
RELATÓRIO HÍDRICO (JULHO/2019) 

Com o objetivo do monitoramento da vazão do Rio Paraíba do Sul na 

região do Baixo Paraíba do Sul, são coletadas as vazões em pontos estratégicos 

que influenciam na vazão do rio nessa área. Assim, são coletados os dados das 

vazões dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul.  

 A margem esquerda do Paraíba, são coletados os dados do Rio 

Paraibuna na UHE Simplício em Chiador - MG, do Rio Pomba em Santo Antônio 

de Pádua - RJ, do Rio Carangola na PCH em Tombos – MG e do Rio Muriaé em 

Itaperuna – RJ.  

A margem direita do Paraíba, são coletados os dados do Rio Piabanha na 

UHE em três Rios, do Rio Negro na PCH Euclidelândia e do Rio Grande na PCH 

São Sebastião do Alto. 

O Paraíba do Sul por sua vez, tem vazões coletadas em três pontos, na 

UEL em Santa Cecília – Barra do Piraí, na jusante da UHE de ilha dos Pombos 

em Carmo – RJ e na Ponte Municipal de Campos. Esses rios são de extrema 

importância para o abastecimento de água das regiões norte e noroeste 

fluminense. 

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

Ribeira (Contorno),  da Lagoa Feia nas cidades de Ponta Grossa e Quissamã, e 

do Canal das Flechas, afim do monitoramento e controle desses canais e lagos, 

que são de grande importância para a agricultura, pecuária e pesca da região, 

além do 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 sexta, e são separados em 

semanas de cada mês, afim do estudo do comportamento e influência das 

variações dos resultados obtidos. 

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

2019, com gráficos e análises dos dados obtidos. Além disso, também é 

apresentada a tabela com todos os dados do referido mês com os gráficos 

mensais de evolução dos dados. 



Semana I (JULHO/2019) 

Esse relatório apresenta essas cotas e vazões da primeira semana de 

julho do ano de 2019, demonstrando e comparando esses dados dos rios, lagos 

e canais citados. Na semana I de julho de 2019, abrangendo o período do dia 01 

ao dia 08 desse mês, temos os dados de cotas e de vazões da calha principal e 

dos afluentes do Rio Paraíba do Sul apresentados nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Cotas de Água da semana I de julho 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 

7,86 m. 

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

durante essa segunda semana do mês. Sua cota média no período foi de 2,09 

m. 

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

2,28 m, em relação a Ponta Grossa, com média de 2,17 m, durante toda a 

semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, em ambos os lados uma cota média 

superior à sua média esperada que é 2,15 m. 

O Canal das Flechas não apresentou durante a semana grandes 

variações de nível, muito devido a não abertura de nenhuma comporta. Sua cota 

média foi de 1,93 m. 



 

Gráfico 2 – Vazões de Água da Calha Principal do Rio Paraíba do Sul. 

 No gráfico 2, é constatado que na calha principal do Rio Paraíba do Sul, 

tivemos algumas variações durante a primeira semana de julho. 

 A UEL Santa Cecília (Barra do Piraí) não teve grandes variações de 

vazão, sendo notável somente um aumento do dia 5 para o dia 6 de julho de 

17,9%. Sua média foi de 73,7 m³/s. 

 A UHE Ilha dos Pombos Jusante (Carmo -RJ) teve algumas consideráveis 

variações de vazão, primeiro um aumento de cerca de 65% do dia 1 para o dia 

3 de julho, seguido de uma queda de 22,6%, logo após novo aumento de 20,4% 

e uma queda de 34,2%. A média da vazão semanal foi de 218,5 m³/s. 

Na Ponte Municipal, em Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul 

iniciou a semana com uma queda de 16,2%, que foi seguida de um aumento de 

14,6%. Após, foi notada nova queda de cerca de 11,1% e um aumento de 

11,5% A sua vazão média no período foi de 231,8 m³/s, que está abaixo da 

média esperada do rio que é 252 m³/s. 

 



 

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

No gráfico 3, é observado as variações que os afluentes na margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-MG, teve um 

aumento de 20,6% em sua vazão no primeiro dia da semana, seguido de uma 

queda de 15,8% do dia 2 ao dia 4 de julho. Do dia 4 ao dia 6 foi constatado um 

aumento de 17,2% e após uma queda de 6,7%. A sua média da vazão na 

semana foi de 70 m³/s. 

