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Nota Técnica n.º  310 /2005/SOC 
                                                                                                 

 
Em, 2 de agosto de 2005. 

 
 

Ao Senhor Superintendente de Outorga e Cobrança 
Assunto: Reserva de disponibilidade hídrica para o aproveitamento hidrelétrico 

Simplício 
Ref.: Processo nº 02501.000129/2005-15 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. Esta Nota Técnica resume as análises técnicas empreendidas pela ANA sobre a 
declaração de reserva de disponibilidade hídrica relativa ao aproveitamento hidrelétrico - 
AHE Simplício, a ser implantado no rio Paraíba do Sul, na bacia hidrográfica do rio Paraíba 
do Sul, formulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em 26 de janeiro de 
2005. 
 
2. O empreendimento é composto por uma barragem e um reservatório no rio 
Paraíba do Sul (PCH Anta), conjunto de diques e reservatórios interligados por canais e túneis 
à margem esquerda do rio Paraíba do Sul, que desviam parte das vazões por 25 km, casa de 
força da UHE Simplício e estruturas de restituição das vazões ao rio Paraíba do Sul. As 
principais características do aproveitamento, conforme o estudo de viabilidade – EVI 
apresentado pela ANEEL, são apresentadas na Tabela 1, segundo a ficha técnica do 
aproveitamento. 
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Tabela 1 – Características do aproveitamento hidrelétrico Simplício, conforme EVI. 
 

Rio e bacia hidrográfica Paraíba do Sul  
Área de drenagem do eixo de barramento – PCH Anta 29.815 km2 
Potência instalada – PCH Anta 18 MW 
Potência instalada – UHE Simplício 306 MW 
Potência instalada total 324 MW 
Energia firme local 195 MWmed 
Nível d’água máximo maximorum a montante 257,2 m 
Nível d’água máximo normal a montante 255,0 m 
Nível d’água mínimo normal a montante 255,0 m 
Área inundada do reservatório no NA máximo maximorum 15,34 km2 
Área inundada do reservatório no NA máximo normal 13,56 km2 
Volume do reservatório no NA máximo normal 126,5 hm3 
Volume útil do reservatório 0,0 hm3 
Altura máxima da barragem – PCH Anta 33 m 
Queda de referência – UHE Simplício 108,0 m 
Vazão natural Q95% 226 m3/s 
Vazão média natural Q MLT 562 m3/s 
Vazão máxima Tr = 10.000 anos 6.312 m3/s 
 
 
HISTÓRICO 
 
3. A atual configuração do AHE Simplício constitui uma evolução das concepções 
estudadas a partir da década de 80, quando o estudo de inventário do rio Paraíba do Sul 
identificou dois potenciais hidráulicos entre Santa Cecília e Ilha dos Pombos. Esses potenciais 
foram objeto de estudos de viabilidade em 1986: 

a. AHE Sapucaia, constituído por reservatório em Anta, à cota 260m, e desvio 
das vazões pela margem esquerda e pela UHE Sapucaia; 

b. AHE Simplício, constituído por um reservatório próximo à localidade de 
Simplício. 

 
4. Na década de 90 os estudos de inventário foram revistos, resultando em apenas 
um aproveitamento, constituído pelo reservatório em Anta, desvio pela margem esquerda e 
usina de Simplício. Essa configuração constou do primeiro EVI do AHE Simplício Queda 
única, concluído em 1996. 
 
5. A concessão do potencial hidráulico foi licitada em 2001, tendo sido vencedor o 
grupo LIDIL, liderado pela Light S.A., que, em 2002, desistiu da concessão, o que levou à 
revogação da mesma. Assim, como disposto na Resolução n° 131, de 2003, da ANA, em 
março de 2003 o potencial hidráulico não possuía concessão nem outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, o que não o isentou da obtenção da declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica. Após a desistência da concessão, o EVI foi atualizado, bem como os 
estudos ambientais, em 2004. Nessa revisão, visando minimizar os impactos sobre a área 
urbana da cidade de Três Rios, a montante, o nível d’água máximo normal do reservatório de 
Anta foi reduzido para 255m. 
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6. Considerando-se que o futuro empreendedor poderia otimizar o aproveitamento 
denominado PCH Anta, o EVI não considerou seus benefícios energéticos na avaliação 
econômica do AHE Simplício. Assim, tendo em vista que a PCH Anta poderá ser incluída na 
licitação do AHE Simplício ou ser objeto de uma futura autorização da ANEEL, esta Nota 
Técnica refere-se à reserva de disponibilidade hídrica para os dois potenciais hidráulicos, cuja 
operação será integrada. 
 
