A situação atual tende a se agravar, aumentando a freqüência das enchentes urbanas, 
caso não sejam prontamente iniciadas ações de controle das atividades antrópicas e de 
recuperação das áreas já degradadas da bacia.   
 
Segundo CPTI (2000), as várzeas do Paraíba entre Jacareí e Cachoeira Paulista, com 
cerca de 34.000 ha, estão sujeitas a inundações, atualmente atenuadas pelos 



 
PEC-2939  

 18

reservatórios Paraibuna/Paraitinga e Jaguari, pela retificação do leito entre Caçapava e 
Cachoeira Paulista, com aumento da declividade de 19 cm/km para 28 cm/km. A construção 
de 115 km de diques (19 pôlderes), dos 300 km previstos, é responsável pela proteção 
de 18.500 ha do total de 34.000 ha de várzeas a serem abrigados das cheias do rio 
Paraíba.  Além disso, as cheias de Lorena e Guaratinguetá já estão parcialmente 
controladas por barragens, respectivamente, nos ribeirões Santa Lucrécia e Taboão, e 
ribeirão Motas. 
 
 A Figura 6.1, corresponde a uma reprodução  de desenho de autoria do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), onde são representadas intervenções 
projetadas pelo referido órgão, executadas ou não, visando o controle das inundações 
em centros urbanos e em áreas de várzea no estirão de Jacareí a Cachoeira Paulista.   
 
 
6.1 Operação Normal dos Reservatórios das Usinas do Trecho 

Paulista 
 
A operação hidráulica dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, no qual se 
incluem os reservatórios da bacia do Paraíba do Sul, assim como do Complexo Lajes -
Sistema Light, é hoje atribuição do Operador Nacional do Sistema (ONS). 
 
Conforme descrito em ONS (2001), a Gerência de Planejamento da Operação – GPO-3 
desenvolve estudos destinados a definir as diretrizes para as regras de operação de 
controle de cheias. Tais diretrizes consideram as regras de operação estabelecidas pelo 
antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e as alterações 
sugeridas pelo GCOI, aprovadas pelo DNAEE. 
 
Relativamente ao controle das cheias, cumpre destacar a importância dos reservatórios 
da bacia. As metas de alocação de volumes de espera recomendadas pela prática 
operativa e por simulações realizadas pelo GCOI (GTHO-GCOI/ELETROBRÁS, 1992) 
consta das Tabelas 6.2 e 6.3. 
 

Tabela 6.2 – Metas de Alocação de Volumes de Espera 
 

Reservatórios Volume de Espera 
(km3) 

Vol. Armazenamento 
(% do vol. útil) 

Paraibuna - Paraitinga 0,132 95 
Santa Branca 0,044 90 
Jaguari 0,040 95 

  
O valor de 0,044 km3, considerado para o volume de espera do reservatório de Santa 
Branca e inferido pela prática operativa, é necessário  para o controle das cheias na 
cidade de Jacareí. Ele amortece as diferenças de vazões não controláveis pelo 
reservatório de Paraibuna/Paraitinga e leva em conta a cheia gerada na bacia 
incremental entre Santa Branca e Jacareí. 
 
Conforme mencionado em LABHID/COPPE/UFRJ (1997), a alocação dos volumes de 
espera leva em conta os compromissos energéticos e o risco de não - atendimento das 
vazões mínimas requeridas a jusante.  
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O relatório GTHO-GCOI/ELETROBRÁS,1992 descreve e analisa as principais restrições 
relacionadas com a operação dos reservatórios da bacia. A Tabela 6.3 apresenta as 
restrições de vazões e níveis de água relacionados aos locais investigados no trecho  
 

Tabela 6.3 - Restrições  no Trecho Paulista da Bacia 
 

Local Parâmetro Valor Problema Identificado 

Nível Mínimo 707,00 m 
(57% V.U.) 

• Comprometimento da 
operação das balsas e do 
acesso à oficina dos 
rebocadores. 

• Paralisação da captação para 
piscicultura. 

Reservatório Paraibuna/Paraitinga 

Descarga 
Mínima 30 m3/s • Nenhum até o reservatório de 

Santa Branca. 

Reservatório Santa Branca Nível Mínimo 605,00 m • Problemas com a 
sobrevivência de peixes.  

PCP Votorantin  
(ex-Papel Simão) Vazão Mínima 40 m3/s • Nenhum. 

Cidade de Jacareí Vazão Máxima 180 m3/s 
• Tem início a inundação de 

ocupações ribeirinhas (favela) 
do bairro Jardim Flórida. 

SAAE Jacareí Vazão Mínima 40 m3/s • Nenhum. 

Nível Mínimo 613,00 m 
(40,7% V.U.) 

• Impedimento de utilização 
das rampas de acesso de 
barcos ao lago do 
reservatório. 

 
Reservatório  Jaguari 

Descarga 
Máxima 42 m3/s • Produção de vibrações na 

adução 
Abast. de água à Sta. Isabel   • Nenhum. 

Cervejaria Brahma Vazão Mínima 8 m3/s • Paralisação da captação da 
fábrica. 

Indústrias Matarazzo Vazão Mínima 10 m3/s • Paralisação da captação da 
fábrica. 

Indústria Petybon Vazão Mínima 10 m3/s • Nenhum. 

Indústria Rhodia Vazão Mínima 80 m3/s • Paralisação da captação da 
fábrica. 

SABESP - Cidade de São José dos Campos Vazão Mínima 40 m3/s • Nenhum. 

PETROBRÁS (refinaria de petróleo) Vazão Mínima 80 m3/s • Paralisação da captação da 
refinaria. 

Fonte:  (GCOI/SCEN/GTHO-01/92) 
 
 
Decorridos nove anos desde a realização desse importante trabalho desenvolvido pelo 
GTHO, certamente se faz necessária uma atualização dos valores da Tabela 6.3, no que 
diz respeito às restrições de níveis e vazões caracterizadas em correspondência com os 
centros urbanos.  A continuidade do processo de invasão das margens pelas construções 
ribeirinhas impõe a necessidade de uma reavaliação periódica das vazões de restrição. 
Este trabalho deverá ser realizado no âmbito do Programa de Controle de Inundações, 
atividade em elaboração pelo LABHID/COPPE/UFRJ.   
 
A operação dos reservatórios de Paraibuna/Paraitinga, Jaguari e Santa Branca durante a 
cheia de janeiro de 2000, deverá, oportunamente,  ser incluída nas análises referentes ao 
diagnóstico dessa cheia, no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul. 
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6.2 Diagnóstico da Cheia de Janeiro de 2000 no Trecho Paulista 
da Bacia 

 
Esse trabalho tem como objetivo dar continuidade aos estudos de avaliação da cheia de 
janeiro de 2000 ocorrida no médio Paraíba do Sul, desenvolvidos anteriormente apenas 
para o trecho fluminense da bacia. Desta forma, o diagnóstico referente ao trecho 
paulista segue a mesma metodologia, compreendendo as seguintes etapas: diagnóstico 
das inundações ocorridas nas cidades ribeirinhas durante a cheia de Janeiro de 2000; 
avaliar a operação dos reservatórios localizados neste trecho durante a cheia, 
caracterização da distribuição espacial da chuva e dos núcleos dos temporais.  
 
O trabalho se encontra em fase de levantamento de dados de estações fluviométricas e 
pluviométricas das diversas instituições responsáveis pelo monitoramento neste trecho 
da bacia. As Tabelas 6.4 e 6.5 apresentam os dados das estações levantadas até o 
presente momento.  A Figura 6.2 apresenta a localização dessas estações. Também 
estão sendo levantadas informações a respeito das inundações nos centros urbanos 
ribeirinhos e da operação dos reservatórios durante a cheia. 
 

Tabela 6.4 - Vazões Diárias nos Postos Fluviométricos  (ANEEL) 
(Período: 01 a 12/01/2000) 

 
Curso D’água 

Paraitinga Paraibuna Paraíba do Sul Bocaina Buquira Dia 
58030000 58040000 58060000 58099000 58204000 58218000 58220000 58142200 

1 14,4 22,2 10,7 131,9 267,5 244,6 3,8 9,4 
2 28,9 53,8 28,9 125,0 377,5 387,4 27,4 15,9 
3 59,9 99,2 38,6 96,9 552,9 612,0 44,9 48,9 
4 53,9 152,2 37,2 49,4 594,6 684,4 20,4 43,6 
5 55,9 226,5 29,7 39,9 617,1 703,9 17,6 58,9 
6 74,7 192,7 21,3 41,3 602,9 688,6 8,7 25,5 
7 34,7 146,7 16,1 41,3 535,9 653,0 16,7 15,1 
8 21,4 95,7 13,9 43,5 422,4 539,0 7,4 14,5 
9 17,9 50,2 12,5 41,3 316,1 422,8 6,2 13,2 

10 14,8 40,2 11,6 42,0 220,1 323,4 5,5 12,2 
11 13,7 35,0 10,9 42,0 184,8 262,4 5,0 11,3 
12 13,0 44,2 11,2 43,5 154,8 205,3 4,7 7,5 

 
Tabela 6.5 - Precipitações Diárias nos Postos Pluviométricos   

(Período: 1 a 12/01/2000) 
 

