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1.   APRESENTAÇÃO 
 
Este relatório tem por finalidade informar a Agência Nacional de Águas (ANA) sobre o 
andamento dos trabalhos previstos no Contrato Nº 019, celebrado em 1º de outubro de 
2001 entre a Fundação COPPETEC e a ANA “para prestação de serviços visando o 
desenvolvimento de projetos voltados à gestão dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul”. Este relatório também tem como propósito, 
mediante sua aprovação, o desembolso da sexta parcela, prevista para liberação em 
01/8/2002 (300 dias após o início do contrato). 
 
Os serviços objeto deste contrato foram inicialmente divididos em seis componentes. 
Posteriormente, por força do 2o Termo Aditivo contratual foi incluído um sétimo 
componente relativo ao desenvolvimento das atividades necessárias à aprovação do 
Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança, de acordo com a 
Deliberação CEIVAP 08/2001. Os sete componentes são: 
 

a) subsídio à elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul; 

 
b) assessoramento técnico à implantação da cobrança na bacia; 
 
c) desenvolvimento/implantação do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos; 
 
d) monitoramento da quantidade e da qualidade das águas na bacia; 
 
e) programa de conservação do solo; 
 
f) programa de controle de inundação. 
 
g) Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança 
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2. SUBSÍDIO À ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL 

 
A etapa de Diagnóstico e Prognóstico, com vistas à elaboração do Plano de Recursos 
Hídricos (PRH) da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o período 2003-2007, já 
concluída, consistiu no levantamento e avaliação das disponibilidades e demandas 
hídricas e na análise dos fatores associados às demandas atuais e futuras dos 
diferentes usuários. Envolveu a articulação de várias áreas do conhecimento 
relacionadas a esses usos, inclusive o conhecimento da dinâmica social, tendo em 
vista o processo de negociação com os atores locais para a consolidação e 
legitimação das etapas subseqüentes do Plano. 
 
Os estudos previstos nessa etapa foram agrupados em cinco conjuntos ou blocos de 
atividades: 
 
• diagnóstico de aspectos físicos, populacionais e econômicos; 
 
• diagnóstico das disponibilidades hídricas (quantidade e qualidade); 
 
• diagnóstico e prognóstico das demandas hídricas; 
 
• cenários de demandas hídricas; 
 
• dinâmica social. 
 
Essa primeira etapa constitui a base do PRH propriamente dito e teve como ponto de 
partida os estudos já realizados sobre a bacia, dentre eles os Projetos Qualidade da 
Água e Controle da Poluição Hídrica (PQA), o Projeto Preparatório para o 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), o Sistema de Gestão 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul (GPS), os estudos da Cooperação França-Brasil e 
relatórios produzidos pelos órgãos ambientais dos Estados, entre outros documentos, 
os quais foram uniformizados, nivelados e integrados. Além desses, foram 
desenvolvidos estudos não contemplados em etapas anteriores, fundamentais para o 
gerenciamento da bacia. Dentre esses novos estudos destaca-se, por sua importância 
em relação aos procedimentos futuros em matéria de outorga, a regionalização de 
vazões mínimas (Q 95%). 
 
A primeira etapa encontra-se já concluída sendo os resultados nela alcançados 
consubstanciados no documento Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PGRH-RE-009-R0), de dezembro de 2001. 
Este documento, já encaminhado à ANA na ocasião devida, está sendo objeto de uma 
revisão geral para eliminação de pequenos erros datilográficos. Alguns poucos 
parágrafos estão, também, sendo reestruturados de forma a facilitar sua leitura e 
compreensão porém sem qualquer alteração de seu conteúdo. Tão logo concluído o 
documento será encaminhado à ANA caracterizada como Revisão 1 (R1). 
 
Dado o grande volume de material encerrado neste documento (aproximadamente 500 
páginas) e atendendo ao Termo de Referência integrante ao Contrato 019/2001 - 
ANA/COPPETEC, está sendo elaborado uma síntese, ou “Resumo Executivo”, do 
mesmo a qual priorizará a apresentação dos dados obtidos e das conclusões 
alcançadas em eventual detrimento de descrições e explanações metodológicas. 
 
A segunda etapa da elaboração do PRH, ora em elaboração, denominada 
Compatibilização e Articulação, consiste na análise e seleção das alternativas de 
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intervenção, visando ao incremento da disponibilidade hídrica e à identificação de 
medidas mitigadoras para redução da carga de poluentes nos cursos de água, em 
função das demandas atuais e projetadas pelos cenários alternativos, articulando os 
diversos interesses de uso dos recursos hídricos, internos e externos à bacia.  
 