7. A análise técnica da solicitação de declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica seguiu as etapas descritas a seguir: 
 

a. 26/01/2005: Autuação do processo. 
b. 28/01/2005 a 13/4/2005: Análise preliminar da solicitação de DRDH, 

compreendendo discussões internas junto à Superintendência de Usos 
Múltiplos – SUM, realização de reuniões com o IGAM, IBAMA e ANEEL, 
definição de pontos a serem esclarecidos pelo projetista e articulação junto à 
ANEEL para apresentação técnica do empreendimento, realizada em 
25/04/2005; 

c. 26/04/2005 a 12/05/2005: Definição dos estudos complementares necessários 
ao prosseguimento das análises técnicas; 

d. 03/05/2005 a 06/05/2005: Visita de campo ao local do empreendimento; 
e. 13/05/2005 a 07/06/2005: Elaboração, pelo projetista, dos estudos 

complementares exigidos pela ANA e apresentação em reunião técnica; 
f. 28/06/2005: Apresentação e discussão do empreendimento nas câmaras 

técnicas do CEIVAP, quando foram externadas preocupações quanto à vazão 
mínima remanescente, usos consuntivos a montante, impactos sobre a 
população de peixes e regras de operação; 

g. 29/07/2005: Finalização da Nota Técnica nº 309/2005/SOC-ANA, sobre 
estimativas de usos consuntivos na bacia do rio Paraíba do Sul,. elaborada 
conjuntamente entre a ANEEL e a ANA, por meio das Superintendências de 
Outorga e Cobrança e de Planejamento; 

h. 29/07/2005: Finalização da Nota Técnica nº 3/2005/SUM-ANA, avaliando as 
séries de vazões naturais apresentadas à ANA; 

i. 08/06/2005 a 02/08/2005: Finalização das análises técnica e elaboração da 
Nota Técnica apresentando aspectos a serem deliberados pela Diretoria 
Colegiada. 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 
O AHE Simplício 
 
8. O AHE Simplício será implantado logo a jusante da confluência rio Paraíba do 
Sul com os rios Paraibuna e Piabanha e possui os seguintes componentes: 

a. PCH Anta, com 18 MW de potência instalada, composta por barragem de 33 m 
de altura, dotada de vertedor com comportas, no rio Paraíba do Sul, tempo 
médio de residência de 4 dias, tempo de enchimento de 93 dias, vazão máxima 
turbinada de 90 m³/s, que operará a fio d’água; 

b. Conjunto de canais, túneis, diques e cinco reservatórios à margem esquerda do 
rio Paraíba do Sul, com as característica constantes da Tabela 2, por onde será 
desviada a vazão máxima de 340 m³/s; 
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c. UHE Simplício, com 306 MW de potência instalada, dotada de tomada d’água, 
túnel de adução, casa de força e canal de fuga, que canaliza trecho do Ribeirão 
do Peixe, e vazão máxima turbinada de 340 m³/s. 

 
Tabela 2 – Características dos reservatórios do AHE Simplício. 

 
Reservatório Volume (hm³) Área (km²) Rio Dique / barragem 

Anta 126,5 13,6 Paraíba do Sul Anta (33m) 
Tocaia 0,4 2,8 Tocaia Tocaia (24m) 

Louriçal 23,4 2,2 Louriçal Louriçal 1 e 2 (42m) 

Calçado 2,1 41,2 Estaca Estaca 1 (15m) 
Estaca 2 (80m) 

Antonina 0,8 17,9 Antonina Antonina (38m) 

Peixe 0,2 2,3 Peixe Norte (30m) 
Sul (50m) 

 
 
Sistema Hídrico 
 
9. O rio Paraíba do Sul, de primeira ordem, atravessa a divisa entre os Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro e serve de divisa entre os Estados do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP 
está instituído e atuante. O Plano de Bacia existente, elaborado em 2001, possui estudos de 
demandas atuais e futuras, para o horizonte de 2007. 
 
10. O regime fluvial do rio Paraíba do Sul é fortemente influenciado pela operação de 
reservatórios existentes (Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil) e pelo sistema de 
transposição de vazões para a bacia do rio Guandu, composto pela estação de bombeamento 
de Santa Cecília e diversos reservatórios e aproveitamentos hidrelétricos. Essa transposição 
permite o suprimento de água para abastecimento público da região metropolitana do Rio de 
Janeiro e suas regras de operação foram definidas pelos normativos: 
 

a. Decreto n° 68324, de 9 de março de 1971; 
b. Decreto n° 73619, de 12 de fevereiro de 1974; 
c. Decreto n° 81436, de 9 de março de 1978, que fixou a vazão mínima defluente 

de Santa Cecília em em 90 m³/s em condições normais e 71 m³/s em condições 
críticas; 

d. Portaria n° 22, de 1977, do DNAEE; 
e. Decreto n° 81439, de 1979; 
f. Resolução n° 211, de 26 de maio de 2003, da ANA. 