 O Rio Pomba, em Pádua, teve um aumento de 27,6% em sua vazão do 

dia 1 para o dia 3 de junho e uma pequena queda de 3,1% do dia 6 para o dia 7. 

Sua média da vazão na semana foi de 28,5 m³/s. 

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

variações de vazão nessa primeira semana. A média ficou em 5,9 m³/s. 

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, foi constatado no primeiro dia de julho um 

aumento de 10,8% na sua vazão, seguido de uma queda de 21,8% que ocorreu 

do dia 2 ao dia 4. Após, foi notado um grande aumento do dia 4 para o dia 6 de 

cerca de 46,2%. A média da vazão foi de a sua média foi de 22 m³/s.  

 

 



 

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

No gráfico 4, é observado as variações que os afluentes na margem direita 

do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Piabanha, em Três Rios, teve um pequeno aumento no primeiro dia 

de 7,4%, que foi seguido de uma queda de 5,5%. No último dia da semana se 

constatou um aumento de 34.2%, a média das vazões foi de 14,5 m³/s. 

O Rio Negro, na PCH Euclidelândia, apresentou um aumento de vazão 

de cerca de 14,7% no início da semana, depois uma queda de 27,6%, seguida 

de novamente um aumento de 58,7% e uma queda de 7%. A sua vazão média 

foi de cerca de 1,64 m³/s. 

No Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, tivemos dois aumentos 

de vazão no início da semana de 14,7% e de 44,8%. Após, uma queda de 13,9%, 

seguida de novo aumento de 41,1%. A média do período foi de 6,14 m³/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana II (JULHO/2019) 

Esse relatório apresenta essas cotas e vazões da segunda semana de 

julho do ano de 2019, demonstrando e comparando esses dados dos rios, lagos 

e canais citados. Na semana II de julho de 2019, abrangendo o período do dia 

08 ao dia 14 desse mês, temos os dados de cotas e de vazões da calha principal 

e dos afluentes do Rio Paraíba do Sul apresentados nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Cotas de Água da semana II de julho 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 

7,85 m. 

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

durante essa segunda semana do mês. Sua cota média no período foi de 2,08 

m. 

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

2,28 m, em relação a Ponta Grossa, com média de 2,16 m, durante toda a 

semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, em ambos os lados uma cota média 

superior à sua média esperada que é 2,15 m. 

O Canal das Flechas não teve grandes variações de nível, muito devido a 

não abertura de nenhuma comporta. Sua cota média foi de 1,93 m. 



 

Gráfico 2 – Vazões de Água da Calha Principal do Rio Paraíba do Sul. 

 No gráfico 2, é constatado que na calha principal do Rio Paraíba do Sul, 

tivemos algumas variações durante a segunda semana de julho. 

 A UEL Santa Cecília (Barra do Piraí) não teve grandes variações de 

vazão, sua média foi de 72,5 m³/s. 

 A UHE Ilha dos Pombos Jusante (Carmo -RJ) teve algumas consideráveis 

variações de vazão, primeiro um aumento de 51,4% do, seguido de uma queda 

de 52,2%. Após, um grande aumento de 82,9% do dia 11 para o dia 13 de julho 

e uma queda de 24,5%. A média da vazão semanal foi de 220 m³/s. 

Na Ponte Municipal, em Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul 

iniciou a semana com uma pequena queda de 5,1%, que foi seguida de um 

aumento de 16,4%. Após, foi observada outra queda de cerca de 11,2% do dia 

10 para o dia 12 do mês. A sua vazão média no período foi de 221,5 m³/s, que 

está abaixo da média esperada do rio que é 252 m³/s. 

 



 

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

No gráfico 3, é observado as variações que os afluentes na margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-MG, teve uma 

queda de 22,5% em sua vazão no primeiro dia da semana, seguido de um 

aumento de 22,6%, logo após foi notada uma queda de 15,8%. A sua média da 

vazão na semana foi de 67 m³/s. 

 O Rio Pomba, em Pádua, apresentou uma queda de 38,3% em sua vazão 

do dia 10 para o dia 11 de junho, seguida de um aumento de 55,8% do dia 11 

para o dia 13. Sua média da vazão na semana foi de 22,7 m³/s. 

