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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Este relatório constitui o primeiro produto 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. 

Atendendo ao que determinam os Termos de Referência (TdR) que orientam o 
desenvolvimento dos estudos e ao que foi previsto na Proposta Técnica da ENGECORPS, este 
primeiro relatório tem como objetivo básico detalhar e/ou ajustar alguns tópicos do Plano de 
Trabalho e da Metodologia antes apresentados, buscando-se alinhar o escopo e a programação 
executiva das atividades propostas. 

Dessa forma, nos próximos capítulos, são expostos ajustes, complementos e detalhamentos das 
atividades, considerados necessários pela ENGECORPS para melhor atendimento às 
expectativas da ANA no que se refere aos resultados e conclusões dos estudos que serão 
desenvolvidos. 

Conforme será visto, alguns itens sofreram ajustes em relação ao que foi apresentado na 
Proposta Técnica da ENGECORPS, visando, essencialmente, dar maior objetividade e agilidade 
ao escopo dos serviços, enquanto outros mantêm na íntegra a proposição original. 

O Capítulo 2 expõe o detalhamento das atividades; o Capítulo 3 apresenta as ferramentas de 
programação e controle dos serviços, constituídas por um cronograma do tipo GANTT e um 
diagrama PERT; e o Capítulo 4 apresenta a equipe técnica alocada aos trabalhos e os recursos 
físicos que estarão disponíveis.  

1.2 OBJETIVOS E PRINCIPAIS DIRETRIZES DOS ESTUDOS 

1.2.1 Objetivos 

A bacia do rio Paraíba do Sul drena uma das regiões mais desenvolvidas do País, abrangendo 
aproxidamante 55 mil km2, ocupados por parte dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e 
metade do Estado do Rio de Janeiro, abrigando uma população estimada em mais de 5,2 
milhões de habitantes no ano de 2005, distribuída em 180 municípios. 

Em contrapartida, processos continuados de desmatamento, instalação de atividades industriais 
e de mineração de grande porte, além de concentração de população nas áreas urbanas e 
intervenções nos recursos hídricos, associados a características naturais da bacia, tais como as 
suas condições geológico-geomorfológicas e vulnerabilidade à erosão, têm sido responsáveis 
pela ocorrência de eventos de cheias de alta criticidade, acompanhados de rompimentos de 
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barragens, com efeitos adversos de grande magnitude principalmente nas áreas de jusante da 
bacia. 

Esse cenário requer a estruturação de um conjunto de ações articuladas, visando à previsão de 
eventos extremos e à mitigação de efeitos de acidentes ambientais, atendendo a necessidades 
que se mostram emergenciais, dado o grau de fragilidade a que está exposta a bacia. 

Dessa forma, e em síntese, os serviços a serem desenvolvidos têm por escopo a elaboração de 
estudos para concepção de um sistema de previsão de eventos críticos (cheias e poluição 
ambiental) na bacia do rio Paraíba do Sul e de um sistema de intervenções estruturais para 
mitigação dos efeitos de cheias nas sub-bacias dos rios Muriaé e Pomba. 

Trata-se de dotar a bacia do rio Paraíba do Sul de instrumentos de planejamento que farão 
parte do futuro Plano de Contingência para Eventos Críticos da bacia, contemplando, 
especificamente: 

 Desenvolvimento do Sistema de Previsão de Cheias – SISPREC –, para simulação e previsão 
de eventos de cheia, incluindo modelagem matemática para previsão de vazões e 
propagação de cheias ao longo do curso d’água e na planície de inundação, modelo para a 
simulação do rompimento de barragens e modelagem matemática para previsão da 
propagação de poluentes ao longo da bacia; e 

 Desenvolvimento do Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação dos Efeitos das 
Cheias – SIEMEC – nas sub-bacias dos rios Muriaé e Pomba, para definição de 
medidas/intervenções para mitigar os efeitos das cheias nessas sub-bacias, as mais 
vulneráveis a acidentes ambientais, envolvendo também os serviços de campo associados, e 
focando as seguintes cidades: Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé e Muriaé, 
na sub-bacia do rio Muriaé; Mirai, na sub-bacia do rio Fubá; Natividade de Carangola, 
Porciúncula, Tombos e Carangola, na sub-bacia do rio Carangola; Cataguases e Santo 
Antonio de Pádua, na sub-bacia do rio Pomba. 

São objetivos específicos dos estudos ora licitados: 

 Atualizar e sistematizar informações sobre as características hidrológicas da bacia do rio 
Paraíba do Sul, com atenção especial aos eventos extremos; 

 Atualizar e sistematizar o levantamento das atividades potencialmente poluidoras e dos 
pontos vulneráveis da bacia do rio Paraíba do Sul e de seus principais contribuintes (rios 
Paraibuna, Pomba e Muriaé); 

 Desenvolver modelos matemáticos de simulação quali-quantitativa do escoamento, visando 
subsidiar ações de prevenção e mitigação de impactos na bacia do rio Paraíba do Sul; 

 Analisar e compreender o desencadeamento de cheias nas bacias dos rios Muriaé e Pomba, 
identificando trechos críticos; 

 Identificar intervenções para mitigar os efeitos dos eventos de cheia nas cidades antes 
relacionadas, em nível de pré-viabilidade, seja pelo armazenamento e/ou detenção de 
cheias, seja por melhoramentos estruturais e/ou hidráulicos nas calhas dos rios Muriaé e 
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Pomba ou, ainda, por meio de desvio parcial de vazões de cheias nas proximidades das 
áreas urbanas; 

 Possibilitar atuação da Defesa Civil em tempo hábil, por ocasião de eventos extremos na 
bacia, considerando os critérios e procedimentos que vierem a ser definidos no futuro 
Plano de Contingência; 

 Avaliar comparativamente as intervenções previstas, indicando aquelas mais atraentes para 
compor o elenco de medidas integrantes do SIEMEC. 

1.3 PRINCIPAIS DIRETRIZES DOS ESTUDOS 

As diretrizes que norteiam o desenvolvimento dos estudos partem do pressuposto básico de 
que eles apresentam grande complexidade, tendo em vista a multiplicidade de temas 
envolvidos, a extensão da área de interesse, sua vulnerabilidade e os riscos a que está exposta, 
além do objetivo principal visado, que é o de prover a bacia do Paraíba do Sul de sistemas 
eficientes para controle de cheias e acidentes de natureza semelhante aos que vêm ocorrendo 
cada vez com maior frequência, preparando as bases para elaboração do futuro Plano de 
Contingência. 

Tal desafio deve ser vencido mediante a estruturação de um suporte metodológico eficiente e 
devidamente organizado, no tempo, para que seja cumprido todo o escopo dos serviços nos 
prazos predefinidos. 

Em linhas gerais, essa base metodológica necessária pode ser subdividida em três grandes 
vertentes, que constituem as variáveis core do desenvolvimento do trabalho, tal como ilustrado 
na Figura 1.1.  

 
Figura 1.1 - Base Metodológica Geral dos Estudos 
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Assim, de um lado, operando como subsídio imprescindível, têm-se os dados a serem 
utilizados; como ferramentas, a modelagem desses dados; e, por fim, a elaboração do SISPREC 
e do SIEMEC, os grandes resultados pretendidos. 

Dessa forma, a metodologia básica que a ENGECORPS adotará no desenvolvimento dos 
serviços, e que se reflete nas diretrizes do trabalho reúne os elementos necessários para que 
sejam obedecidas as recomendações dos TdR, considerando, em paralelo, os prazos 
disponíveis para conclusão do contrato. 

No que se refere especificamente ao presente Plano de Trabalho, a metodologia prevista se 
insere no processo de desenvolvimento dos estudos tal como ilustrado pela Figura 1.2. 

 
Figura 1.2 – Embasamento Metodológico do Plano de Trabalho 

Na fase executiva dos serviços, as diretrizes metodológicas assumem o papel de linha básica 
orientadora dos estudos, devendo, no caso presente, estar constituídas por marcos conceituais 
típicos de um estudo de planejamento que, por sua vez, estarão alicerçados em técnicas, 
métodos e ferramentas compatíveis. 

1.3.1 Planejamento 

Conceitualmente, define-se planejamento como um processo de definição de ações e 
iniciativas capazes de influenciar os resultados futuros do objeto planejado e contribuir para a 
construção de uma realidade desejada. Por isso, o planejamento é sempre um processo 
político; no entanto, é também um processo ordenado e sistemático de decisão, o que lhe 
confere uma conotação técnica e racional de formulação e suporte para as escolhas da 
sociedade. Dessa forma, o planejamento incorpora e combina uma dimensão política e uma 
dimensão técnica, constituindo, portanto, uma síntese técnico-política. 

Tal concepção do planejamento como instrumento técnico e político demanda a utilização de 
procedimentos que contemplem a participação de partes interessadas na tomada de decisões 
que, no presente caso, incluem o levantamento de dados, estudos e projetos preexistentes e 
outros elementos prévios que possam contribuir para os resultados dos estudos, a partir da 
inserção de planos e ações das entidades com atuação na gestão de recursos hídricos da bacia 
e das municipalidades. 



-6- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
R 01 - Detalhamento do Plano de Trabalho 

ENGECORPS
1069-ANA-RPS-RT-001

 

1.3.2 Técnicas, Métodos e Ferramentas 

1.3.2.1  Técnicas e Métodos 

a) Diretriz Geral: Processo Global de Elaboração dos Estudos  

O processo global que deverá orientar a elaboração dos estudos para desenvolvimento do 
SISPREC e do SIEMEC estará apoiado no instrumental teórico da denominada “Metodologia 
PERI” – Pressão-Estado-Resposta-Impacto. 

Essa matriz busca estabelecer uma vinculação lógica entre as condições do meio tal como ele 
se apresenta no momento da avaliação, suas características ambientais e técnicas, as respostas 
que se presumem adequadas aos problemas identificados na situação inicial, muitos deles fruto 
de condições pregressas, e os impactos que poderão advir dessas respostas. Os componentes 
da matriz, que expressam as formas de relacionamento urbano e socioambiental, além de 
atributos do meio e de qualidade de vida da população envolvida pretendem responder a 
quatro perguntas básicas, em qualquer escala territorial: 

1. O que está ocorrendo? (Estado) 
2. Por que isso está ocorrendo ou continuará a ocorrer? (Pressão) 
3. O que está sendo feito o que está sendo proposto? (Resposta) 
4.  Que resultado será atingido com a ação em andamento ou ação prevista em relação 

ao estado atual? (Impacto) 

Tal seqüência de perguntas estrutura a diretriz geral que deverá orientar a elaboração dos 
estudos e também define, em grandes linhas, o processo ou método analítico que deverá ser 
adotado na busca de soluções para os problemas na bacia do rio Paraíba do Sul. O foco 
principal da metodologia será, assim, a ação das propostas para prevenção de cheias na bacia, 
ou seja, o impacto gerado pelas intervenções na dinâmica de ordenamento do território da 
bacia. Dessa forma, aplicando-se a metodologia PERI aos estudos em pauta, tem-se: 

 O Estado: situação atual da bacia, obstáculos e dificuldades, elementos favoráveis; 

 As Pressões: fatores naturais, questões históricas e técnicas, condições relacionadas com 
gestão e marcos institucionais e legais; 

 As Respostas: ações e propostas que serão apresentadas pelo SISPREC e SIEMEC; e 

 Os Impactos: efeitos das respostas sobre os eventos críticos da bacia, sobre a qualidade de 
vida da população, e sobre os instrumentos de disciplinamento do uso e ocupação do solo 
urbano, atuais e futuros. 

b) Diretrizes Específicas: Análises Retrospectiva, Diagnóstica e Prognóstica 

Essas análises são fundamentais para viabilizar o desenvolvimento dos estudos e criar as bases 
necessárias para a estruturação do futuro Plano de Contingência da bacia do rio Paraíba do Sul, 
possibilitando a aplicação prática dos conceitos subjacentes à Matriz PERI antes descrita. 
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 Análise Retrospectiva 

A análise do tipo retrospectiva terá como foco o levantamento de dados históricos hidrológicos 
e de eventos de cheias, áreas alagadas, níveis d’água atingidos, prejuízos registrados e ações 
empreendidas pelo poder público em situações de emergência.  