Nessa etapa deverão ser desenvolvidos três blocos de atividades: 
 
• alternativas de compatibilização das disponibilidades e das demandas hídricas; 
 

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

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

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

quantitativas da água  
 
Como referido no Relatório de Andamento anterior, na etapa de diagnóstico e 
prognóstico foram realizadas análises de disponibilidade hídrica, a partir da 
regionalização de vazões mínimas Q95, e de demanda, considerando pontos situados 
nos exutórios de trechos do rio Paraíba do Sul e nas principais sub-bacias. Apesar da 
análise mencionada não identificar casos de estresse hídrico, podem ocorrer situações 
sazonais de indisponibilidade hídrica, em pequenas bacias, não percebidas na escala 
de análise utilizada no Diagnóstico.   
 
Visando a identificação de possíveis alternativas de incremento das disponibilidades 
quantitativas da água e ainda de prováveis ocorrência de estresse hídrico, nessa 
etapa dos estudos foram identificadas, com coordenadas, em escala 1:50.000, os 
locais das captações de água (superficiais e subterrâneas) para as 50 principais 
localidades situadas na bacia do rio Paraíba do Sul, com suas respectivas 
capacidades, comparando-as com as demandas atuais e previstas para o ano 2020, 
permitindo, desta forma, a identificação dos sistemas deficitários em termos de 
capacidade das instalações de captação.  
 
Foram também organizadas e sistematizadas as seguintes informações sobre os 
sistemas de abastecimento de água das principais cidades da bacia do rio Paraíba do 
Sul, relevantes para a análise de restrições de uso por sub-bacias hidrográficas:  
  
a) localização em mapa cartográfico dos locais de captação de águas superficiais dos 
sistemas de abastecimento das cidades com mais de 15.000 habitantes;  
  
b) quantitativos de consumo atual e de demandas atuais e futuras de cada 
sistema/cidade; 
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c) identificação dos mananciais e respectivas sub-bacias de cada sistema de 
abastecimento; 
  
d) inserção, no sistema geográfico de informações da bacia, das coordenadas de 
localização dos 90 pontos de captação identificados; 
  
e) produção de mapa da bacia, com divisão por sub-bacias, contendo a localização 
dos mananciais. 
  
f) inserção da localização dos mananciais em mapas temáticos de uso do solo e 
vulnerabilidade à erosão, por trecho/sub-bacias, para a análise de restrições de uso. 
  
 
2.1.2.  Cenários alternativos das demandas hídricas 
 
Na etapa de diagnóstico e prognóstico, os cenários elaborados foram conservadores, 
e apenas consideraram intervenções em andamento ou já contratadas, mas que não 
influenciam, de forma significativa, os padrões atuais de captação e consumo ou a 
redução da carga poluidora até 2007. Nessa atividade estão agora sendo investigadas 
outras situações, quer resultantes da introdução de maiores ou menores restrições de 
ordem ambiental quer decorrentes da aceleração da execução de intervenções que 
modifiquem a situação atual. 
 
Os cenários definidos na etapa de diagnóstico e prognóstico estão sendo projetados 
para o ano 2020 com base nas metas ambientais do enquadramento atual ou 
considerando, para situações específicas, propostas de modificações no 
enquadramento atual. Sobre esses cenários serão concebidas alternativas de 
intervenções estruturais e não-estruturais, inclusive admitindo-se a implantação de 
programas de gestão da demanda, dentre outros.  
 
Na escala da análise já efetuada verifica-se que do ponto de vista quantitativo nenhum 
problema deverá ocorrer até o horizonte de 2020 a menos, possivelmente, de trechos 
específicos como o a jusante de Funil até Santa Cecília pois, embora haja 
disponibilidade hídrica, vazão expressiva de água já está alocada para o sistema 
Light/RMRJ. Outras situações específicas e de menor escala estão sendo 
investigadas, como referido no item 2.1.2.2, de forma a possibilitar uma análise mais 
detalhada da situação. 
 
Do ponto de vista qualitativo os cenários montados até 2007 na etapa de diagnóstico e 
prognóstico mostraram existir problemas. Está agora sendo feita a estimativa das 
cargas poluidoras até o horizonte de 2020 para então se simular possíveis cenários 
considerando-se as intervenções que podem ou devem ser implementadas no 
horizonte deste primeiro PRH. 
 
Sobre essas intervenções cabe notar que foi formalizada consulta às federações das 
indústrias dos três estados – FIRJAN, FIESP e FIEMG – solicitando os planos de 
investimentos de suas associadas para os próximos anos de forma a possibilitar a 
estruturação dos cenários acima referidos. 
 
Na simulação dos cenários serão também utilizadas as informações já disponibilizadas 
no Banco de Dados do Sistema de Informações. 
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2.1.2.1 Estimativas de cargas poluidoras por cenário 
 
Todos os dados e etapas necessários para a simulação da qualidade da água na 
bacia continuam sendo incluídos em banco de dados Access e integrados ao Sistema 
de Informações de Recursos Hídricos o que possibilitará a automatização do processo 
e a criação direta do arquivo de entrada do modelo QUAL2E, a ser utilizado nas 
simulações. 
 
