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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 segunda
campanha de levantamentos de campo para concepção do SIEMEC, atendendo, portanto, ao
escopo da Atividade 702 da Etapa 700 do referido Plano de Trabalho, que cita, textualmente:
“Para orientar a segunda campanha de levantamento de campo, que visa
prospectar um conjunto de locais considerados atrativos para integrar
subsistemas do SIEMEC, avaliados preliminarmente quanto ao
atendimento dos objetivos deste sistema de intervenções, a serem
examinados de forma mais objetiva e pormenorizada na Atividade 707, à
luz dos critérios consolidados para a concepção do SIEMEC (estabelecidos
na Atividade 705) e do resultado da segunda campanha de campo, a
ENGECORPS elaborará a programação da segunda etapa de
levantamentos de campo - Programação da Segunda Campanha de
Campo para a Concepção do SIEMEC (P32) – que se constituirá em um
dos produtos da Atividade 701. O programa da segunda etapa de
levantamentos de campo será submetido à ANA para aprovação e emissão
de Ordem de Serviço.”

Conforme definido no relatório P31 (capítulo “Introdução”), naquele relatório, tratou-se dos
levantamentos topobatimétricos, sendo que o presente relatório P32 deve apresentar a
programação para realização dos levantamentos cartográficos e investigações geofísicas na área
contemplada pelo SIEMEC, o que está exposto nos capítulos a seguir.

2.

PROPOSIÇÃO DE OBRAS PARA AS BACIAS DOS RIOS POMBA E MURIAÉ

Este capítulo é subsidio para a seleção dos locais a serem restituídos cartograficamente e para a
realização das investigações geofísicas, mostrando o conjunto de alternativas estudadas
preliminarmente para a proposição de barragens de detenção de cheias nas bacias dos rios
Pomba e Muriaé, e determinando as alternativas mais viáveis, sob o ponto de vista da
modelagem hidrológica.
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2.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No contexto dos estudos desenvolvidos para a avaliação das alternativas de obras para
detenção de cheias nas bacias dos rios Pomba e Muriaé, foram considerados os resultados de
outros relatórios elaborados.
O primeiro relatório considerado foi o R30, que apresentou os levantamentos de campo
realizados nessas bacias, incluindo a coleta e a análise de estudos disponíveis, conduzidos pelas
municipalidades; o segundo documento considerado foi o relatório R31 (“Papel dos Afluentes
nas Cheias e Pontos Críticos para o SIEMEC”), que avaliou também outros estudos anteriores.
De todos os trabalhos consultados, dois deles se mostraram mais relevantes:
Concepção das Soluções para Mitigação dos Problemas de Inundação da Cidade de
Muriaé (PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ / POTAMOS ENGENHARIA E
HIDROLOGIA LTDA., 2010), avaliado nos relatórios R30 e R31; e
Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (COPPE, 2003),
abordado no R31.
Além da análise dos estudos existentes, a ENGECORPS efetuou avaliações adicionais de ambas
as bacias, buscando a identificação de locais adequados à implantação de eixos de
barramento, caracterizados pela presença de ombreiras favoráveis, em trechos fluviais com
potencial para amortecimento de cheias.
As barragens foram submetidas a uma avaliação hidrológica, com utilização do Modelo de
Eventos Extremos, apresentado no relatório RP01 (Estudo e Modelagem de Cheias e Geração
dos Mapas de Inundação e do Perfil de Linha d’Água), visando à sua simulação operando
individualmente e em conjunto; as simulações foram realizadas com as chuvas de tempo de
retorno de 25, 50 e 100 anos.
As vazões afluentes a cada cidade beneficiada pelo SIEMEC, após a simulação de uma
alternativa, foram comparadas com as vazões afluentes naturais, ou seja, sem a presença de
nenhum reservatório; a partir dessa comparação, foi possível determinar a porcentagem de
amortecimento de vazões de cheia produzida pelas alternativas. Esses resultados deram suporte
à seleção das obras a serem objeto de restituição cartográfica e posterior detalhamento de
engenharia.
As barragens avaliadas foram também analisadas quanto ao impacto decorrente da formação
dos seus reservatórios no que se refere à necessidade de desapropriação de população,
realocação de estradas e de outras benfeitorias.
Da combinação dos resultados da avaliação hidrológica e do impacto socioambiental causado
pelas barragens, foram selecionadas as melhores alternativas para serem detalhadas em nível de
concepção de engenharia, após a realização da restituição cartográfica, cuja área total está
limitada a 207 km2, segundo as prescrições contratuais.
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Os estudos foram realizados com base na cartografia disponível, da Missão ASTER, com curvas
de nível espaçadas de 20 e 20 metros.
Os estudos contemplados neste capítulo referem-se a um conjunto de alternativas para compor
o Subsistema 1 do SIEMEC – Subsistema de Armazenamento e Detenção de Cheias. Obras
para os Subsistemas 2 e 3 serão estudadas somente após a conclusão dos serviços de restituição
cartográfica, tendo em vista serem alternativas localizadas, para cuja concepção é necessária
uma base cartográfica em nível de maior detalhamento.
2.2

EIXOS ESTUDADOS PARA AS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ POMBA

Considerando os estudos preexistentes e as avaliações adicionais da ENGECORPS, buscou-se
localizar os eixos de barramento em pontos com maior potencial de proteção das áreas
urbanas beneficiadas pelo SIEMEC contra as cheias, associados à formação da menor área
alagada possível.
Neste sentido, os rios Pomba e Muriaé e seus principais afluentes foram mapeados por trechos,
identificados visualmente com auxílio da Figura 2.1, e classificados da seguinte forma:
Trechos de Cabeceira: são trechos em que a área de drenagem do barramento, caso
implantado, seria muito inferior à área de drenagem necessária para o amortecimento
das cheias que serviriam à proteção da cidade contemplada pelo SIEMEC mais próxima,
a jusante;
Trechos Inferiores: são trechos em que a área de drenagem do barramento, caso
implantado, seria muito elevada, proporcionando reservatórios com espelho d’água de
grandes dimensões;
Trechos Ocupados: são trechos urbanizados ou ocupados por reservatórios
preexistentes;
Afluentes Menores: são afluentes com menos importância para a geração de cheias
regionais das bacias;
Trechos Propícios: são trechos propícios à implantação de uma barragem de detenção
de cheias, tanto por terem potencial para amortecimento de vazões de pico, como por
se localizarem em áreas de menor ocupação antrópica.
A Figura 2.2 apresenta a localização das barragens estudadas, tendo em vista os critérios acima
relacionados. Nos próximos itens, são descritos os eixos estudados.
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