DIAS Estação Código Entidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Queluz 02244001 FURNAS/ANEEL 40,2 71,8 90,5 28,5 10,0 1,5 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 
Bocaina 02244010 ANEEL/CPRM 21,4 87,0 138,0 27,8 12,5 0,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Campos de Cunha 02244048 ANEEL/CPRM 28,4 104,5 15,6 17,0 18,4 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 8,2 0,0 
Cachoeira Paulista 02245007 ANEEL/CPRM 34,9 70,0 136,1 25,4 13,3 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Guaratinguetá 02245032 FURNAS/ANEEL 35,0 85,5 130,0 30,7 25,6 10,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pindamonhangaba 02245048 ANEEL/CPRM 56,7 91,7 74,9 42,2 33,4 0,4 15,6 2,7 0,0 0,0 0,0 2,0 
Estrada de Cunha 02245055 ANEEL/CPRM 30,1 46,3 76,8 42,1 55,2 1,7 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 
Cachoeira Paulista 02245191 FURNAS/ANEEL 24,1 53,9 156,5 30,2 10,3 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tremembé 02245195 FURNAS/ANEEL 70,6 37,8 93,4 60,6 47,8 0,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Usina Vaticano 02245200 FURNAS/ANEEL 47,0 78,1 83,9 49,6 38,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fazenda Mato Quieto 02245300 FURNAS/ANEEL - - - - - 3,9 8,1 0,0 0,3 0,0 2,7 0,9 
Alto Serra do mar 02344009 ANEEL/CPRM 61,8 73,5 43,9 31,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Taubaté 02345062 ANEEL/CPRM 44,0 58,3 54,5 56,9 50,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 
Caçapava 02345063 ANEEL/CPRM 44,1 24,8 56,1 52,3 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Luiz do Paraitinga 02345065 ANEEL/CPRM 23,3 20,4 59,4 52,4 57,3 2,3 18,9 0,0 0,0 0,4 5,5 0,5 
Ponte Alta 02345067 ANEEL/CPRM 19,0 35,2 78,9 44,2 54,1 0,7 21,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ANEXO 1 
Plantas de  Localização dos 
Aproveitamentos Inventários e 
Perfis dos Cursos d`Água 

















































  

ANEXO 2 
Inventário   Hidrelétrico   de 
Furnas Centrais Elétricas S.A.



 

 



 





 





 



 



 



 
 
 
 
 
 





 
 
 





 
 
 





 
 
 





 
 





 
 







 



  

ANEXO 3
Inventário    Hidrelétrico      da 
Fundação    COPPETEC.



Rio:
Rio: Nº

58

Município: Lat.: N
UF.: Lon.: E

Área Inundada:                            Km² Área de Drenagem:                      6.312 Km²

N.A. Max. Normal: Montante:                                     89 m

Jusante:                                       74 m

Volume Total:                              m³ Quedas: Bruta: m
Volume Útil:                                m³ Liquida m

Média de Longo Termo:             m³/s

Regularizada no Período Crítico  m³/s

Vazão Ecológica à Jusante:  m³/s

25 anos:                                                                                                      919,65  m³/s

50 anos :                                                                                                     1 037,28  m³/s

100 anos:                                                                                                    1 154,05  m³/s

1000 anos:                                                                                                  1 539,88  m³/s
10000 anos:                                                                                                1 925,03  m³/s

Potência Instalada:                                                                                      13  kW

Fator de Capacidade:                                                                                   80 %

Energia Firme:
Geração Média de Energia:                                                                       MWh/ano

Tipo: ESTRUTURA CONJUNTA TOMADA D'ÁGUA / CASA DE FORÇA

Extensão: 11m

Dimensões: 22,20m X 17,20m
Capacidade Máxima: 100,00  m³/s

Tipo: BULBO Queda Líquida: 14,76

Potência Nominal: 6 500 kW Vazão Nominal:          50,00 m³/s

Rotação: rpm N° de Unidades: 2

Potência Nominal: Tensão Nominal:                                kV
Fator de Potência Vel. Síncrona:                                  rpm

Tipo: DE OGIVA CONTROLADO Capacidade: 1925,00

Comportas: SEGMENTO Nº de comportas: 5 un.
Altura: 10,30 m Largura: 8,90 m

Tipo: TERRA E CONCRETO Altura: (méd) 3m
Comp. de crista 1150 E 210 m (máx) 19m

Sem juros durante a construção

Com juros durante a construção
Prazo de construção

FICHA TÉCNICA

APROVEITAMENTO ARÉ
Localização Bacia Hidrográfica

Muriaé
Coord. Geográficas Coordenadas UTM

Itaperuna 21°14'49" 7647970

Paraíba do Sul

RJ 41°47'16" 210653

Reservatório

15
14,76

Descargas Características 508,45

Cheias de Projeto - Tempo de Recorrência

Dados Energéticos

MW médio

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Adução

Casa de Força Turbinas

Geração 

Vertedouro

Barragem

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Orçamento US$  39 201 099

(Ref.: AGO/01) US$  45 081 264
            US$ 1,00 = R$ 2,50 2 anos

Custo Índice US$ / kW 3 467
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UNICA 14967-D

RAMBBRAMAD

APROV.PORDATADESCRIÇÃOREV.

CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:

TÍTULO:

PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

REVISÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

ESCALA:
PRB-09-053

FM DE MELLO



Rio:
Rio: Nº

Paraíba do Sul 58

Município: Lat.: N
UF.: Lon.: E

Área Inundada:                                 km² Área de Drenagem:        km²

N.A. Max. Normal: Montante:                                   40,50 m

Jusante:                                      33,50 m

Volume Total:                                     m³ Quedas: Bruta: m
Volume Útil:                                       m³ Liquida: m

Média de Longo Termo:                    m³/s

Regularizada no Período Crítico:       m³/s

Vazão Ecológica à Jusante: l/s

25 anos:                                                                                                   m³/s

50 anos :                                                                                                  m³/s

100 anos:                                                                                                 m³/s

1000 anos:                                                                                               m³/s
10000 anos:                                                                                             m³/s

Potência Instalada:                                                                                         8 800  kW

Fator de Capacidade:                                                                                        80 %

Energia Firme:
Geração Média de Energia:                                                                    

Tipo: Estrutura conjunta tomada d'água / casa de força

Extensão: 11 m

Dimensões: 22,20 m x 17,20m
Capacidade Máxima: 145,00 m3/s

Tipo: Bulbo Queda Líquida: 6,89 m

Potência Nominal: kW Vazão Nominal:                          72,50 m³/s

Rotação: rpm N° de Unidades: 2 un.

Potência Nominal: Tensão Nominal:                                kV
Fator de Potência Vel. Síncrona:                                  rpm

Tipo: de Ogiva, controlado Capacidade: m³/s

Comportas: Segmento Nº de comportas: 12,00 un.
Altura: 6,32 m Largura: 6,20 m

Tipo: Concreto Altura:  (méd) 7 m
Comp. de crista 75,00 m  (máx) 12 m

Sem juros durante a construção

Com juros durante a construção
Prazo de construção

 MWh/ano

2 035,00

1 096,21

1 219,61

1 627,36
2 034,38

Geradores

21°23'17"
41°41'55"

971,89

7632482
220186

6 82000

Custo Índice US$ / kW 3 493

ESTIMATIVA DE CUSTOS (AHE em projeto e/ou em construção)

Orçamento
(Ref.:  AGO/01)

US$ 1,00 = R$ 2,50

US$ 26 732 789

US$ 30 742 707
2 anos

FICHA TÉCNICA

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Dados Energéticos

Adução

Cheias de Projeto - Tempo de Recorrência

ITALVA

Reservatório

Coordenadas UTM

Bacia Hidrográfica

MW médio

APROVEITAMENTO
Localização

Coord. Geográficas

Barragem

Casa de Força Turbinas

Vertedouro

Muriaé

Italva

Descargas Características

Rio de Janeiro

7,00
6,89

537,34
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SUB BACIA DO RIO MURIAÉ
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1:5000

FOLHA 14967-D

RMABBPROJ
CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

ESCALA:
PRB-09-059

FM DE MELLO

EXECUÇÃO

FOLHA

PROJ

APROV.PORDATADESCRIÇÃOREV.

CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

REVISÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

ESCALA:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

TIPO



Rio:
Rio: Nº

Paraíba do Sul 58

Município: Lat.: N
UF.: Lon.: E

Área Inundada:                                 km² Área de Drenagem:        km²

N.A. Max. Normal: Montante:                                   99,00 m

Jusante:                                      89,00 m

Volume Total:                                     m³ Quedas: Bruta: m
Volume Útil:                                       m³ Liquida: m

Média de Longo Termo:                    m³/s

Regularizada no Período Crítico:       m³/s

Vazão Ecológica à Jusante: l/s

25 anos:                                                                                                   m³/s

50 anos :                                                                                                  m³/s

100 anos:                                                                                                 m³/s

1000 anos:                                                                                               m³/s
10000 anos:                                                                                             m³/s

Potência Instalada:                                                                                         8.600  kW

Fator de Capacidade:                                                                                        80 %

Energia Firme:
Geração Média de Energia:                                                                    

Tipo: Estrutura conjunta tomada d'água / casa de força

Extensão: 11 m

Dimensões: 22,20 m x 17,20m
Capacidade Máxima: 97,00 m3/s

Tipo: Bulbo Queda Líquida: 9,84 m

Potência Nominal: 4200 kW Vazão Nominal:                          48,5 m³/s

Rotação: rpm N° de Unidades: 2 un.