Com base nos estudos populacionais realizados no âmbito do diagnóstico e cujos 
resultados foram já inseridos no banco de dados, poderão ser calculadas as cargas 
domésticas de DBO e coliformes fecais, brutas e remanescentes, para cada 
cidade/distrito da bacia, para qualquer horizonte populacional até 2020.  
 
Com relação às fontes de poluição industrial, as cargas atuais de DBO e respectivas 
vazões efluentes foram calculadas para as principais indústrias da bacia, selecionadas 
no âmbito do Diagnóstico. Essas principais indústrias foram incluídas no Sistema de 
Informações Geográficas. 
 
Foram também incluídos no banco os dados relativos às características hidráulicas 
dos diversos trechos dos rios Paraíba do Sul, Piabanha, Dois Rios, Grande, Bengala, 
Paraibuna, Pomba e Muriaé. Esses dados foram obtidos dos estudos dos PQA/RJ, 
PQA/SP e PQA/MG. 
 
Os parâmetros relativos à taxa de decaimento da DBO (k1), coeficientes de re-aeração 
(k2), taxa de decaimento de coliformes fecais (k5) e coeficiente de dispersão (D) 
obtidos na calibração do modelo QUAL2E durante os estudos dos PQA’s foram 
também incorporados ao banco de dados. 
 
 
2.1.2.2 Seleção de alternativas de Intervenções  
 
Essa atividade consiste na concepção de alternativas de intervenção que promoverão 
a compatibilização da situação quali-quantitativa dos recursos hídricos com a 
introdução de maiores ou menores restrições de ordem ambiental, conforme 
apresentado no item 2.1.2. 
 
Para tanto estão sendo elaborados estudos de concepção dos sistemas de 
esgotamento sanitário e de abastecimento de água para as 50 principais cidades 
localizadas na bacia do rio Paraíba do Sul, sendo 25 situadas no estado do Rio de 
Janeiro, 11 no estado de Minas Gerais e 14 no estado de São Paulo. Os referidos 
estudos de concepção têm por base as informações contidas nos PQA’s do Rio de 
Janeiro e de São Paulo e no PPG de Minas Gerais, com as seguintes considerações: 

- reavaliação das populações e vazões de projeto, tendo em vista os novos dados 
populacionais do CENSO/2000 e dos novos consumos “per capita” adotados; 

- reavaliação dos custos de implantação das obras em função da variação de preços 
das obras civis e dos equipamentos no período compreendido entre a elaboração 
dos estudos anteriores (out./1998) e a presente data; 

- reavaliação das proposições para os sistemas de esgotamento sanitário e de 
abastecimento de água considerando as alternativas recomendadas anteriormente 
e as obras já implantadas em várias localidades, à luz dos novos parâmetros, 
tendo em vista o ano de 2020 como horizonte de projeto; 
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- identificação, por localidade, de partes dos sistemas de esgotamento sanitário 
propostos, que teriam condições técnicas e econômicas para serem implantadas 
no período 2003 a 2007, período este considerado como 1ª etapa. 

- elaboração das plantas planialtimétricas das cidades estudadas, em escala 
1:10.000 ou equivalente, apresentando as concepções propostas para os sistemas 
de esgotamento sanitário, mostrando o traçado dos coletores-troncos, localização 
das elevatórias e das estações de tratamento. 

 
Para a continuidade desta atividade, estão sendo programadas visitas a algumas 
localidades, como Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Juiz de Fora, 
São José dos Campos e outras, conforme a necessidade de obtenção de dados 
atualizados. 
 
 
2.2. Articulação e compatibilização dos interesses internos e 

externos à bacia 
 
Como referido no relatório de andamento anterior, essa atividade consiste na 
proposição de alternativas técnicas e institucionais para articulação dos interesses 
internos com os externos à bacia, incluindo os de bacias compartilhadas.  
 
Dentro desse enfoque e diante da recente instituição do Comitê da Bacia do Rio 
Guandu, várias tratativas – inclusive por iniciativa da ANA – vem sendo realizadas no 
sentido de buscar conciliar os diversos interesses em jogo decorrentes da 
transposição das águas da bacia do Paraíba do Sul para a do Guandu, via o Sistema 
Light. 
 
Nesse sentido, no decorrer de julho/02 ocorreram os seguintes eventos principais no 
sentido de se buscar promover a integração de todos os órgãos envolvidos com o 
intuito de que as bacias dos rios Paraíba do Sul e Guandu sejam gerenciadas de 
forma conjunta e integrada: 
 
• reunião entre diretores e superintendentes da ANA, as direção do CEIVAP e da 

SERLA e o Laboratório de Hidrologia;  
 
• reunião entre diretores e superintendentes da ANA, (inclusive seu Diretor 

Presidente), a superintendência da Light e o Laboratório de Hidrologia; 
 
• visitas técnicas ao complexo hidrelétrico de Lajes, incluindo diretores e 

superintendentes da ANA, com reuniões na Light, ETA Guandu (CEDAE) e UTE 
Santa Cruz (Furnas); 

