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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório constitui um dos produtos do Contrato nº 39/ANA/2010 (Paraíba do Sul), 

referente à elaboração de “Estudos para Concepção de um Sistema de Previsão de Eventos 

Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul e de um Sistema de Intervenções Estruturais para 

Mitigação dos Efeitos de Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e Pomba e Investigações de Campo 

Correlatas”, adjudicado pela Agência Nacional de Águas – ANA – à ENGECORPS – Corpo de 

Engenheiros Consultores S.A., com Ordem de Serviço emitida pela ANA em 03 de janeiro de 

2011. 

Considerando o que determinam os Termos de Referência (TdR) que orientam o 

desenvolvimento dos estudos e o que foi previsto no Relatório R01 – Detalhamento do Plano 

de Trabalho –, este relatório tem como objetivo apresentar a programação da primeira 

campanha de levantamentos de campo para concepção do SIEMEC, atendendo, portanto, ao 

escopo da Atividade 505 da Etapa 500 do referido Plano de Trabalho, que cita, textualmente: 

“A programação da primeira campanha de levantamentos de campo para 

a concepção do SIEMEC, a ser apresentada no Relatório P31, definirá as 

necessidades de levantamentos topobatimétricos e eventuais investigações 

geofísicas, não previstas na Atividade 207 (Etapa 200), necessárias para o 

desenvolvimento de intervenções locais que possam integrar os 

Subsistemas do SIEMEC. Esta programação deverá ser previamente 

aprovada pela ANA e transformada em Ordem de Serviço que autorizará 

sua execução e os faturamentos correspondentes, depois de aprovadas as 

medições respectivas. 

A programação será feita após a primeira visita de inspeção e 

reconhecimento de campo, para identificação das singularidades 

hidráulicas, das áreas vulneráveis nas cidades e de locais favoráveis à 

implantação de barramentos para bacias de detenção. 

Em todas as travessias de zonas urbanas serão especificados os critérios 

para cadastramento de pontes e nivelamento de marcas de cheias, 

referindo-se principalmente aos vestígios deixados pelo evento crítico de 

dezembro de 2008, que ainda permanece marcado em edificações 

ribeirinhas. No caso das pontes, além do cadastramento da geometria dos 

vãos, serão especificadas seções a montante e a jusante, para permitir a 

simulação das condições de contração e expansão do fluxo, segundo os 

critérios recomendados para aplicação no modelo HEC-RAS. 

Para os locais selecionados como favoráveis para implantação de eixos de 

barramentos, serão especificados levantamentos de eixos de perfis 

geofísicos, como forma de inferir a profundidade de camadas de depósitos 

aluviais e profundidades de topos rochosos.” 

Segundo acordado entre a ENGECORPS e a ANA, no dia 27 de julho, em contato telefônico e 

por e-mail, ficou decidido que os levantamentos geofísicos seriam postergados para uma etapa 

posterior, com programação dos trabalhos a ser apresentada no relatório P32, sendo inserida, 
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no presente relatório P31, somente a programação para realização dos levantamentos 

topobatimétricos e cadastrais, estes, já previstos no escopo do relatório.  

Tal decisão decorreu do fato de que é necessário ampliar a escala de trabalho para avaliação 

das obras propostas em maior nível de detalhamento, inclusive para sua concepção e pré-

dimensionamento hidráulico, de forma que seja realizada a simulação de sua operação com 

maior confiabilidade. Uma vez identificadas as obras de melhor performance, podem ser 

programados com maior segurança os levantamentos geofísicos nos eixos das barragens que 

forem efetivamente selecionadas, possibilitando a elaboração da sua concepção sob o ponto 

de vista geotécnico. 

Da mesma forma, os levantamentos de cartografia deverão fazer parte da programação da 2ª 

campanha de serviços de campo, após definidos com mais segurança os locais que serão 

objeto das intervenções (barragens e outras obras). 

Portanto, neste documento, apresenta-se a programação para realização dos serviços 

topobatimétricos e cadastrais, objeto do capítulo seguinte. 

2. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS E CADASTRAIS NOS RIOS 

POMBA, MURIAÉ E CARANGOLA  

2.1 LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 

2.1.1 Localização das Seções  

Considerando as prescrições contratuais que definem um total de 354 seções batimétricas a 

serem executadas em toda a bacia do rio Paraíba do Sul, foram estabelecidas as seções a serem 

realizadas nos rios Pomba, Muriaé e Carangola, atendendo aos seguintes critérios principais: 

 Obtenção de uma distribuição das seções compatível com as necessidades de aplicação de 

modelagem matemática e definição das vazões de cheias para dimensionamento preliminar 

das obras propostas; 

 Adensamento das seções junto às áreas urbanas, onde serão propostas as obras para 

prevenção e contenção de inundações, segundo acordado previamente com a ANA, 

quando da elaboração do Plano de Trabalho da ENGECORPS. 

Para a cidade de Muriaé e redondezas, em que a prefeitura municipal já elaborou estudo 

específico para contenção de cheias, concluído em 2010, foram consideradas as seções 

batimétricas realizadas no âmbito desse estudo, disponibilizadas pela municipalidade, por 

solicitação formal da ANA. 

A localização das seções foi realizada com apoio de imagens recentes do Google Earth, que 

possuem muito boa resolução em toda a área de estudo. 
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Nos quadros a seguir, relacionam-se as seções batimétricas previstas nos rios Pomba, Muriaé e 

Carangola, cuja distribuição espacial pode ser visualizada nas figuras apresentadas em 

continuação. 

QUADRO 2.1 - PROGRAMAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS - RIO POMBA 

Seção Latitude Longitude 

1 -21,6292 -42,0865 

2 -21,6204 -42,0999 

3 -21,6169 -42,1131 

4 -21,5766 -42,1458 

5 -21,5359 -42,1530 

6 -21,5476 -42,1768 

7 -21,5340 -42,1868 

8 -21,5181 -42,2070 

9 -21,5055 -42,2114 

10 -21,4947 -42,2522 

11 -21,4753 -42,3065 

12 -21,4662 -42,3301 

13 -21,4592 -42,3503 

14 -21,4423 -42,3649 

15 -21,4366 -42,4431 

16 -21,3923 -42,4908 

17 -21,4507 -42,5844 

18 -21,4172 -42,6024 

19 -21,4198 -42,6689 

20 -21,4049 -42,6893 

21 -21,4022 -42,6910 

22 -21,3947 -42,6906 

23 -21,3886 -42,7055 

24 -21,3979 -42,7183 

25 -21,3751 -42,7402 

26 -21,3487 -42,7482 

27 -21,3388 -42,7860 

28 -21,3232 -42,7984 

29 -21,3220 -42,8055 

30 -21,3201 -42,8147 

31 -21,3086 -42,8358 

32 -21,3097 -42,8387 

33 -21,3097 -42,8622 

34 -21,3168 -42,8698 

35 -21,3088 -42,8895 

36 -21,3027 -42,9119 

37 -21,3174 -42,9466 

38 -21,3428 -42,9704 

39 -21,3707 -42,9887 

40 -21,3900 -43,0454 

41 -21,3644 -43,0478 

42 -21,3579 -43,0509 

43 -21,3497 -43,0575 

44 -21,3276 -43,0932 

45 -21,3164 -43,1362 

46 -21,2908 -43,1670 

47 -21,2803 -43,1767 

48 -21,2795 -43,1842 

49 -21,3039 -43,1987 

Elaboração ENGECORPS, 2011 
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QUADRO 2.2 - PROGRAMAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS - RIO MURIAÉ 