Potência Nominal: Tensão Nominal:                                kV
Fator de Potência Vel. Síncrona:                                  rpm

Tipo: de Ogiva, concentrado Capacidade: m³/s

Comportas: Segmento Nº de comportas: 6 un.
Altura: 8,09 m Largura: 6,90 m

Tipo: Concreto Altura:  (méd) 10 m
Comp. de crista 725 m  (máx) 16 m

Sem juros durante a construção

Com juros durante a construção
Prazo de construção

 49.056 MWh/ano

1.838,00

990,16

1.101,62

1.469,9
1.837,58

Geradores

21°14'05"
41°49'46"

877,87

Custo Índice US$ / kW 4 272

ESTIMATIVA DE CUSTOS (AHE em projeto e/ou em construção)

Orçamento
(Ref.:  DEZ/98)
US$ 1,00 = R$ 

US$ 31 204 222

US$ 35 884 855
2 anos

FICHA TÉCNICA

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Dados Energéticos

Adução

Cheias de Projeto - Tempo de Recorrência

ITAPERUNA

Reservatório

Coordenadas UTM

Bacia Hidrográfica

5,2 MW médio

APROVEITAMENTO
Localização

Coord. Geográficas

Barragem

Casa de Força Turbinas

Vertedouro

Muriaé

Itaperuna 7649239
206308

5914,00

Descargas Características

Rio de Janeiro

10,00
9,84

484,36
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1:5000

FOLHA 14967-D

RMABBPROJ

APROV.PORDATADESCRIÇÃOREV.

CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:

TÍTULO:

PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

REVISÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

ESCALA:
PRB-09-051

FM DE MELLO



Rio:
Rio: Nº

Paraíba do Sul 58

Município: Lat.: N
UF.: Lon.: E

Área Inundada:                                 km² Área de Drenagem:        km²

N.A. Max. Normal: Montante:                                   72 m

Jusante:                                      64,00 m

Volume Total:                                     m³ Quedas: Bruta: m
Volume Útil:                                       m³ Liquida: m

Média de Longo Termo:                    m³/s

Regularizada no Período Crítico:       m³/s

Vazão Ecológica à Jusante: l/s

25 anos:                                                                                                   m³/s

50 anos :                                                                                                  m³/s

100 anos:                                                                                                 m³/s

1000 anos:                                                                                               m³/s
10000 anos:                                                                                             m³/s

Potência Instalada:                                                                                         7.200  kW

Fator de Capacidade:                                                                                        80 %

Energia Firme:
Geração Média de Energia:                                                                    

Tipo: Estrutura conjunta tomada d'água / casa de força

Extensão: 11 m

Dimensões: 22,20 m x 17,20m
Capacidade Máxima: 104,00 m3/s

Tipo: Bulbo Queda Líquida: 7,87 m

Potência Nominal: 3600 kW Vazão Nominal:                          52,00 m³/s

Rotação: rpm N° de Unidades: 2 un.

Potência Nominal: Tensão Nominal:                                kV
Fator de Potência Vel. Síncrona:                                  rpm

Tipo: de Ogiva, controlado Capacidade: m³/s

Comportas: Segmento Nº de comportas: 11 un.
Altura: 6.20 m Largura: 6,15 m

Tipo: Concreto Altura:  (méd) 7 m
Comp. de crista 900 m  (máx) 13 m

Sem juros durante a construção

Com juros durante a construção
Prazo de construção

Descargas Características

Rio de Janeiro

8,00
7,87

513,73

APROVEITAMENTO
Localização

Coord. Geográficas

Barragem

Casa de Força Turbinas

Vertedouro

Muriaé

Itaperuna

FICHA TÉCNICA

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Dados Energéticos

Adução

Cheias de Projeto - Tempo de Recorrência

PARAISO

Reservatório

Coordenadas UTM

Bacia Hidrográfica

MW médio

Custo Índice US$ / kW 5 217

ESTIMATIVA DE CUSTOS (AHE em projeto e/ou em construção)

Orçamento
(Ref.:  AGO/01)

US$ 1,00 = R$ 2,50

US$ 32 661 003

US$ 37 560 154
2 anos

21°17'54"
41°45'26"

929,20

7642157
213937

6404,00

 MWh/ano

1.945,00

1.048,05

1.166,03

1.555,87
1.945,01

Geradores
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APROV.PORDATADESCRIÇÃOREV.

TÍTULO:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

REVISÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

RO

JAN/2002

1:5000

FOLHA 14967-D

RMABBPROJ
CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

ESCALA:
PRB-09-055

FM DE MELLO



Rio:
Rio: Nº

Paraíba do Sul 58

Município: Lat.: N
UF.: Lon.: E

Área Inundada:                                 km² Área de Drenagem:        km²

N.A. Max. Normal: Montante:                                   64,00 m

Jusante:                                      52,00 m

Volume Total:                                     m³ Quedas: Bruta: m
Volume Útil:                                       m³ Liquida: m

Média de Longo Termo:                    m³/s

Regularizada no Período Crítico:       m³/s

Vazão Ecológica à Jusante: l/s

25 anos:                                                                                                   m³/s

50 anos :                                                                                                  m³/s

100 anos:                                                                                                 m³/s

1000 anos:                                                                                               m³/s
10000 anos:                                                                                             m³/s

Potência Instalada:                                                                                         11 000  kW

Fator de Capacidade:                                                                                        80 %

Energia Firme:
Geração Média de Energia:                                                                    

Tipo: Estrutura conjunta tomada d'água / casa de força

Extensão: 11 m

Dimensões: 22,20 m x 17,20m
Capacidade Máxima: 106,00 m3/s

Tipo: Bulbo Queda Líquida: 11,81 m

Potência Nominal: 5 500 kW Vazão Nominal:                          53,00 m³/s

Rotação: rpm N° de Unidades: 2 un.

Potência Nominal: Tensão Nominal:                                kV
Fator de Potência Vel. Síncrona:                                  rpm

Tipo: de Ogiva, controlado Capacidade: m³/s

Comportas: Segmento Nº de comportas: 5 un.
Altura: 8,27 m Largura: 8,20 m

Tipo: Concreto Altura:  (méd) 7 m
Comp. de crista 360,00 m  (máx) 16 m

Sem juros durante a construção

Com juros durante a construção
Prazo de construção

 MWh/ano

1 966,00

1 059,48

1 178,74

1 572,82
1 966,21

Geradores

21°19'47"
41°47'38"

939,33

7638912
217091

6 502,00

Custo Índice US$ / kW 2 724

ESTIMATIVA DE CUSTOS (AHE em projeto e/ou em construção)

Orçamento
(Ref.:  AGO/01)

US$ 1,00 = R$ 2,50

US$ 26 056 176

US$ 29 964 602
2 anos

FICHA TÉCNICA

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Dados Energéticos

Adução

Cheias de Projeto - Tempo de Recorrência

SÃO JOAQUIM

Reservatório

Coordenadas UTM

Bacia Hidrográfica

MW médio

APROVEITAMENTO
Localização

Coord. Geográficas

Barragem

Casa de Força Turbinas

Vertedouro

Muriaé

Itaperuna

Descargas Características

Rio de Janeiro

12,00
11,81

519,33



 

AHE  SÃO JOAQUIM
SUB BACIA DO RIO MURIAÉ

ARRANJO GERAL

RO

JAN/2002
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FOLHA 14967-D
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CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:PROJ.:
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APROV.PORDATADESCRIÇÃOREV.

CREA:FOLHA:

APROV.:VERIF.:DES.:

TÍTULO:

PROJ.:

REV.:NÚMERO

DATA:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

REVISÃO DOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

ESCALA:



  

ANEXO 4
Inventário  Hidrelétrico  da  
CFLCL



  

ANEXO 5
Resoluções   Portarias   e  
Despachos   da   ANEEL.
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Despachos da ANEEL 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/cedoc/dspl999019.pdf 
 
N° de Ordem Identificação Data Descrição 

1 019/1999 21/01/99 
Aprovar os Estudos de Partição de Queda do rio 
Preto, afluente do rio Muriaé apresentado pela 
CFLCL. Preto 1, Preto 2, Preto 3 e Preto 4. 

2 1009/2001 14/12/01 

Aprovar o Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia 
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul elaborado pela 
Escola Politécnica da UFRJ através da Funda 
Identificação COPPETEC para a ANEEL. 53 
aproveitamentos. 

 
 
RESOLUÇÕES DA ANEEL 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/cedoc/RES1999356.pdf 
 
N° de Ordem Identificação Data Descrição 

1 356/1999 23/12/99 

PCH Carangola - Autoriza a Eletroriver S.A. a 
estabelecer-se como produtora 
independente de energia elétrica mediante o 
aproveitamento do potencial hidráulico no rio 
Carangola, município de Carangola (MG). 

2 346/2000 31/08/00 

PCH Cachoeira Encoberta - Autoriza a CAT LEO 
Energia Ltda. a estabelecer-se como produtora 
independente de energia elétrica mediante o 
aproveitamento do potencial hidráulico no rio Gloria, 
município de Muriaé (MG). 

3 396/2001 08/08/01 

PCH Cachoeira Encoberta - Declara de utilidade 
publica para fins de desapropriação, as áreas de terra 
destinadas a implantação da PCH Cachoeira 
Encoberta, no município de Muriaé (MG), em favor da 
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. 

4 414/2001 09/10/01 

UHE S. Francisco do Gloria - Extingue a concessão 
outorgada pelo Decreto 92557 de 15/04/86 a CEMIG 
para exploração do aproveitamento da energia 
hidráulica da Cachoeira dos Martins, relativo a UHE 
S. Francisco do Gloria, no rio Gloria, município de S. 
Francisco do Gloria (MG). 