Parte desse levantamento já foi realizada pela ENGECORPS quando da elaboração da sua 
Proposta Técnica, e será devidamente complementada durante o desenvolvimento dos 
estudos. 

 Análise Diagnóstica 

A análise diagnóstica permite descrever o que está ocorrendo e identificar as razões das 
questões relacionadas, bem como compreender os processos que desencadeiam os problemas 
avaliados.  

Depende em grande parte da qualidade das informações disponíveis e que poderão ser 
levantadas e armazenadas, bem como das formas de tratá-las e interpretá-las. Por essa razão, 
revestem-se de extrema importância as atividades de coleta de dados secundários e de 
levantamentos de campo, que servirão como pilares do desenvolvimento das modelagens 
matemáticas e demais etapas de trabalho. 

Além disso, importa conhecer os planos e programas setoriais que tenham interface com a 
gestão das cheias e dos acidentes ambientais da bacia, incluindo a previsão de construção de 
obras de infra-estrutura urbana. 

 Análise Prognóstica 

A análise prognóstica baseia-se, fundamentalmente, na estruturação de condições específicas, 
de ocorrência futura, que darão o direcionamento necessário para a elaboração do Plano de 
Contingência e, no caso das bacias dos rios Pomba e Muriaé, para a proposta de um conjunto 
de intervenções estruturais que sirva para a redução dos danos e prejuízos que vêm ocorrendo 
cada vez com maior frequência nessas áreas. 

1.3.2.2  Ferramentas 

As principais ferramentas que serão utilizadas para proporcionar a materialização das diretrizes 
antes expostas são a modelagem matemática e o emprego de Sistema de Informações 
Geográficas e Banco de Dados. 

a) Modelagem Matemática  

Ao lidar com os riscos de inundações, há muito tempo, os hidrólogos têm-se dedicado ao 
desenvolvimento de técnicas e métodos para prover estimativas dos estados espaço-temporais 
atuais e futuros das variáveis hidrológicas para uma dada área de interesse.  

O modelo hidrológico é uma ferramenta útil para melhor entender e representar os processos 
de transformação chuva-vazão em uma bacia hidrográfica e prever eventos críticos. A 
simulação hidrológica é limitada pela heterogeneidade física das bacias hidrográficas e dos 
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processos envolvidos, o que tem propiciado o desenvolvimento de um grande número de 
modelos que se diferenciam em função dos dados utilizados, discretização adotada e objetivos 
a serem alcançados. 

Apesar do vertiginoso avanço das técnicas de simulação hidrológica nas ultimas décadas e, 
portanto, da enorme profusão de modelos disponíveis, cada qual com sua concepção e 
parâmetros próprios, a seleção de um deles para uso geral torna-se tarefa de grande 
dificuldade. Isso se deve principalmente à ampla gama de aplicações possíveis, cada uma com 
suas particularidades de escala temporal e/ou espacial, assim como peculiaridades diversas 
quanto aos dados disponíveis. 

Para os estudos da bacia do rio Paraíba do Sul, foram selecionados modelos capazes de 
cumprir com os principais objetivos visados, quais sejam, em síntese: simular a propagação de 
cheias na bacia e definir linhas de inundação compatíveis com as futuras ações que serão 
propostas no âmbito do Plano de Contingência; simular eventos de rompimento de barragens; 
e simular a propagação de poluentes ao longo da rede de drenagem. 

Tais modelos serão objeto de abordagem no Capítulo 2 deste relatório. 

A partir desses estudos hidrológicos e hidráulicos poderão ser criadas bases, fundamentadas  
em critérios técnicos, que retratam o comportamento dos cursos d’água e, conseqüentemente, 
estabelecer medidas para evitar ou minimizar os efeitos da ocorrência de inundações. 

b) Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Banco de Dados 

O termo Sistema de Informações Geográficas (SIG) é aplicado para sistemas que realizam o 
tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença de um SIG para um 
sistema de informação convencional é a sua capacidade de armazenar tanto os atributos 
descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. 

As principais características dos SIGs são: inserir e integrar, numa única base de dados, 
informações espaciais provenientes de meio físico-biótico, de dados censitários, de cadastro 
urbano e rural, e outras fontes de dados como imagens de satélites, e GPS; oferecer 
mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de manipulação e 
análise, bem como para consultar, recuperar e visualizar o conteúdo de banco de dados 
geográficos. 

O Banco de Dados Georreferenciado tem por objetivo a organização, padronização e 
armazenamento das informações espaciais e convencionais. 

O banco de dados será responsável pelo armazenamento das informações obtidas no 
desenvolvimento dos estudos da bacia do rio Paraíba do Sul, e a alternativa a ser adotada será 
definida em conjunto com a ANA.  
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2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme apresentado na Proposta Técnica da ENGECORPS, visando sistematizar o extenso e 
diversificado rol de atividades previstas, foram elas agrupadas em oito etapas executivas de 
trabalho, de acordo com suas especificidades e afinidades de conteúdo, conforme definido no 
Quadro 2.1. 

QUADRO 2.1 - ETAPAS E ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO 
Etapa/Atividade Descrição 

Etapa 000 Atividades Iniciais 

Atividade 001 Mobilização da Equipe e Consolidação do Plano de Trabalho 

Atividade 002 Elaboração do Relatório de Detalhamento do Plano de Trabalho (R 01) 
Atividade 003 Coleta de Dados sobre a Bacia do Paraíba do Sul 

Atividade 004 Elaboração do Relatório de Coleta de Dados (R 02) 

Atividade 005 
Avaliação e Consistência das Informações Hidrológicas e Hidráulicas Existentes na Bacia do Rio Paraíba 
do Sul 

Atividade 006 Elaboração do Relatório de Avaliação e Consistência das Informações Hidrológicas e Hidráulicas (R 03) 
Etapa 100 Inspeções de Campo 

Atividade 101 Levantamento de Potenciais Poluidores na Bacia do Paraíba do Sul 
Atividade 102 Levantamento de Pontos Vulneráveis na Bacia do Paraíba do Sul 

Atividade 103 
Análise das Características e Localização dos Principais Barramentos Existentes na Bacia do Paraíba do 
Sul 

Atividade 104 
Elaboração de Relatório - Relatório de Sistematização das Informações sobre Atividades com Potencial de 
Risco Ambiental, Pontos Vulneráveis e Barramentos Existentes na Bacia do Rio Paraíba do Sul (R 04) 

Etapa 200 Levantamentos Topobatimétricos 

Atividade 201 Realização dos Levantamentos Topobatimétricos nos Rios Paraibuna, Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul 

Atividade 202 Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos (RAM 01) 
Atividade 203 Elaboração de Relatório Parcial com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos (RPL 01) 

Atividade 204 Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos (RAM 02) 
Atividade 205 Elaboração de Relatório Parcial com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos (RPL 02) 

Atividade 206 Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos (RAM 03) 
Atividade 207 Elaboração de Relatório Final com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos (RL 01) 

Etapa 300 Modelagem de Cheias  

Atividade 301 Estudo e Modelagem de Cheias e sua Propagação na Bacia do Paraíba do Sul 

Atividade 302 Geração dos Mapas de Inundação e do Perfil da Linha d’Água ao Longo dos Rios Simulados 

Atividade 303 
Elaboração de Relatório Parcial - Estudo e Modelagem de Cheias e Geração dos Mapas de Inundação e 
do Perfil da Linha D’Água (RP 01) 

Atividade 304 Desenvolvimento de Módulo para a Previsão de Vazões de Curto Prazo para a Bacia do Paraíba do Sul 

Atividade 305 
Calibração e Validação do Módulo para a Previsão de Vazões de Curto Prazo para a Bacia do Paraíba do 
Sul 

Atividade 306 Elaboração de Relatório Parcial – Módulo de Previsão de Vazões (RP 02) 

Atividade 307 Confecção de Mapas de Inundação e do Perfil da Linha d’Água 

Atividade 308 
Elaboração de Relatório Estudo e Modelagem de Cheias, Previsão de Vazões e Estudos Relacionados (R 
05) 

Atividade 309 Estudo de Ruptura de Barragens 

Atividade 310 Elaboração de Relatório - Relatório do Estudo de Ruptura de Barragens (R 06) 

Atividade 311 Estudo de Propagação de Poluentes 

 
Continua...
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Continuação. 

QUADRO 2.1 - ETAPAS E ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO 
Etapa/Atividade Descrição 
Atividade 312 Elaboração de Relatório – Estudos de Propagação de Poluentes (R 07) 

Atividade 313 Estudo de Dimensionamento da Rede de Monitoramento de Eventos Críticos 

Atividade 314 Elaboração de Relatório - Dimensionamento da Rede de Monitoramento de Eventos Críticos (R 08) 
Etapa 400 Consolidação do SISPREC 

Atividade 401 
Produção de Sistema para Apresentação, Análise e Visualização das Informações Geradas pelos Modelos 
Desenvolvidos 

Atividade 402 Treinamento de Curto Prazo para a Equipe Técnica da ANA, INEA, IGAM, DAEE e AGEVAP 
Atividade 403 Elaboração dos Produtos Finais do SISPREC (RF 01) 

Etapa 500 Estudos Complementares para o SIEMEC 

Atividade 501 Coleta de Dados II 

Atividade 502 Estudos Hidrológicos para Determinação das Vazões de Cheia a Serem Consideradas 
Atividade 503 Reconhecimento de Campo da Bacia e das Cidades a Serem Beneficiadas pelo SIEMEC 

Atividade 504 Elaboração do Relatório de Coleta de Dados e Reconhecimento de Campo (R 30) 

Atividade 505 
Elaboração da Programação da Primeira Campanha de Levantamentos de Campo para Concepção do 
SIEMEC (P 31) 

Atividade 506 Execução da Primeira Campanha de Levantamentos de Campo Vinculados ao SIEMEC 

Atividade 507 
Consideração de Planos de Desenvolvimento Urbano das Cidades a Serem Beneficiadas e dos Planos 
Setoriais de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Pomba e Muriaé e de 
Intervenções Aventadas pelas Autoridades Locais 

Etapa 600 Caracterização das Cheias dos Rios Muriaé e Pomba para o SIEMEC 

Atividade 601 Análise dos Papéis e Contribuição dos Afluentes dos Rios Muriaé e Pomba nas Cheias dessas Bacias 

