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1 INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Paraíba do Sul vem enfrentando desde 2014 um dos períodos hidrológicos 

mais severos de sua história. Em dezembro/2014 a vazão natural média mensal afluente à 

Santa Cecília foi de 42% da Média de Longo Termo (MLT), calculada num histórico de 82 

anos. No mês de janeiro de 2015 observou-se uma vazão média mensal correspondente a 

25% da MLT. Apesar do intenso trabalho de redução da vazão limite em Santa Cecília para 

atendimento aos usos múltiplos, verificou-se no dia 21/01/2015 o esgotamento do volume 

útil do reservatório de Paraibuna, no dia 25/01/2015 o esgotamento do volume útil do 

reservatório de Santa Branca, havendo perspectiva de esgotamento do volume útil do 

reservatório de Funil no início do mês de fevereiro de 2015.  

Neste contexto, faz-se necessário definir regras para utilização dos volumes mortos dos 

reservatórios e avaliar medidas adicionais de redução da vazão afluente à Santa Cecília, 

como forma de racionalizar o uso da água pelo menos até o próximo período chuvoso. 

 

2 VAZÃO LIMITE EM SANTA CECÍLIA 

No momento a vazão objetivo afluente a Santa Cecília é em média de 145m³/s, sendo 

103m³/s (média entre 92m³/s e 114m³/s) desviados para o rio Guandu permanecendo no 

leito natural do rio Paraíba do Sul 42m³/s (vertimentos a jusante de Santa Cecília). 

Apesar de já reduzida em relação a vazão limite mínima estabelecida pela Resolução ANA 

nº 211 de 26/05/2003 de 190m³/s, há necessidade de se reduzir ainda mais a vazão limite 

em Santa Cecília, visando garantir seu atendimento, ao menos até o início do próximo 

período úmido, com a utilização dos volumes mortos dos reservatórios de montante. 

Segundo a CESP, informado na correspondência CESP-CT/P/3002/2014 de 24/11/2014, é 

possível utilizar o volume morto de Paraibuna até a cota 692,90m que corresponde a 

162hm³. No entanto, segundo a minuta de Resolução Conjunta ANA, DAEE, IGAM e INEA, 

encaminhada pela ANA ao ONS para análise, através do Ofício nº 300/2014/AA-ANA de 

1º/12/2014, o volume morto disponível em Paraibuna seria de 425hm³. Segundo a LIGHT, 

informado na correspondência LIGHT-P-019/14 de 09/12/14, o reservatório de Santa Branca 

pode ser utilizado até a cota 595,00m disponibilizando 84,13hm³. FURNAS, informado na 

correspondência FURNAS-DO.E.0732014 de 18/12/2014, informou ser possível utilizar o 

reservatório de Funil até a cota 440,00m disponibilizando mais 60,10hm³. Assim temos 

disponíveis ao menos cerca de 306hm³ que devem ser utilizados prioritariamente para 

garantir, principalmente, o consumo humano e a dessedentação dos animais, pelo menos 

até o início do próximo período chuvoso. Com base na minuta de Resolução Conjunta ANA, 

DAEE, IGAM e INEA referida acima, com o volume adicional disponível em Paraibuna de 

263hm³, o volume morto disponível passaria a ser de aproximadamente 569hm³.  

Em suas simulações o ONS considerou os volumes mortos disponíveis em duas parcelas, a 

primeira referente ao total dos volumes informados pelos agentes, denominada neste estudo 

de Volume Morto, no valor de 306hm³, e a segunda acrescentando o valor adicional no 

volume morto disponível em Paraibuna, de acordo com a informação constante na 

Resolução Conjunta ANA, DAEE, IGAM e INEA, denominada neste estudo de Volume Morto 

Adicional. 
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Foram analisados cenários para a vazão limite mínima afluente à Santa Cecília entre 

145m³/s e 70 m³/s. As simulações foram feitas a partir do final de janeiro, considerando os 

volumes mortos já utilizados neste final de janeiro, até o final do mês de novembro de 2015. 

Com relação a vazão afluente, tendo em vista a impossibilidade de se fazer uma previsão 

acurada para um período tão longo e a inexistência no histórico de um período seco tão 

severo, optou-se por realizar este estudo com três cenários de afluências: o primeiro com a 

consideração das afluências de 2014, que representam as piores afluências observadas de 

fevereiro a novembro no histórico nesta bacia, e o segundo e o terceiro com 80% e 60% das 

afluências observadas em 2014, em razão do período chuvoso, de dezembro/2014 a 

janeiro/2015 estar se configurando com afluências abaixo daquelas observadas de 

dezembro/2013 a janeiro/2014. Cabe esclarecer que as afluências observadas no período 

de dezembro/2014 a janeiro/2015 foram em torno de 50% das observadas do mesmo 

bimestre no período chuvoso passado. Considerando uma possível recuperação destas no 

período de fevereiro a novembro, optou-se pelos percentuais de 80% para a caracterização 

do segundo cenário adotado neste estudo e de 60% para o terceiro cenário.  