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

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

 No Rio Muriaé, em Itaperuna, foi constatado no primeiro dia da semana 

um aumento de 21,9% na sua vazão, seguido de uma queda de 25,8% e um 

novo aumento de 22,9%. A média da vazão foi de a sua média foi de 23,3 m³/s.  

 

 



 

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

No gráfico 4, é observado as variações que os afluentes na margem direita 

do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Piabanha, em Três Rios, teve uma pequena queda no primeiro dia 

da segunda semana de 7,2% e outra queda de 11,7% no último. A média das 

vazões foi de 13,7 m³/s. 

O Rio Negro, na PCH Euclidelândia, apresentou grandes aumentos 

durante a semana de 25,7%, 61,3% e 44,8% como mostra no gráfico. No último 

dia tivemos uma pequena queda de 4,5%. A sua vazão média foi de cerca de 

1,5 m³/s. 

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

vazão no início da semana de 40,6% do dia 8 ao dia 10, seguida de um aumento 

de 27,8% do dia 10 ao dia 12 de julho e de uma nova queda de 34,8% do dia 12 

ao dia 14. A média do período foi de 4,7 m³/s. 

 

 

 

 

 

 

 



Semana III (JULHO/2019) 

Esse relatório apresenta essas cotas e vazões da terceira semana de 

julho do ano de 2019, demonstrando e comparando esses dados dos rios, lagos 

e canais citados. Na semana III de julho de 2019, abrangendo o período do dia 

15 ao dia 21 desse mês, temos os dados de cotas e de vazões da calha principal 

e dos afluentes do Rio Paraíba do Sul apresentados nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Cotas de Água da semana III de julho 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 

7,87 m. 

A Lagoa da Ribeira, manteve o seu nível constante durante essa segunda 

semana do mês, com cota de 2,08 m. 

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

2,26 m, em relação a Ponta Grossa, com média de 2,18 m, durante toda a 

semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, em ambos os lados uma cota média 

superior à sua média esperada que é 2,15 m. 

O Canal das Flechas não teve nenhuma variação de cota durante a 

semana, muito devido a não abertura de nenhuma comporta. Seu nível constante 

foi de 1,92 m. 



 

Gráfico 2 – Vazões de Água da Calha Principal do Rio Paraíba do Sul. 

 No gráfico 2, é constatado que na calha principal do Rio Paraíba do Sul, 

tivemos algumas variações durante a segunda semana de julho. 

 A UEL Santa Cecília (Barra do Piraí) não teve grandes variações de 

vazão, sua média foi de 72,5 m³/s. 

 A UHE Ilha dos Pombos Jusante (Carmo -RJ) teve algumas variações de 

vazão, primeiro um aumento de 11,3%, seguido de uma queda de 13,6%. Após, 

uma nova queda de 11,4% do dia 19 para o dia 20 de julho e um aumento de 

5,6%. A média da vazão semanal foi de 204,4 m³/s. 

Na Ponte Municipal, em Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul 

se observou no início da semana com uma pequena queda de 4,8% e uma 

outra queda de cerca de 6,8% do dia 19 ao dia 21 de julho. A sua vazão média 

no período foi de 220,1 m³/s, que está abaixo da média esperada do rio que é 

252 m³/s. 

 



 

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

No gráfico 3, é observado as variações que os afluentes na margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-MG, teve uma 

queda de 24,2% em sua vazão no primeiro dia da semana, seguido de um 

aumento de 57,4%. Após isso, foi notada uma queda de 41,1 % do dia 19 ao dia 

21 de julho. A sua média da vazão na semana foi de 62,6 m³/s. 

 O Rio Pomba, em Pádua, não apresentou grandes variações no início da 

semana, tenso somente uma queda de 33,7% em sua vazão do dia 19 para o 

dia 20 de junho, seguida de um aumento de 33,1%. Sua média da vazão na 

semana foi de 23,2 m³/s. 

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

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

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

23,7% do dia 15 ao dia 17 de julho e um aumento de 27,4% do dia 19 ao dia 21. 

A média da vazão foi de cerca de 21,1 m³/s.  