 
11. De forma sucinta, o sistema opera buscando atender à vazão objetivo de 250 m³/s 
em Santa Cecília, sendo a vazão de 160 m³/s para bombeamento e 90 m³/s para jusante. A 
Resolução nº 211, de 2003, da ANA, estabelece a vazão mínima de bombeamento de 119 m³/s 
e a vazão mínima a jusante de 71 m³/s, que pode ser incrementado para 90 m³/s se as vazões 
incrementais entre Funil e Santa Cecília forem superiores a 110 m³/s. 
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12. A revisão dos estudos de inventário de 2002 previu a implantação das PCHs 
Lavrinhas e Queluz, a montante do AHE Funil e dos AHEs Simplício, Barra do Pomba e 
Cambuci, a jusante do AHE Ilha dos Pombos. Notadamente, esses três últimos 
aproveitamentos serão fortemente influenciados pelas condições de operação dos 
reservatórios e da transposição e, portanto, deverão incorporar essas regras em seus estudos 
energéticos. 
 
 
ANÁLISES TÉCNICAS 
 
13. A ANEEL já havia empreendido análise técnica do EVI e recomendado sua 
aprovação, conforme Parecer Técnico n° 34/2001 – SIH/ANEEL, de 6 de julho de 2001 (fls. 8 
a 12), ratificado pelo Parecer Técnico n° 4/2005 – SGH/ANEEL, de 19 de janeiro de 2005 
(fls. 4 a 7). 
 
14. O primeiro Parecer Técnico da ANEEL, sem prejuízo da aprovação, recomendou 
a solicitação de dados básicos referentes à hidrologia, sedimentologia, pluviometria, estudos 
de remanso, estudo de cheias (EMP), vertedor e assoreamento, que foram encaminhados à 
ANEEL e à ANA. O segundo Parecer Técnico da ANEEL cita reunião realizada entre o 
IBAMA, ANA e CEIVAP quando teria sido estabelecido o critério de vazão mínima 
remanescente da PCH Anta de 90 m³/s em condições normais e 71 m³/s em condições 
hidrológicas críticas, de acordo com o Decreto n° 81436, de 1978. Adicionalmente, 
recomenda que, como o EVI considerara a vazão mínima remanescente de 63 m³/s, o projeto 
básico deveria considerar as vazões de 90 e 71 m³/s, com as adaptações hidráulicas, 
estruturais e dos equipamentos eletromecânicos permanentes necessárias. 
 
15. Após análise preliminar do EVI, foi realizada reunião de apresentação técnica do 
empreendimento em 25/04/2005, quando foram discutidas as seguintes questões: 

a. Metodologia para obtenção da série de vazões regularizadas, principalmente 
em relação à regra operativa de Santa Cecília; 

b. Necessidade de consideração de usos consuntivos; 
c. Interferências resultantes das estruturas previstas à margem esquerda do rio 

Paraíba do Sul; 
d. Necessidade de outorga para intervenções em rios de domínio estadual; 
e. Qualidade da água no trecho de vazão reduzida; 
f. Restrições operativas previstas. 
 

16. Posteriormente, a ANA solicitou estudos complementares que atendessem ao 
disposto na Resolução n° 131, de 2003, e esclarecessem os seguintes aspectos técnicos 
principais, conforme Ofício n° 370/2005/SOC-ANA, de 12 de maio de 2005: 

a. Série de vazões naturais alfuentes e da série de vazões regularizadas, 
considerando-se a Resolução ANA nº 211, de 2003; 

b. Vazões máximas, incluindo a série de vazões em Ilha dos Pombos; 
c. Vazões mínimas no trecho entre a PCH Anta e a UHE Simplício e estudos 

hidrológicos, hidráulicos e de qualidade da água que comprovassem que a 
vazão prevista no trecho de vazão reduzida é suficiente para o atendimento a 
todos os usos de recursos hídricos e à manutenção dos ecossistemas aquáticos. 
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17.  Dois documentos foram encaminhados à ANA: um que buscava atender às 
disposições da Resolução n° 131, de 2003 e outro que visava atender aos estudos 
complementares solicitados. A seguir é apresentado um resumo das análises técnicas 
empreendidas pela ANA. 
 