 
• reunião entre diretores e superintendentes da ANA (inclusive seu Diretor 

Presidente), as direções do CEIVAP e do Comitê do Guandu, a diretoria da 
SERLA, o Governo do Estado do Rio de Janeiro através do Secretário da 
Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos e o Laboratório de 
Hidrologia. 
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2.2.1 Análise de planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas 
compartilhadas 

 
Foram analisados o Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo e ainda o 
Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 
Serra da Mantiqueira, conhecido como Comitê Paulista. 
 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo abrange todas as vinte 
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em que foi dividido o 
Estado, correspondendo a bacia do Paraíba do Sul à UGRHI-2. Por ser um plano a 
nível estadual, ele tem um enfoque abrangente, com uma visão macro do 
planejamento dos recursos hídricos do estado, deixando para os planos regionais de 
cada UGRHI o detalhamento de metas e ações a implementar. Com relação à UGRHI-
2, ou seja, a relativa à parte paulista da bacia do Paraíba do Sul, o plano estadual é 
pouco extenso, praticamente não oferecendo qualquer informação ou dado que não 
tenha já sido considerado no documento Diagnóstico e Prognóstico do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PGRH-RE-009-R0). 
 
Já o “Plano de Bacias”, desenvolvido pelo Comitê paulista, ou seja, o comitê gestor da 
parte paulista da bacia do Paraíba do Sul, é bastante amplo e abrangente. Ele está 
constituído por duas partes distintas. A primeira, denominada “Relatório Zero”, 
apresenta uma caracterização geral da UGRHI, a situação do seu meio físico, a 
situação dos recursos hídricos e, ainda, uma caracterização sócio-econômica da 
UGRHI. A segunda constitui-se no Plano de Bacias propriamente. O Relatório Zero 
considerou como área de planejamento não a bacia correspondente à calha 
propriamente do Paraíba do Sul mas sim as áreas das sub-bacias a ele afluentes.  
 
Das 503 sub-bacias afluentes ao Paraíba do Sul na parte paulista da bacia, o Relatório 
Zero selecionou 139 como prioritárias sendo que dessas o Plano de Bacias elegeu as 
9 mais significativas, para isso considerando os seguintes critérios de hierarquização: 
uso para abastecimento, taxa de urbanização, existência de conflitos pelo uso da água 
e número de usos múltiplos da bacia. As sub-bacias foram: 
 
- Ribeirão Vermelho – São José dos Campos 
- Ribeirão Guaratinguetá - Guaratinguetá 
- Rio Pararanguaba – São José dos Campos 
- Rio Una - Taubaté 
- Rio Jaguari – Santa Isabel/Igaratá e outros 
- Córrego Turi - Jacareí 
- Ribeirão Pinhão - Taubaté 
- Ribeirão Judeu – Taubaté/Tremembé 
- Rio Piquete – Piquete/Cruzeiro/Cachoeira Paulista 
 
O Plano define um conjunto de 16 metas de curto prazo, que representam um custo 
total de 80,6 milhões de reais para a bacia do Paraíba do Sul, beneficiando uma 
população da ordem de 600 mil habitantes. Cerca de 70% dos recursos destinam-se a 
serviços, projetos e obras de coleta e tratamento de esgotos de 308,3 mil habitantes 
(19% da população total do trecho paulista). 
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METAS 
(ações de curto prazo) 

CUSTOS 
(R$1000) 

1.   Recuperar níveis de qualidade da água do ribeirão Turi, para padrões 
classe 3 22.687,34 

2.   Eliminar pontos de transbordamento do ribeirão Turi 1.984,39 
3. Adequar águas do ribeirão Guaratinguetá às necessidades de 

abastecimento. urbano 1.430,50 

4. Preservar qualidade do ribeirão Guaratinguetá utilizadas para 
lazer/turismo 1.310,00 

5.   Controlar aumento da poluição urbana no ribeirão do Judeu 2.409,93 
6.   Recuperar qualidade da água no trecho urbano do ribeirão do Pinhão 7.111,28 
7.  Adequar qualidade da água do ribeirão Pinhão em 2 pontos de 

captação p/irrigação 515,00 

8.   Reduzir presença de partículas sólidas no ponto de captação urbana 
do rio Una  3.221,70 

9.   Manter qualidade da água do rio Una, no trecho inferior, em classe 2 16.137,47 
10. Recuperar qualidade da água no trecho urbano do ribeirão 

Pararangaba 20.701,71 

11. Avaliar capacidade de abastecimento do ribeirão Vermelho para  o 
bairro Urbanova 400,00 

12. Manter qualidade da água da represa Jaguari em padrões para lazer 
aquático 413,00 

13. Diminuir vazões de enchente do ribeirão Araraquara, em Santa Isabel 1.766,99 
14.  Manter qualidade da água do Córrego da Tabuleta, para abastecimento 

urbano de Piquete 116,44 

15. Manter qualidade da água dos ribeirões Batedor e Passa-Vinte para 
abastecimento a Cruzeiro 329,00 

16. Assegurar qualidade da água no rio Piquete/Imbaú para irrigação das 
várzeas  45,00 

 
 
As conclusões e recomendações do Plano de Bacias serão consideradas, onde 
couber, quando da execução da terceira etapa da elaboração do PRH da bacia do 
Paraíba do Sul.    
 