 

 



 

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

No gráfico 4, é observado as variações que os afluentes na margem direita 

do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Piabanha, em Três Rios, teve um aumento de 11,3% do dia 16 ao 

dia 18 de julho, que foi seguido de uma queda de 10,1%. Após, foi notada uma 

queda de 7,3% do dia 20 para o dia 21. A média das vazões no período foi de 

12,6 m³/s. 

No Rio Negro, na PCH Euclidelândia, tivemos um certo aumento de vazão 

no dia 16 de julho e uma queda de 24,6% do dia 19 ao dia 21 de julho. A média 

do período foi de 1,2 m³/s. 

O Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, apresentou duas quedas 

no início da semana, de 15,9% do dia 15 ao dia 17 de julho e outra de 17,9% 

logo após. A sua vazão média foi de cerca de 4,9 m³/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana IV (JULHO/2019) 

Esse relatório apresenta essas cotas e vazões da quarta semana de julho 

do ano de 2019, demonstrando e comparando esses dados dos rios, lagos e 

canais citados. Na semana IV de julho de 2019, abrangendo o período do dia 22 

ao dia 28 desse mês, temos os dados de cotas e de vazões da calha principal e 

dos afluentes do Rio Paraíba do Sul apresentados nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Cotas de Água da semana IV de julho 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 

7,87 m. 

A Lagoa da Ribeira, manteve o seu nível constante durante essa segunda 

semana do mês, com cota de 2,05 m. 

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

2,30 m, em relação a Ponta Grossa, com média de 2,18 m, durante toda a 

semana. Nesse período, a Lagoa Feia teve, em ambos os lados uma cota média 

superior à sua média esperada que é 2,15 m. 

O Canal das Flechas não teve nenhuma variação de cota durante a 

semana, muito devido a não abertura de nenhuma comporta. Seu nível constante 

foi de 1,92 m. 

 



 

Gráfico 2 – Vazões de Água da Calha Principal do Rio Paraíba do Sul. 

 No gráfico 2, é constatado que na calha principal do Rio Paraíba do Sul, 

tivemos algumas variações durante a segunda semana de julho. 

 A UEL Santa Cecília (Barra do Piraí) não teve grandes variações de 

vazão, sua média foi de 72,3 m³/s. 

 A UHE Ilha dos Pombos Jusante (Carmo -RJ) teve algumas variações de 

vazão, primeiro uma queda de 37,4%, seguida de um aumento de 32,2%. Após, 

uma nova queda de 28,9% e um grande aumento de 72,7% do dia 26 para o dia 

28 de julho. A média da vazão semanal foi de 199,1 m³/s. 

Na Ponte Municipal, em Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul 

se observou uma pequena queda de 5,9% no dia 24 de julho, seguida de um 

pequeno aumento de 3,4%. A sua vazão média no período foi de 215,3 m³/s, 

que está abaixo da média esperada do rio que é 252 m³/s. 

 



 

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

No gráfico 3, é observado as variações que os afluentes na margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Paraibuna, na UHE Simplício na cidade de Chiador-MG, teve um 

aumento de 44,2% em sua vazão no primeiro dia da semana, após, um novo 

aumento de 11,1% no dia 24. Após isso, foi notada uma queda de 39,4% do dia 

26 para o dia 27 de julho, seguida de um aumento de 55,3%. A sua média da 

vazão na semana foi de 61,3 m³/s. 

 O Rio Pomba, em Pádua, não apresentou uma queda de 9,6% em sua 

vazão do dia 23 para o dia 24 de junho, seguida de um aumento de 53,3%. Do 

dia 25 ao dia 27 o rio teve um aumento de 17,6%. Sua média da vazão na 

semana foi de 17,6 m³/s. 

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

variações de vazão nessa primeira semana. A média ficou em torno de 5,0 m³/s. 

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

24,9% do dia 24 ao dia 25 de julho e um aumento de 24,4% do dia 27 ao dia 28. 

A média da vazão foi de cerca de 19,8 m³/s.  

 

 



 

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

No gráfico 4, é observado as variações que os afluentes na margem direita 

do Rio Paraíba do Sul tiveram durante a primeira semana de julho. 