Intervenções nos Rios de Domínio do Estado de Minas Gerais 
 
18. O AHE Simplício prevê a construção de diques para a formação de reservatórios 
em vales à margem esquerda do rio Paraíba do Sul, por meio do barramento dos rios Tocaia, 
Calçado, Louriçal, Antonina e Peixe, e a canalização do trecho final do rio do Peixe, para 
restituição das vazões desviadas do rio Paraíba do Sul. Os reservatórios têm por objetivo 
manter o nível d’água máximo normal na cota 255 m, para aproveitamento da queda de 115 m 
nas proximidades da confluência do rio Peixe com o rio Paraíba do Sul. 
 
19. Tendo em vista a complexidade das intervenções e a dupla dominialidade 
envolvida, foram realizadas duas reuniões com o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – 
IGAM: a primeira, de caráter técnico, em Brasília e a segunda, de caráter institucional, em 
Belo Horizonte. 
 
20. Nessas reuniões, ficou evidente que as intervenções seriam passíveis de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos, uma vez que haverá alterações de quantidade, 
qualidade e regime das águas de domínio do Estado de Minas Gerais. Tecnicamente, as 
intervenções poderiam ser analisadas pelo IGAM, que possui procedimentos para outorga de 
barragens e demais obras hidráulicas. Juridicamente, o IGAM não poderia emitir declarações 
de reserva de disponibilidade hídrica ou outorgas preventivas, por não haver regulamentação 
estadual, sendo necessária a emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos ao 
interessado. 
 
21. Firmado o entendimento com o IGAM e após consulta à Procuradoria Geral da 
ANA, foi enviado Ofício à ANEEL esclarecendo que a declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica a ser emitida pela ANA não versaria sobre as intervenções em rios de 
domínio estadual, recomendando que a ANEEL se articulasse com o IGAM para obtenção das 
respectivas outorgas de direito de uso de recursos hídricos, de modo a garantir que as 
intervenções pudessem ser implantadas, sem riscos aos procedimentos licitatórios. 
 
Estudos Hidrológicos – Série de Vazões 
 
22. Segundo o EVI, as séries de vazões médias mensais naturais no local do 
aproveitamento (1931 a 1997) foi obtida no SIPOT, versão 4.0. A série de vazões 
regularizadas (1931 a 1996) foi obtida pela soma das vazões naturais incrementais entre Santa 
Cecília, Santana e Sapucaia com as vazões defluentes de Santa Cecília, obtidas por meio da 
simulação do sistema de reservatórios existente na bacia até Santa Cecília, observando-se as 
regras vigentes à época do estudo. 
 
23. Na avaliação das séries, foi constatado que o EVI apresenta duas séries de vazões 
naturais e duas séries de vazões regularizadas distintas, que não respeitavam as atuais regras 
de operação de Santa Cecília e demais reservatórios da bacia, descritas na Resolução n° 211, 
de 2003, da ANA. Assim, foram solicitados estudos complementares que incluíssem a 
metodologia usada na obtenção da série de vazões naturais e regularizadas no local do 
aproveitamento. 
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24. Nos estudos complementares, foi descrita sucintamente a metodologia de 
obtenção da série de vazões naturais, estendida até 2003, disponível no SIPOT. Em reunião 
entre ANA, ANEEL e ONS, realizada em 25/07/2005, ficou esclarecido que a diferença entre 
as séries apresentadas se deve ao fato de que, nos novos estudos e na série disponível na 
versão mais recente do SIPOT foi considerada uma pequena área incremental de 140 km² 
entre a PCH Anta e a UHE Simplício, não considerada nos estudos anteriores. Considerando-
se a pequena diferença de área de drenagem e que as séries de vazões naturais serão revistas 
em breve em toda a bacia, com a conclusão do estudo sobre os consuntivos em elaboração 
pelo ONS, pode-se considerar as séries de vazões naturais adequadas. Portando, a série de 
vazões a ser adotada é a apresentada no item 7.3.2 (Quadro 7-8) da Atualização dos Estudos 
de Viabilidade com extensão dos dados para o período de 1998 a 2003 com os 
correspondentes valores apresentados na tabela A.i-1 do documento Informações Técnicas 
Referentes ao Ofício nº 370/2005/SOC-ANA. 
 
25. Quanto à série de vazões regularizadas, a título de verificação, a ANA gerou uma 
a série de vazões afluentes ao AHE Simplício por meio da simulação da operação dos 
reservatórios da bacia usando o aplicativo Acquanet, aplicando-se as atuais regras e usando as 
séries de vazões naturais disponíveis no SIPOT 2004. A comparação das séries evidencia que, 
no EVI, há uma pequena superestimativa de vazões. Notadamente, nos períodos de estiagem, 
quando a Resolução n° 211, de 2003, prevê a vazão defluente de Santa Cecília de 71 m³/s, 
para preservação dos estoques dos reservatórios a montante, na série usada no EVI são 
adotadas vazões da ordem de 90 m³/s. Outras explicações das diferenças residem no fato de 
que a série de vazões afluentes a Santa Cecília usada no EVI foi gerada por um modelo 
energético, enquanto que a da simulação da ANA foi gerada por um modelo de rede de fluxo, 
buscando atender às regras da Resolução n° 211, de 2003, da ANA. 
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Figura 1 – Permanência das vazões afluentes ao AHE Simplício. 
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Figura 2 – Vazões defluentes de Santa Cecília. 