Atividade 602 
Identificação dos Pontos Críticos nos Rios Muriaé e Pomba para Agravamento das Cheias, Especialmente 
nas Proximidades das Cidades a Serem Beneficiadas pelo SIEMEC 

Atividade 603 Elaboração do Relatório sobre o Papel dos Afluentes nas Cheias e Pontos Críticos para o SIEMEC (R 31) 

Atividade 604 Caracterização do Problema de Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e Pomba 

Atividade 605 
Caracterização das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e Muriaé e Suas Vulnerabilidades a 
Diferentes Níveis de Cheias 

Atividade 606 
Elaboração do Relatório de Caracterização das Cheias e das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e 
Muriaé para o SIEMEC (R 32) 

Atividade 607 Análise Paramétrica e Seleção da Cheia Máxima a Ser Adotada 
Etapa 700 Atividades Finais do SIEMEC 

Atividade 701 
Pesquisa de Locais Propícios para Implantação de Estruturas do SIEMEC, Avaliação Preliminar da 
Efetividade de Cada Intervenção e de Possíveis Interferências 

Atividade 702 Elaboração da Programação da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC (P 32) 

Atividade 703 Realização da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC (de acordo com P 32) 
Atividade 704 Elaboração do Relatório Final da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC (RL 02) 

Atividade 705 
Elaboração do Relatório Parcial de Identificação de Locais Propícios para Implantação de Estruturas do 
SIEMEC (RP 33) 

Atividade 706 Consolidação dos Critérios para Concepção do SIEMEC 

Atividade 707 
Elaboração do Relatório dos Locais Propícios para Implantação de Estruturas e Consolidação dos Critérios 
do SIEMEC (R 33) 

Atividade 708 
Concepção do Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação de Cheias (SIEMEC) das Bacias dos 
Rios Muriaé e Pomba 

Atividade 709 Elaboração da Minuta da Concepção do SIEMEC (RP 34) 
Atividade 710 Elaboração da Concepção do SIEMEC (R 34) 

Atividade 711 Elaboração do Relatório Final de Concepção Geral do SIEMEC (RF 34) 

Atividade 712 
Elaboração do Relatório de Diretrizes para Detalhamento das Intervenções Integrantes do SIEMEC (RF 
35) 
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A Etapa 000 será dedicada à realização de atividades necessárias para dar início aos trabalhos e 
à coleta de dados sobre a bacia do rio Paraíba do Sul, além da avaliação e análise de 
consistência das informações hidrológicas disponíveis e elaboração dos relatórios 
correspondentes. 

A Etapa 100 trata da realização das inspeções de campo necessárias para complementar os 
dados secundários coletados na etapa precedente, visando à identificação de fontes potenciais 
de poluição dos recursos hídricos, pontos vulneráveis a inundações e outros locais 
considerados críticos, além das barragens existentes e suas principais características (incluindo 
as barragens de rejeitos), visando aos estudos de rompimento das estruturas, previstos para 
elaboração na Etapa 300. O relatório dos estudos desenvolvidos na Etapa 100 está previsto no 
âmbito da Atividade 104. 

A Etapa 200 se refere à realização dos levantamentos topobatimétricos dos rios Paraibuna, 
Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul no trecho a jusante da barragem de Santa Branca, cujos 
resultados serão apresentados em seis relatórios, três de progresso das atividades, dois com 
resultados parciais e um relatório final. 

Denominada sinteticamente de “Modelagem de Cheias”, a Etapa 300 reúne 14 atividades, 
com o objetivo de realizar a modelagem de cheias na Bacia do Paraíba do Sul, simular a 
propagação desses eventos, mapear as áreas inundáveis e o perfil da linha d’água nos rios 
modelados, desenvolver e calibrar um módulo específico para previsão de vazões de curto 
prazo, realizar o estudo de ruptura das barragens, modelar a propagação de poluentes na rede 
de drenagem, propor uma rede de monitoramento de eventos críticos e elaborar os relatórios 
correspondentes, em número de seis. 

A Etapa 400 constitui a consolidação do SISPREC, consubstanciada na elaboração de um 
sistema em ambiente SIG para apresentação, análise e visualização das informações geradas 
pelos modelos utilizados, no treinamento de equipes técnicas da ANA, INEA, IGAM, DAEE e 
AGEVAP, para utilização do sistema, e na elaboração dos Produtos Finais do SISPREC. 

Para dar início ao desenvolvimento do SIEMEC, a Etapa 500 prevê sete atividades, que 
compreendem uma coleta de dados complementares especificamente para as bacias dos rios 
Muriaé e Pomba, a realização de estudos hidrológicos adicionais para os afluentes desses rios, 
visando determinar as vazões de cheia a serem consideradas, um reconhecimento de campo 
das bacias e das cidades a serem beneficiadas pelo Sistema, a execução da primeira campanha 
de levantamentos cartográficos e geofísicos para o SIEMEC, o estudo dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano das cidades mencionadas, de planos setoriais do âmbito dos 
aproveitamentos de recursos hídricos e de intervenções sugeridas pelas municipalidades. A 
etapa contempla ainda a elaboração de um relatório e a programação dos levantamentos 
integrantes da primeira campanha. 

A Etapa 600 trata da caracterização das cheias dos rios Muriaé e Pomba, com vistas ao 
SIEMEC, compreendendo sete atividades relacionadas com: a análise da contribuição dos 
afluentes para a ocorrência de cheias; identificação de pontos críticos em ambas as sub-bacias, 
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com foco nas proximidades das cidades já referidas; identificação das fragilidades e das 
oportunidades de intervenções; caracterização das planícies de inundação dos dois cursos 
d’água principais; análise e seleção do período de recorrência de cheias que será adotado para 
dimensionamento das intervenções integrantes do SIEMEC; e elaboração de dois relatórios. 

Por fim, a Etapa 700 compreende as atividades finais necessárias para conclusão do SIEMEC, 
sendo constituída por onze atividades, que contemplam a pesquisa de locais propícios à 
implantação das estruturas que comporão o Sistema e a análise de sua efetividade, a realização 
da segunda campanha de levantamentos de campo, a consolidação dos critérios para 
concepção do Sistema (períodos de recorrência e metas de mitigação, variáveis para 
comparação e seleção de intervenções identificadas), concepção do SIEMEC e definição de 
diretrizes para detalhamento posterior das intervenções selecionadas. A Etapa 700 contempla 
ainda a emissão de nove relatórios. 

Verifica-se, portanto, que o escopo completo dos serviços atende ao desenvolvimento de um 
total de 59 atividades e à emissão de um conjunto de produtos constituído por 29 relatórios, 
(três deles de Andamento das atividades da Etapa 200), relacionados no Quadro 2.2.  

QUADRO 2.2 - PRODUTOS DO ESTUDO 

Atividade Relatório Título do documento Prazo de Entrega 
(dias) 

002 R 01 Detalhamento do Plano de Trabalho 30 
004 R 02 Coleta de Dados 60 
006 R 03 Avaliação e Consistência das Informações Hidrológicas e Hidráulicas 120 

104 R 04 
Sistematização das Informações sobre Atividades com Potencial de Risco Ambiental, Pontos 
Vulneráveis e Barramentos Existentes na Bacia do Rio Paraíba do Sul 120 

202 RAM 01 Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos 90 
203 RPL 01 Parcial com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos 120 
204 RAM 02 Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos 150 
205 RPL 02 Parcial com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos 180 
206 RAM 03 Acompanhamento dos Levantamentos Topobatimétricos 210 
207 RL 01 Final com Resultados dos Levantamentos Topobatimétricos 240 

303 RP 01 
Parcial – Estudo e Modelagem de Cheias e Geração de Mapas de Inundação e do Perfil da 
Linha D’Água 300 

306 RP 02 Parcial – Módulo de Previsão de Vazões 300 
308 R 05 Estudo e Modelagem de Cheias, Previsão de Vazões e Estudos Relacionados 330 
310 R 06 Estudo de Ruptura de Barragens 420 
312 R 07 Estudos de Propagação de Poluentes 540 
314 R 08 Dimensionamento da Rede de Monitoramento de Eventos Críticos 540 
403 RF 01 Final de Elaboração do SISPREC 540 
504 R 30 Coleta de Dados II e Reconhecimento de Campo 180 

505 P 31 
Programação da Primeira Campanha de Levantamentos de Campo para Concepção do 
SIEMEC 180 

603 R 31 Papel dos Afluentes nas Cheias e Pontos Críticos para o SIEMEC 360 

606 R 32 Caracterização das Cheias e das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e Muriaé para o 
SIEMEC 

390 

702 P 32 Programação da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC 300 
703 RL 02 Final da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC 390 
704 RP 33 Parcial de Identificação de Locais Propícios para Implantação de Estruturas do SIEMEC 390 
706 R 33 Locais Propícios para Implantação de Estruturas e Consolidação dos Critérios do SIEMEC 420 
708 RP 34 Minuta de Concepção do SIEMEC 450 
709 R 34 Concepção do SIEMEC 480 
710 RF 34 Final de Concepção do SIEMEC 510 
711 RF 35 Diretrizes para Detalhamento das Intervenções Integrantes do SIEMEC 540 
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Ressalta-se que, nesse quadro, apresentam-se os prazos de emissão dos relatórios revisados em 
relação ao que constava da Proposta Técnica da ENGECORPS, atendendo ao novo cronograma 
de atividades que será exposto no Capítulo 3 do presente Plano de Trabalho (Figura 3.1). 

A inter-relação lógica e temporal entre as etapas de trabalho propostas pela ENGECORPS está 
ilustrada no fluxograma da Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Fluxograma das Etapas de Trabalho 

Analisando o conjunto de atividades previstas, cabe detalhar os aspectos que se relacionam 
mais de perto com a programação executiva dos trabalhos, com os procedimentos 
metodológicos que merecem ajustes, tendo em vista dar maior objetividade aos resultados 
esperados e, ainda, com aquelas atividades que foram objeto de orientações específicas da 
ANA, após avaliação da Proposta Técnica da ENGECORPS.  

Dessa forma, nos próximos itens, apresenta-se o detalhamento das atividades constituintes de 
todas as etapas de trabalho, sendo que algumas delas foram objeto de ajustes em relação ao 
que foi exposto na Proposta Técnica da ENGECORPS, enquanto outras mantêm o escopo 
originalmente proposto.  

2.2 ETAPA 000: ATIVIDADES INICIAIS 

 
Atividade 001 – Mobilização da Equipe e Consolidação do Plano de Trabalho  

Esta atividade tem por objetivo a realização de todas as tarefas necessárias para dar início aos 
trabalhos, incluindo, logo após o recebimento da Ordem de Serviço da ANA, a mobilização da 
equipe da ENGECORPS e das instalações e equipamentos que serão utilizados, além da 
realização das primeiras reuniões internas da consultora, para delineamento da programação 
executiva dos serviços, análise detalhada do escopo de cada atividade, avaliação do 
cronograma físico, divisão de atribuições e responsabilidades, entre outras tarefas típicas da 
etapa de mobilização. 

Também será realizada a primeira reunião de coordenação com a equipe da ANA, para 
apresentação dos técnicos da ENGECORPS e definição de critérios, conceitos e diretrizes que 
deverão nortear o desenvolvimento dos serviços e o relatório de Detalhamento do Plano de 
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Trabalho, documento que passará a constituir a base metodológica, estratégica e prática para 
desenvolvimento dos estudos. 