5 415/2001 09/10/01 

UHE Comendador Venâncio - Extingue a concessão 
outorgada pelo Decreto de 04/12/96 a CERJ para 
exploração da UHE Comendador Venâncio no rio 
Muriaé, município de Itaperuna (RJ). 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos 
 

DESPACHO Nº 019/99 
 

O Superintendente de Gestão dos Potenciais Hidráulicos da ANEEL, no uso das 
atribuições delegadas através da Resolução ANEEL nº 452, de 29 de dezembro de 1998, na 
{forma do disposto no inciso III do artigo 3" da Lei 9.247, de 26 dezembro de 1996, artigo 3º do 
Decreto n" 2.003 de 10 de setembro de 1996 e considerando o que consta do Processo nº 
48100.003023/95-18, resolve: I - Aprovar os Estudos Partição de Queda do rio Preto, afluente 
do rio Muriaé, sub-bacia 58, em área do Município de Miraí, Estado de Minas Gerais, 
apresentado pela Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. II- A alternativa selecionada 
de divisão de quedas do rio Preto, no trecho estudado, apresenta 4 (quatro) aproveitamentos, 
UHE Preto I com 9,0 MW, UHE Preto 2 com 1,0 MW, UHE Preto 3 com 0,5 MW e UHE Preto 4 
com 1,2 MW. III - A presente aprovação não exime a Companhia Força e Luz Cataguases 
Leopoldina de suas responsabilidades pelo projeto e sua execução perante o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e não assegura qualquer direito 
quanto a obtenção da concessão ou autorização do aproveitamento do potencial hidráulico, 
devendo a mesma atender as disposições da legislação em vigor. 

 
 

Brasília, 21 de janeiro de 1999 
 

ANTONIO DE PADUA LOURES PEREIRA 

Publicado no D.O de 22.01.1999, Seção 1, p. 29. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

DESPACH0 Nº  1009, DE 14 DE DEZEMBRO DE  2001. 
 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS POTENCIAIS HIDRÁULICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso das atribuições 
estabelecidas no inciso III do art. 3º , da Lei nº 9.427, de 26 dezembro de 1996, e pela 
delegação de competência definida no inciso V, do art. 1º, da Resolução nº 473, de 5 de 
novembro de 2001, e considerando o que consta dos Processos nº 48500.000716/01-48 e 
48500.008189/00-57, resolve: I - Aprovar o Estudo de Inventario Hidrelétrico da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Sub-Bacia 58, Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, elaborado pela Escola Politécnica da UFRJ através da Fundação COPPETEC, 
para a ANEEL.II - Estes estudos identificaram um potencial global de 673,50 MW distribuídos 
em cinqüenta e três (53) aproveitamentos em conformidade com o quadro 1 anexo III A 
presente aprovação não exime as referidas empresas de suas responsabilidades pelos estudos 
e seu registro perante o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, e 
não assegura qualquer direito quanto a obtenção da concessão ou autorização do 
aproveitamento do potencial hidráulico, devendo a mesma atender as disposições da 
legislação em vigor. 

 
 

AMILTON GERALDO 
 

Publicado no D.O. de 17.12.2001, Seção l, p. 224, v. 138, n. 239.  

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 17.12.2001. 
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Anexo ao Despacho n.° 1009, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001 
 

 APROVEITAMENTO RIO POTÊNCIA (MW) 
01 Chalé Paraíba do Sul 19 
02 Lavrinhas Paraíba do Sul 29,1 
03 Queluz Paraíba do Sul 28,8 
04 Pouso Alegre Areias 4,6* 
05 Posse Piabanha 14,0 
06 Providência Preto 5,0* 
07 Poço Fundo Preto 12,0 
08 Monte Alegre Piabanha 16,1 
09 Secretario Fagundes 3,7 
10 São Sebastião Piabanha 16,7 
11 Água Fria Peixe 3,0 
12 Vista Alegre Peixe 3,5 
13 Calo Calo 1,6 * 
14 Monte Verde Santa Barbara 4,6* 
15 Santa Barbara Santa Barbara 4,6* 
16 Curupaiti Peixe 9,5 
17 Cabui Paraibuna 18,0 
18 Santa Fé Paraibuna 30,0 
19 Conde D'Eu Paquequer 9,6* 
20 Batatal Paquequer 3,3 * 
21 Aventureiro Aventureiro 3,0* 
22 Boa Vista Angu 2,8* 
23 Barrilha Angu 2,3* 
24 Foz do Angu Angu 6,0* 
25 Barra dos Carrapatos I Pomba 8,0 * 
26 Monte Cristo Pomba 33,0 
27 Cataguases Pomba 27,0 
28 Bela Vista Pomba 10,0 
29 Estiva Pomba 8,0* 
30 Paraoquena Pomba 13,7 
31 Cachoeira Alegre Pomba 11,6 
32 Baltazar Pomba 17,6 
33 Frecheiras Pomba 7,0 * 
34 Aperibé Pomba 7,2 
35 Barra do Pomba Paraíba 70,0 
36 Cambuci Paraíba 50,0 
37 Malta Paraíba 26,4 
38 São Pedro Glória 5,8 
39 Bicuíba G1ória 2,5 
40 São Francisco do Glória Glória 9,5 * 
41 Mariano G1ória 5,1* 
42 Santa Cruz G1ória 9,8* 
43 Comendador Venâncio Muriaé 5,0* 
44 São Lourenço Carangola 5,9* 
45 Tombos Carangola 12,0 
46 Itaperuna Muriaé 8,4* 
47 Aré Muriaé 13,0 
48 Paraíso Muriaé 7,2* 
49 São Joaquim Muriaé 11,0 
50 Italva Muriaé 8,8* 
51 Lídice do Braço 3,5* 
52 Braço do Braço 13,7 
53 Fazenda Santa do Braço 12,0 

TOTAL 673,50 
Nota (*) Aproveitamentos estudados em nível de reconhecimento 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

RESOLUÇÃO Nº  356, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1999. 
 

Autoriza a ELETRORIVER S.A. a estabelecer-se 
como Produtor Independente de Energia Elétrica 
mediante o aproveitamento do potencial hidráulico 
localizado no rio Carangola, Município de Carangola, 
Estado de Minas Gerais. 

 
(*) O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no 
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em 
vista o disposto no art. 11 da Lei n-° 9.074, de 7 de julho de 1995, regulamentada pelo 
Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, no art. 26 da Lei n 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, com a redação dada pelo art. 4° da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nos termos 
das Resoluções ANEEL nº 394 e 395, de 4 de dezembro de 1998, do Despacho nº 173, de 11 
de maio de 1999, e o que consta do Processo nº 48500.004387/98-82, resolve: 
 
Art. 1-° Autorizar a ELETRORIVER S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n-' 01.968.293/0001-68, 
com sede à Avenida Brasil nº 283, Salas 906/907, Bairro São Lucas, Município de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a estabelecer-se com Produtor Independente de Energia 
Elétrica mediante o aproveitamento do potencial hidráulico da central geradora Carangola, 
com 15 MW de potência instalada, localizada no rio Carangola, na bacia hidrográfica do rio  
Paraíba do Sul, no Município de Carangola, Estado de Minas Gerais, às coordenadas 20° 42' 
S e 42° 04' W, caracterizada como Pequena Central Hidrelétrica nos termos da Resolução 
ANEEL nº 394, de 4 de dezembro de 1998, e as instalações de interesse restrito da central 
geradora, constituídas de subestação da usina com capacidade de 16,68 MVA, 6,9/138 kV, e 
uma linha de transmissão de 2 Km de extensão em 138 kV, circuito simples, doravante 
designadas nesta Autorização de PCH. 
 
Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela Autorizada destina-se a comercialização 
na modalidade de produção independente de energia elétrica, em conformidade com as 
condições estabelecidas nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem como no art. 26 da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998. 
 
Art. 2-° A presente Autorização não se configura em autorização para início das obras, que deverá 
ocorrer após a apresentação da Licença de Instalação (LI) emitida pelo órgão ambiental 
competente, e a aprovação do projeto básico pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
 
Parágrafo único. Para a aprovação do projeto básico, a Autorizada deverá apresentar, além da 
Licença de Instalação (LI), a documentação de qualificação técnica definida no § 3º do art. 19 
da Resolução ANEEL nº 395, de 4 de dezembro de 1998. 
 
Art. 3-º Em decorrência da presente Autorização, constituem obrigações da Autorizada: 
 
I - implantar e operar a PCH mencionada no art. 1° até 30 de outubro de 2003, conforme 
cronograma apresentado a ANEEL, obedecendo os marcos a seguir descritos: 

a) contratação de EPC - até 13 de março de 2001; 
b) obtenção da Licença de Instalarão (LI) - até 11 de julho de 2001;   
c) início das obras civis - até 01 de agosto de 2001; 
d) início da montagem eletromecânica - até 02 de janeiro de 2003;  
e) operação comercial da 1a unidade - até 30 de agosto de 2003; 
f) operação comercial da 2a unidade - até 30 de setembro de 2003. 
g) operação comercial da 3a unidade - até 30 de outubro de 2003. 

 
II - cumprir e fazer cumprir todas as exigências da presente Autorização, da legislação atual 
e superveniente que disciplina a exploração de potenciais hidráulicos, respondendo perante a 
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ANEEL, usuários e terceiros, pelas eventuais conseqüências danosas decorrentes da 
explorarão da PCH; 
 
III - efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas nas normas especificas: 
a) das cotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC que lhe forem atribuídas; 
b) da Taxa de Fiscalização de Serviços de energia Elétrica, nos lermos da legislação 

especifica; 
c) dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 

quando devidos, celebrando, em conformidade com a regulamentação especifica, os 
contratos de uso e de conexão requeridos. 