 
26. A SUM avaliou as séries de vazões apresentadas, por meio da Nota Técnica nº 
3/2005/SUM-ANA, e recomendou a utilização da série de vazões naturais apresentadas no 
item 7.3.2 (Quadro 7-8) da Atualização dos Estudos de Viabilidade com extensão dos dados 
para o período de 1998 a 2003 com os correspondentes valores apresentados na tabela A.i-1 
do documento Informações Técnicas Referentes ao Ofício nº 370/2005/SOC-ANA. Para 
fins da DRDH, também recomendou que fossem aceitas as regras definidas pela Portaria nº 
22, de 1977, do DNAEE, e que nos estudos energéticos subseqüentes sejam incorporadas as 
atuais regras de operação, definidas pela Resolução nº 211, de 2003, da ANA. 
 
27. Considerando-se que a série de vazões regularizadas considera as regras definidas 
pela Portaria nº 22, de 1997, do DANEE, pode-se considerá-las adequadas. Reforça-se a 
recomendação de que, nos estudos subseqüentes sejam incorporadas as atuais regras de 
operação, definidas pela Resolução nº 211, de 2003, da ANA, e os usos consuntivos da água 
estimados pela ANA e ANEEL, conforme Nota Técnica nº 309/2005/SOC-ANA, de 2005. 
Recomenda-se que, como condicionante para conversão da DRDH em outorga, sejam revistas 
as séries de vazões naturais e regularizadas. 
 
Estudos Hidrológicos – Vazões Máximas 
 
28. Nos estudos de cheias do EVI, foi obtida uma série de vazões máximas anuais a 
partir da série de vazões médias diárias naturais no posto Anta G, próximo à barragem da 
PCH, obtida usando-se as séries de vazões observadas em Anta G e naturais em Ilha dos 
Pombos. A vazão decamilenar obtida foi de 6.312 m³/s. O EVI contém estudos de vazão 
máxima provável, que resultaram na vazão de 9.322 m³/s. 
 
29. Comparando-se a série do EVI com a série de vazões observadas em Anta G, 
observa-se, na Figura 3, que, no período de 1931 a 1970 as vazões observadas são superiores 
às naturais obtidas no EVI, o que evidencia uma incoerência. A significativa diferença entre a 
vazão decamilenar e a vazão máxima provável também indica inconsistências no estudo. 
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Figura 3 – Série de vazões máximas anuais observada no posto Anta G e usada no EVI. 

 
 
30. Para fins de verificação, a ANA ajustou diversas distribuições de probabilidade à 
série de vazões observada em Anta G (coeficiente de assimetria = 1,13), obtendo as vazões 
máximas anuais apresentadas na Tabela 3. Aplicando-se o coeficiente de Fuller, foi obtida a 
vazão decamilenar máxima instantânea de 8.498 m³/s, pela distribuição de Gumbel, 
significativamente superior à vazão de 6.312 m³/s obtida no EVI. Assim, considerando-se, 
também, a maior proximidade da vazão máxima provável, recomenda-se que a vazão mínima 
para dimensionamento do vertedor seja fixada em 8.498 m³/s. 
 
 

Tabela 3 – Vazões máximas anuais estimadas por diversas distribuições de probabilidade. 
 

Log-normal Log-Pearson III Exponencial Gumbel EVI
2 0,5000 1.883 1.854 1.780 1.897 1.888

10 0,1000 3.123 3.151 3.106 3.108 2.685
25 0,0400 3.758 3.877 3.861 3.718 3.087
50 0,0200 4.235 4.450 4.432 4.170 3.385

100 0,0100 4.716 5.051 5.003 4.618 3.680
1000 0,0010 6.374 7.298 6.900 6.101 4.657

10000 0,0001 8.169 10.027 8.798 7.581 5.631

Vazão (m³/s)Tempo de 
retorno P (x>X)
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Estudos Hidrológicos - Vazões Mínimas e Remanescentes 
 

31. O AHE Simplício desviará parte considerável das vazões do rio Paraíba do Sul 
por um trecho de 25 km. Às margens desse trecho estão situadas as áreas urbanas das cidades 
de Anta e Sapucaia, além de 34 propriedades rurais. A população total existente é de 8.657 
habitantes. 
 