 
2.2.2 Análise das alternativas para a articulação dos interesses das 

bacias compartilhadas: propostas técnicas e institucionais 
 
Atividade ainda não iniciada visto que o seu desenvolvimento depende das 
articulações ora em curso e mencionadas no item 2.2 anterior. 
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2.3. Mobilização social para compatibilização e articulação 
 
2.3.1 Encontro técnico dos grupos de trabalho para discussão das 

soluções 
 
Essa atividade será conduzida diretamente pelo CEIVAP cabendo ao Laboratório de 
Hidrologia fornecer o apoio técnico necessário. Devido, porém, a agenda apertada do 
CEIVAP tendo em sua pauta inclusive a preparação da última Reunião Plenária 
realizada em Juiz de Fora e que culminou com a aprovação da constituição da 
"agência da bacia", essa atividade não foi ainda iniciada e, conseqüentemente, 
nenhuma solicitação técnica foi feita ao Laboratório de Hidrologia. 
 
2.3.2 Preparação e realização de consulta pública 
 
Válida a mesma observação do item anterior 



 
PEC-2939 – Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

  3o Relatório de Andamento 
 

 10 

3. ASSESSORAMENTO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DA 
COBRANÇA NA BACIA 

 
As atividades relacionadas a esse tema foram intensas no período de referência, 
principalmente devido às exigências prévias de implantação da cobrança na bacia do 
rio Paraíba do Sul, dispostas na Deliberação CEIVAP nº 8/2001. As principais 
atividades foram: 
 
• proposição de metodologia e critérios de cobrança para a bacia do rio Paraíba do 

Sul - metodologia transitória – com relação aos usos não incluídos na Deliberação 
CEIVAP nº 8/2001: setores de agricultura, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), 
transposição e aquicultura. Os trabalhos preparatórios foram acompanhados por 
um Grupo de Trabalho das Câmaras Técnicas do CEIVAP e concluídos em junho 
de 2002. Falta ainda a análise das proposições nas Câmaras Técnicas e plenária 
do CEIVAP. 

 
• apresentação de uma cesta de propostas para o CEIVAP sobre os usos 

considerados insignificantes para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Esta 
atividade foi igualmente acompanhada por um Grupo de Trabalho das Câmaras 
Técnicas do CEIVAP e foi concluída em junho de 2002. Falta ainda a análise das 
proposições nas Câmaras Técnicas e plenária do CEIVAP. 

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

metodologia transitória de cobrança na bacia do rio Paraíba do Sul (fase de 
discussão e negociação de metodologia e critérios de cobrança) foi concluído em 
maio de 2002. 

 
Além dessas atividades específicas, cabe ressaltar a participação de técnicos 
envolvidos com o assunto em palestras e debates sobre a proposta CEIVAP de 
metodologia transitória de cobrança, onde e quando se faça necessário (reuniões de 
câmaras técnicas, seminários dentro e fora da bacia, etc). 
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4. DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
Foi acrescido ao subsistema de dados hidrometeorologicos uma base de dados de 
chuva em Access, proveniente da CPRM, no formato Hidro, contendo 152.088 
registros mensais de chuva diária em 455 postos na bacia, com dados no período 
1900 – 2000. As localizações com a identificação dos postos foram acrescidas à base 
geográfica. 
 
Foi acrescido ao subsistema de dados ambientais o mapa de suscetibilidade à 
erosão produzido pelo Laboratório de Hidrologia, a partir dos mapas de uso do solo, 
solos e tipo de relevo. Foi calculada a tabela de suscetibilidade à erosão a montante 
de cada trecho da bacia e incorporada à base de dados Fisica. 
 
No subsistema de dados hidrogeológicos foram digitados os dados de 174 poços 
em Minas Gerais, provenientes do estudo “Disponibilidades Hídricas Subterrâneas no 
Estado de Minas Gerais”, com informações de características administrativas e 
locacionais, dos aqüíferos e de testes de vazão, construtivas e de análises físico-
químicas. Os dados estão sendo incorporados em base de dados, e serão tratados 
juntamente com os 945 poços do cadastro do Estado do Rio de Janeiro e 800 do 
Estado de São Paulo, no sentido de constituir uma base de dados integrada para toda 
a bacia. 
 
No subsistema de dados sócio-econômicos foram incorporados dados de usuários 
de água, em duas categorias: indústrias e saneamento. 
 
Os dados de indústrias foram provenientes de três fontes distintas: a Federação das 
Indústrias no Rio de Janeiro (Firjan), a Federação das Indústrias em Minas Gerais 
(Fiemg) e a Agência Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Os dados foram 
tratados no intuito de excluir os localizados fora da bacia e de atribuir a cada indústria 
um código de atividade industrial conforme a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE). O resultado foi incorporado como uma tabela na base de dados 
NIndustr, em Access. 
 
