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Introdução

A resolução da Agência Nacional de Águas – ANA, n° 700 de 27 de maio de
2014 dispõe sobre a redução temporária de vazão mínima afluente à
barragem de Santa Cecília, no rio Paraíba do Sul, no mês de junho de 2014.
Segundo essa resolução, a redução seria feita, até o dia 30 de junho de
2014, de 190 m3/s para até 173 m3/s.

A recomendação era de que a redução fosse feita de forma gradual,
iniciando-se no dia 09/06/2014 com uma vazão objetivo de 180 m3/s,
composta por 114 m3/s bombeados para o Sistema Guandu e 66 m3/s
defluídos para o rio Paraíba do Sul.



Vistoria no Médio Paraíba do Sul nos dias

09/06/14 e 10/06/14



Captações Vistoriadas

Quatis

Barra Mansa

Barra do 
Piraí

Vassouras

Porto Real



Captações Vistoriadas
N° Localidade Captação Q (L/s) Companhia Responsável pelo  Abastecimento

1 Barra Mansa ETA Nova 400
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de 
Barra Mansa

2 Porto Real
ETA José Alves dos 
Santos

55 Município

3 Porto Real ETA Centro 35 Município

4 Barra Mansa ETA Floriano -
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de 
Barra Mansa

5 Quatis ETA Badarovisk 66 Município

6

Barra do Piraí

Carola 100

Município / CEDAE

7 Santa Cecilia 27

8 Nelson Carneiro -

9 Vila Helena 28

10 Matadouro 30

11 Coimbra 30

12 Vassouras Vassouras 90 CEDAE



Municípios Vistoriados

em 09/06/14 

Quatis (1 captação)

Porto Real (2 captações)

Barra Mansa (2 captações)



Barra Mansa – ETA Nova

Q = 400 L/s



Barra Mansa- ETA Nova

Impacto após a redução 

de vazão:

Diminuição de 20 cm no 

nível de Captação.

Possíveis impactos se 

aumentar a redução:

Se reduzir mais 20 cm 

pára de captar.



Barra Mansa- ETA Nova

Ações imediatas:

Existe uma balsa em condições de

uso, porém as duas bombas

disponíveis para captação

flutuante só tem capacidade para

40% do volume bombeado pela

captação fixa

Proposta:

Aumentar a capacidade das

bombas dos flutuantes.



Barra Mansa – ETA Floriano



Barra Mansa - ETA Floriano

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual e nem

deve apresentar problemas com a possível redução adicional



Porto Real – ETA José Alves dos Santos

Q = 55 L/s



Porto Real - ETA José Alves dos Santos

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual e nem

deve apresentar problemas com a possível redução adicional



Porto Real – ETA Centro

Q = 35 L/s



Porto Real - ETA Centro

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual e nem

deve apresentar problemas com a possível redução adicional



Quatis- ETA Badarovisk

Q = 66 L/s



Quatis- ETA Badarovisk

Não foi visitado o ponto de captação, porém foi informado que se tem uma

“folga” de nível d’água muito grande. Não apresentou problemas com a

redução atual e nem deve apresentar problemas com a possível redução

adicional



Municípios Vistoriados

em 10/06/14 

Vassouras (1 captação)

Barra do Piraí (6 captações)



Barra do Piraí - Carola

Q = 100 L/s



Barra do Piraí - Carola



Barra do Piraí - Carola

3 bombas.

Realiza limpeza

3 x dia.



Impactos:

Nível da água: Diminuição de cerca de 20cm.

Qualidade: pouco expressiva

Observações:

Se reduzir mais 50 cm pára a captação.

A qualidade da água no local da captação não é muito boa, porém 

passível de tratamento

Ações imediatas necessárias:

Dragagem (a ser realizada pelo Inea) e enroncamento de pedras 

(determinar quem custeará)

Barra do Piraí - Carola



Barra do Piraí – Santa Cecília

Q = 27 L/s



Barra do Piraí – Santa Cecília

Captação Flutuante

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual e nem

deve apresentar problemas com a possível redução adicional



Barra do Piraí – Nelson Carneiro



Barra do Piraí – Nelson Carneiro

Impacto:

O NA atual já está 4m

abaixo do NA normal. A

bomba não consegue captar

no nível atual.

