
MONITORAMENTO DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E 

ITABAPOANA 

RELATÓRIO HÍDRICO (SETEMBRO/2019) 

Com a definitiva implantação da SALA DE MONITORAMENTO podemos 

acompanhar “online” a vazão do Rio Paraíba do Sul na região do Baixo Paraíba. 

São coletadas as vazões e cotas em pontos estratégicos que influenciam na 

quantidade e qualidade de água que chega à foz. Os dados são dos principais 

afluentes do Rio Paraíba do Sul, do Rio Itabapoana e também da Baixada 

Campista a fim de saber a origem de toda a água de nossa bacia hidrográfica.  

 Na calha do Paraíba do Sul são coletados dados em três pontos, na UEL 

(Usina Hidrelétrica) em Santa Cecília – Barra do Piraí, na estação 58370000, na 

jusante da UHE (Usina Hidrelétrica) de ilha dos Pombos em Carmo – RJ, na 

estação 58653500, e na Ponte Municipal de Campos, na estação 58974000. 

Na margem esquerda do Paraíba, são coletados dados do Rio Paraibuna, 

na UHE Simplício em Chiador – MG, na estação 58612000, do Rio Pomba em 

Santo Antônio de Pádua – RJ, na estação 58790002,do Rio Carangola na PCH 

(Pequena Central Hidrelétrica) em Tombos – MG, na estação 58933000, e do 

Rio Muriaé em Itaperuna – RJ, na estação 58940000.  

Na margem direita do Paraíba, são coletados dados do Rio Piabanha na 

UHE em três Rios, na estação 58442000, do Rio Negro na PCH Euclidelândia, 

na estação 58863500, e do Rio Grande na PCH São Sebastião do Alto, na 

estação 58846800. 

São coletados também os dados das cotas do Rio Macabu, Lagoa da 

Ribeira (Contorno), da Lagoa Feia em Ponta Grossa e Quissamã e do Canal das 

Flechas. Com isso, sabemos a situação desses corpos hídricos que abastecem 

a lagoa Feia, maior reservatório de água doce da bacia, que, em conjunto, 

representam muito para a agricultura, pecuária e pesca da região, além de ser 

fonte de abastecimento de água em alguns municípios. 

Todos dados, vazões e cotas, são coletados em um horário padrão, que 

ficou definido como meia noite, de segunda a domingo. São organizados em 



gráficos e planilhas mensais, para possibilitar o estudo do comportamento e 

influência dessas variações no volume dos corpos hídricos e também a 

qualidade deles. 

A seguir, são apresentados os relatórios semanais do mês de setembro 

de 2019, com gráficos e análises dos dados. Por fim, é apresentada a tabela e 

os gráficos com todos os dados do mês.  

Semana I (SETEMBRO/2019) 

O Gráfico 1 é da primeira semana de setembro de 2019 onde vemos o 

comportamento dos níveis da Lagoa Feia e de seus afluentes. Na semana I, de 

01 ao dia 07, temos os dados de cotas e de vazões apresentados abaixo: 

 

Gráfico 1 – Cotas da semana I 

O Gráfico 1 nos mostra que o Rio Macabu não apresentou grande 

variação do seu nível, obtendo uma média de 7,80 m de cota. 

A Lagoa da Ribeira, também manteve o seu nível praticamente constante. 

Sua cota média no período foi de 2,01 m. 

A Lagoa Feia apresentou cotas superiores em Quissamã, com média de 

2,12 m, em relação a Ponta Grossa, que teve média de 2,09 m (1,5% de 

diferença). Nesse período, a Lagoa Feia teve, uma cota média (média aritmética 

das cotas de Quissamã e de Ponta Grossa) inferior à sua média esperada que é 

2,15 m (número consolidado no GTAMC). 



O Canal das Flechas iniciou o mês com uma baixa cota de 0,40 m devido 

a abertura de 4 comportas no dia 29 de setembro. Do dia 01 para o dia 02 de 

setembro, houve uma queda de 75 %, atingindo 0,10 m. Com o fechamento das 

mesmas no dia 4 seu nível subiu atingindo 1,75 m.  

 

Gráfico 2 – Vazões da Calha Principal do Rio Paraíba do Sul 

Pelo Gráfico 2 na UEL de Santa Cecília (Barra do Piraí) vemos uma 

primeira variação de vazão no início da semana de +7,5%, seguida de um novo 

aumento de 26,6%, do dia 03 para o dia 04 tivemos uma queda de 6,1%. Sua 

média do período foi de 88,96 m³/s (21,5% superior a semana passada). 