Com as informações de número de empregados, foram incorporadas à base de dados 
consultas, que permitem estimar a carga poluente e a demanda de água em função do 
tipo de indústria e de seu porte. Para a carga poluente foram empregadas duas 
metodologias distintas: a de um estudo industrial desenvolvido no escopo do Projeto 
Qualidade das Águas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PROSAM) e a de 
um estudo do Banco Mundial denominado Industrial Pollution Projection System 
(IPPS). Como a classificação industrial em cada um desses estudos era diferente, foi 
necessário criar tabelas de conversão para cada codificação utilizada (a codificação do 
Ministério da Fazenda – CAE, no caso do PROSAM, e a codificação internacional ISIC 
revisão 2, no IPPS). Foi ainda modelado o consumo de água em cada indústria, 
usando uma metodologia desenvolvida pelo Corps of Engineers do exército 
americano, baseado na classificação industrial americana, o que exigiu uma nova 
tabela de conversão de códigos. 
 
A grande deficiência do cadastro é a de não se saber a real fonte do abastecimento de 
cada indústria (empresa de saneamento, poço ou água superficial) e o destino de seus 
efluentes (empresa de saneamento ou curso de água). O cadastro existente, no 
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entanto poderá representar um primeiro passo no desenvolvimento de um cadastro 
real de usuários da água, a partir de pesquisas telefônicas e de campo. 
 
Foi desenvolvido um cadastro de saneamento, na base de dados Saneamento, em 
Access, a partir de dados levantados por questionários, pesquisa em fontes primárias 
e visita às 50 principais cidades da bacia. O cadastro foi estruturado na forma de 
sistemas de saneamento, com sua área de cobertura em termos de distritos e 
percentuais de atendimento. Aos sistemas de abastecimento foram incorporados 
dados de captações, com sua localização. Os sistemas de esgotamento têm apenas 
um exutório, o qual será localizado geograficamente e incorporado à base. Foi ainda 
agregada à base a informação de percentual de esgotos coletados em cada distrito. 
As localizações das captações foram incorporadas como um tema na base geográfica. 
Foram desenvolvidas consultas que permitem cotejar os volumes captados com a 
necessidade teórica das localidades atendidas, permitindo assim uma análise da 
eficiência de cada sistema. 
 
Estão sendo incorporados à base geográfica os croquis e mapas das 50 principais 
cidades da bacia. Estes croquis foram georreferenciados precariamente, para que 
neles fossem lançados os limites das bacias de esgotamento e os troncos coletores. 
Já foram incorporadas as bases de 10 cidades no estado do Rio de Janeiro. 
 
Foram recebidos dos quatro órgãos outorgantes (DAEE/SP, SERLA/RJ, IGAM/MG e 
ANA) dados atualizados até julho de 2002, dos usuários cadastrados na bacia em 
cada uma de suas esferas, os quais serão tratados no sentido de constituir uma base 
uniforme para toda a bacia. 
 
Ainda no subsistema de dados sócio-econômicos, foram adquiridos do IBGE os 
limites de setores censitários de 2001 em 21 municípios de Minas Gerais e do Rio de 
Janeiro (Mapa Urbano para fins Estatísticos – MUE). Por limitações impostas pelos 
detentores dos mapas urbanos originais, no entanto, o IBGE só fornece os limites de 
cada setor em separado, como imagem, em escalas diferentes, impossibilitando a 
reconstituição dos setores em um mapa contíguo. Os mapas de cada setor, no 
entanto, foram impressos, possibilitando o eventual retraçado dos limites sobre os 
croquis e mapas georreferenciados das 50 maiores cidades. Foi no entanto obtida no 
DECAR (Departamento de Cartografia do IBGE) a informação que os limites dos 
setores rurais serão disponibilizados no mês de setembro, o que possibilitará, 
juntamente com a caracterização do conjunto de setores que compõe cada área 
urbana e com a distribuição de dados do Censo por setor censitário, a caracterização 
precisa de cada núcleo urbano agregado, que é a informação mais útil e desejada. 
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5. MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE 
DAS ÁGUAS 

 
Os estudos até hoje realizados sobre a bacia do rio Paraíba do Sul deparam, de um 
lado, com a carência de dados sobre a quantidade e a qualidade da água e, de outro, 
com a dificuldade de integração desses dados para o conjunto da bacia. Para que a 
gestão possa ser realizada em bases técnicas é necessário melhorar a aquisição de 
dados mediante a implantação de monitoramento dos principais parâmetros ou 
fenômenos físicos que afetam a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos de 
forma integrada. Dessa forma, o CEIVAP priorizou a implantação de um sistema de 
monitoramento que consiste na instalação e operação de uma rede telemétrica capaz 
de gerar dados em tempo real – relativos tanto à quantidade como à qualidade da 
água – que possam ser utilizados pela futura Agência de Bacia e pelos órgãos 
responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos e pelo controle da qualidade 
da água. Está prevista a implantação de 21 estações automáticas de monitoramento.  
 