Atividade 002 – Elaboração do Relatório de Detalhamento do Plano de Trabalho (R01)  

O Relatório de Detalhamento do Plano de Trabalho (R01), objeto do presente documento, 
foca todos os serviços contratados, referentes ao SISPREC e ao SIEMEC, sendo o planejamento 
dos trabalhos consubstanciado em ferramentas de programação e controle representadas por 
um Cronograma GANTT e o Diagrama PERT. 

Atividade 003 - Coleta de Dados sobre a Bacia do Paraíba do Sul  

Trata-se de ampla coleta inicial de dados secundários para subsidiar a realização dos trabalhos 
(incluindo os levantamentos de campo complementares), compreendendo, no mínimo: 

 Base Cartográfica: constituída pelas cartas editadas pelo IBGE, em escala 1:50.000, 
cobrindo principalmente as áreas de desenvolvimento dos cursos principais dos rios Paraíba 
do Sul, Paraibuna, Pomba e Muriaé. Caso estejam disponíveis, será pesquisada e levantada 
inicialmente em fontes secundárias, tais como empresas especializadas nesses serviços, a 
eventual existência de plantas de restituição aerofotogramétrica nas áreas urbanas das 
cidades a serem cobertas pelo SIEMEC1, nas bacias dos rios Pomba e Muriaé; 

 Imagens de Satélite: as imagens de satélite disponíveis no utilitário Google Earth serão 
utilizadas como auxílio na definição das tipologias de uso e ocupação do solo nas bacias 
hidrográficas e na identificação de restrição ao longo das planícies de inundação; também 
serão utilizadas imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), para avaliação do 
uso e ocupação do solo no conjunto da bacia hidrográfica; 

 Dados Hidrológicos: os dados hidrológicos, no caso, abrangem os registros das estações 
pluvimétricas e fluviométricas existentes para a bacia. Em um primeiro momento, serão 
compilados todos os pontos de monitoramento inventariados no banco de dados da ANA, 
para posterior seleção de um conjunto de referência, com as devidas adequações de 
consistência e extensão de histórico de dados; 

 Dados de Qualidade de Água: simultaneamente à coleta dos dados hidrológicos, serão 
identificadas todas as estações classificadas com monitoramento da qualidade de água, 
obtendo-se as séries das coletas de amostras e respectivas análises laboratoriais; 

 Cadastros de Usuários de Recursos Hídricos: serão levantados nos bancos de dados dos 
órgãos gestores de recursos hídricos estaduais e da ANA dados sobre usuários cadastrados e 
outorgas emitidas, contemplando captações de água e lançamentos de efluentes; será 
também consultado o estudo “Atlas Brasil”, para levantamento dos dados existentes nesse 
trabalho com relação às captações de água para abastecimento público urbano e 
localização de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs): 

                                             
1 No Rio de Janeiro: Laje do Muriaé, Cardoso Moreira, Italva , Natividade e Sto. Antonio de Pádua; em Minas Gerais: Muriaé, Miraí, 
Carangola, Porciúncula, Tombos e Cataguases. 



-15- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
R 01 - Detalhamento do Plano de Trabalho 

ENGECORPS
1069-ANA-RPS-RT-001

 

 Eventos Críticos: serão levantadas todas as informações disponíveis relacionadas aos 
principais eventos críticos de cheias e de poluição hídrica, por meio de consultas aos 
arquivos e relatórios de avaliação de danos das coordenadorias de Defesa Civil, fotografias 
disponíveis nas cidades atingidas e recortes de jornais e revistas, Comitês de Bacias atuantes 
etc.; 

 Obras Hidráulicas: dados cadastrais dos barramentos, relativos a curvas de descargas dos 
órgãos de extravasamento, níveis operativos notáveis e restrições operativas, regras de 
operação para controle de cheias e cheias de projeto dos vertedores;  

 Dados de Marés: obtenção dos dados de marés na região do estuário do rio Paraíba do Sul, 
definidores das condições de contorno para o cálculo dos perfis de escoamento. 

A cartografia do IBGE em escala de 1:50.000, que cobre toda a bacia do rio Paraíba do Sul, já 
foi coletada, e está relacionada no Quadro 2.3, com articulação ilustrada pela Figura 2.2. 

QUADRO 2.3  
RELAÇÃO DE CARTAS DO IBGE COM COBERTURA PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Nomenclatura Identificação Nome 
SF-23-Y-D-I-1 27681 Piracaia 

SF-23-Y-D-I-3 27683 Itaquaquecetuba 
SF-23-Y-B-IV-4 27394 Camanducaia 

SF-23-Y-D-I-2 27682 Igarata 
SF-23-Y-D-I-4 27684 Santa Isabel 

SF-23-Y-D-IV-2 27942 Mogi das Cruzes 
SF-23-Y-B-V-3 27403 Monteiro Lobato 

SF-23-Y-D-II-1 27691 São José dos Campos 
SF-23-Y-D-II-3 27693 Jacareí 

SF-23-Y-D-V-1 27951 Salesópolis 
SF-23-Y-B-V-2 27402 Campos Jordão 

SF-23-Y-B-V-4 27404 Tremenbé 
SF-23-Y-D-II-2 27692 Taubaté 

SF-23-Y-D-II-4 27694 Paraibuna 
SF-23-Y-D-V-2 27952 Pico do Papagaio 

SF-23-Y-B-VI-1 27411 Delfim Moreira 
SF-23-Y-B-VI-3 27413 Pindamonhangaba 

SF-23-Y-D-III-1 27701 São Luiz do Paraitinga 
SF-23-Y-D-III-3 27703 Natividade da Serra 

SF-23-Y-D-VI-1 27961 Caraguatatuba 
SF-23-Y-B-III-4 27114 Virginia 

SF-23-Y-B-VI-2 27412 Lorena 
SF-23-Y-B-VI-4 27414 Guaratingueta 

SF-23-Y-D-III-2 27702 Lagoinha 
SF-23-Y-D-III-4 27704 Ubatuba 

SF-23-Z-A-I-3 27123 Passa Quatro 
SF-23-Z-A-IV-1 27421 Cruzeiro 

SF-23-Z-A-IV-3 27423 Campos Cunha 
SF-23-Z-C-I-1 27711 Cunha 

Continua...
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Continuação. 

QUADRO 2.3 
RELAÇÃO DE CARTAS DO IBGE COM COBERTURA PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Nomenclatura Identificação Nome 
SF-23-Z-A-I-2 27122 Alagoas 
SF-23-Z-A-I-4 27124 Agulhas Negras 

SF-23-Z-A-IV-2 27422 São José do Barreiro 
SF-23-Z-A-IV-4 27424 Rio Manbucaba 

SF-23-Z-A-II-1 27131 Liberdade 
SF-23-Z-A-II-3 27133 Resende 

SF-23-Z-A-V-1 27431 Bananal 
SF-23-Z-A-V-3 27433 Frade 

SF-23-X-C-V-4 26794 Bom Jardim de Minas 
SF-23-Z-A-II-2 27132 Santa Rita de Jacutinga 

SF-23-Z-A-II-4 27134 Nossa Senhora do Amparo 
SF-23-Z-A-V-2 27432 Volta Redonda 

SF-23-Z-A-V-4 27434 Mangaratiba 
SF-23-X-C-III-3 26453 Ibertioga 

SF-23-X-C-VI-1 26801 Bias Flores 
SF-23-X-C-VI-3 26803 Lima Duarte 

SF-23-Z-A-III-1 27141 Rio Preto 
SF-23-Z-A-III-3 27143 Barra do Pirai 

SF-23-Z-A-VI-1 27441 Pirai 
SF-23-X-C-III-2 26452 Senhora do Remédios 

SF-23-X-C-III-4 26454 Santos Dumonnt 
SF-23-X-C-VI-2 26802 Ewbank da Camara 

SF-23-X-C-VI-4 26804 Santa Bárbara do Monte 
SF-23-Z-A-III-2 27142 Valença 

SF-23-Z-A-III-4 27144 Vassouras 
SF-23-Z-A-VI-2 27442 Paracambi 

SF-23-X-D-I-1 26461 Merces 
SF-23-X-D-I-3 26463 Paiva 

SF-23-X-D-IV-1 26811 Juíz de Fora 
SF-23-X-D-IV-3 26813 Matias Barbosa 

SF-23-Z-B-I-1 27151 Paraíba do Sul 
SF-23-Z-B-I-3 27153 Miguel Pereira 

SF-23-Z-B-IV-1 27451 Cava 
SF-23-X-D-I-2 26462 Tocantins 

SF-23-X-D-I-4 26464 Rio Pomba 
SF-23-X-D-IV-2 26812 São João Nepomuceno 

SF-23-X-D-IV-4 26814 Mar de Espanha 
SF-23-Z-B-I-2 27152 Três Rios 

SF-23-Z-B-I-4 27154 Itaipava 
SF-23-Z-B-IV-2 27452 Petrópolis 

SF-23-X-B-V-3 26113 Viçosa 
SF-23-X-D-II-1 26471 Uba 

SF-23-X-D-II-3 26473 Astolfo Dutra 
Continua...
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Continuação. 

QUADRO 2.3 
RELAÇÃO DE CARTAS DO IBGE COM COBERTURA PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Nomenclatura Identificação Nome 
SF-23-X-D-V-1 26821 Argirita 
SF-23-X-D-V-3 26823 Sapucaia 

SF-23-Z-B-II-1 27161 Anta 
SF-23-Z-B-II-3 27163 Teresópolis 

SF-23-X-B-V-4 26114 Ervalia 
SF-23-X-D-II-2 26472 Mirai 

SF-23-X-D-II-4 26474 Cataguases 
SF-23-X-D-V-2 26822 Leopoldina 

SF-23-X-D-V-4 26824 Alem Paraiba 
SF-23-Z-B-II-2 27162 Duas Barras 

SF-23-Z-B-II-4 27164 Nova Friburgo 
SF-23-X-B-VI-1 26121 Fervedouro 

SF-23-X-B-VI-3 26123 Miradouro 
SF-23-X-D-III-1 26481 Muriaé 

SF-23-X-D-III-3 26483 Palma 
SF-23-X-D-VI-1 26831 Recreio 

SF-23-X-D-VI-3 26833 Cantagalo 
SF-23-Z-B-III-1 27171 Cordeiro 

SF-23-Z-B-III-3 27173 Quarteis 
SF-23-X-B-III-4 25764 Manhuþu 

SF-23-X-B-VI-2 26122 Carngola 
SF-23-X-B-VI-4 26124 Porciuncula 

SF-23-X-D-III-2 26482 Engenopolis 
SF-23-X-D-III-4 26484 Miracema 

SF-23-X-D-VI-2 26832 Santo Antoio de Padua 
SF-23-X-D-VI-4 26834 Santa Maria Madalena 

SF-23-Z-B-III-2 27172 Trajano de Morais 
SF-24-V-A-IV-1 26131 Espera Feliz 

SF-24-V-A-IV-3 26133 Varre-Sai 
SF-24-V-C-I-1 26491 Itaperuna 

SF-24-V-C-I-3 26493 São João do Paraiso 
SF-24-V-C-IV-1 26841 Cambuci 

SF-24-V-C-IV-3 26843 Renascença 
SF-24-V-C-I-2 26492 Bom Jesus do Itabopoana 

SF-24-V-C-I-4 26494 Italva 
SF-24-V-C-IV-2 26842 São Fidelis 

SF-24-V-C-IV-4 26844 Dores de Macaru 
SF-24-V-C-II-3 26503 Morro do Coco 

SF-24-V-C-V-1 26851 Travessão 
SF-24-V-C-V-3 26853 Campos 

SF-24-V-C-II-4 26504 Barra Seca 
SF-24-V-C-V-2 26852 São João da Barra 

SF-24-V-C-V-4 26854 Mucurepe 
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Figura 2.2 – Cobertura cartográfica da bacia do rio Paraíba do Sul, em escala de 1:50.000 

Quanto à qualidade das águas, estão sendo pesquisados dados da CETESB (SP), IGAM (MG), 
INEA (RJ) e ANA. 