32. Os usos da água identificados são a captação direta para abastecimento público da 
cidade de Anta, de 25 L/s, e o lançamento de esgotos domésticos não tratados, cuja vazão 
necessária para diluição é de 1,35 m³/s. Cumpre ressaltar que a captação de água e os 
lançamentos de esgotos estão locados à margem direita do rio Paraíba do Sul que, por 
constituir calha secundária, possui características hidráulicas que aumentam os tempos de 
detenção, reduzem as velocidades de fluxo e propiciam a degradação da qualidade da água. 
 
33. O EVI, originalmente, propõe que seja mantida a vazão mínima remanescente de 
63 m³/s no trecho entre a PCH Anta e o canal de fuga da UHE Simplício. No entanto, 
conforme Parecer Técnico n° 4/2005 – SGH/ANEEL, de 2005 (fls. 4 a 7), anteriormente ao 
pedido de declaração de reserva de disponibilidade hídrica, havia sido acordado que a vazão 
mínima remanescente seria de 90 m³/s e, excepcionalmente, 71 m³/s, seguindo a mesma regra 
atualmente em vigor para a definição das vazões a jusante de Santa Cecília. 
 
34. Com base nesse entendimento, foram realizados novos estudos energéticos, 
considerando-se as vazões mínimas remanescentes de 90 m³/s e 71 m³/s, o que resultou na 
recomendação de redução da potência instalada de 337,9 MW para 324 MW, que já constava 
do edital de licitação da concessão de 2001. O aumento da vazão mínima remanescente de 63 
m³/s para 90 m³/s implicaria na redução de energia firme de 213,8 MWmed para 195,1 
MWmed. Entretanto, não foi considerada a possibilidade de se reduzir a vazão mínima 
remanescente de 90 m³/s para 71 m³/s, em condições hidrológicas críticas, o que reduziria a 
perda de energia. 
 
35. Para análise técnica, a ANA solicitou estudos complementares que comprovassem 
que a vazão mínima remanescente é adequada ao atendimento aos usos múltiplos existentes e 
à manutenção de ecossistemas aquáticos. 
 
36. Os estudos complementares apresentados contêm avaliações da qualidade da água 
e estudos hidráulicos do trecho seco. As amostras de qualidade da água coletadas entre 1980 e 
1989 indicam altas concentrações de coliformes fecais e fósforo total e concentrações 
aceitáveis de DBO. Simulações simplificadas do reservatório de Anta mostram que haverá 
redução de cerca de 80% em relação a coliformes fecais e de 90% em relação à DBO, não 
havendo redução expressiva para fósforo e nitrogênio. Como as cargas de poluição das 
cidades de Anta e Sapucaia são reduzidas, não são previstas elevações dos níveis de DBO e 
nutrientes. Em relação a coliformes, é esperado um aumento de 35% no trecho seco, mas 
ficando abaixo dos atuais valores, devido à redução proporcionada pelo reservatório de Anta. 
 
37. Os estudos de qualidade da água foram atualizados em 2001, quando foi realizada 
nova campanha de coleta. Nessa campanha, observou-se a manutenção dos níveis de 
coliformes fecais e nutrientes e o incremento dos níveis de DBO. No entanto, as simulações 
não foram revistas. 
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38. Os estudos hidráulicos mostram, para várias seções transversais, os níveis d’água 
esperados para as vazões de 51 m³/s, 63 m³/s e 90 m³/s e para as cheias de 2,33, 25 e 50 anos 
de tempo de retorno. Verifica-se que, com as vazões de 63 m³/s e de 90 m³/s, em algumas 
seções, haverá áreas de baixa velocidade e alagamento. Notadamente, na seção onde está 
instalada a captação da cidade de Sapucaia, há a necessidade de vazões superiores, a menos 
que a captação seja relocada para a calha principal do rio Paraíba do Sul. 
 
39. Com relação à manutenção de condições ambientais adequadas, constata-se que a 
vazão de 63 m³/s foi obtida pela regra de 80% da vazão mínima média mensal, preconizada 
pela Norma nº 2, do DNAEE, aprovada pela Portaria nº 25, de 17 de agosto de 1984, do 
DANEE e revogada pela Resolução n° 394, de 4 de dezembro de 1998, da ANEEL. 
Entretanto, destaca-se a vazão mínima média mensal usada refere-se à série de vazões 
observadas em Anta G, enquanto que a norma do DNAEE especifica o uso da série de vazões 
naturais. Se fosse aplicada corretamente, essa regra forneceria a vazão mínima remanescente 
de 127,7 m³/s. Por outro lado, a mesma norma dispõe que, no caso de reservatórios em 
cascata (como é o caso) a vazão mínima remanescente seria definida pelo DNAEE. 
Aplicando-se o método de Tennant à vazão média anual regularizada, a vazão mínima 
remanescente seria de 126 m³/s, em condições normais, e 42 m³/s, em condições críticas. 
 