Seção Latitude Longitude 

1 -21,6654 -41,3724 

2 -21,6519 -41,4067 

3 -21,5873 -41,4381 

4 -21,5239 -41,5373 

5 -21,5065 -41,6051 

6 -21,4924 -41,6126 

7 -21,4927 -41,6223 

8 -21,4639 -41,6753 

9 -21,4295 -41,6855 

10 -21,4139 -41,6978 

11 -21,3667 -41,7181 

12 -21,3319 -41,7216 

13 -21,2718 -41,7861 

14 -21,2393 -41,8257 

15 -21,2137 -41,8857 

16 -21,2095 -41,8886 

17 -21,2093 -41,907 

18 -21,2148 -41,9215 

19 -21,1871 -41,9914 

20 -21,1779 -42,0105 

21 -21,1779 -42,021 

22 -21,1916 -42,0528 

23 -21,1867 -42,0987 

24 -21,2128 -42,1143 

25 -21,2067 -42,1207 

26 -21,203 -42,1253 

27 -21,1679 -42,1218 

28 -21,1764 -42,1723 

29 -21,1512 -42,2059 

30 -21,1509 -42,2166 

31 -21,1463 -42,2674 

32 -21,15 -42,4406 

33 -21,1625 -42,4569 

34 -21,1819 -42,4933 

35 -21,1841 -42,5158 

36 -21,1971 -42,5267 

37 -21,2033 -42,5372 

38 -21,1964 -42,5523 

39 -21,2007 -42,5951 

40 -21,1985 -42,6056 

41 -21,1948 -42,611 

42 -21,1937 -42,612 

43 -21,1921 -42,6156 

44 -21,1934 -42,6227 

45 -21,1969 -42,6274 

46 -21,1995 -42,633 

Elaboração ENGECORPS, 2011 
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QUADRO 2.3 - PROGRAMAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS - RIO CARANGOLA 

Seção Latitude Longitude 

1 -21,184 -41,9363 

2 -21,1694 -41,9288 

3 -21,152 -41,9274 

4 -21,1269 -41,9121 

5 -21,1115 -41,9321 

6 -21,0989 -41,9327 

7 -21,0846 -41,9551 

8 -21,0778 -41,9358 

9 -21,0595 -41,9734 

10 -21,0518 -41,9711 

11 -21,05 -41,9706 

12 -21,0452 -41,9734 

13 -21,0439 -41,9755 

14 -21,0423 -41,9787 

15 -21,0416 -41,9809 

16 -21,0386 -41,9818 

17 -21,0361 -41,9871 

18 -21,0289 -41,9978 

19 -21,019 -42 

20 -20,995 -42,0337 

21 -20,9682 -42,0404 

22 -20,9654 -42,0374 

23 -20,9613 -42,0403 

24 -20,9623 -42,0478 

25 -20,9431 -42,0513 

26 -20,9197 -42,0588 

27 -20,9151 -42,0273 

28 -20,908 -42,028 

29 -20,8988 -42,0208 

30 -20,8994 -42,0166 

31 -20,9008 -42,0106 

32 -20,8849 -41,9978 

33 -20,8656 -41,987 

34 -20,8551 -41,9945 

35 -20,8448 -42,0019 

36 -20,8269 -41,9974 

37 -20,8161 -41,9956 

38 -20,7976 -41,9952 

39 -20,777 -41,9936 

40 -20,7469 -42,0141 

41 -20,7404 -42,0198 

42 -20,7375 -42,0286 

43 -20,7298 -42,0363 

44 -20,7217 -42,0382 

Elaboração ENGECORPS, 2011 
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Figura 2.1 - Localização das seções topobatimétricas no rio Pomba 
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Figura 2.2 - Localização das seções topobatimétricas no rio Muriaé 
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Figura 2.3 - Localização das seções topobatimétricas no rio Carangola 
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2.1.2 Especificações para Execução dos Serviços 

O levantamento das margens será realizado com GPS geodésico L1/L2, em uma extensão de 

500 metros para cada lado do eixo dos rios. Caso o curso d’água seja muito encaixado no 

trecho de interesse, o comprimento da seção poderá se desenvolver até que se obtenha uma 

cota de no mínimo 35 m acima do nível d’água. 

O levantamento batimétrico automatizado contará com o sistema DGPS (Diferencial GPS - em 

tempo real), para o posicionamento bidimensional da embarcação e estará acoplado ao 

ecobatímetro para a medição das profundidades.  

Durante os trabalhos batimétricos a embarcação navegará a uma velocidade entre 0,5 e 1 

Knots, contando com as condições adequadas no que se refere ao vento e estabilidade da 

massa de água, ou seja, sem as conhecidas “marolas”. 