A Figura 1 apresenta os cenários de afluências considerados. 

 

 

Os resultados da simulação estão apresentados na Figura 2, que apresenta o resultado das 

simulações para o cenário de afluência o qual repete o ocorrido em 2014; na Figura 3, que 

apresenta o resultado das simulações para o cenário de afluência igual a 80% da afluência 

de 2014; e, na Figura 4, que apresenta o resultado das simulações para o cenário de 

afluência igual a 60% da afluência de 2014.  
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Figura 2 – Simulações com alternativas de vazões limites em Sta. Cecília com cenário de afluências de 2014 

 

 

Os resultados da simulação com o cenário de afluências de 2014 mostram que a 

manutenção da vazão limite em 145m³/s esgota a disponibilidade hídrica disponível antes do 

final do período seco (30/11), qualquer que seja o volume morto disponível. Sem considerar 

o Volume Morto Adicional seria possível praticar a vazão limite de 120m³/s e, caso 

considere-se o Volume Morto Adicional seria possível praticar a vazão limite de 130m³/s. 
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Figura 1 – Simulações com alternativas de vazões limites em Sta. Cecília com cenário de afluências de 80% 
das vazões observadas em 2014. 

 

 

Com o cenário de afluências correspondente a 80% das vazões observadas em 2014. O 

resultado da simulação mostra que, a se considerar o Volume Morto Adicional, seria 

possível praticar a vazão limite em Santa Cecília de 110m³/s e, caso não se considere o 

Volume Morto Adicional, a vazão limite deveria ser reduzida pra 100m³/s a fim de se evitar o 

esgotamento da disponibilidade hídrica antes do final do período seco.  
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Figura 4 – Resultado das simulações para o cenário de afluência igual a 60% da afluência de 2014.  

 

 

O resultado das simulações com o cenário de afluências de 60% das vazões observadas em 

2014 mostra que apenas a redução da vazão limite em Santa Cecília para 90m³/s 

considerando o Volume Morto Adicional, e para 80m³/s sem considerar o Volume Morto 

Adicional, permite chegar ao final do período seco sem esgotamento dos volumes mortos. 

A Tabela 1 a seguir resume os resultados de todas as simulações para encontrar a vazão 

limite à Santa Cecília que não esgota as disponibilidades hídricas nas diferentes 

combinações de afluência e de volume morto disponível. 

 

Tabela 1 – Resumo do resultado das simulações para encontrar a vazão limite de Santa Cecília com diferentes 
condições 

 

 

 

 

Vazão Natural AfluenteVazão Natural AfluenteVazão Natural AfluenteVazão Natural Afluente
Sem Volume Morto Sem Volume Morto Sem Volume Morto Sem Volume Morto 

(Vol Disp = 0hm³)(Vol Disp = 0hm³)(Vol Disp = 0hm³)(Vol Disp = 0hm³)

Sem Volume Morto Adicional Sem Volume Morto Adicional Sem Volume Morto Adicional Sem Volume Morto Adicional 

(Vol Disp = 306hm³)(Vol Disp = 306hm³)(Vol Disp = 306hm³)(Vol Disp = 306hm³)

Com Volume Morto Adicional Com Volume Morto Adicional Com Volume Morto Adicional Com Volume Morto Adicional 

(Vol Disp = 569hm³)(Vol Disp = 569hm³)(Vol Disp = 569hm³)(Vol Disp = 569hm³)

100% da afluência de 2014 110 m³/s 120 m³/s 130 m³/s

80% da afluência de 2015 90 m³/s 100 m³/s 110 m³/s

60% da afluência de 2016 70 m³/s 80 m³/s 90 m³/s

VAZÕES LIMITES EM SANTA CECÍLIA PARA AS DIVERSAS COMBINAÇÕES DE VAZÃO NATURAL VAZÕES LIMITES EM SANTA CECÍLIA PARA AS DIVERSAS COMBINAÇÕES DE VAZÃO NATURAL VAZÕES LIMITES EM SANTA CECÍLIA PARA AS DIVERSAS COMBINAÇÕES DE VAZÃO NATURAL VAZÕES LIMITES EM SANTA CECÍLIA PARA AS DIVERSAS COMBINAÇÕES DE VAZÃO NATURAL 