Ações imediata:

Captação na valeta

extravasoura.

Captação Fixa

Captação fixa. Apresenta dificuldade de captação devido ao baixo nível no

canal de derivação da transposição para o Guandu



Barra do Piraí – Vila Helena

Q = 28 L/s



Barra do Piraí – Vila Helena



Impactos:

Nível da água: pouco expressivo, por ser uma captação flutuante

Qualidade: Com a redução de vazão o braço onde ocorre a 

captação está com menos água agravando o nível de qualidade da 

água

Observações:

A qualidade da água no local da captação não é boa em situações 

normais

Ações imediatas necessárias:

Proposição de deslocamento do ponto da captação

Barra do Piraí – Vila Helena



Barra do Piraí – Vila Helena

140 m

170 m

PROPOSTA: deslocamento do local do flutuante



Barra do Piraí – Matadouro

Q = 30 L/s



Barra do Piraí – Matadouro

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual e nem

deve apresentar problemas com a possível redução adicional



Barra do Piraí – Coimbra

Q = 30 L/s



Barra do Piraí – Coimbra

Foi colocada 

uma bomba pra 

ajudar na 

captação.



Impactos:

Nível da água: Diminuição significativa do nível d’água

Ações implantadas:

Implantação de bomba provisória com baixa captacidade

Ações imediatas necessárias:

Implantação de captação flutuantes. Poderá utilizar a flutuante 

que está parada em Vila Helena (verificar se precisa de reforma)

Barra do Piraí – Coimbra



Vassouras

Q = 90 L/s



Vassouras

Captação flutuante. Não apresentou problemas com a redução atual. Precisa

avaliar o risco de uma diminuição adicional.



Vistoria no Baixo Paraíba do Sul nos dias

10/06/14 e 11/06/14



Captações Vistoriadas

São João 
da BarraCampos dos 

Goytacazes

São 
FidélisItaocara

Sapucaia



Captações Vistoriadas
N° Companhia Responsável pelo Abastecimento Localidade Q  (L/s)

1 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE São João da Barra 90

2 Águas do Paraíba S/A Campos dos Goytacazes 1.200

3 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE São Fidélis 120

4 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Pureza (São Fidélis) 15

5 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Cambuci 25

6 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Itaocara 80

7 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Portela (Itaocara) 12

8 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Batatal (Itaocara) 3

9 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Sapucaia 25



Municípios Vistoriados

em 10/06/14 

Cambuci (1 captação)

São Fidélis (2 captações)

Campos dos Goytacazes (1 captação)

São João da Barra (1 captação)



São João da Barra
Q máx = 90 L/s (usualmente, 80 L/s)

Abastece cerca de 

20.000 pessoas nas 

localidades de 

Atafona, Grussaí e 

São João da Barra



São João da Barra

Em 10/06/14:

NA = 1,80 m

NA mín sucção = 0,60 m



São João da Barra

2 bombas que operam 24 h/dia

Em 10/06/14:

Salinidade = 75,8 mg/L de 

condutividade (~50 mg/L Cl)



São João da Barra

Inversão 
de fluxo

Captação da CEDAE



São João da Barra

Não existem problemas em relação ao nível d’água.

A dinâmica sedimentar do rio na foz, provoca o assoreamento no braço 
direito do rio, o que faz com que  o fluxo apresente uma tendência de levar 
maior vazão para o braço esquerdo do rio (que corre para São Francisco do 
Itabapoana).

Sendo assim, a captação apresenta problemas em relação à qualidade da
água (intrusão salina). Cada maré provoca uma parada média de captação na
estação entorno de 6 a 8 horas, isto é, como são duas marés diárias,
diariamente a captação fica comprometida de 12 a 16 horas / dia.



São João da Barra
A CEDAE local informou sobre uma proposta de transferência do local da
captação para aproximadamente 16 km a montante, na região de Barcelos (Q
= 400 L/s).