40. Tendo em vista que a vazão mínima remanescente deve atender, além de 
múltiplos usos, às necessidades ambientais e que, embora a vazão de 63 m³/s atenda 
quantitativamente aos usos da água existentes, os estudos apresentados não mostram como as 
condições hidráulicas adversas serão superadas, recomenda-se que seja mantida como vazão 
mínima remanescente a mesma regra atualmente em vigor a jusante de Santa Cecília, ou seja, 
90 m³/s em condições normais e 71 m³/s em condições excepcionais. 
 
41. Recomenda-se, ainda, que, enquanto as intervenções para relocação dos pontos de 
captação e de lançamento de esgotos não for efetuada, seja estabelecido que as vazões 
defluentes da PCH Anta sejam iguais às vazões afluentes. Como condicionante para 
conversão da DRDH em outorga, recomenda-se que sejam aprimorados os estudos de 
qualidade da água do reservatório e do trecho de vazão reduzida, considerando os dados 
medidos mais recentes nas simulações e detalhando o comportamento dos parâmetros de 
qualidade da água. 
 
 
Usos Consuntivos 
 
42. Os usos consuntivos a montante do AHE Simplício foram estimados em trabalho 
conjunto entre a ANA e a ANEEL, conforme Nota Técnica n° 309/2005/SOC-ANA, de 2005, 
de 2005. As avaliações partiram dos estudos constantes do Plano da Bacia, que contém 
cenários de crescimento de consumos de água no período de 2003 a 2007 e 2003 a 2020, 
buscando-se a compatiblização com os estudos do ONS1 e os dados cadastrais disponíveis na 
ANA2. 
 

                                                 
1 ONS (2003). Estimativa das Séries de Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais 
Bacias do Sistema Interligado Nacional. 
2 Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – GESTIN: sistema computacional de recepção e 
armazenamento de declarações de usos da água usado na bacia do rio Paraíba do Sul para fins de implantação da 
cobrança e regularização de usuários de recursos hídricos. 



Página 12 de 14 

Nota Técnica – DRDH / Simplício 12

43. Nas estimativas de consumo urbano, foram usados os dados de população e 
consumo per capita do Plano de Bacia, disponíveis para os anos de 2005, 2010, 2015 e 2020. 
Para o período de 2025 a 2040, foram usadas as taxas de crescimento previstas para o período 
2015 a 2020, aplicando-se, a cada intervalo de 5 anos, um redutor equivalente à relação entre 
as taxas de crescimento dos períodos 2015-2020 e 2010-2015, de forma a se respeitar a 
tendência de redução do crescimento populacional, que busca um patamar de saturação. 
 
44. Nas estimativas de consumo rural, não contempladas no Plano de Bacia, foi 
considerada a população dos municípios inclusos na bacia (proporcionais às áreas), cuja base 
foi o Censo IBGE 2000, admitindo-se sua estagnação para o período 2005-2040. Os 
consumos per capita usados são os mesmos do estudo do ONS e dos estudos do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, coordenados pela Superintendência de Planejamento. 
 
45. Nas estimativas de consumo animal, foram usados os efetivos de rebanhos que 
compõem o BEDA (boi equivalente) do Censo Pecuário Municipal do IBGE, de 1995 a 2001. 
Nas previsões de crescimento, foram usadas as mesmas taxas observadas no período 1995 a 
2001 nos Municípios onde houve crescimento de rebanhos. Nos demais, foi considerado o 
mesmo consumo de 2001 a 2040. 
 
46. Nas estimativas de consumo industrial, foram usados os mesmos valores e taxas 
de crescimento do Plano de Bacia, à exceção da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 
tratada em separado pelo Plano de Bacia. Com base em dados do GESTIN, verificou-se que 
seu coeficiente de retorno é de cerca de 80%, bastante superior ao valor de 46% usado no 
Plano de Bacia. Com isso, as estimativas de consumo tiveram substancial decréscimo. Na 
previsão de crescimento do consumo da CSN, foi usado o valor declarado no GESTIN 
(captação de 8,7 m³/s e consumo estimado de 1,74 m³/s). 
 