Inclui-se, ainda, na presente atividade, a realização de contatos iniciais com os Comitês da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP – e das Bacias Hidrográficas dos rios Pomba e Muriaé – 
COMPE –, e com outras instituições, para levantamento de dados adicionais, tais como estudos 
recentes disponíveis, porventura não identificados quando da elaboração da Proposta Técnica 
da ENGECORPS e informações diversas relacionadas com os problemas das cheias na bacia do 
Paraíba do Sul. 

Conta-se com a colaboração da ANA na realização de contato prévio com as entidades 
identificadas, visando facilitar o contato posterior que será efetuado pela ENGECORPS. 

Uma relação de instituições que poderão ser contatadas está exposta abaixo, devendo ser feita 
uma seleção daquelas que efetivamente poderão contribuir com informações relevantes, em 
conjunto com a ANA: 

 Companhia Energética de São Paulo (CESP); 

 Light Energia S/A; 

 Furnas Centrais Elétricas S/A; 
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 Quanta Geração S/A; 

 CEMIG Geração e Transmissão S/A; 

 Barra do Braína Energética S.A; 

 Valesul Alumínio S/A; 

 Votorantim Metais Zinco S/A; 

 Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); 

 IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas; 

 INEA Instituto Estadual do Meio Ambiente; 

 DAEE Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo; 

 CEDAE; 

 SABESP; 

 COPASA; 

 Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL); 

 AGEVAP (Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul); 

 CEIVAP (Comitê de integração da bacia do rio Paraíba do Sul); 

 Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul; 

 Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna; 

 Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

 Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé – COMPÉ; 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios 
Paquequer e Preto – RJ; 

 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP ou “Comitê Paulista” – CBH-OS; 

 Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul CBH Baixo Paraíba – RJ; 

 Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - Comitê 
Guandu; 

 Prefeituras dos municípios a serem beneficiados pelo SIEMEC.  

Cabe salientar que a coleta de dados secundários se reveste de grande importância no âmbito 
do presente estudo, tendo em vista contribuir para otimizar a coleta de dados em campo e, 
consequentemente, para o cumprimento dos prazos contratuais, tanto em termos das 
atividades parciais que serão realizadas, quanto no que diz respeito ao término de cada etapa 
metodológica nas datas predeterminadas. 
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Atividade 004 – Elaboração do Relatório de Coleta de Dados (R02) 

O Relatório de Coleta de Dados (R02) será o produto proveniente da compilação das 
informações coletadas na Atividade 003, devendo apresentar todos os dados levantados de 
forma sistematizada e indicar as fontes de consulta utilizadas. 

Atividade 005 – Seleção das Estações Pluviométricas e Fluviométricas Representativas  

Esta atividade compreende a compilação e análise das informações hidrometeorológicas 
registradas nas estações de monitoramento existentes na bacia do rio Paraíba do Sul. As 
informações consideradas pertinentes serão selecionadas para emprego no trabalho, a fim de 
prover a concepção dos dois sistemas (SISPREC e SIEMEC) e abastecer os modelos a serem 
desenvolvidos com dados confiáveis. Para tanto, serão considerados os dados consistidos pela 
ANA e disponibilizados no sistema Hidroweb. 

Inicialmente, as informações coletadas serão organizadas em forma de histograma de 
disponibilidade de dados, para visualizar as extensões dos períodos de observação. Essa tarefa 
será feita em conjunto com a visualização espacial dos pontos de monitoramento, como forma 
de se proceder à seleção de estações que sejam representativas das áreas de estudo.  

No processo de seleção será feita uma segmentação de áreas, tendo como referência as 
principais obras de barramento e os afluentes de maior porte. Neste processo será considerada 
a importância relativa dos pontos para a atividade de previsão de cheias em tempo real, 
destacando as estações pluviométricas que possam indicar antecedência de ocorrência de 
eventos críticos e as estações fluviométricas que registrem o trânsito de ondas de cheias ao 
longo dos rios principais. 

Atividade 006 – Elaboração do Relatório de Avaliação e Consistência das Informações 
Hidrológicas e Hidráulicas (R03) USP 

O Relatório de Avaliação e Consistência das Informações Hidrológicas e Hidráulicas (R03), 
acompanhado de banco de dados estruturado com informações consistidas constituirá o 
produto da Atividade 005, contendo a compilação dos resultados obtidos. 

2.3 ETAPA 100: INSPEÇÕES DE CAMPO 

As atividades da Etapa 100, descritas na sequência, serão realizadas após a elaboração de uma 
programação de visitas de campo detalhada, incluindo a definição da melhor logística e 
alocação das equipes da ENGECORPS, com vistas a otimizar as tarefas e os prazos dispendidos. 

Tal programação terá como subsídio os resultados da coleta de dados secundários realizada na 
Etapa 000 (Atividade 003), a partir da qual será possível definir com maior precisão quais serão 
os levantamentos de campo necessários/imprescindíveis, em termos dos locais a serem 
visitados, estruturas hidráulicas de interesse, pontos vulneráveis etc. 
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Caberá aos especialistas de cada área temática, após avaliar os dados secundários coletados, 
orientar a programação de campo, incluindo o dimensionamento das equipes em conjunto 
com os responsáveis diretos pelos serviços, e uma relação detalhada das informações a serem 
coletadas. 

Atividade 101 - Levantamento de Potenciais Poluidores na Bacia do Paraíba do Sul  

Esta atividade terá por objetivo identificar e mapear as fontes potenciais de poluição dos 
recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

Para tanto, com base nos dados coletados durante a realização das atividades da Etapa 000, 
em especial, aqueles que identificam a ocorrência de acidentes e inundações seguidos de 
eventos de poluição das águas, bem como dados de outorga de recursos hídricos, serão 
realizadas inspeções de campo, com apoio de cartografia e imagens de satélite 
georreferenciadas, além de equipamentos GPS, para mapeamento das fontes potenciais, tais 
como: barragens de rejeito, grandes empreendimentos industriais, áreas agrícolas com intenso 
uso de agroquímicos, depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, áreas contaminadas, estações 
de tratamento de esgotos, vias utilizadas para transporte de cargas perigosas, entre outras. 

Será considerada a distância das fontes identificadas em relação à rede de drenagem, às áreas 
urbanizadas e aos sistemas existentes de captação e tratamento de água tendo em vista que, 
neste caso, menores distâncias resultam em maiores riscos de poluição/contaminação dos 
recursos hídricos, oferecendo, por consequência, também maiores riscos à população. 

As fontes identificadas serão caracterizadas resumidamente em fichas descritivas e definidas/ 
localizadas em mapa temático específico. 

A seguir, apresentam-se modelos das fichas de campo que se pretende utilizar, para avaliação e 
consolidação conjunta com a ANA. Essas fichas se referem às seguintes atividades: Estações de 
Tratamento de Esgotos; depósitos de resíduos sólidos a céu aberto; atividades de mineração e 
barragens de rejeito, e estabelecimentos industriais com alto potencial poluidor. 
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Atividade 102 - Levantamento de Pontos Vulneráveis na Bacia do Paraíba do Sul  

Os resultados da atividade anterior permitirão identificar e mapear pontos vulneráveis na bacia 
do rio Paraíba do Sul sujeitos a riscos de poluição, com foco em trechos da rede de drenagem 
que possuam captações para abastecimento de água, áreas urbanizadas e áreas rurais, redes de 
infraestrutura urbano-regional, equipamentos comunitários, entre outros. 

Esses pontos serão considerados como críticos para efeitos da continuidade dos estudos e serão 
devidamente identificados em mapa temático específico. 

Atividade 103 – Análise das Características e Localização dos Principais Barramentos 
Existentes na Bacia do Paraíba do Sul  

Esta atividade visa ao levantamento de dados complementar em relação à coleta realizada na 
Atividade 003, para caracterizar as principais estruturas de barramento existentes na bacia do 
Paraíba do Sul, com foco nos grandes reservatórios e nas barragens de rejeito, gerando 
subsídios aos estudos de ruptura que serão desenvolvidos no âmbito da Etapa 300 (Atividade 
309). 

Com base no levantamento inicial de dados secundários, complementados por inspeções de 
campo, serão reunidas as informações necessárias, constando, entre outras, das seguintes: 
localização da barragem, devidamente georreferenciada e finalidade do empreendimento 
(geração de energia, contenção de rejeitos, contenção de cheias, abastecimento público, 
irrigação, usos múltiplos etc.); dados de projeto (seção transversal e material constituinte do 
maciço, níveis d’água e volume do reservatório, TR e vazões de dimensionamento, dados do 
vertedouro, vazões regularizadas para jusante, quando aplicável); projeto as built, se 
disponível; estudos sobre a segurança estrutural da obra, período decorrido desde o início da 
operação. 

Dever-se-á, ainda, consistir os dados reunidos e determinar a influência das estruturas no 
regime fluvial, de modo a subsidiar a geração de hidrogramas de rompimento hipotético. 

Atividade 104 – Elaboração do Relatório de Sistematização das Informações sobre 
Atividades com Potencial de Risco Ambiental, Pontos Vulneráveis e Barramentos Existentes 
na Bacia do Rio Paraíba do Sul (R04)  

O Relatório R04 deverá reunir as informações obtidas nas Atividades 101, 102 e 103, que 
também deverão ser apresentadas em meio digital, na forma de um banco de dados 
georreferenciado, tais como: as análises empreendidas, a avaliação das atividades com 
potencial de risco ambiental, os pontos vulneráveis a inundações, os problemas de qualidade 
da água e a análise das características e localização dos principais barramentos existentes. 
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2.4 ETAPA 200: LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 

A programação para realização dos levantamentos topobatimétricos deverá ser realizada 
considerando as orientações da equipe de especialistas em Hidrologia, visando à definição de 
prioridades, tais como a locação de seções nas sub-bacias dos rios Muriaé e Pomba, associada 
às melhores alternativas logísticas. 

Devido à grande extensão de rios a serem simulados mediante modelagem matemática, é 
necessário antever qual a precisão pela qual o estudo hidráulico deve ser realizado, pois está 
prevista no levantamento topobatimétrico a determinação das seções transversais a cada 5 km; 
como a extensão dos rios chega a aproximadamente 1.800 km, o levantamento de dados pode 
se tornar uma etapa muito extensa e sem grande precisão para o estudo hidráulico, devido ao 
distanciamento das seções transversais. 