São João da Barra

Ações imediatas necessárias:

� Implantação de captação flutuante na outra margem do rio 

Paraíba do Sul (precisa estimar custos)

� Implanta uma adutora de engate rápido com extensão 

aproximada de 3km (custo aproximado de R$300 por metros, 

resultando em um custo aproximado de 1 milhão)



Campos dos Goytacazes
Q máx = 1.200 L/s

Abastece a 

cidade de 

Campos dos 

Goytacazes



Campos dos Goytacazes

05/06/14 10/06/14

NA (m) 5,0 4,9

NA mín suc (m) 1,5

Entrada da captação em rocha

4 bombas (1 reserva) 



Campos dos Goytacazes

A captação não apresenta problemas em relação ao nível e nem à qualidade 
de água. Eventualmente, na época de estiagem, algumas cidades a 
montante que não possuem tratamento de esgoto, lançam seus dejetos no 
rio e ocorre a proliferação de algas.

Segundo o representante Raphael Fassy, da concessionária Águas dos
Paraíba, existe uma proposta de nova captação de água para abastecimento
da cidade, com vazão de 500 L/s.



São Fidélis
Q máx = 120 L/s

Abastece 

praticamente 

todo o município 

de São Fidélis



São Fidélis

4 bombas (2 antigas e 2 novas),

sendo que opera apenas 1 ant1ga e 1 nova

Ponto de

Captação 1

Ponto de

Captação 2

Ponto de

Captação 3

Ponto de

Captação 4



São Fidélis

Estação ANA (50 m a jusante)



São Fidélis

Em 10/06/14 - Estação ANA:

NA = 0,40 m



São Fidélis

NA (m)
NA mín

suc (m)

PC 1 1,24 0,85

PC 2 1,29 0,85

PC 3 1,09 0,57

PC 4 Inoperante (motor 

queimado)

Em 10/06/14



São Fidélis

A captação não apresenta problemas em relação ao nível, somente 
eventualmente em relação à qualidade da água. 

A qualidade da água captada somente é comprometida quando há algum
lançamento de produtos químicos a montante, por conta de alguma
indústria.

Segundo o técnico, Luiz Caldas, há necessidade de alteração no local da 
captação e ampliação da estação elevatória de água bruta



Pureza (São Fidélis)
Q máx = 15 L/s

Abastece o 

distrito de 

Pureza  em São 

Fidélis



Pureza (São Fidélis)

Há aproximadamente 6 ou 7 anos a captação era feita cerca de 40 m a
jusante do local indicado na imagem acima. Entretanto, ocorria
assoreamento no local antigo da captação causava interrupções frequentes
no abastecimento da região. Além disso, a água ficava parada, o que fazia
necessário tratar constantemente a água.

Antiga
Atual



Pureza (São Fidélis)

Em 10/06/14:

NA = 1,00 m

NA mín suc = 0,50 m 

Régua no local antigo da 

captação (transferido no dia da 

vistoria para avaliação do NA)



Pureza (São Fidélis)

Após a mudança no local da captação, a estação não apresenta problemas
em relação a nível e à qualidade da água.



Cambuci
Q máx = 25 L/s

Abastece a região 

ao redor da 

captação no 

município de 

Cambuci



Cambuci
Em 10/06/14:

NA = 0,98 m

NA mín suc = 0,48 m 

Captação situada em laje de 

pedra



Cambuci

O único problema apontado pelo operador era em relação à variação diária
do nível d’água. Pela manhã o nível está mais baixo e à tarde, o nível fica
mais baixo.

Durante a vistoria, foi constatado que a captação ocorria normalmente, não
apresentando problemas em relação ao nível d’água e nem em relação à
qualidade de água.



Municípios Vistoriados

em 11/06/14 

Sapucaia (1 captação)

Itaocara (3 captações)



Itaocara
Q máx = 80 L/s (usualmente, 60 L/s)

Abastece grande parte do 

município de Itaocara e 

também algumas regiões 

nos municípios de 

Aperibé e Cambuci



Itaocara

Em 11/06/14:

NA = 1,44 m (dir)

NA mín suc = 0,64 m 

Conjunto de 2 bombas com 1 

operando na reserva



Itaocara

Durante a vistoria, foi constatado que a captação se dava normalmente, não
apresentando problemas em relação ao nível d’água e nem em relação à
qualidade de água.