47. Nas estimativas de consumo da irrigação, foi considerada a área irrigada na bacia 
constante do censo agropecuário de 1996, de 45.367 ha, a montante do AHE Simplício, e o 
consumo médio unitário da bacia disponível no Plano de Bacia, de 0,2441 L/s/ha. Esse 
consumo unitário é superior aos usados pelo ONS nas estimativas das bacias dos rios Tietê 
(0,175 L/s/ha) e Grande (0,185 L/s/ha). Todavia, os estudos do ONS consideraram apenas os 
métodos de irrigação por aspersão e gotejamento, enquanto que as culturas de arroz irrigado 
da bacia do rio Paraíba do Sul são feitas por inundação, com consumo de água maior. 
 
48. Em relação às previsões de crescimento, o Plano de Bacia antevê um crescimento 
das áreas irrigadas no pólo na região da cidade de Campos, a jusante do AHE Simplício, e um 
decréscimo no pólo na região paulista da bacia, a montante do AHE Simplício, mediante a 
substituição das culturas de arroz pela extração de areia, sendo que a taxa média de 
crescimento da irrigação na bacia seria de 0,85% ao ano.  
 
49. Entretanto, a adoção de um decréscimo nas previsões de consumo para fins de 
declaração de reserva de disponibilidade hídrica implicaria na necessidade de repressão à 
agricultura irrigada, caso as previsões do Plano de Bacia não se confirmassem. Assim, julgou-
se prudente a adoção da taxa de crescimento de 0,85% no período de 1996 a 2010, admitindo-
se a estagnação do consumo no período de 2010 a 2040. 
 
50. A Tabela 4 apresenta os consumos de água previstos no período de 2005 a 2040. 
Recomenda-se que as estimativas de consumo sejam revisadas periodicamente, de modo a 
aproximá-las dos consumos reais.  
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Tabela 4 – Consumos previstos a montante do AHE Simplício. 

 
Demanda 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Urbano 2,40 2,53 2,66 2,77 2,87 2,96 3,04 3,15
Rural 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Criação de animais 0,71 0,77 0,83 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14
Irrigação 11,98 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Industrial 1,75 2,46 2,48 2,51 2,53 2,56 2,59 2,62
TOTAL 17,07 18,49 18,7 18,91 19,09 19,27 19,44 19,64
 
 
CONCLUSÕES 
 
51. Tendo em vista as análises realizadas pelas Superintendências de Usos Múltiplos, 
Planejamento e Outorga e Cobrança, recomenda-se que a declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica referente ao AHE Simplicio contenha as seguintes condições e 
condicionantes: 

a. Ficam reservadas as vazões defluentes de Santa Cecília, somadas às vazões 
naturais incrementais entre Santa Cecília e Santana e a PCH Anta, subtraídas 
das vazões destinadas aos múltiplos usos a montante, definidas pela Tabela 4; 

b. Condições gerais: 
i. Coordenadas geográficas:22º 02’ 00’’de latitude sul e 43º 00’ 00’’ de 

longitude oeste; 
ii. NA máximo normal: 255m; 

iii. NA mínimo normal: 255m; 
iv. Vazão máxima desviada e turbinada na UHE Simplício: 340 m³/s; 
v. Vazão máxima turbinada na PCH Anta: 95 m³/s; 

vi. Vazão de dimensionamento do vertedor: 8.498 m³/s; 
vii. Manutenção das condições adequadas de operação mediante 

monitoramento e controle do assoreamento; 
c. Condições operativas: 

i. As vazões defluentes deverão ser iguais às afluentes até que sejam 
efetuadas as intervenções necessárias ao adequado atendimento às 
captações de água e lançamentos de efluentes, em termos de vazões de 
diluição; 

ii. Vazão remanescente na fase de enchimento: 71 m³/s, compatibilizando-
se com a operação dos demais reservatórios existentes; 

iii. Vazão remanescente na fase de operação: 90 m³/s, em condições 
normais, e 71 m³/s, em condições excepcionais, compatibilizando-se 
com a operação dos demais reservatórios existentes; 

d. Monitoramento: 
i. Vazões afluentes, turbinadas, vertidas e defluentes; 

ii. Níveis d’água a montante e a jusante; 
iii. Parâmetros de qualidade da água, a serem definidos em articulação 

com o órgão ambiental; 
e. Conversão em outorga: 

i. Projeto básico do aproveitamento; 
ii. Revisão da série de vazões naturais; 
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iii. Revisão da série de vazões regularizadas, considerando as regras de 
operação dos reservatórios da bacia e da transposição; 

iv. Estudos de qualidade da água do reservatório; 
v. Estudos de qualidade da água do trecho de vazão reduzida; 

 
 
 
À consideração superior, 
 
 

 
ALAN VAZ LOPES 

Especialista em Recursos Hídricos 
 
 
 
De acordo, 
 
 
 

FRANCISCO LOPES VIANA 
Superintendente de Outorga e Cobrança 

 
 