 A UHE Ilha dos Pombos Jusante (Carmo -RJ) teve um aumento de 

35,2% no dia 02 em relação ao dia 01 e uma queda de 48,4% do dia 03 para o 

dia 04. A média da vazão do período foi de 279,3 m³/s (22,5% superior/inferior a 

semana passada). 

Na Ponte Municipal, o Rio Paraíba do Sul observou-se uma queda de 59% 

no dia 02 em relação ao dia 01 e um aumento de 7,4% do dia 03 para o dia 04. 

Após, um novo aumento de 9,3% no fim da semana. A sua vazão média no 

período foi de 215,2 m³/s, que está 14,6% abaixo da mínima esperada do rio que 

é 252 m³/s (COHIDRO 2017). 

 



 

Gráfico 3 – Vazões da Margem Esquerda do Rio Paraíba do Sul 

No Gráfico 3 o Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-

MG, mostrou um aumento de 47,7% em sua vazão no dia 02, após, um novo 

aumento de 29% do dia 03 para o dia 04. Esses aumentos foram seguidos de 

duas quedadas de 10 e 44,4% e outro grande aumento de 80% do dia 06 pro dia 

07. A sua média da vazão do período foi de 62,1 m³/s (7,6% superior a semana 

passada). 

O Rio Pomba, em Pádua, teve uma queda de 10,4% no dia 04 em relação 

ao dia 03, seguida de nova queda de 12,3% no dia 06 em relação ao dia 04. Sua 

média da vazão do período foi de 21,5 m³/s (49,3% superior a semana passada). 

No Rio Carangola, na PCH de Tombos-MG, não se observou grandes 

variações de vazão nessa primeira semana. A média do período ficou em 4,3 

m³/s (6,5% inferior a semana passada). 

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, iniciou a semana com duas quedas 

de 17 e 21,1%, do dia 04 para o dia 05 teve um aumento de 13,6% que foi segui 

de nova queda de 12% do dia 05 para o dia 07. A média do período foi de 14,7 

m³/s (32,6% inferior a semana passada). 

 

 



 

Gráfico 4 – Vazões lidas na Margem Direita do Rio Paraíba do Sul 

No Gráfico 4 o Rio Piabanha, em Três Rios, mostrou um grande aumento 

de 79,4% em sua vazão, seguido de uma queda de 14,6%. A média do período 

foi de 12,7 m³/s (15,9% inferior a semana passada). 

O Rio Negro, na PCH Euclidelândia praticamente não apresentou 

variações notáveis em sua vazão nesse período. A média do período foi de 1,05 

m³/s (25% inferior a semana passada). 

No Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, tivemos um aumento da 

vazão de 8,7% do dia 01 para o dia 03. Após, duas consideráveis quedas de 42 

e 57,9%. A média do período foi de 11,3 m³/s (30,1% superior a semana 

passada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana II (SETEMBRO/2019) 

O Gráfico 1 é da segunda semana de setembro de 2019 onde vemos o 

comportamento dos níveis da Lagoa Feia e de seus afluentes. Na semana I, de 

08 ao dia 14, temos os dados de cotas e de vazões apresentados abaixo: 

 

Gráfico 1 – Cotas lidas na semana II de setembro de 2019. 

O Gráfico 1, mostra que o Rio Macabu não apresentou grande variação 

do seu nível, obtendo uma média de 7,83 m de cota. 

A Lagoa da Ribeira, teve pequenas variações, uma queda de 5% do dia 

08 para o 09 e um aumento de 5,2% no dia 12 em relação ao dia. Sua cota média 

no período foi de 1,96 m. 

A Lagoa Feia apresentou cotas superiores em Quissamã, com média de 

2,16 m, em relação a Ponta Grossa, que teve média de 2,07 m (4,17% de 

diferença), durante toda a semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, uma cota 

média (média aritmética das cotas de Quissamã e de Ponta Grossa) inferior à 

sua média esperada que é 2,15 m (número consolidado no GTAMC). 

O Canal das Flechas não apresentou grande variação de seu nível, devido 

a não abertura de nenhuma comporta. Sua cota média, no período, foi de 1,74 

m. 

 

 



 

Gráfico 3 – Vazões lidas na Margem Esquerda do Rio Paraíba do Sul. 