De acordo com o gerente da CEDAE, já foi aprovada uma ampliação do
sistema de captação no rio Pomba para dar independência ao município de
Aperibé. Sendo assim, a captação da CEDAE em Itaocara abasteceria apenas
o munícipio e uma parte da cidade de Cambuci.



Portela (Itaocara)
Q máx = 12 L/s (usualmente, 10 L/s)

Abastece a região de 

Portela, no município 

de Itaocara e também a 

comunidade de Três 

Irmãos (Cambuci)



Portela (Itaocara)

Em 11/06/14:

NA = 1,30 m (dir)

NA mín suc = 0,80 m 

Conjunto de 2 bombas

com 1 reserva



Portela (Itaocara)

Segundo os técnicos da CEDAE, ocorre o mesmo problema apresentado na
captação de Cambuci, em relação à variação diária do nível d’água, que pela
manhã está mais baixo e pela tarde, ele se eleva.

Variação 

diária do NA



Portela (Itaocara)

Durante a vistoria, foi constatado que a captação ocorria de modo normal,
não apresentando problemas em relação ao nível d’água e nem em relação à
qualidade.



Batatal (Itaocara)
Q máx = 3 L/s

Abastece o 

pequeno distrito 

de Batatal



Batatal (Itaocara)

Não opera 24 horas / dias, 

mas opera diariamente em 

determinados horários

Sistema arcaico com uma 

elevatória e uma pequena bomba



Batatal (Itaocara)

A captação acontece por gravidade e segue para um poço, onde está situada
a bomba.

A estação de tratamento de água está situada na rua, próximo à captação e lá
ocorre o tratamento desta água captada e a distribuição ocorre ali mesmo na
região.

Segundo os técnicos da CEDAE, se o nível do rio baixar, é possível baixar
também a captação, já o local um poço profundo.

Sendo assim, durante a vistoria, não foi detectado problema em relação ao
nível d’água e à qualidade da água e a bomba estava operando normalmente.



Sapucaia
Q máx = 25 L/s (usualmente, 23 L/s)

Abastece toda 

a cidade de 

Sapucaia



Sapucaia

Segundo o operador, 

em épocas menos 

chuvosas, o Córrego 

São João que acaba 

complementando a 

captação da CEDAE em 

Sapucaia.



Sapucaia
Régua (Seca) Régua (Cheia)



SapucaiaEm 05/06/14:

NA = 0,98 m

Em 11/06/14:

NA = 0,82 m

O nível d’água está 

sendo monitorado, em 

virtude do regime de 

precipitação, 5 vezes ao 

dia (8h, 10h, 12h, 14h e 

16h). 



Sapucaia

ETA a 1,5 km da captação

Conjunto de 3 bombas,

1 reserva



Sapucaia

Segundo o técnico, a captação não

apresenta problemas de

qualidade de água, exceto quando

há algum derramamento de

produto químico.

A água é tratada com cloro e às

vezes cal, para correção do pH,

depois é filtrada e distribuída para

a cidade.



Sapucaia

Durante a vistoria, foi constatado que a captação e o abastecimento
ocorriam normalmente, apesar da redução do nível.



Observações gerais

Como a vistoria foi realizada logo no dia seguinte à redução de

vazão, alguns locais mais a jusante, podem não ter apresentado

nenhum efeito em relação à redução, tendo em vista de o tempo de

propagação ser de 24 horas e até mais de 48 horas na foz.

Dessa forma, recomendou-se às companhias de abastecimento que

fossem monitorados ao menos uma vez ao dia os níveis d’água para

avaliação dos possíveis efeitos negativos decorrentes da redução de

vazão, inclusive a possibilidade de interrupção na captação de água

para abastecimento dos locais vistoriados.



Medições de vazões

Medição CPRM (solicitação ANA):

11/06/14

� Q=60,8m³/s => cota 351,47 (régua ligth)

� Q=67m³/s => cota 351,51 (régua ligth)

Medição COHIDRO (solicitação INEA):

13/06/14

� Q=59,3m³/s => cota 351,46 (régua ligth)