AFLUENTE E VOLUME MORTO DISPONÍVELAFLUENTE E VOLUME MORTO DISPONÍVELAFLUENTE E VOLUME MORTO DISPONÍVELAFLUENTE E VOLUME MORTO DISPONÍVEL
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3 REGRA PARA UTILIZAÇÃO DOS VOLUMES MORTOS 

A regra geral de operação de uma cascata de reservatórios prevê seu esvaziamento de 

jusante para montante. Entretanto, no caso específico dos reservatórios da bacia do Paraíba 

do Sul, considerando-se que o atendimento aos usos múltiplos na bacia tem como locais 

mais restritivos o trecho a jusante de Santa Cecília, no rio Paraíba do Sul, e o trecho a 

jusante da usina hidroelétrica de Pereira Passos, após a transposição de águas do rio 

Paraíba do Sul para o rio Guandu, e que é elevado o tempo de translado da água dos 

reservatórios de cabeceira até a usina elevatória de Santa Cecília, onde se dá a repartição 

das vazões para o atendimento às referidas restrições de vazões, o reservatório de Funil, 

por ser o mais próximo à Santa Cecília, deve ter o seu volume morto utilizado por último em 

relação aos demais reservatórios da bacia. Desta forma, propicia-se uma maior segurança 

hidráulica dos referidos trechos sujeitos às principais restrições de atendimento aos usos 

múltiplos da água. Neste contexto, deve-se buscar manter o reservatório de Funil em sua 

cota mínima até o esgotamento dos volumes mortos disponibilizados nos reservatórios de 

Paraibuna e Santa Branca, que podem ser esvaziados em paralelo. Em resumo, a regra de 

utilização dos volumes mortos da bacia do Paraíba do Sul teria a sequência: 

1º - Utilização em paralelo dos volumes mortos disponibilizados nos reservatórios de 

Paraibuna e Santa Branca até o seu esgotamento; 

2º - Manter o reservatório de Funil próximo de sua cota mínima (0% do seu volume útil) 

enquanto houver volume morto disponível em Paraibuna e Santa Branca; 

3º - Como último recurso após o esgotamento dos volumes mortos disponíveis em 

Paraibuna e Santa Branca, utilização do volume morto disponibilizado para o reservatório de 

Funil. 

 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após avaliação dos resultados da simulação constatamos que: 

1. Até o momento as vazões observadas neste início de período úmido, de dezembro e 

janeiro, são inferiores às observadas no período úmido de 2014, que foram as piores 

do histórico; 

2. A manutenção da atual vazão limite mínima em Santa Cecília de 145m³/s, conduz ao 

esgotamento dos volumes mortos dos reservatórios disponibilizados pelos Agentes 

de Geração antes do final de agosto/2014, no caso de repetição das vazões 

observadas em 2014 no período de fevereiro a novembro; 

3. Para o cenário de afluências de 80% das vazões observadas em 2014, caso não 

disponha do Volume Morto Adicional dentre as alternativas de vazão limite em Santa 

Cecília avaliadas, a redução para 100m³/s não esgota os volumes mortos 

disponibilizados antes do início do próximo período úmido caso esteja disponibilizado 

o volume morto adicional a alternativa escolhida deve ser de 110m³/s; 

4. Para o cenário de afluências de 60% das vazões observadas em 2014, mais aderente 

ao que está sendo observado neste ano até então, caso se disponha do Volume 

Morto Adicional, dentre as alternativas de vazão limite em Santa Cecília avaliadas, 

apenas a redução para 90m³/s não esgota os volumes mortos disponibilizados antes 



 

    
ONS UTILIZAÇÃO DOS VOLUMES MORTOS DOS RESERVATORIOS DO PARAIBA DO SUL-v4.docx 10 / 11 

 

do início do próximo período úmido; em caso contrário a alternativa escolhida deve 

ser de 80m³/s; 

5. Para uma maior segurança hidráulica dos locais sujeitos às maiores restrições para o 

atendimento aos usos múltiplos, relacionados à vazão afluente em Santa Cecília, o 

volume morto do reservatório de Funil deve ser o último a ser utilizado. 

Assim sendo recomenda-se: 

1. Revisão das condições de operação estabelecidas em Santa Cecília para 

implementação de nova redução da vazão limite neste local para 110m³/s, até que se 

configure melhor o cenário das afluências no período chuvoso, quando deve ser 

realizada uma nova avaliação das condições de atendimento à demanda na bacia do 

rio Paraíba do Sul; 

2. A manutenção do reservatório de Funil em sua cota mínima até o esgotamento dos 

volumes mortos disponibilizados de Paraibuna e Santa Branca. 
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