No Gráfico 3, o Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-

MG, teve um aumento de 60,5% no dia 10 em relação ao dia 09 que foi seguido 

de uma queda de 43,5%, logo após foi notada um novo aumento de 15,4% e 

uma queda de 17,8%. A sua média da vazão na semana foi de 44,4 m³/s (28,5% 

inferior a semana passada). 

O Rio Pomba, em Pádua, apresentou uma pequena queda de 11,8% em 

sua vazão no dia 11 em relação ao dia 10. A média ficou em 15,8 m³/s (26,5% 

inferior a semana passada). 

 No Rio Carangola, na PCH de Tombos-MG, teve uma variação de 

cerca de 34% do dia 12 para o dia 13 do mês. A média ficou em 3,9 m³/s (9,3% 

inferior a semana passada). 

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, foi constatado um aumento de 18,4% 

na sua vazão do dia 11 para o dia 11, seguido de uma queda de 25,6% do dia 

12 para o dia 14. A média da vazão foi de a sua média foi de A média ficou em 

12,9 m³/s (12,2% inferior a semana passada). 

 

 



 

Gráfico 4 – Vazões da Margem Direita do Rio Paraíba do Sul. 

No Gráfico acima, o Rio Negro, na PCH Euclidelândia, apresentou uma 

queda de 28,6% do dia 11 para o dia 13 de setembro, seguida de um aumento 

de 26,7% no final da semana. A sua vazão média foi de cerca de 0,96 m³/s (8,6% 

inferior a semana passada). 

No Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, tivemos uma queda de 

vazão de 45,9% e outra queda de 33,8% no dia 11 em relação ao dia 10. Após, 

ua aumento de 50% do dia 12 para o dia 13 que foi seguido de nova queda de 

33,8%. A média do período foi de 1,79 m³/s (84,1% inferior a semana passada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana III (SETEMBRO/2019) 

O gráfico 1 é da segunda semana de setembro de 2019 onde vemos o 

comportamento dos níveis da Lagoa Feia e de seus afluentes. Na semana III, de 

15 ao dia 21, temos os dados de cotas e de vazões apresentados abaixo: 

 

Gráfico 1 – Cotas da semana III de setembro de 2019. 

No Gráfico 1, foi constatado que o Rio Macabu praticamente não 

apresentou variação do seu nível nessa primeira semana, tendo uma média de 

7,75 m. 

A Lagoa da Ribeira, também manteve o seu nível praticamente constante 

durante essa semana. Sua cota média no período foi de 2,00 m. 

A Lagoa Feia apresentou cotas superiores em Quissamã, com média de 

2,12 m, em relação a Ponta Grossa, que teve média de 2,05 m (3,3% de 

diferença), durante toda a semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, uma cota 

média (média aritmética das cotas de Quissamã e de Ponta Grossa) inferior à 

sua média esperada que é 2,15 m (número consolidado no GTAMC). 

O Canal das Flechas não apresentou grande variação de seu nível, devido 

a não abertura de nenhuma comporta. Teve uma variação pequena de 4,6% em 

do dia 19 para o dia 20. Sua cota média, no período, foi de 1,71 m. 

 



 

Gráfico 3 – Vazões da Margem Esquerda do Rio Paraíba do Sul. 

No gráfico 3, o Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-

MG, teve uma queda de 16,7% em sua vazão no dia 16, seguido de um aumento 

de 17,8% e uma nova queda de 30,2% dia 17 para o dia 19. No dia 20, 

apresentou outro aumento de cerca de 37,8% seguido de queda de 27,4%. A 

sua média da vazão na semana foi de 46,0 m³/s (3,5% superior a semana 

passada). 

 O Rio Pomba, em Pádua, não apresentou uma queda de 23,3% no dia 18 

em relação ao 17 e um aumento de 41,7% no final da semana. Sua média da 

vazão na semana foi de 13,5 m³/s (14,5% inferior a semana passada). 

 No Rio Carangola, na PCH de Tombos-MG, não se teve grandes 

variações de vazão nessa primeira semana. A média ficou em 2,7 m³/s (30,7% 

inferior a semana passada). 

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, foi constatado uma queda de vazão de 50% 

do dia 17 ao dia 19 de setembro, que foi seguida por um grande aumento de 

140% e uma queda de 26,1% do dia 19 ao dia 20. A média da vazão foi de cerca 

de 8,9 m³/s (31,0% inferior a semana passada).  