A atividade “Monitoramento de Quantidade e Qualidade das Águas” consiste no 
assessoramento técnico ao CEIVAP para o processo de licitação relativo à aquisição, 
instalação, comissionamento e pré-operação dessas estações. 
 
Como indicam os dois Relatórios de Andamento anteriores, a minuta do edital para a 
realização da licitação já foi preparada, em duas versões distintas: a primeira atende 
às exigências do Banco Mundial para a aquisição de bens via licitação de caráter 
internacional e a segunda, às exigências da legislação brasileira para a realização de 
compras no mercado nacional. Essas minutas, juntamente com o Projeto de 
Concepção da Rede Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da 
Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul, passaram a integrar o Relatório Parcial - 
Assessoramento à Implantação do Monitoramento da Quantidade e Qualidade da 
Água do Paraíba do Sul (PGRH-RE-013-R0) já encaminhado à ANA 
 
Como, porém, não foram ainda alocados recursos para a realização da licitação, não 
houve solicitação do CEIVAP e da ANA à equipe da COPPE para essa atividade.  
 
No decorrer de maio último houve uma reunião, nos escritórios da COPPETEC, com o 
consultor da ANA, Prof. Marco Alfredo Di Lascio, sobre o projeto elaborado e a 
implementação da rede telemétrica. Será oportuno se a ANA programar uma reunião 
do Laboratório de Hidrologia com a Superintendência de Tecnologia e Capacitação e a 
Superintendência de Informações Hidrológicas a fim de discutir a proposta de 
implantação da rede telemétrica. 
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6.  PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DOS SOLOS  
 
O CEIVAP definiu como uma de suas prioridades o início das ações para conservação 
dos solos e proteção de mananciais visto ser a erosão um dos mais graves problemas 
socioambientais da bacia decorrente de um processo histórico de ocupação e usos 
inadequados do solo que se verifica na maior parte desta bacia. Sob essa perspectiva, 
foram elaborados, no âmbito do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos, três projetos piloto de controle de erosão em sub-bacias críticas.  
 
Esses três projetos foram encaminhados à ANA como partes anexas e integrantes do 
Relatório PGRH-RE-14-R0 sendo elas: projetos pilotos de controle da erosão 
elaborados para a bacia do rio Barra Mansa, em Barra Mansa – RJ (documento PPG-
RE-37-R0), para a bacia do rio Ubá, em Ubá – MG (documento PPG-RE-38-R0) e 
para a bacia do rio São Gonçalo, em Guaratinguetá – SP, (documento PPG-RE-39-
R0). Foi também anexado àquele relatório o “Termo de Referência para os Projetos 
Piloto de Controle de Erosão”, (documento PPG-RE-048-R0). 
 
É importante salientar que, devido à metodologia de elaboração e implantação dos 
projetos piloto, o gerenciamento dos mesmos não deve ser assumido diretamente 
pelas prefeituras, que devem ser entendidas como parceiras de um conjunto maior de 
instituições a serem envolvidas. É preciso identificar, junto à ANA, uma forma 
institucional mais adequada de gerenciamento dos projetos.  
 
Nesse sentido, o Laboratório de Hidrologia da COPPE recoloca sua sugestão à ANA 
no sentido de promover a realização de uma reunião técnica, na qual possam ser 
discutidos esses problemas de encaminhamento e viabilização dos projetos. 
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7.  PROGRAMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES  
 
Com base no levantamento dos perfis dos cursos d’água da bacia do rio Muriaé foram 
localizados: os aproveitamentos/barramentos em operação, os aprovados/outorgados, 
aqueles em estudo e aprovados na divisão de queda; a indicação dos reservatórios 
formados para o N.A. máximo normal e as cidades/localidades. Foram descartados os 
aproveitamentos em operação ou outorgados ou ainda aqueles que foram estudados à 
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, UHE Miguel Pereira. 
 
A adoção desse critério justifica-se pelo fato de que esses empreendimentos operam a 
fio d’água ou possuem pequenos volumes de reservatório. 
 
Assim sendo, foram avaliados cerca de 20 eixos de aproveitamentos inventariados nos 
estudos de Furnas/Monasa, ANEEL/COPPETEC e Companhia Força e Luz 
Cataguases Leopoldina (CFLCL), possíveis de serem utilizados no controle de cheias. 
Deste total, com base nos perfis e nas plantas IBGE de 1:50.000, foram selecionados 
os seguintes eixos a serem simulados/investigados nesta segunda etapa: 
 

RIO EIXOS 

Aré (*) 
Itaperuna (*) Muriaé 
Patrocínio do Muriaé 
São Lourenço 

Carangola 
Travessão 
Santa Cruz 

Glória 
Mariano 

Preto Preto 4 

(*) Será avaliado o reservatório mais eficiente no controle de cheias e selecionado apenas um dos eixos, tendo em vista que o eixo Aré 
(N.A. máximo normal na cota 89,0 m) afoga o eixo Itaperuna, a montante, cujo pé da barragem se situa na cota 75,0 m. 
 