 
IV - executar as obras correspondentes, tudo em conformidade com as normas técnicas e 
legais especificas e de acordo com o cronograma físico de implantação do empreendimento 
aprovado pela ANEEL, por sua conta e risco, assumindo os ônus e responsabilidades pelos 
eventuais atrasos, ressalvados os provocados por atos do Poder Publico e os decorrentes de 
casos fortuitos ou de força maior. 
 
V - efetivar todas as aquisições, desapropriações ou instituir servidões administrativas em 
terrenos e benfeitorias necessárias a realização das obras da PCH e dos projetos ambientais, 
inclusive reassentamentos da população atingida, se houver, assumindo os custos 
correspondentes, devendo efetuar, também, todas as indenizações devidas por danos 
decorrentes das obras e serviços, causados a terceiros, cujos direitos ficam ressalvados nesta 
Autorização; 
 
VI - organizar e manter permanentemente atualizado o cadastro de bens e instalações de geração, 
comunicando a ANEEL qualquer alteração das características de suas unidades geradoras; 
 
VII - manter em arquivo à disposição da fiscalização da ANEEL todos os estudos e projetos da 
PCH; 
 
VIII - submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral que venha a ser 
estabelecida pela ANEEL, especialmente aquelas relativas à produção e comercialização de 
energia elétrica nos termos desta Autorização; 
 
IX - manter, permanentemente, através de adequada estrutura de operação e conservação, 
os equipamentos e instalações da PCH em perfeitas condições de funcionamento e 
conservação, provendo adequado estoque de peças de reposição, pessoal técnico e 
administrativo, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e treinado e em numero 
suficiente para assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a segurança da 
exploração da PCH; 
 
X - submeter-se à fiscalização, permitindo aos técnicos da ANEEL, em qualquer época, livre 
acesso às obras e demais instalações compreendidas pela Autorização, bem como o exame 
de todos os assentamentos gráficos, quadros e demais documentos da Autorizada relativos a 
PCH, para verificação, dentre outras, das vazões turbinadas e vertidas, níveis d'água, 
potências, freqüências, tensões e energias produzida e consumida; 
 
XI - observar a legislação ambiental e articular-se com o órgão ambiental competente com 
vistas a obtenção das licenças ambientais competentes, cumprindo as exigências nelas 
contidas e providenciando os licenciamentos complementares necessários, enviando 
trimestralmente a ANEEL, até que a licença de instalação seja apresentada, documentos que 
comprovem a evolução destas tratativas, respondendo pelas conseqüências do 
descumprimento das leis, regulamentos e licenças; 
 
XII - articular-se com o órgão de recursos hídricos competente, com o objetivo de estabelecer os 
procedimentos relativos aos usos múltiplos da água e a disponibilidade hídrica, respondendo 
pelas conseqüências do descumprimento das leis, regulamentos e autorizações; 
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XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, aos 
encargos oriundos de normas regulamentares estabelecidas pela ANEEL, bem como a 
quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração da PCH; e 
 
XIV - comunicar a ANEEL, em caso de transferência de controle acionário, para fins de 
averbação  nos registros de autorizações. 
 
Art. 4º Constituem direitos da Autorizada, na condição de Produtor Independente de Energia 
Elétrica: 
I - contratar livremente os estudos, projetos, o fornecimento de equipamentos, a construção e 
a montagem necessários a exploração da PCH; 
lI - estabelecer as instalação de transmissão de interesse restrito da PCH; 
III - promover, em seu próprio nome, as desapropriação e instituir as servidões 
administrativas de bens declarados de utilidade pública pela ANEEL, de acordo com o art. 10 
da Lei nº 9.427, de 1996, necessários ou úteis a construção e posterior operação da PCH e 
suas instalações de transmissão de interesse restrito, arcando com o ônus das indenizações 
correspondentes; 
IV - instituir servidões administrativas em terrenos de domínio público, de acordo com os 
regulamentos; 
V - acessar livremente, na forma da legislação, os sistemas de transmissão e distribuição 
mediante pagamento dos respectivos encargos de uso e conexão, quando devidos, de modo 
a permitir a utilização e a comercialização da energia produzida na PCH; 
VI - oferecer os bens e instalações, a energia elétrica a ser produzida e a receita decorrente 
dos contratos.de compra e venda dessa energia, em garantia de financiamentos obtidos para 
a realização das obras ou serviços, devendo constar dos eventuais contratos de 
financiamento a expressa renuncia dos agentes financiadores a qualquer ação ou direito 
contra a ANEEL e o Poder Concedente, em decorrência do desatendimento pela Autorizada 
dos compromissos financeiros assumidos; 
VII - comercializar, nos termos da presente Autorização e de outras disposições 
regulamentares e legais, a potência e a energia da PCH; 
VIII - modificar ou ampliar a PCH, mediante previa autorização da ANEEL; e 
IX - ceder, mediante previa anuência da ANEEL, os direitos decorrentes desta Autorização para 
empresa ou cons6rcio de empresas. 
 
Parágrafo único. Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, com a redação dada pelo art. 4º  
da Lei n-° 9.648, de 1998 e do § 2º  do art. 22 da Resolução ANEEL nº 281, de 1 de outubro de 
1999, deverá ser aplicado o percentual de redução de cem por cento durante a vigência desta 
Autorização, aos valores dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, 
quando devidos, pelo transporte da energia da PCH, objeto desta Autorização. 

. 
Art. 5º  O andamento das obras e a exploração da PCH serão acompanhados e fiscalizados 
tecnicamente pela ANEEL, diretamente ou através de prepostos, os quais terão livre acesso 
as obras, instalações e equipamentos vinculados a Autorização, podendo requisitar da 
Autorizada as informações e dados necessários para tanto. 
 
Parágrafo único. Ao termino dos ensaios operacionais da primeira unidade, cujo programa de 
realização deverá ser informado a ANEEL com trinta dias de antecedência, e mediante 
apresentação da Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental responsável, o início da 
operação comercial da PCH será autorizado pela ANEEL, mediante certificado, quando 
comprovada sua adequação técnica e após inspeção em todas as obras e instalações, 
verificando se as mesmas forma executadas de acordo com os projetos aprovados. 
 
Art. 6º Pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares decorrentes da exploração 
da PCH e desatendimento das solicitações e recomendações da fiscalização, a Autorizada estará 
sujeita as penalidades de advertência ou multa, conforme previsto na legislação em vigor, na forma 
que vier a ser estabelecida em Resolução da ANEEL, sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV 
do art. 17 do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997. 
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§ Iº  A Autorizada estará sujeita a penalidade de multa, aplicada pela ANEEL, no valor 
máximo, por infração incorrida, de dois por cento do valor de seu faturamento anual, do valor 
econômico estimado para a energia produzida, correspondente aos últimos doze meses 
anteriores à lavratura do auto de infração ou estimado para um período de doze meses caso 
não esteja em operação ou operando por um período inferior a doze meses. 
§ 2º  As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, guardando 
proporção com a gravidade da infração, assegurando-se a Autorizada o direito de defesa. 

 
Art. 7º  A Autorização vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data de publicação desta 
Resolução, podendo ser prorrogada, a critério da ANEEL. 

 
§ 1º A Autorização  poderá ser revogada nas seguintes situações: 
I - em caso de comercialização da energia elétrica produzida em desacordo com as 
prescrições da legislação especifica e desta Resolução; 
11 - em caso de descumprimento das obrigações decorrentes desta Autorização e da 
legislação de regência; 
III - na hipótese de transferência a terceiros dos bens e instalações sem prévia e expressa 
autorização da ANEEL; 
IV - nos casos de não recolhimento de multa decorrente de penalidade imposta por infração; 
V - nos casos de descumprimento de notificação da ANEEL para regularizar a exploração da 
PCH; ou 
VI - por solicitação da Autorizada. 
 
§ 2º Em nenhuma hipótese a revogação desta Autorização acarretará, para a ANEEL, 
qualquer responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pela Autorizada, com relação a terceiros, inclusive seus empregados. 
 
Art. 8º  Em caso de descoberta de materiais ou objetos estranhos a obra, de interesse geológico ou 
arqueológico, deverá ser imediatamente informado ao órgão competente, por serem propriedade da 
União, sendo que, caso tal descoberta implicar paralisação das obras da PCII, o cronograma físico 
será revisto pela Autorizada e submetido a ANEEL para aprovação. 
 
Art. 9º Ao final do prazo desta Autorização, não havendo prorrogação, os bens e instalações 
vinculados a produção de energia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União 
mediante indenização dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados, e 
ainda não amortizados, apurada por auditoria da ANEEL, ou poderá ser exigido que a 
Autorizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas. 
 
Art. 10. Aplicam-se a esta Autorização as normas legais relativas a exploração de potenciais 
hidráulicos, produção e comercialização de energia elétrica, vigentes nesta data e as que 
vierem a ser editadas pelo Poder Concedente e pela ANEEL. 
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ MARIO MIRANDA ABDO 
 
Publicado no D.O de 23.12.1999, seção 1, p. 43, v. 137, n. 245-E 
\ANFFL\Rcsolu~ao\265 L 1412 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
(*)  RETIFICAÇÃO 

 
Na Resolução ANEEL nº 356, de 22/12/1999, publicada no D.O. de nº 245-E, de 

23/12/1999, página 43, seção 1, onde se lê: "Art. 1º ... e uma linha de transmissão de 2 
km de extensão em 138 kV,...", leia-se: "Art. 1º ... e uma linha de transmissão de 5 km 
de extensão em 138 kV ...". 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 

RESOLUÇÃO Nº 346, DE 30 DE AGOSTO DE 2000. 
 