 

 



 

Gráfico 4 – Vazões da Margem Direita do Rio Paraíba do Sul. 

No gráfico acima, no Rio Negro, na PCH Euclidelândia vemos uma queda 

de 11,8% no primeiro dia da semana. Do dia 18 para o dia 19 uma nova queda 

de 22,3% que foi seguida de um aumento de 28,8% e de outra queda de 11,8%. 

A média do período foi de 0,8 m³/s (16,6% inferior a semana passada). 

O Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, apresentou um aumento 

de 50% do dia 15 para o dia 16, que foi seguido de uma queda de 33,8% e um 

novo aumento de 50%. No dia 20, foi notado um aumento de 16,9% em relação 

ao dia anterior. A sua vazão média foi de cerca de 1,7 m³/s (5,0% inferior a 

semana passada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana IV (SETEMBRO/2019) 

O gráfico abaixo é da segunda semana de setembro de 2019 onde vemos 

o comportamento dos níveis da Lagoa Feia e de seus afluentes. Na semana IV, 

de 22 ao dia 28, temos os dados de cotas e de vazões apresentados abaixo: 

 

Gráfico 1 – Cotas da semana IV de setembro de 2019. 

No Gráfico 1, foi constatado que o Rio Macabu praticamente não 

apresentou variação do seu nível nessa primeira semana, tendo uma média de 

7,77 m. 

A Lagoa da Ribeira, também manteve o seu nível praticamente constante 

durante essa semana. Sua cota média no período foi de 2,00 m. 

A Lagoa Feia apresentou cotas inferiores em Quissamã, com média de 

2,07 m, em relação a Ponta Grossa, que teve média de 2,09 m, durante toda a 

semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, uma cota média (média aritmética 

das cotas de Quissamã e de Ponta Grossa) um pouco superior à sua média 

esperada que é 2,15 m (número consolidado no GTAMC). 

O Canal das Flechas não apresentou grande variação de seu nível, devido 

a não abertura de nenhuma comporta. Sua cota média, no período, foi de 1,72 

m. 

 



 

Gráfico 3 – Vazões da Margem Esquerda do Rio Paraíba do Sul. 

No Gráfico 3, o Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-

MG, teve um aumento de 64,8% em sua vazão do dia 25 para o dia 26, após, 

uma queda de 21,3% que foi seguida de um aumento d 25,3%. A sua média da 

vazão na semana foi de 47,9 m³/s (4,0% superior a semana passada). 

 O Rio Pomba, em Pádua, apresentou uma queda de 25,1% em sua vazão 

do dia 22 para o dia 22 de setembro e uma nova queda no dia 26 de 21,1% em 

relação ao dia 25, que foi seguida de um aumento de 27,3%. Sua média da vazão 

na semana foi de 12,8 m³/s (5,2% inferior a semana passada). 

 No Rio Carangola, na PCH de Tombos-MG, não se teve grandes 

variações de vazão nessa primeira semana. A média ficou em torno de 3,5 m³/s 

(22,8% superior a semana passada). 

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, foi constatado uma queda de vazão de 40% 

do dia 23 ao dia 24 de setembro. Após, um aumento de 60,9% no dia 27 que foi 

seguido de um novo aumento de 133,8%. A média da vazão foi de cerca de 7,3 

m³/s (17,9% inferior a semana passada).  

 

 



 

Gráfico 4 – Vazões de Água da Margem Direita do Rio Paraíba do Sul. 

No gráfico 4, o Rio Negro, na PCH Euclidelândia teve um certo aumento 

de vazão de 23,5% do dia 24 para o dia 25 que foi seguido de uma queda de 

9,5%. Após, do dia 26 para o dia 27 houve um grande aumento de cerca de 

109% na vazão. A média do período foi de 1,2 m³/s (33,3% superior a semana 

passada). 

O Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, apresentou um aumento 

de 16,9% no dia 23 em relação ao dia 22, após, foi constatado um novo aumento 

de 25,7% do dia 27 para o dia 28 do mês. A sua vazão média foi de cerca de 2,2 

m³/s (22,7% superior/inferior a semana passada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelas e Gráficos Mensais (SETEMBRO/2019) 

 

 

A média da cota da Lagoa Feia (Ponta Grossa) no mês foi de 2,08 m, que 

é 3,25% menor que a sua cota média de 2,15 m (GTAMC).  