O distanciamento de 5 km em muitos trechos poderá dificultar ou mesmo inviabilizar a análise 
de detalhes relevantes, como alças de rio, no caso de um rio muito sinuoso, e até mesmo 
singularidades, tais como as exemplificadas na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 - Rio Paraíba próximo ao município de São José dos Campos; em destaque, trechos com 5 km de extensão 

Dessa forma, entende-se que o levantamento topobatimétrico deva ser concentrado nas 
regiões de interesse, como: áreas urbanas e de risco para a ocorrência de inundações, e áreas a  
jusante das barragens de maior porte. Nessas áreas, o levantamento poderá ser mais preciso 
(detalhado), com seções mais próximas, permitindo maior precisão para determinar a mancha 
de inundação.  

O restante da bacia seria abrangida pelo modelo hidrológico, que possibilitará determinar 
hidrogramas de cheia para os pontos de interesse. 
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O mapa da Figura 2.42, que apresenta a identificação de trechos potencialmente inundáveis na 
bacia do rio Paraíba do Sul, pode servir como uma referência básica para localização 
preliminar das seções topobatimétricas, obedecendo ao que foi exposto acima.  

Considerando a presente proposta, a ENGECORPS fará uma previsão do número de seções 
batimétricas a serem executadas e apresentará essa programação à ANA, para consolidação 
conjunta, antes do início dos trabalhos de campo. Estima-se que tal programação possa ser 
concluída no início da 2ª quinzena do mês de março de 2011. 

 

 

                                             
2 Base de consulta: Programa de Controle de Inundações do Projeto de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul, elaborado pela COPPETEC para a ANA, em 2002. 
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Figura 2.4 - Identificação de trechos potencialmente inundáveis na bacia do rio Paraíba do Sul 
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Atividade 201 - Levantamentos Topobatimétricos nos Rios Paraibuna, Pomba, Muriaé e 
Paraíba do Sul  

Os levantamentos topobatimétricos serão realizados nos rios Paraibuna, Pomba, Muriaé e 
Paraíba do Sul (no trecho de jusante do reservatório de Santa Branca até a foz).  

A seleção das seções transversais a serem levantadas, as especificações técnicas e a 
programação geral do trabalho de topobatimetria deverão ser submetidas à equipe técnica da 
ANA para aprovação prévia.  

Os procedimentos práticos e equipamentos a serem utilizados obedecerão ao que foi exposto 
detalhadamente na Proposta Técnica da ENGECORPS. 

As seguintes indicações metodológicas deverão ser observadas: 

 A batimetria do leito submerso, o levantamento topográfico do leito não submerso e o 
levantamento topográfico da planície de inundação adjacente (no mínimo 500 metros a 
partir de cada uma das margens do rio, quando as condições locais permitirem, ou seja, 
quando a vegetação não for demasiadamente densa e de porte significativo, quando não 
houver restrições de acesso por parte dos proprietários, entre outros condicionantes); 

 A distância máxima entre seções transversais consecutivas deverá ser de 5 km, 
considerando o que foi exposto no início da descrição da presente Etapa 200; 

 Em travessias de aglomerados urbanos com extensão menor que 5 km medidos pelo eixo 
do rio, pelo menos uma seção transversal nesse aglomerado deverá ser levantada; 

 Deverá ser adotada uma distância entre verticais coerente com a largura do rio na ocasião 
da realização da batimetria do leito submerso do rio; 

 As seções transversais levantadas deverão ser referenciadas geograficamente, com datum 
oficial do IBGE (SAD 69 para planimetria e Imbituba para altimetria), conforme 
especificações técnicas da Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR; 

 Quando necessário, a definição da extensão da planície de inundação do rio, a partir de 
500 m de distância das margens, poderá ser apoiada por cartas topográficas com escala até 
1:50.000. Na inexistência dessas informações, a extensão da planície poderá ser apoiada 
pelo modelo digital do terreno obtido na missão ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer - NASA/Governo Japonês) ou outro produto similar, 
mediante aprovação da equipe técnica da ANA; 

 As seções transversais levantadas deverão ser sistematizadas e fornecidas também em 
arquivo digital de planilha eletrônica; 

 Deverá ser disponibilizado o arquivo em formato matricial (raster) decorrente do Modelo 
Digital do Terreno - MDT, gerado com base nas informações levantadas em campo. 

Previamente aos levantamentos, serão analisadas criteriosamente, em escritório, imagens do 
Google Earth, para escolha das seções, cuja confirmação como locais adequados será feita em 
campo. 
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Atividade 202 – Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RAM 01)  

Os resultados parciais dos trabalhos de campo, bem como as respectivas cadernetas de campo, 
serão organizados, sistematizados e apresentados em um primeiro relatório denominado 
Relatório de Progresso 01 (RAM 01), a ser emitido 90 dias após o início da Atividade 201. 

Atividade 203 – Elaboração de Relatório Parcial com Resultados dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RPL 01)  

Após 120 dias do início da Atividade 201, será emitido um segundo relatório denominado de 
Relatório Parcial dos Levantamentos Topobatimétricos (RPL 01), contendo os resultados dos 
trabalhos de campo até então concluídos e as respectivas cadernetas. 

Atividade 204 – Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RAM 02)  

Um terceiro relatório – o Relatório de Progresso 02 (RAM 02) – descrevendo os serviços 
topobatimétricos realizados no período será emitido 150 dias após o início da Atividade 201. 

Atividade 205 – Elaboração de Relatório Parcial com Resultados dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RPL 02)  

Aos 180 dias do início dos trabalhos da Atividade 201, será emitido um quarto relatório 
denominado de Relatório Parcial dos Levantamentos Topobatimétricos (RPL 02). 

Atividade 206 – Elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RAM 03)  

Um quinto relatório contendo os resultados dos levantamentos topobatimétricos até então 
obtidos, denominado de Relatório de Progresso 03 (RAM 03), será emitido 210 dias após o 
início da Atividade 201. 

Atividade 207 – Elaboração de Relatório Final com Resultados dos Levantamentos 
Topobatimétricos (RL 01)  

Finalmente, serão reunidos todos os resultados dos trabalhos de campo, compreendendo as 
seções levantadas e as respectivas cadernetas de campo, e será emitido o sexto e último 
relatório da Etapa 200, denominado de Relatório Final dos Levantamentos Topobatimétricos 
(RL 01), 240 dias após o início da Atividade 201. 
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2.5 ETAPA 300: MODELAGEM DE CHEIAS (E DE QUALIDADE DAS ÁGUAS) 

 
Atividade 301- Estudo e Modelagem de Cheias e sua Propagação na Bacia do Paraíba do 
Sul 

Modelo Hidrológico: 

O modelo a ser utilizado será fundamentado no conceito de múltiplas fases, de forma a 
representar os componentes do ciclo hidrológico físico: precipitação, infiltração, escoamento 
superficial e escoamento subterrâneo.  

A tecnologia empregada considerará a tipologia de modelação distribuída por sub-bacias, que 
comporão o escoamento de montante para jusante, até o exutório final. Será desenvolvido um 
modelo hidrológico, usando a tecnologia SMAP, um modelo simulação de reservatórios e de 
escoamento em canais para transferências de massa.  

O modelo hidrológico permitirá a determinação dos hidrogramas em cada sub-bacia 
hidrográfica a partir d e uma dada precipitação.  

As premissas e os dados necessários para a sua estruturação e da base conceitual que será 
utilizada compreende os seguintes componentes: 

 Componente de precipitação: realizará a leitura dos dados das previsões de precipitação 
sobre as sub-bacias, com discretização espacial compatível com a disponibilizada pelos 
modelos de previsão utilizados pelo CPTEC-INPE e/ou IGAM; 

 Componente de desagregação: será adotado o modelo de desagregação da precipitação 
em intervalos adequados para emprego no modelo de previsão de precipitações diárias; 

 Componente de infiltração: terá como função a separação do escoamento superficial do 
subterrâneo, a partir de informações sobre as características e uso e ocupação do solo 
associadas a cada sub-bacia; 

 Componente de geração do hidrograma: terá como função a determinação da vazão 
afluente a cada nó do sistema composto pelas sub-bacias e pelo escoamento nos rios 
principais. Este componente considerará o sistema de reservatórios preconizado na 
fundamentação teórica do modelo SMAP; 

 Componente de calibração: terá como função o ajuste dos coeficientes do modelo a partir 
de método de otimização. 

O modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) é um modelo determinístico de 
simulação hidrológica do tipo transformação chuva-vazão (LOPES et al., 1982). O modelo 
utiliza uma série de reservatórios lineares interligados para representar a conservação de massa 
no balanço hídrico. A passagem da água de um para outro reservatório é calculada a partir de 
quantidades de água contidas em cada reservatório (variáveis de estado) e de parâmetros, que 
se propõem a representar certas características físicas das bacias. O modelo foi originalmente 
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desenvolvido para intervalo de tempo diário e posteriormente apresentadas versões mensal e 
horária, adaptando-se algumas modificações em sua estrutura. 

O sistema de modelagem de transformação de chuva em vazão utilizará uma topologia de rede 
de fluxo para representar as estruturas hidrológicas e hidráulicas, suas interconexões e os 
sentidos dos fluxos de água da região em estudo. A rede de fluxo é um conjunto de pontos 
chamados de nós, conectados através de arcos ou links, os quais têm uma direção definida. 
Utilizando esta teoria, conseguimos representar nos nós os elementos pontuais (pontos de 
controle e reservatórios) com modelagem pontual (conservação de massa) e nos arcos os 
elementos de modificação (transporte e/ou criação de massa). Fazem parte da topologia os 
seguintes elementos: postos pluviométricos, pontos de controle, reservatórios, transferências e 
bacias hidrográficas. 

A precipitação representa a principal entrada de água no sistema. Esta variável será 
representada em termos de lâmina d’água acumulada no intervalo de tempo de um dia ou 
menos, conforme a necessidade. A variação espacial da precipitação será representada de 
acordo com a distribuição dos postos pluviométricos existente.  

Os pontos de controle serão representados de acordo com a importância ao longo dos rios. 
Eles representam uma singularidade, podendo ser a cabeceira de uma sub-bacia hidrográfica, 
uma seção de medição de vazão, a confluência com algum afluente ou efluente ou até uma 
captação ou lançamento. 

No sistema, os reservatórios ou represas são estruturas capazes de armazenar um grande 
volume de água, podendo ter diversas funções como regularização, amortecimento de cheias, 
entre outras. 

A simulação do modelo é o conjunto das simulações de cada um dos elementos da rede numa 
ordem em que a água flui de montante para jusante até o fim da rede. Além disso, existem as 
inter-relações entre os elementos. A Figura 2.5 apresenta um esquema da simulação do 
modelo. 

O primeiro passo é calcular nos postos pluviométricos as séries de precipitação e a 
evapotranspiração para gerar as precipitações e as evapotranspirações médias para cada sub-
bacia hidrográfica. Em seguida, partindo dos pontos de controle de cabeceira e por meio do 
balanço de massa, as vazões vão sendo transportadas para jusante pelas sub-bacias 
hidrográficas ou transferências. As Transferências transportam as vazões utilizando o balanço de 
massa de um ponto de controle ou reservatório para outro ponto de controle ou reservatório, 
limitado pela disponibilidade destas vazões a montante. As sub-bacias hidrográficas que 
recebem estas vazões de montante realizam o seu amortecimento em canal e somam a 
contribuição do escoamento superficial, resultante da transformação da chuva média em 
vazão, gerando a vazão de jusante final. Esta vazão é transportada para o ponto de controle ou 
reservatório a jusante. 