Os resultados apresentados encontram-se consubstanciados no relatório “Programa 
de Controle de Inundações – Relatório Parcial - PGRH-RE-015-R0”. 
 
Concomitantemente, deu-se início à elaboração dos perfis dos cursos de água da 
bacia do rio Pomba, inventariados pelo setor elétrico. Os perfis, já concluídos, 
apresentam também os aproveitamentos/barramentos em operação, os 
aprovados/outorgados, aqueles em estudo e aprovados na divisão de queda; a 
indicação dos reservatórios formados para o N.A. máximo normal, e as 
cidades/localidades. 
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Foram também descartados, com base no mesmo critério adotado para a bacia do rio 
Muriaé, os aproveitamentos em operação ou outorgados ou ainda aqueles que foram 
estudados a nível de inventário para ampliação de usinas existentes, tais como: 
 
• rio Bagres: UHE Ervália 

• rio Novo: UHE Maurício e UHE Nova Maurício 

• rio Piau: UHE Piau 

• rio Pinho: UHE Anna Maria e UHE Guari 

• rio Pomba: UHE Ituerê, UHE Palestina, UHE Ponte e UHE Triunfo. 
 
Destaca-se que a empresa Themag Engenharia, contratada por Furnas Centrais 
Elétricas S.A., desenvolveu em 1986 um estudo dos aproveitamentos hidrelétricos 
inventariados para usos múltiplos com ênfase em controle de cheias. Os estudos 
foram desenvolvidos tendo por enfoque o uso múltiplo dos aproveitamentos e as 
enchentes periódicas que assolavam a bacia do rio Pomba, à época, destacando-se a 
de 1982 (maior do histórico até o ano de 2000). Esses estudos deverão ser revistos e 
atualizados, tendo em vista que alguns dos aproveitamentos integrantes para o 
amortecimento de cheias sofreram alterações de arranjo. 
 
Além disso, foram avaliados cerca de 25 eixos de aproveitamentos inventariados por 
Furnas/Themag, ANEEL/COPPETEC, Companhia Força e Luz Cataguases 
Leopoldina (CFLCL) e Hidrelétrica São Pedro Ltda., sobre a possibilidade de operação 
como reservatórios de controle de cheias. 
 
Deste total, com base nos estudos de cheias da Themag, nos inventários 
desenvolvidos, nos perfis e nas plantas IBGE de 1:50.000, foram selecionados os 
seguintes eixos a serem simulados/investigados: 
 

RIO EIXOS 

Barra dos Carrapatos 
Coelhos 
Estiva 

Pomba 

Guarani 

Novo Araci 

São Manuel Gonçalves 

Xopotó Xopotó 

 
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, até o presente momento, informações sobre os níveis d’água 
operacionais e curvas cota x área x volume dos reservatórios a serem formados.  
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8.  PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA A FASE INICIAL DA 
COBRANÇA  

 
A Deliberação No 08, de 6 de dezembro de 2001 do CEIVAP em seu Artigo Primeiro, 
Parágrafo Primeiro, Inciso I, condiciona o início da cobrança pelo uso da água à 
“aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, formatado com base nos 
Programas Estaduais de Investimentos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica e no Programa Inicial de Investimento aprovado pela Deliberação no 
05/2001”, do CEIVAP. 
 
Visando a atendimento a essa Deliberação a ANA aditou seu contrato no 019/2001 
com a Fundação COPPETEC, ampliando o escopo dos serviços inicialmente 
contratados, de forma a contemplar a execução do “Plano de Recursos Hídricos para 
a Fase Inicial da Cobrança”. Esse Plano, atendendo ao disposto no Art. 7o da lei 
8.433/97, envolveu o desenvolvimento de 8 temas, todos eles já concluídos e 
encaminhados a ANA através do Relatório PGRH-RE-010-R0 o qual é composto por 8 
volumes, cada um deles abordando um dos temas antes mencionados.  Os volumes 
são:  
 
Volume 1 -    Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos 

Volume 2 - Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 
atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do 
solo 

Volume 3 - Balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, 
em quantidade e qualidade, com indicação de conflitos potenciais 

Volume 4 - Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos 

Volume 5 - Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos 
a serem implantados, para atendimento das metas previstas 

Volume 6 - Prioridade para outorga de direitos de usos de recursos hídricos. 

Volume 7 - Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

Volume 8 - Propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso com vistas 
à proteção dos recursos hídricos 

 
 



 
PEC-2939 – Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

  3o Relatório de Andamento 
 

 18 

9.  DOCUMENTOS PUBLICADOS 
 
Até o presente foram publicados os seguintes documentos: 
 
PGRH-RE-001-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

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

PGRH-RE-002-R0 Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
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