O ecobatímetro a ser utilizado é portátil e preciso, permite tanto leituras gráficas (analógicas) 

das profundidades (ecogramas), quanto leituras digitais, no visor. Opera numa frequência de 

200 kHz, realizando medidas de profundidades a partir 0,5 m até 123 m. 

Seguindo as orientações estabelecidas por Krueger (1996), será utilizado um transdutor de 

borda, de feixe único, que ficará instalado de forma centrada em relação à antena cinemática 

do DGPS, visando à simplificação do modelo matemático de correção dos erros, no 

posicionamento da antena DGPS, em relação ao ecobatímetro. 

Para obtenção das profundidades locais, no instante da sondagem, faz-se necessário somar às 

leituras do ecobatímetro o valor do calado da embarcação, o qual é inserido no próprio 

equipamento, possibilitando assim que o levantamento batimétrico tenha suas leituras 

associadas à lâmina d’água. 

O valor do calado estático está associado à montagem do conjunto transdutor, sargento, tipo 

de embarcação e quantidade de peso no seu interior. Nos levantamentos a serem realizados, o 

calado será medido após todos os componentes da equipe estarem em seus lugares e todos os 

equipamentos estarem devidamente instalados. 

O ecobatímetro será calibrado a cada novo período de levantamento buscando-se a correta 

medição da profundidade. Esta calibração é realizada alterando-se a frequência do sinal 

emitido e, consequentemente, obtendo-se uma adequada velocidade de propagação do som 

na água. 

Nos levantamentos será empregado um disco de calibragem preso a um cabo graduado em 

centímetros, com um comprimento de 15 metros. Este disco é posicionado abaixo do 

transdutor a uma profundidade conhecida. A profundidade obtida com o emprego deste disco 

deve ser igual à profundidade fornecida pelo equipamento quando ele estiver devidamente 

calibrado.  
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Inicialmente, com o auxílio do programa HydroPRO, serão introduzidas as linhas planejadas 

para as sondagens previstas (em linhas de sondagem a cada 10 metros entre as linhas).  

O posicionamento, em tempo real, da embarcação será obtido através do sistema DGPS. O 

computador a bordo da embarcação  recebe simultaneamente as informações enviadas pelo 

receptor DGPS, no formato NMEA, como também, as informações enviadas pelo 

ecobatímetro. 

O armazenamento das medidas, obtidas pelo DGPS (posição bi-dimensional) e pelo 

ecobatímetro (profundidade) será realizado pelo programa HydroPRO. Durante os 

levantamentos a navegação, será realizada conforme os perfis planejados. 

Para referenciar as sondagens com a cota topográfica, será realizado o transporte da altimetria 

a partir de marco oficial através de GPS geodésico de dupla frequência L1/L2. 

A partir do software hidrográfico HydroPRO no modulo NavEdit serão processadas e editadas as 

sondagens batimetradas, com a consequente redução de maré, após o que, os pontos serão 

armazenados no formato ASCII (Anexo 5). 

Os software HydroPRO , AutoCAD e o Surfer serão as ferramentas utilizadas para fazer a 

interpolação dos dados, geração da planta, perfil. 

O levantamento topobatimétrico deverá ser amarrado altimetricamente aos marcos 

topográficos da rede oficial do IBGE através de GPS geodésico L1/L2. 

 O transporte da cota dos RNs para amarração da altimetria das seções deverá abranger 

distâncias que não comprometam a precisão do levantamento (perda de referência de cota).  A 

distância deverá ser limitada em 50 km. Caso esta distância seja ultrapassada, devem-se 

implantar RNs intermediários; 

As réguas limnimétricas próxima das seções terão sua posição e cota do topo levantada por 

GPS geodésico L1/L2 

2.1.3 Equipe Técnica 

A equipe técnica necessária para realização dos serviços será constituída por pessoal de campo 

e de escritório, para processamento das informações levantadas, conforme abaixo: 

 Equipe de campo: 

 Batimetrista; 

 Técnico/topógrafos;   

 Auxiliares. 