Autoriza a Companhia Força e Luz 
Cataguases Leopoldina a estabelecer-se 
como Produtor Independente de Energia 
Elétrica, mediante o aproveitamento do 
potencial hidráulico denominado PCH 
Cachoeira Encoberta, localizado no rio Glória, 
Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais. 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - 

ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e 
tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, regulamentada 
pelo Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, no art. 26 da Lei nº  9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
nos termos das Resoluções ANEEL nos 394 e 395, de 4 de dezembro de 1998, do Despacho 
nº 173, de 11 de maio de 1999, e o que consta do Processo nº" 48100.000012/94-12, 
resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n-° 19.527.639/0001-58, com sede à Praça Rui Barbosa, nº 80, Centro, Município de 
Cataguases, Estado de Minas Gerais, a estabelecer-se como Produtor Independente de 
Energia Elétrica mediante a exploração do potencial hidráulico denominado usina hidrelétrica 
Cachoeira Encoberta, com 22,00 MW de potência instalada, localizada no rio Glória, afluente 
da margem esquerda do rio Muriaé, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, às 
coordenadas 21º 06' S e 42º 40' W, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, 
caracterizada como Pequena Central Hidrelétrica - PCH nos termos da Resolução ANEEL nº 
394, de 4 de dezembro de 1998, e das instalações de interesse restrito da central geradora, 
constituídas de subestação da usina com capacidade de 26,7 MVA, 6,9/69 kV, e uma linha 
de transmissão de 5 km de extensão em 69 kV, circuito simples. 

 
Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela Autorizada destina-se à comercialização 
na modalidade de produção independente de energia elétrica, em conformidade com as 
condições estabelecidas nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
regulamentada pelo Decreto nº  2.003, de 10 de setembro de 1996, bem como no art. 26 da 
Lei n- 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei nº  9.648, de 27 de 
maio de 1998. 
 
Art. 2º  A presente Autorização não se configura em autorização para início das obras, que 
deverá ocorrer após a apresentação da Licença de Instalação (LI) emitida pelo órgão 
ambiental competente, e a aprovação do projeto básico pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL. 

 
Art. 3º  Em razão da Autorização para Produção Independente, a Autorizada devera transferir 
o empreendimento objeto da presente Autorização, mediante anuência da ANEEL, para 
empresa distinta da que explora serviço público de energia elétrica, no prazo de até 180 dias, 
a contar da data da publicação desta Resolução. 
 
Parágrafo único. A Autorizada deverá manter em separado os registros da atividade objeto 
da presente Autorização, como atividade atípica às concessões de serviços públicos de 
energia elétrica de que é titular, nos termos do que estabelece a Instrução Geral n-° 10 do 
Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, até que seja efetuada a 
transferência de que trata este artigo. 
 
Art. 4º  Em decorrência da presente Autorização constituem obrigações da Autorizada: 
I - implantar e operar a PCH mencionada no art. 1º até 1º de agosto de 2002, conforme 
cronograma apresentado a ANEEL, obedecendo os marcos a seguir descritos: 
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a) obtenção da licença de instalação (LI) - até 1º de fevereiro de 2001; 
b) conclusão das obras de desvio do rio - até 31 de julho de 2001; 
c) conclusão das obras do vertedouro - até 31 de julho de 2001; 
d) conclusão das obras do circuito de adução - até 30 de novembro de 2001;  
e) conclusão das obras da barragem principal - até 31 de dezembro de 2001; 
f) conclusão das obras da casa de força, área de montagem e edifício de controle - até 30 

de abril de 2002; 
g) conclusão das obras da subestação elevadora - até 31 de maio de 2002;  
h) operação comercial da unidade 1 - até 1º de julho de 2002; 
i) operação comercial da unidade 2 - até 1ºde agosto de 2002; 
 
II - cumprir e fazer cumprir todas as exigências da presente Autorização, da legislação atual e 
superveniente que disciplina a exploração de potenciais hidráulicos, respondendo perante a ANEEL, 
usuários e terceiros, pelas eventuais conseqüências danosas decorrentes da exploração da PCH; 
 
III - efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas nas normas especificas: 
a) das cotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC que lhe forem 
atribuídas; especifica; 
b) da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, nos termos da legislação. 
c) dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 
quando devidos, celebrando, em conformidade com a regulamentação especifica, os contratos 
de uso e de conexão requeridos. 
 
IV - executar as obras correspondentes, tudo em conformidade com as normas técnicas e 
legais especificas e de acordo com o cronograma físico de implantação do empreendimento 
aprovado pela ANEEL, por sua conta e risco, assumindo os ônus e responsabilidades pelos 
eventuais atrasos, ressalvados os provocados por atos do Poder Publico e os decorrentes de 
casos fortuitos ou de força maior; 
 
V - efetivar todas as aquisições, desapropriações ou instituir servidões administrativas em terrenos 
e benfeitorias necessárias à realização das obras da PCH e dos projetos ambientais, inclusive 
reassentamentos da população atingida, se houver, assumindo os custos correspondentes, 
devendo efetuar, também, todas as indenizações devidas por danos decorrentes das obras e 
serviços, causados a terceiros, cujos direitos ficam ressalvados nesta Autorização; 
 
VI - organizar e manter permanentemente atualizado o cadastro de bens e instalações de geração, 
comunicando a ANEEL qualquer alteração das características de suas unidades geradoras; 
 
VII - manter em arquivo a disposição da fiscalização da ANEEL todos os estudos e projetos da PCH; 
 
VIII - submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral que venha a ser 
estabelecida pela ANEEL, especialmente aquelas relativas à produção e comercialização de 
energia elétrica nos termos desta Autorização; 
 
IX - manter, permanentemente, através de adequada estrutura de operação e conservação, 
os equipamentos e instalações da PCH em perfeitas condições de funcionamento e 
conservação, provendo adequado estoque de pegas de reposição, bem como mantendo 
pessoal técnico e administrativo, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e treinado e 
em número suficiente para assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a 
segurança da exploração da PCH; 
  
X - submeter-se à fiscalização, permitindo aos técnicos da ANEEL, em qualquer época, livre 
acesso as obras e demais instalações compreendidas pela Autorização, bem como o exame 
de todos os assentamentos gráficos, quadros e demais documentos da Autorizada relativos a 
PCH, para verificação, dentre outras, das vazões turbinadas e vertidas, níveis d'água, 
potências, freqüências, tensões e energias produzida e consumida; 
 
XI - observar a legislação ambiental e articular-se com o órgão ambiental competente com 
vistas a obtenção das licenças ambientais competentes, cumprindo as exigências nelas 



 
PEC-2939  

contidas e providenciando os licenciamentos complementares necessários, enviando 
trimestralmente a ANEEL, até que a licença de instalação seja apresentada, documentos que 
comprovem a evolução destas tratativas, respondendo pelas conseqüências do 
descumprimento das leis, regulamentos e licenças; 
 
XII - articular-se com o órgão de recursos hídricos competente, com o objetivo de estabelecer os 
procedimentos relativos aos usos múltiplos da água e a disponibilidade hídrica, respondendo 
pelas conseqüências do descumprimento das leis, regulamentos e autorizações; 
 
XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, aos 
encargos oriundos de normas regulamentares estabelecidas pela ANEEL, bem como a 
quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração da PCH; e 
 
XIV - comunicar a ANEEL a transferência do controle acionário da empresa, para fins de averbação 
da respectiva transferência, no prazo máximo de trinta dias após a efetivação da mesma. 
 
Art. 5°- Constituem direitos da Autorizada, na condição de Produtor Independente de Energia Elétrica: 
I - contratar livremente os estudos, projetos, o fornecimento de equipamentos, a construção e 
a montagem necessários a exploração da PCH; 
II - estabelecer as instalações de transmissão de interesse restrito da PCH; 
III - promover, em seu próprio nome, as desapropriações e instituir as servidões administrativas de 
bens declarados de utilidade publica pela ANEEL, de acordo com o art. 10 da Lei nº 9.074, de 1995, 
necessárias ou úteis à construção e posterior operação da PCH e suas instalações de transmissão 
de interesse restrito, arcando com o ônus das indenizações correspondentes; 
IV - instituir servidões administrativas em terrenos de domínio publico, de acordo com os 
regulamentos; 
V - acessar livremente, na forma da legislação, os sistemas de transmissão e distribuição 
mediante pagamento dos respectivos encargos de uso e conexão, quando devidos, de modo 
a permitir a utilização da energia produzida na PCH; 
VI - oferecer os bens e instalações, a energia elétrica a ser produzida e a receita decorrente dos 
contratos de compra e venda dessa energia, em garantia de financiamentos para a realização das 
obras ou serviços, devendo constar dos eventuais contratos de financiamento a expressa renúncia 
dos agentes financiadores a qualquer ação ou direito contra a ANEEL e o Poder Concedente, em 
decorrência do desentendimento pela Autorizada dos compromissos financeiros assumidos; 
VII - comercializar, nos termos da presente Autorização e de outras disposições 
regulamentares e legais, a potência e a energia da PCH; 
VIII - modificar ou ampliar a PCH, mediante prévia autorização da ANEEL; e 
IX - ceder, mediante prévia anuência da ANEEL, os direitos decorrentes desta Autorização para 
empresa ou consórcio de empresas. 
 