A média da cota da Lagoa Feia (Quissamã) no mês foi de 2,12 m, que é 

1,40% menor que a sua cota média de 2,15 m (GTAMC). A diferença entre as 

cotas médias da Lagoa Feia (Ponta Grossa x Quissamã) no mês foi de 0,04 m. 

Acredita-se que essa diferença se deve ao fator vento. 

Setembro

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

15/set

16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Tabela de cotas (Setembro/2019) - Comitê Baixo Paraíba e Itabapoana

Rio Macabu 

(Macabuzinho)

Lagoa de Cima       

(Yatch Club)

Lagoa da Ribeira 

(Contorno)

Lagoa Feia         

(Estação 

CEDAE/Quissamã)

Lagoa Feia                   

(Ponta Grossa)
Canal das Flechas

Rio Paraíba do Sul 

(Ponte Municipal de 

Campos)

COTAS (m) COTAS (m) COTAS (m) COTAS (m) COTAS (m) COTAS (m) COTAS (m)

7.84 3,10 2,02 2,21 2,10 0,40 3,54

7.80 3,10 2,01 2,13 2,12 0,10 3,48

7.80 3,06 2,01 2,13 2,08 1,75 3,45

7.80 3,06 2,00 2,13 2,08 1,77 3,52

7,80 3,07 2,00 2,07 2,10 1,77 3,53

7,80 3,07 2,00 2,07 2,08 1,73 3,51

7,80 3,07 2,00 2,07 2,08 1,73 3,59

7,86 3,14 2,00 2,07 2,08 1,73 3,55

7,86 3,14 1,90 2,19 2,06 1,73 3,55

7,86 3,14 1,90 2,19 2,06 1,72 3,53

7,86 3,14 1,90 2,19 2,04 1,72 3,42

7,80 3,02 2,00 2,15 2,04 1,75 3,45

7,80 3,02 2,00 2,15 2,13 1,75 3,45

7,80 3,02 2,00 2,15 2,08 1,75 3,51

7,80 3,02 2,00 2,15 2,08 1,75 3,47

7,75 3,02 2,00 2,14 2,06 1,72 3,45

7,75 3,02 2,00 2,14 2,04 1,72 3,43

7,75 3,02 2,00 2,14 2,04 1,72 3,47

7,74 3,02 2,00 2,10 2,08 1,75 3,43

7,74 3,02 2,00 2,10 1,96 1,67 3,40

7,74 3,00 2,00 2,10 2,08 1,67 3,44

7,74 3,00 2,00 2,10 2,08 1,67 3,47

7,76 3,00 2,00 2,01 2,12 1,70 3,42

7,76 3,00 2,00 2,01 2,06 1,70 3,37

7,76 3,00 2,00 2,01 2,06 1,70 3,47

7,80 3,00 2,00 2,12 2,08 1,75 3,40

7,80 3,00 2,00 2,12 2,10 1,77 3,48

7,80 3,20 2,00 2,12 2,12 1,77 3,44

7,80 3,20 2,00 2,12 2,12 1,77 3,53

8,02 3,28 2,00 2,15 2,14 1,75 3,77



A cota da Ribeira sofreu pequenas variações no mês. O rio Macabu não 

apresentou quase nenhuma diferença considerável em sua cota. 

 

 

Os dados de vazão em Santa Cecília não apresentaram diferença no mês. 

Houve variações nas vazões em Ilha dos Pombos. Possivelmente devido 

as manobras feitas na PCH. Apresentou média de 279,26 m³/s. 

Na ponte municipal tivemos uma média de vazão mensal de 211,4 m³/s 

que está 16,11% abaixo da média esperada do rio que é 252 m³/s (COHIDRO 

2017). 

No mês de setembro não foi possível a análise de todo o período na calha 

principal do Rio paraíba, devido a falta de dados em algumas semanas nos 

referidos locais. 

Setembro

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

15/set

16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Tabela de vazões (Setembro/2019)                             

Rio Paraíba do Sul - Calha Principal

UEL Santa Cecília 

(Barra do Piraí)

UHE Ilha dos Pombos 

Jusante (Carmo -RJ)

Rio Paraíba do Sul 

(Ponte Municipal de 

Campos)

VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

71,70 210,65 218,44

77,30 284,90 205,55

97,90 284,90 199,28

91,90 298,37 214,09

96,40 298,37 216,26

96,40 298,37 216,26

- - 236,38

- - 231,82

- - 214,09

- - 225,07

- - 187,10

- - 209,79

- - 195,17

- - 211,94

- - 211,94

- - 189,10

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



 

 

No rio Paraibuna tivemos uma média de vazão no mês de cerca de 52,4 

m³/s, que foi 1,5% inferior ao mês passado que foi de 53,2 m³/s. 