  



-35- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
R-01 - Detalhamento do Plano de Trabalho 

ENGECORPS
1069-ANA-RPS-RT-001

 

Os reservatórios, diferentes dos pontos de controle, modificam as vazões que passam por ele 
pelo efeito de armazenamento temporário (amortecimento) ou definitivo. Assim sendo, os 
reservatórios recebem as vazões de jusante das sub-bacias hidrográficas e/ou transferências, 
aplicam o balanço de massa e as transferem para outras sub-bacias hidrográficas. As 
transferências originadas nos reservatórios tiram as vazões do lago de montante e não de 
jusante. 

 
Figura 2.5 - Esquema da simulação do modelo. 

A bacia será subdividida com discretização compatível com a necessidade da caracterização do 
modelo hidrológico considerando para isso o uso e ocupação do solo, a hidrografia, canais 
existentes e as estruturas de controle de cheia. As sub-bacias serão alimentadas pelos dados 
pluviométricos obtidos da rede telemétrica, onde será possível compor um hietograma 
específico para cada sub-bacia através de técnicas de interpolação. 

Com algumas características fisiográficas básicas como: área de drenagem, comprimento do 
talvegue e declividade será determinado o tempo de concentração. Com estes dados e mais a 
caracterização do uso e ocupação do solo será possível determinar por simulação hidrológica 
os hidrogramas da contribuição de cada sub-bacia. Através da composição destes hidrogramas 
será obtido o hidrograma na foz do rio principal da bacia em estudo. 

O amortecimento nos cursos d´água e canais, nesta fase hidrológica, será feito por um modelo 
de translação de onda cinemática, tipo Muskingum ou Muskingum-Cunge. 
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A interface de controle do modelo hidrológico será desenvolvida para plataforma Microsoft 
Windows.NET Framework 4, tanto a interface gráfica de visualização quanto a biblioteca do 
núcleo de cálculo. A interface gráfica visa simplificar o controle para o usuário final, tendo 
como principais características: ferramenta SIG (Sistema de Informação Geográfica) simplificada 
compatível com os padrões existentes, distribuição gratuita para diversos computadores sem 
requisição de licenças, fácil processo de instalação, interface gráfica com acesso facilitado à 
exportação de mapas, gráficos e planilhas, além de muito intuitiva. Os requisitos mínimos são 
computadores com sistemas operacionais Windows XP e superiores com acesso à internet. 

O modelo permitirá que o usuário possa interagir diretamente com o sistema SIG através do 
mapa das sub-bacias, com acesso fácil para visualização, a todos os dados do modelo, da 
simulação e dos resultados da previsão de vazões, para exportação para o modulo de linha 
d’água.  

Modelo Hidrodinâmico: 

O modelo de escoamento unidimensional representará os rios componentes do projeto através 
de trechos e nós de forma a permitir a solução das equações completas de Saint Vennant. Para 
tal, o modelo deverá adotar condições de contorno de extremidade, que permitam a 
simulação de hidrogramas afluentes e condições de nível variável de forma a ser possível a 
representação de movimentos de maré. Os nós do modelo deverão permitir a introdução de 
condições de contorno internas, como estruturas de controle e reservatórios e suas 
características operacionais, incluindo a geração dos hidrogramas resultantes de acidentes de 
ruptura. O modelo assim construído permitirá a simulação da propagação de cheias naturais, 
simulação da operação de reservatórios e as simulações de ruptura de barragens, obtendo-se 
como resultado os hidrogramas e limnigramas nos nós, bem como os perfis de linhas d´água 
instantâneos e os envoltórios de máximos atingidos. Propõe-se o uso da tecnologia empregada 
pelo modelo HEC-RAS, que resolve as equações hidrodinâmicas completas. 

A geração de manchas de inundação deverá ser a partir de um MDT (modelo digital de 
terreno) a partir das informações da cartografia disponível, complementada com os 
levantamentos de campo, especialmente das planícies de inundação nas zonas urbanizadas. 
Sobre o MDT serão lançadas as linhas d´água resultantes das simulações dos eventos 
observados e sintéticos, como também dos eventos resultantes de acidentes de ruptura parcial 
ou total. 

Ferramentas de Acoplamento dos Modelos: 

Ferramentas de acoplamento são necessárias para transporte e conversão de dados entre os 
modelos, incluindo-se: 

 ferramenta para geração da distribuição espacial e temporal de chuvas diárias sobre as sub-
bacias, a partir de modelos meteorológicos de previsão, tais como o ETA ou ARPS e de 
tormentas de projeto, a partir de padrões de distribuição espacial e de freqüência 
estabelecidos previamente e de forma unidimensional, a partir dos dados da rede de 
monitoramento;  
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 ferramenta para conexão do modelo chuva-vazão com o modelo hidrodinâmico 
unidimensional;   

 ferramenta para geração dos mapas de inundação a partir da linha d´água calculada e 
exportação em formatos convencionais de visualização. 

Atividade 302 – Geração dos Mapas de Inundação e do Perfil da Linha d’Água ao Longo 
dos Rios Simulados 

A modelagem digital de áreas inundáveis será feita a partir da simulação do escoamento 
unidimensional no Rio Paraíba, considerando as calhas fluviais a partir das seções 
topobatimétricas, os reservatórios e suas regras operacionais e as planícies de inundação. O 
modelo será calibrado considerando em seu parâmetro de rugosidade a partir dos dados de 
vazões e níveis d’água, observados em eventos históricos. Será empregado o modelo HEC-RAS 
(USACE), construído a partir das informações  levantadas nas etapas precedentes e alimentado 
com os dados de vazão transferidos do modelo hidrológico. 

As linhas d´água resultantes do modelo hidrodinâmico serão utilizadas para geração da 
mancha potencial de inundação, através da composição destas com o Modelo Digital do 
Terreno (MDT), na forma de uma grade ou malha de pontos igualmente espaçados a partir das 
coordenadas (x, y, z) de pontos conhecidos.  

As coordenadas serão obtidas das cartas planialtimétricas em escala 1:50.000 do IBGE ou  
geradas das imagens de Radar SRTM ou ASTER. O levantamento topográfico da calha maior 
nas seções transversais fornecerá dados para calibrar o modelo hidráulico e para melhorar a 
precisão da delimitação da linha de inundação do terreno. 

Uma vez definido o espaçamento da malha nas direções x e y, as técnicas de MDT permitem 
representar as características espaciais do terreno de maneira bastante fiel, modelando a cota z 
de cada ponto pertencente à malha a partir de suas coordenadas (x, y) e das coordenadas (x, y, 
z) dos pontos amostrados. O espaçamento da grade (resolução da malha nas direções x e y 
deverá apresentar densidade compatível com o detalhamento desejado da superfície 
inundada. 

Serão gerados os mapas de inundação a partir das linhas d’água resultantes do módulo 
hidrodinâmico. A geração será feita a partir da composição da superfície molhada com o MDT, 
composto de células com espaçamento apropriado associadas às coordenadas ortogonais e a 
cota do terreno. A superfície resultante será tratada de forma a eliminarem-se os efeitos de 
curvatura da terra bem como a identificação das zonas de inundação que poderão ser 
classificadas como: 

 Zona amarela - aviso: área inundável onde a profundidade é inferior a 0,50 m e a 
velocidade do escoamento não ultrapassa 0,50 m/s; 

 Zona Vermelha: salvamento: área inundável com profundidade superiores a 0,50 m e 
inferiores a 1,50 m e velocidade do escoamento inferiores a 1,50 m/s; 
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 Zona Lilás: remoção: área inundável com profundidade superior a 1,50 m ou velocidade 
do escoamento superior a 1,50 m/s. 

As manchas de inundação poderão ser geradas para cada instante e também para o envoltório 
de máximos, em formatos XML, que podem ser convertidos para visualização em aplicativos de 
SIG comuns, como o Google Earth ou sistemas mais complexos como ArcView ou ArcGIS. 

Serão apresentados procedimentos para auxiliar o usuário a gerar mapas de inundação em 
ambiente GIS, bem como gerar linhas de inundação esquemáticas compatíveis com as seções 
transversais definidas no levantamento topográfico. 

Esses mapas temáticos serão gerados a partir do cruzamento das informações do modelo digital 
do terreno (MDT) e do cruzamento dos resultados do modelo de propagação de ondas de 
cheias. A geração destes mapas esta condicionada à disponibilidade do MDT e dos mapas 
georreferenciados com a localização dos pontos de interesse para verificação dos pontos 
vulneráveis e/ou de maior risco (cidades, vilarejos, fazendas, etc). 

A geração de mapas temáticos a partir de modelos de propagação de ondas de cheias como o 
modelo hidráulico HEC-RAS está condicionada à utilização do Sistema SIG (ArcGis), o qual 
também possibilita a integração com o software de uso livre, o HEC-GeoRAS. Este programa 
utiliza os resultados das simulações geradas modelo HEC-RAS. Os mapas temáticos gerados 
poderão ser exportados em formatos pré-estabelecidos, seja matricial ou raster e, a partir daí, 
disponibilizados no Sistema Informações para visualização e/ou impressão por parte dos 
usuários da bacia. 

Atividade 303 – Elaboração de Relatório Parcial - Estudo e Modelagem de Cheias e 
Geração dos Mapas de Inundação e do Perfil da Linha D’Água (RP 01) 

Relatório a ser entregue no décimo mês a partir do início dos trabalhos. O conteúdo será o 
andamento dos serviços relacionados com a utilização do modelo proposto na Atividade 301 e 
dos procedimentos mencionados na Atividade 302. 

Atividade 304 – Desenvolvimento de Módulo para a Previsão de Vazões de Curto Prazo 
para a Bacia do Paraíba do Sul 

O modelo hidrológico (componente chuva-vazão) descrito na Atividade 301 será calibrado e 
verificado a partir da simulação de períodos convenientes, a serem determinados durante o 
estudo, compreendendo eventos críticos observados. Da mesma forma, o componente de 
escoamento unidimensional será ajustado para obtenção da melhor aderência entre os níveis 
d´água observados e calculados nestes eventos. Propõe-se a seleção de um conjunto de 3 
períodos para calibração e outros 3 para verificação dos resultados. 

Para verificação do desempenho do modelo chuva-vazão com dados de previsão de chuva, 
deverão ser selecionados conjuntos de previsão originados de modelos atmosféricos regionais 
(ETA) ou estimativa de previsão por satélite (HIdroestimador) para verificação da aderência da 
previsão de vazões aos dados observados nos períodos homólogos. 
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Com relação à estimativa das condições iniciais do modelo chuva-vazão, deverá ser analisada a 
melhor alternativa dentre algumas possibilidades, como o uso de parâmetros predefinidos, o 
uso de condições fixadas a partir de parâmetros em instantes precedentes ou o uso de auto-
correlação automática, entretanto, não é possível afirmar antecipadamente qual será o melhor 
resultado.  

Para o modelo de translação hidrodinâmica unidimenisonal a condição inicial deverá ser 
estabelecida através dos níveis d´água arbitrados ou obtidos a partir das informações do 
monitoramento. 