Parágrafo único. Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, com a redação dada pelo art. 
4º  da Lei nº 9.648, de 1998 e do § 2º do art. 22 da Resolução ANEEL nº 281, de lº de outubro 
de 1999, deverá ser aplicado o percentual de redução de cem por cento durante a vigência 
desta Autorização, aos valores dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, quando devidos, pelo transporte da energia da PCH, objeto desta Autorização. 
 
Art. 6º  O andamento das obras e a exploração da PCH serão acompanhados e fiscalizados 
tecnicamente pela ANEEL, diretamente ou através de prepostos, os quais terão livre acesso 
às obras, instalações e equipamentos vinculados à. Autorização, podendo requisitar da 
Autorizada as informações e dados necessários para tanto. 
 
Parágrafo único. Ao término dos ensaios operacionais da primeira unidade, cujo programa de 
realização devera ser informado à ANEEL com trinta dias de antecedência, e mediante 
apresentação da Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental responsável, o início da 
operação comercial da PCII será autorizado pela ANEEL, mediante certificado, quando 
comprovada sua adequação técnica e após inspeção em todas as obras e instalações, 
verificando se as mesmas foram executadas de acordo com os projetos aprovados. 
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Art. 7º Pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares decorrentes da 
exploração da PCH e desatendimento das solicitações, recomendações e determinações da 
fiscalização da ANEEL, a Autorizada estará sujeita às penalidades previstas na legislação em 
vigor, na forma atualmente estabelecida na Resolução ANEEL n-° 318, de 6 de outubro de 
1998, assim como nas normas e regulamentos específicos e supervenientes. 
 
§ 1º A Autorizada estará sujeita à penalidade de multa por infração incorrida, aplicada pela 
ANEEL, no valor máximo correspondente a dois por cento do valor de seu faturamento anual, 
ou do valor econômico estimado para a energia produzida, referente aos últimos doze meses 
anteriores a lavratura do auto de infração, ou estimado para um período de doze meses, 
caso não esteja em operação ou operando por um período inferior. 
 
§ 2-° As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, guardando 
proporção com a gravidade da infração, assegurando-se a Autorizada o direito de defesa. 
 
Art. 8° A Autorização vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data de publicação desta 
Resolução, podendo ser prorrogada, a critério da ANEEL. 
 
§ I-'' A Autorização poderá ser revogada nas seguintes situações: 
I - em caso de comercialização da energia elétrica produzida em desacordo com as prescrições 
da legislação especifica e desta Resolução; 
II - em caso de descumprimento das obrigações decorrentes desta Autorização e da legislação 
de regência; 
III - na hipótese de transferência a terceiros dos bens e instalações sem previa e expressa 
autorização da ANEEL; 
IV - nos casos de não recolhimento de multa decorrente de penalidade imposta por infração; 
V - nos casos de descumprimento de notificação da ANEEL para regularizar a exploração da PCH; ou 
VI - por solicitação da Autorizada. 
 
§ 2º Em nenhuma hipótese a revogação desta Autorização acarretará, para a ANEEL, 
qualquer responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pela Autorizada, com relação a terceiros, inclusive seus empregados. 
 
Art. 9-º Em caso de descoberta de materiais ou objetos estranhos à obra, de interesse geológico 
ou arqueológico, deverá ser imediatamente informado ao órgão competente, por serem 
propriedade da União, sendo que, caso tal descoberta implicar paralisação das obras da PCH, o 
cronograma físico será revisto pela Autorizada e submetido a ANEEL para aprovação. 
 
Art. 10. Ao final do prazo desta Autorização, não havendo prorrogação, os bens e instalações 
vinculados a produção de energia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União 
mediante indenização dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados, e 
ainda não amortizados, apurada por auditoria da ANEEL, ou poderá ser exigido que a 
Autorizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas. 
 
Art. 11. Aplicam-se a esta Autorização as normas legais relativas a exploração de potenciais 
hidráulicos, produção e comercialização de energia elétrica, vigentes nesta data e as que 
vierem a ser editadas pelo Poder Concedente e pela ANEEL. 
 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JOSE MARIO MIRANDA ABDO 

 
Publicado no D.O. de 31.08.2000, Seção 1, p. 54, v. 138, n. 169 - E. 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 31.08.2000. 
Transferida autorização para CAT-LEO Energia, pela RES ANEEL 405 de 03.10.2001, D.O de 
04.10.2001, Seção 1, p. 63, v. 138, n. 191 
SCG\Resolução\169J1608 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 

RESOLUÇÃO Nº 396, DE 17 DE SETEMBRO DE 2001 
 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação 
de áreas de terra necessárias à implantação da PCH 
Cachoeira Encoberta, em favor da Companhia Força e 
Luz Cataguases - Leopoldina (CFLCL). 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de 
suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o 
disposto no art. 3º da Lei n-° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no inciso XXXV, art. 4º, Anexo 
1, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na alínea "b", art.151, do Decreto nº 24.643, 
de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº  2.786, de 21 de maio de 
1956, no art. 10 da Lei nº  9.074, de 7 de julho de 1995, alterada pelo art. 3º  da Lei nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, e o que consta do Processo nº 48500.002137/01-11, resolve: 
 
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação as áreas de terra destinadas 
à implantação das obras componentes da Pequena Central Hidrelétrica Cachoeira Encoberta, 
constituídas pelas estruturas permanentes, temporárias e o reservatório contendo a faixa de 
preservação ambiental, no total de 123,62 ha (Cento e vinte e três hectares e sessenta e dois 
ares), localizadas no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, conforme planta CFLCL 
nº ECT-0190A, intitulada "AHE Cachoeira Encoberta - Planta geral do empreendimento para 
fins de Utilidade Pública", em escala 1:3.000, datada de abril de 2001, em favor da 
Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina (CFLCL). 

 
§ 1°- A área de terra a que se refere o "caput" deste artigo, descreve-se e caracteriza-se, 
conforme abaixo, por meio de azimutes, distancias e respectivas coordenadas de seus 
vértices no sistema UTM referidas ao Meridiano central de 45° W.GR: 
O ponto inicial desta descrição perimétrica é o marco l, de coordenadas UTM N = 
7.665.344,400 e E = 776.110,398, fixado na margem direita do rio Gloria, segue em linha reta 
numa extensão de 47,47 m num azimute de 263°19'44" até o marco 2, com coordenadas 
UTM N = 7.665.338,885 e E = 776.063,245, desse segue numa extensão de 106,34 m num 
azimute de 288° I7'16" até o marco 3, com coordenadas UTM, N = 7.665.372,254 e E = 
775.962,275, desse segue numa extensão de 77,59 m num azimute de 21'21'12" até o marco 4, 
com coordenadas UTM N = 7.665.444,520 e E = 775.990,528, desse segue numa extensão de 
467,65 m num azimute de 303°19'26" até o marco 5, com coordenadas UTM N = 7.665.701,432 e 
E = 775.599,770, desse segue numa extensão de 350,25 num azimute de 346°11'18" até o 
marco 6, com coordenadas UTM N = 7.666.041558 e E = 775.516, 154, desse segue numa 
extensão de 228,73 m num azimute de 313°50'38" até o marco 7, com coordenadas UTM N = 
7.666.200,000 e E = 775.351,185, desse segue numa extensão de 300,00 m num azimute de 
0°00'00" até o marco 8, com coordenadas UTM N = 7.666.500,000 e E = 775.351,185, desse 
segue numa extensão de 112,23 m num azimute de 61°03'23" até o marco 9, com coordenadas 
UTM N = 7.666.554,313 e E = 775.449,396, desse segue numa extensão de 140,21 m num 
azimute de 338'28'12" até o marco 10, com coordenadas UTM N = 7.666.684,736 e E = 
775.397,942, desse segue numa extensão de 223,31 m num azimute de 9°49'21" at6 o marco 11, 
com coordenadas UTM N = 7.666.904,771 e E = 775.436,038, desse segue numa extensão de 
436,04 m num azimute de 270°00'00" até o marco 12, com coordenadas UTM N = 7.666.904,771 
e E = 775.000,000, desse segue numa extensão de 270,52 m num azimute de 316° 11'38" até o 
marco 13, com coordenadas UTM N = 7.667. 100,000 e E = 774.812,742, desse segue numa 
extensão de 300,00 m num azimute de 0°00'00" até o marco 14, com coordenadas UTM N = 
7.667.400,000 e E = 774.812,742, desse segue numa extensão de 471,14 m num azimute de 
50°27'01" até o marco 15, com coordenadas UTM N = 7.667.700,000 E = 775.176,029, desse 
segue numa extensão de 154,86 m num azimute de 33°28'22" até o marco 16, com coordenadas 
UTM N = 7.667.829,178 e E = 775.261,442, desse segue numa extensão de 357,86 m num 
azimute de 71°05'39" até o marco 17, com coordenadas UTM N = 7.667.945,130 e E = 
775.600,000, desse segue numa extensão de 94,96 m num azimute de 54'42'15" até o marco 
18, com coordenadas UTM N = 7.668.000,000 e E = 775.677,508, desse segue numa 
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extensão de 98,81 m num azimute de 123°01'23" até o marco 19, com coordenadas UTM N = 
7.667.946,153 e E = 775.760,352, desse segue numa extensão de 229,98 m num azimute de 
224'12'25" até o marco 20, com coordenadas UTM N = 7.667.781,299 e E = 775.600,000, desse 
segue numa extensão de 178,96 m num azimute de 262°02'21" até o marco 21, com 
coordenadas UTM N = 7.667.756,514 e E = 775.422,766, desse segue numa extensão de 512,93 
m num azimute de 225°58'07" até o marco 22, com coordenadas UTM N = 7.667.400,000 e 1 = 
775.053,990, desse segue numa extensão de 169,57 m num azimute de 198°33'57" até o marco 
23, com coordenadas UTM N = 7.667.239,255 e E = 775.000,000, desse segue numa extensão 
de 221,63 m num azimute de 128°55'33" até o marco 24, com coordenadas UTM N = 
7.667.100,000 c E = 775.172,421, desse segue numa extensão de 189,32 m num azimute de 
90°00'00" até o marco 25, com coordenadas UTM N = 7.667.100,000 e E = 775.361,738, desse 
segue numa extensão de 188,02 m num azimute de 42°16'54" até o marco 26, com coordenadas 
UTM N = 7.667.239,105 e E = 775.488,233, desse segue numa extensão de 111,77 m num 
azimute de 90°00'00" até o marco 27, com coordenadas UTM N = 7.667.239.105 e E = 
775.600.000, desse segue numa extensão de 155,37 m num azimute de 153°33'02" até o marco 
28, com coordenadas UTM N = 7.666.800,000 e E = 775.669,202, desse segue numa extensão 
de 300,00 m num azimute de 180°00'00" até o marco 29, com coordenadas UTM N = 
7.666.800,000 e E = 775.669.202, desse segue numa extensão de 200,00 m num azimute de 
139°45'01" até o marco 30, com coordenadas UTM N = 7.666.647,353 e E = 775.798,426, desse 
segue numa extensão de 150,00 m num azimute de 45°46'41" até o marco 31, com coordenadas 
UTM N = 7.666.751,969 e E = 775.905,923, desse segue numa extensão de 190,00 m num 
azimute de 75'56'10" até o marco 32, com coordenadas UTM N = 7.666.798,140 e E = 
776.090,228, desse segue numa extensão de 50,00 m num azimute de 140°28'37" até o marco 
33, com coordenadas UTM N = 7.666.759,572 e E = 776.122,047, desse segue numa extensão 
de 150,00 m num azimute de 228°25'06" até o marco 34, com coordenadas UTM N = 
7.666.660,019 e E= 776.009,846, desse segue numa extensão de 150,00 m num azimute de 
141°01'28" até o marco 35, com coordenadas UTM N = 7.666.543,407 e E = 776.104,194, desse 
segue numa extensão de 140,00 m num azimute de 228°54'03" até o marco 36, com 
coordenadas UTM N = 7.666.451,376 e E = 775.998,694, desse segue numa extensão de 527,70 
m num azimute de 150'14'10" até o marco 37, com coordenadas UTM N = 7.665.993,290 e E = 
776.260,658, desse segue numa extensão de 170,00 m num azimute de 229°30'42" até o marco 
38, com coordenadas UTM N = 7.665.882,910 e E = 776.131,366, desse segue numa extensão 
de 200,00 m num azimute de 194°20'54" até o marco 39, com coordenadas UTM N = 
7.665.689,149 e E = 776.081,803, desse segue numa extensão de 160,00 m num azimute de 
140'15'25" até o marco 40, com coordenadas UTM N = 7.665.355,895 e E = 776.208,685, desse 
segue numa extensão de 211,66 m num azimute de 173°19'45" até o marco 41, desse segue 
numa extensão de 98,96 m num azimute de 263°19'46" até o ponto 1, início desta descrição. 
 