No rio Pomba houve uma média de vazão no mês de cerca de 16,8 m³/s, 

que foi 0,6% inferior ao mês passado que foi de 16,9 m³/s. 

No rio Carangola houve uma média de vazão no mês de cerca de 3,8 m³/s, 

que foi 19,1% inferior ao mês passado que foi de 4,7 m³/s. 

Setembro

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

15/set

16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Tabela de vazões (Setembro/2019)                                                           

Rio Paraíba do Sul - Margem Esquerda

Rio Paraibuna        

(UHE 

Simplício/Chiador - 

MG)

Rio Pomba                    

(S. A. de Pádua)

Rio Carangola      

(PCH Tombos - 

MG/Jusante)

Rio Muriaé   

(Itaperuna)

VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

44,00 24,56 4,32 19,94

65,00 24,56 4,32 16,60

62,00 24,56 4,32 13,08

80,00 22,04 4,32 12,54

72,00 20,36 4,32 14,20

40,00 17,84 4,32 13,63

72,00 17,00 4,20 12,54

40,00 17,00 4,32 13,63

43,00 17,00 4,32 13,08

69,00 17,00 4,32 12,54

39,00 14,93 4,32 12,54

45,00 14,93 4,32 14,78

37,00 14,93 2,85 12,54

38,00 14,93 2,80 11,01

54,00 14,93 2,76 11,01

45,00 14,93 2,67 10,53

53,00 14,93 2,85 9,16

45,00 11,48 2,85 4,50

37,00 10,79 2,71 10,79

51,00 11,48 2,62 7,90

37,00 16,31 2,49 8,31

39,00 16,31 2,49 7,51

38,00 12,17 2,49 7,51

36,00 12,17 2,49 4,50

37,00 12,80 3,18 4,50

61,00 10,10 3,04 4,22

48,00 12,86 3,84 6,76

76,00 12,86 7,15 15,98

87,00 29,36 6,83 29,52

81,00 28,37 5,65 26,91



No rio Muriaé houve uma média de vazão no mês de cerca de 12,1 m³/s, 

que foi 45,2% inferior ao mês passado que foi de 22,1 m³/s. 

 

 

No rio Negro tivemos uma média de vazão no mês de cerca de 1,13 m³/s, 

que foi 15,0% inferir /superior ao mês passado que foi de 1,33 m³/s. 

No rio Grande tivemos uma média de vazão no mês de cerca de 4,15 m³/s, 

que foi 2,35% inferir /superior ao mês passado que foi de 4,25 m³/s. 

 

Setembro

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

15/set

16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Tabela de vazões (Setembro/2019)                             

Rio Paraíba do Sul - Margem Direita

Rio Piabanha          

(Três Rios)

Rio Negro (PCH 

Euclidelândia - 

Jusante)

Rio Grande (PCH São 

Sebastião d Alto 

Jusante)

VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

13,07 1,15 15,08

13,07 1,15 16,06

23,50 0,95 16,39

18,54 1,05 14,09

18,54 1,05 9,51

18,54 1,05 4,03

0,95 4,03

1,05 3,40

1,05 1,83

1,05 1,83

1,05 1,21

0,85 1,21

0,75 1,83

0,95 1,21

0,95 1,21

0,85 1,83

0,85 1,21

0,85 1,83

0,66 1,83

0,85 2,14

0,75 2,14

0,85 1,83

0,85 2,14

0,85 2,14

1,05 2,14

0,95 2,14

1,99 2,14

1,99 2,69

3,39 3,59

2,26 1,83



Abaixo vemos o mapa da localização dos pontos de monitoramento 

selecionados pela equipe da sala de monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, que buscou abranger toda a bacia e também a calha principal do 

Paraíba do Sul e a do Itabapoana para que tenhamos o “balanço das águas” e, 

também, estimar com base nesses dados qual a bacia mais influente no 

abastecimento de água, no período de chuvas e de estiagem, de nossa bacia, 

principalmente na sua foz. 

 