O Rio Piabanha, em Três Rios, teve dois aumentos de 17,6% e 8,3% no 

início da semana, que foram seguidos de uma queda de 8,5%. Após, foi notada 

uma queda de 8,3% do dia 27 para o dia 28. A média das vazões no período foi 

de 11,8 m³/s. 

No Rio Negro, na PCH Euclidelândia, tivemos um certo aumento de vazão 

de 26,1% no início da semana e uma queda de 14,3% do dia 26 ao dia 27 de 

julho. A média do período foi de 1,5 m³/s. 

O Rio Grande, na PCH São Sebastião de Alto, apresentou uma queda no 

início da semana, de cerca de 15%, após, não foi notada variações 

consideráveis. A sua vazão média foi de cerca de 3,5 m³/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelas e Gráficos Mensais (JULHO/2019) 

 

 

 

 

 

 

Julho

01/jul

02/jul

03/jul

04/jul

05/jul

06/jul

07/jul

08/jul

09/jul

10/jul

11/jul

12/jul

13/jul

14/jul

15/jul

16/jul

17/jul

18/jul

19/jul

20/jul

21/jul

22/jul

23/jul

24/jul

25/jul

26/jul

27/jul

28/jul

29/jul

30/jul

31/jul

Rio Macabu 

(Macabuzinho)

Lagoa Feia         

(Estação 

CEDAE/Quissamã): 

Lagoa da Ribeira 

(Contorno)

Rio Paraíba do Sul 

(Ponte Municipal de 

Campos): 

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

7,86

1,902,142,272,107,86 - 4,74

2,142,272,10-

Lagoa Feia                   

(Ponta Grossa)
Canal das Flechas

COTAS (m)

Lagoa de Cima       

(Yatch Club)

7,86 4,77

2,14

4,66

2,272,10-7,86

1,92

1,92

2,282,09-7,86

1,96

4,70

2,162,282,09-

-7,86

4,80

2,182,282,09-7,86 4,68

2,16

4,79

2,182,282,09-7,86 4,69

2,202,282,09

4,79

2,182,282,09-7,86

2,282,09-7,84

4,64

2,182,282,09-7,86

-7,84

4,78

2,182,272,06-7,84 4,67

2,16

4,67

2,162,272,06-7,84 4,68

2,162,272,06

7,83 4,70

2,182,272,06-7,83 1,92

1,92

2,182,262,06-7,83

4,74

2,182,272,06-

-7,90

1,922,202,262,06-7,90

1,92

1,92 (3 c.a.)2,18

1,922,18

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

2,272,04-7,84

1,922,182,272,04

4,71

4,70

4,71

1,922,18

-7,84

2,302,05

1,922,182,302,05 4,66

4,62

4,64

1,922,18

-7,86

-7,86

2,302,05

1,922,18

4,69

4,70

4,701,922,18

-7,86

2,302,05

2,302,05

1,922,18

4,65

4,67

4,71

1,922,18

-7,86

-7,89

2,302,05

2,302,05

4,67

4,70

4,72

1,922,18

-7,89

-7,89

2,182,26

2,262,06

1,922,18

2,272,04

2,262,06

2,06

1,92

7,84

7,90

7,90

-

-

-

COTAS (m)

1,92

1,96

1,92

1,92

1,96

1,94

1,94

1,94

1,92

1,92



 

 

 

 

 

 

 

Julho

01/jul

02/jul

03/jul

04/jul

05/jul

06/jul

07/jul

08/jul

09/jul

10/jul

11/jul

12/jul

13/jul

14/jul

15/jul

16/jul

17/jul

18/jul

19/jul

20/jul

21/jul

22/jul

23/jul

24/jul

25/jul

26/jul

27/jul

28/jul

29/jul

30/jul

31/jul

UHE Ilha dos Pombos 

Jusante (Carmo -RJ):

Rio Paraíba do Sul 

(Ponte Municipal de 

Campos): 

UEL Santa Cecília 

(Barra do Piraí)