§ 2º A autorizada deverá fiscalizar as terras destinadas as obras, bem como as demais 
necessárias a instalação da PCH Cachoeira Encoberta, promovendo a gestão sócio-patrimonial 
das mesmas. 
 
Art. 2º Os acordos estabelecidos com proprietários das áreas de terra afetadas deverão ser 
mantidos em arquivo pela autorizada, para eventuais verificações pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. 
 
Art. 3º  A empresa fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, 
a desapropriação de que trata o art. 1°, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para 
fins de emissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, alterado pela Lei n-° 2.786, de 21 de maio de 1956. 
 
Art. 4-° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSE MARIO MIRANDA ABDO 
 

Publicado no D.O. de 18.09.2001, Seção 1, p. 90, v. 138, n. 179.  

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 18.09.2001. 



 
PEC-2939  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 

RESOLUÇÃO N° 414, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 
 

Extingue a concessão da usina hidrelétrica São Francisco 
do Glória, para o aproveitamento da energia hidráulica da 
cachoeira dos Martins, no rio Gloria, outorgada a 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso de 
suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em vista o 
disposto no inciso XXIX do art. 4° do Anexo 1 do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e 
considerando que: 

 
- em decorrência de problemas de desempenho técnico e operacional, a Companhia 

Energética de Minas Gerais - CEMIG apresentou a ANEEL pedido de desistência em 
continuar exercendo o direito de exploração do aproveitamento da energia da cachoeira 
dos Martins, existente no rio Gloria, no Município de São Francisco do Gloria, Estado de 
Minas Gerais, cuja concessão foi outorgada pelo Decreto nº 92.557, de 15 de abril de 1986, 
e pelo Contrato de Concessão n 007/1997-DNAEE. 

 
- em fiscalização realizada na central de geração daquela empresa, a ANEEL constatou a 

desativação da usina e determinou a empresa que a mesma se manifestasse sobre o fato; 
 

- a concessionária, mediante apresentação de justificativa, pode solicitar a autorização para 
desvinculação de seu acervo, dos bens considerados inservíveis à prestação do serviço 
publico de energia elétrica, conforme faculta a Resolução ANEEL nº 20, de 3 de fevereiro 
de 1999; 

 
- os bens e instalações que compõem a usina hidrelétrica São Francisco do Glória foram 

desvinculados do ativo imobilizado em serviço, conforme parecer da Superintendência de 
Fiscalização Econômica e Financeira. 

 
- a empresa apresentou justificativas para a desativação do Aproveitamento, o que ocorreu 

em 1997, bem como os demais elementos constantes do processo n. 48500.004705/00-92, 
resolve: 

 
Art. 1 Declarar extinta a concessão outorgada á Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG para a exploração do aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira dos Martins, 
onde se acha instalada a usina hidrelétrica São Francisco do Gloria, no Município de São 
Francisco do Gloria, Estado de Minas Gerais, objeto do Decreto nº 92.557, de 15 de abril de 
1986, e do Contrato de Concessão nº  007/1997-DNAEE, podendo alienar a terceiros os bens e 
instalações que compõem a referida usina, devendo para tanto, observar o disposto na 
Resolução ANEEL nº  20, de 3 de fevereiro de 1999 e o Plano de Contas do Serviço Público de 
Energia Elétrica. 

 
Art. 2- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

JOSE MARIO MIRANDA ABDO 
 
 

Publicado no D.O. de 09.10.2001, Seção 1, p. 73, v. 138, n. 194. 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 09.10.2001. 



 
PEC-2939  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

RESOLUÇÃO N-° 415, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 
 
Extingue a concessão da usina hidrelétrica Comendador 
Venâncio, outorgada a Companhia de Eletricidade do Rio de 
Janeiro - CERJ. 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de 
suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em vista o 
disposto no inciso XXIX do art. 4-° do Anexo 1 do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e 
considerando que: 
 
- em decorrência de problemas de desempenho técnico e operacional, a Companhia de 

Eletricidade do Rio de Janeiro - CERJ apresentou à ANEEL pedido de desistência em 
continuar exercendo o direito de exploração da usina hidrelétrica Comendador Venâncio, 
cuja concessão foi outorgada pelo Decreto de 4 de dezembro de 1996, e regulada pelo 
Contrato de Concessão nº 005/ 1996 - DNAEE; 

 
- em fiscalização realizada na central de geração daquela empresa, a ANEEL constatou o 

fraco desempenho técnico e operacional do citado aproveitamento; 
 
- a concessionária, mediante apresentação de justificativa, pode solicitar a autorização para 

desvinculação de seu acervo, dos bens considerados inservíveis a prestação do serviço 
público de energia elétrica, conforme faculta a Resolução ANEEL n-° 20, de 3 de fevereiro 
de 1999; 

 
- os bens e instalações que compõem a usina hidrelétrica Comendador Venâncio foram 

desvinculados do ativo imobilizado em serviço, conforme parecer da Superintendência de 
Fiscalização Econômica e Financeira. 

 
- a empresa apresentou justificativas para a desativação do aproveitamento, bem como os 

demais elementos constantes do processo n  48100.000806/96-30, resolve: 
 
Art. 1º Declarar extinta a concessão outorgada à Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro 
- CERJ, para exploração da usina hidrelétrica Comendador Venâncio, localizada em um trecho 
do rio Muriaé, no Município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, onde se acha instalada a 
usina hidrelétrica Comendador Venâncio, outorgada pelo Decreto de 4 de dezembro de 1996, e 
regulada pelo Contrato de Concessão n 005/1996-DNAEE, podendo alienar a terceiros os bens 
e instalações que compõem a referida usina, devendo para tanto, observar o disposto na 
Resolução ANEEL nº 20, de 3 de fevereiro de 1999 e o Plano de Contas do Serviço Público de 
Energia Elétrica. 
 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSE MARIO MIRANDA ABDO 

 

Publicado no D.O. de 09.10.2001, Seção 1, p. 73, v. 138, nº 194.  

Este texto não substitui o Publicado no D.O. de 09.10.2001. 
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ANEXO 7
Planta  de  Localização d o  Eixo 
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