 Equipe de escritório: 

 1 Engenheiro Agrimensor-MSC 
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 1 Técnico em Agrimensura. 

2.1.4 Equipamentos Envolvidos 

Os equipamentos envolvidos nos trabalhos serão: 

 Ecobatímetro digital Single-beam (mono-frequência 200Khz), com navegação em tempo 

real, via DGPS; 

 GPS geodésico;  

 Estação total; 

 Softwares específicos para todos os equipamentos a serem utilizados; 

 Notebook Pentium IV; 

 Além de todos os acessórios para a utilização plena destes equipamentos. 

Os equipamentos de navegação e salvatagem estão descritos abaixo: 

 Barco de apoio às tarefas previstas, com sistemas de segurança a bordo; 

 Material de salvatagem obrigatório (que seja homologado pela DPC - Diretoria de Portos e 

Costas - Marinha do Brasil): coletes salva-vidas (de trabalho, tipo jaleco), boia circular 

(classe I - DPC), cabos de pp (polipropileno), demais apetrechos para navegação; 

 Boias de sinalização (com flutuadores auxiliares) ao redor da área de manobras (vide boias 

e materiais de salvatagem em http://www.allo.com.br). 

As ilustrações a seguir apresentam/axemplificam alguns aspectos dos levantamentos 

topobatimétricos que serão realizados. 

 

Esquema do sistema automatizado para batimetria 

http://www.allo.com.br/
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Técnico batimetrista configurando ecobatímetro (Manacapuru – AM) 

 

 

 

Técnicos preparando embarcação para levantamento batimétrico (Santarém – PA) 
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Técnico batimetrista com placa calibradora. 

 

 

Tela de processamento do HydroPRO. 

 



-17- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

P 31- Programação da Primeira Campanha de Levantamentos de Campo para 

 Concepção do SIEMEC 

ENGECORPS 

1069-ANA-RPS-RT-007 

 

 

Ponto de apoio rastreado para levantamento topográfico 

 

 

Ponto de apoio para levantamento da Seção 
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2.2 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS 

Concomitantemente aos levantamentos topobatimétricos, será realizado o cadastramento das 

principais estruturas existentes nos rios em estudo, tais como pontes, adutoras, galerias de 

drenagem, captações de água etc., com o objetivo de identificar as restrições ao escoamento, 

que deverão ser devidamente inseridas no modelo hidráulico. 

Será realizado o levantamento expedito das pontes existentes nos rios estudados, constando da 

obtenção de cotas inferior e superior do tabuleiro, identificação do formato e largura 

(diâmetro) dos pilares e sua localização no rio. Caso a equipe de campo perceba que 

visualmente a ponte não cause estrangulamento no leito do rio, será obtida, se possível, uma 

cota do tabuleiro e sua localização. 

2.3 TRANSPORTE DE COORDENADAS 

Para a execução dos trabalhos de campo serão utilizados os marcos geodésicos da rede oficial 

do IBGE, sendo realizado o transporte de coordenadas dos marcos aos locais dos 

levantamentos, com utilização de um conjunto de GPS L1/L2. 

A memória de cálculo proveniente do processamento dos equipamentos topográficos será 

entregue em meio digital, juntamente com os relatórios impressos.  

A figura a seguir apresenta as estações geodésicas (marcos topográficos), disponíveis segundo 

informações constantes no sítio do IBGE, para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e seus 

afluentes. 

2.4 NIVELAMENTO DE RÉGUAS 

Quando as seções batimétricas forem coincidentes com estações fluviométricas, será realizado 

o nivelamento das réguas, visando compatibilizar as cotas da bases cartográficas com as cotas 

das seções representativas das estações fluviométricas, auxiliando a calibração do modelo 

hidráulico e a delimitação das manchas de inundação. 

2.5 TRABALHOS DE ESCRITÓRIO 

Os trabalhos de escritório compreenderão o processamento dos dados obtidos em campo com 

as estações totais e ecobatímetro, com utilização de softwares topográficos, como Posição 

2004, TopoGRAPH 98SE v3.66, GNSS Solution L1 e L2, em projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM), datum planimétrico SAD69 e altimétrico Imbituba-SC. 

Além disso, serão elaborados os desenhos de cada seção, em planta e perfil. 
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