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

70,30 176,98 252,80

211,9471,70 195,55

71,70 292,00 220,64

73,10 226,00 236,38

243,3371,70 271,82

73,10 179,00 216,26

84,50 188,00 241,00

218,4473,10 210,00

71,70 318,00 207,67

71,70 152,04 241,00

238,6971,70 152,04

73,10 220,00 214,09

73,10 278,00 214,09

216,2673,10 210,00

71,70 212,03 229,55

73,10 236,00 218,44

71,70 203,84 220,64

73,10

218,44

203,84 222,85

73,10 203,84 222,85

73,10 190,65 207,67

71,70 180,48

73,10 152,00 218,44

73,10 243,00 214,09

71,70 201,16 207,67

71,70 201,16 220,64

71,70 206,55 214,09

71,70 143,00 214,09

250,00 222,85

73,10 243,00 218,44

73,10 247,00 218,44

Tabela de vazões (Julho/2019)                             

Rio Paraíba do Sul - Calha Principal

71,70 233,00 222,85

73,10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho

01/jul

02/jul

03/jul

04/jul

05/jul

06/jul

07/jul

08/jul

09/jul

10/jul

11/jul

12/jul

13/jul

14/jul

15/jul

16/jul

17/jul

18/jul

19/jul

20/jul

21/jul

22/jul

23/jul

24/jul

25/jul

26/jul

27/jul

28/jul

29/jul

30/jul

31/jul

64,00 5,37 23,65

19,2476,00 5,23

62,00 5,23 26,07

21,3780,00 5,51

70,00 5,10 25,25

26,0775,00 5,65

68,00 5,79 19,24

17,8964,00 5,93

74,00 6,08 22,12

22,8876,00 6,23

20,65

VAZÃO (m³/s)VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

Tabela de vazões (Julho/2019)                                                           

Rio Paraíba do Sul - Margem Esquerda

VAZÃO (m³/s)

Rio Pomba                    

(S. A. de Pádua)

Rio Muriaé   

(Itaperuna)

Rio Paraibuna        

(UHE 

Simplício/Chiador - 

MG)

Rio Carangola      

(PCH Tombos - 

MG/Jusante)

63,00 6,38

30,35

30,35

29,36

31,34

27,38

24,56

16,31

19,52

26,39

26,39

26,39

73,00 4,96

25,40 23,65

25,40 24,44

21,20 17,2471,00 4,96

63,00 5,3719,52 24,44

62,00 5,23

62,00 5,10

25,40 25,2562,00 5,10

74,00 4,96

47,00 4,96

24,56

25,40

24,56

22,12

24,56

19,24

18,56

73,00 18,565,10

16,31 19,9466,00 4,96

43,00 5,23

21,73 23,655,1043,00

62,00 5,23

13,55

13,55 22,12

12,17

22,12

22,8863,00 5,10

18,68 17,2470,00 4,96

4,70

73,00 4,70

22,04 16,6047,00

40,00 4,57

21,20 19,9447,00 4,57

22,04

19,52 19,94

20,65

68,00 4,5715,62 17,89



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho

01/jul

02/jul

03/jul

04/jul

05/jul

06/jul

07/jul

08/jul

09/jul

10/jul

11/jul

12/jul

13/jul

14/jul

15/jul

16/jul

17/jul

18/jul

19/jul

20/jul

21/jul

22/jul

23/jul

24/jul

25/jul

26/jul

27/jul

28/jul

29/jul

30/jul

31/jul

13,80 4,991,49

3,081,2613,80

13,80 3,081,74

2,452,1214,80

18,54 8,861,86

6,281,9913,80

13,80 7,241,49

6,281,2613,62

13,80 4,991,74

4,991,7414,60

13,60 4,351,38

VAZÃO (m³/s)VAZÃO (m³/s)VAZÃO (m³/s)

Rio Negro (PCH 

Euclidelândia - 

Jusante): 

Rio Piabanha          

(Três Rios)

Rio Grande (PCH São 

Sebastião d Alto 

Jusante): 

Tabela de vazões (Julho/2019)                             

Rio Paraíba do Sul - Margem Direita

12,02 1,05

3,401,6111,90

5,631,6113,80

7,241,1513,62

6,60

6,281,2612,40

5,311,3813,07

5,631,26

4,3513,80

12,40

12,40

1,1512,40

1,15

4,03

4,351,26

4,03

4,031,38

3,401,7412,02

0,9511,51

10,20

3,401,4913,07

3,401,6112,40

3,4012,02

3,401,38

1,38

4,35

4,0311,50

0,95

11,02

4,0312,02

1,15

10,60

1,05



 