Atividade 305 - Calibração e Validação do Módulo para a Previsão de Vazões de Curto 
Prazo para a Bacia do Paraíba do Sul 

O modelo desenvolvido na atividade 301 será calibrado a partir de séries simultâneas 
observadas de precipitação e vazão em pontos de interesse da rede de fluxo representativa da 
bacia. Para tal serão considerados duas séries, uma para ajuste dos parâmetros de simulação 
(tais como o tempo de concentração e o parâmetro de infiltração de cada sub-bacia) e outra 
para verificação do desempenho do mesmo. O conjunto de parâmetros de calibração será 
determinado otimizando uma função de ajuste dos coeficientes do modelo.  

Atividade 306 – Elaboração de Relatório Parcial – Módulo de Previsão de Vazões (RP 02) 

O relatório RP 02 deverá apresentar o andamento da Atividade 304 referente ao módulo de 
previsão de vazões na bacia do Paraíba do Sul, bem como os resultados parciais relacionados à 
sua calibração e validação (Atividades 304 e 305). 

Atividade 307 – Confecção de Mapas de Inundação e do Perfil da Linha d’Água 

De posse dos produtos das Atividades 301 e 302, os seguintes estudos serão realizados: 

 Simulação e geração de mapas de inundação para os 3 eventos históricos mais significativos 
ocorridos na bacia; 

 Simulação e geração de mapas de inundação para eventos de referencia com tempo de 
retorno de 2, 10, 25, 50 e 100 anos. Os mapas resultantes dessa simulação serão impressos, 
e disponibilizados em anexo aos relatórios; 

 Os resultados das simulações propostas serão apresentados, também, na forma da linha 
d’água no perfil longitudinal dos rios, com detalhamento especial para os locais definidos 
como vulneráveis; 

 O estudo definirá, nas simulações dos cenários propostos, o tempo de trânsito da onda de 
cheia e as cotas atingidas em locais definidos como vulneráveis; 

 Os mapas de inundação resultantes da simulação dos cenários deverão ser disponibilizados, 
além de impressos em anexo ao relatório, em ambiente GIS, no formato vetorial. Serão 
disponibilizados os mapas de inundação em formato raster, resultantes da operação das 
informações de nível de inundação máximo com o MDT. 
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Os arquivos referentes às simulações realizadas serão disponibilizados na ocasião da entrega 
final do modelo. 

Atividade 308 – Elaboração de Relatório do Estudo e Modelagem de Cheias, Previsão de 
Vazões e Estudos Relacionados (R 05) 

O Relatório R 05 terá por objetivo apresentar os resultados finais dos estudos propostos nas 
atividades precedentes desta Etapa 300. Deverá estar devidamente acompanhado dos 
modelos/rotinas utilizados. A entrega definitiva dos produtos computacionais desenvolvidos se 
dará na Atividade 403. 

Atividade 309 - Estudo de Ruptura de Barragens 

O modelo HEC-RAS, construído na atividade 302, será empregado para simulação da 
propagação de cheias advindas do rompimento de barragens situadas nos rios Paraibuna, 
Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul, no trecho de jusante do reservatório de Santa Branca até a 
foz, considerando:  

 a utilização do módulo de geração de hidrogramas de rompimento do HEC-RAS. 

 os grandes reservatórios e as barragens de rejeito consideradas significativas na fase inicial 
do projeto e permitirá, conforme a necessidade, a inclusão eventual de novos barramentos 
no futuro; 

 o modo de ruptura instantâneo do barramento com cota de armazenamento em nível 
maximum maximorum; 

 na propagação do escoamento, um regime de vazões apropriado para o momento pré 
ruptura, assim como o efeito de jusante provocado pela maré na foz do rio Paraíba do Sul; 

 como produtos do modelo desenvolvido, os resultados de cenários de ruptura individual 
das barragens e de rupturas em cascata,  na forma de mapas das manchas de inundação; 

Serão sistematizados, nas simulações dos cenários propostos, o tempo de trânsito da onda de 
cheia e as cotas atingidas em locais definidos como vulneráveis na fase inicial do projeto. 

Os cenários de ruptura de barragens poderão ser estabelecidos a partir de diferentes hipóteses 
de evolução da brecha de ruptura, considerando os parâmetros geotécnicos e estruturais das 
barragens, bem como as características dos órgãos de descarga e do reservatório. Estas 
hipóteses deverão ser consideradas tanto sob o aspecto do chamado ‘sunny day’, ou seja a 
ruptura seca ou falha estrutural, ou ainda em eventos de cheia que venham a ocasionar o 
galgamento da crista. Uma simulação de ruptura poderá ser associada a um evento gerado por 
uma determinada chuva de projeto com frequência típica (relacionada a um determinado 
posto, por exemplo) ou ainda com uma tormenta tal que resulte em uma vazão com 
frequência típica em uma determinada seção de controle. 
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É usual para gestão de emergências, que se estabeleçam os mapas de inundações para vazões 
originadas de rupturas parciais e totais em dia seco, e ainda um mapa de ruptura total 
associado ao evento que supere a capacidade de projeto das estruturas de controle da 
barragem. 

Os produtos gerados por meio desta forma de modelagem serão disponibilizados da mesma 
forma que o previsto na atividade 307, ou seja, de forma impressa, em saídas para CAD e 
ambientes GIS. Deverão também ser disponibilizados os mapas de inundação em formato 
matricial (raster), resultantes da operação das informações de nível de inundação máximo com 
o MDT. 

Atividade 310 – Elaboração de Relatório do Estudo de Ruptura de Barragens (R 06) 

O Relatório do Estudo de Ruptura de Barragens (R 06) apresentará o modelo utilizado, bem 
como os estudos previstos, em conformidade com a descrição da Atividade 309. O relatório 
em questão deverá estar devidamente acompanhado dos modelos/rotinas utilizados, para 
avaliação por parte da equipe técnica da ANA. A entrega em definitivo dos produtos 
computacionais desenvolvidos se dará na atividade 403. 

Atividade 311 - Estudo de Propagação de Poluentes 

Este estudo consiste do desenvolvimento de simulação de propagação de poluentes nos rios 
Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul, no trecho de jusante do reservatório de Santa Branca até a 
foz. Considerando-se a extensão do trecho e a multiplicidade de fontes poluidoras, é 
necessário um trabalho anterior de identificação dessas fontes, conforme previsto na Etapa 100.  

As simulações de qualidade das águas visam a dois propósitos: verificar a propagação de frentes 
de constituintes conservativos lançados em pontos críticos como pontes de rodovias e outros 
locais próximos ao rio, de forma a determinar as isócronas de concentração, o comportamento 
do perfil de oxigênio dissolvido, em função do lançamento de constituintes oxidáveis (DBO ou 
COT) e o perfil de concentração de outros constituintes com decaimento. Para tal, pretende-se 
empregar a tecnologia do QUAL-2K(rios) ou AQUATOX (reservatórios), que permitem a 
simulação de uma série de variáveis.  

A seleção do melhor modelo e destes constituintes a serem simulados dependerá do grau de 
confiabilidade que pode ser obtido quando da calibração/verificação destas simulações, que 
dependem tanto do monitoramento hidrológico (plu-flu) como de qualidade. 

Os perfis de concentração ao longo do tempo deverão ser calculados para vazões 
características (função da curva de permanência) em regime permanente nos trechos de rio, 
através de modelação unidimensional, e no interior dos reservatórios através de modelo zero-
dimensional. 

Os modelos considerados levam em conta a equação completa de advecção-dispersão-
decaimento, com influência da temperatura. 
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Deverão ser analisados ainda o lançamento em batelada (pontual fixo) e o lançamento 
contínuo de constituintes de interesse, para confecção dos mapas de propagação. 

 Os modelos propostos são de utilização livre e possuem interface amigável com o usuário. A 
utilização prática dos modelos será feita mediante as etapas metodológicas resumidamente 
descritas abaixo: 

 Identificação de dados de qualidade da água disponíveis em registros de monitoramentos 
sistemáticos;  

 Discretização dos cursos d’água a serem modelados em diferentes trechos, cuja delimitação 
é consequência da localização de pontos notáveis, tais como entradas de contribuintes, 
lançamentos de cargas poluentes previamente identificadas, estações de monitoramento da 
qualidade da água, cidades e áreas urbanizadas, entre outros fatores que possam constituir 
foco das análises possibilitadas pela aplicação do modelo; 

 Calibração dos modelos, com base nos valores de cargas poluentes dadas pelo produto da 
concentração dos parâmetros físico-químicos e biológicos disponíveis nos monitoramentos 
pela vazão de referência adotada (permanências de 10%, 50% e 90%). 

Uma vez calibrados, os modelos poderão ser rodados quantas vezes necessário para simular 
diferentes cenários de cargas na rede de drenagem, níveis de atendimento de metas de 
qualidade da água, mediante duas situações: entrada de novas cargas poluentes em qualquer 
um dos trechos definidos ou, alternativamente, adoção de níveis de abatimento de cargas em 
determinados locais, verificando-se os efeitos resultantes para jusante, em ambas as condições. 

Os cenários de vazão de referência a serem simulados serão: 

 Q50%: média entre os períodos de estiagem (maio a novembro) e cheias (dezembro a abril) 
da bacia; 

 Q10%: representará as vazões de cheias; 

 Q90%: representará as vazões de estiagem. 

Com base na modelagem da qualidade da água para cada trecho, para diferentes cargas 
poluentes simuladas, será verificado o grau de “violação” dos parâmetros da classe de 
“enquadramento”, obtendo-se diferentes cenários de poluição/contaminação. A partir das 
informações de violação do enquadramento serão gerados mapas temáticos. 

Atividade 312 – Elaboração de Relatório – Estudos de Propagação de Poluentes (R 07) 

Esta atividade corresponde à elaboração do Relatório de Estudos de Propagação de Poluentes 
por meio de gráficos e mapas, que reunirá os resultados e as conclusões da Atividade 311. 

O sistema a ser desenvolvido deverá proporcionar a “leitura” dos mapas temáticos (violação da 
classe de enquadramento), obtidos por meio dos resultados da modelagem de propagação de 
poluentes. Uma vez calibrado o modelo, poderão ser simulados vários outros cenários, ao 
longo do tempo, pela inserção de diferentes cargas em diferentes locais. 
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Atividade 313 - Estudo de Dimensionamento da Rede de Monitoramento de Eventos 
Críticos  

Será subsidiada pelos produtos das Atividades 308, 310 e 312. Envolve a proposição de uma 
rede estratégica de estações hidrometeorológicas e de qualidade da água, que permitam 
transmissão remota e em tempo-real das informações, para subsidiar os modelos de previsão 
de vazões e de propagação de poluentes previstos. O dimensionamento da rede, focada no 
monitoramento de eventos críticos como cheias e dos impactos do lançamento acidental de 
poluentes, deverá contemplar as seguintes questões: 

 Diagnóstico da rede telemétrica da ANA em operação na bacia (hidrometeorológica e de 
qualidade da água), tendo em vista sua adequabilidade para os modelos desenvolvidos 
nesse estudo, incluindo a rede integrada de monitoramento semi-automático da qualidade 
da água para atender às demandas do sistema de alerta de qualidade da água da bacia do 
rio Paraíba do Sul; 

 Estudo geoestatístico da distribuição espacial da precipitação na bacia, com objetivo de 
apoiar a densificação da rede em regiões em que há maior variabilidade da variável; 

 Proposta da rede, identificando, para cada uma das plataformas de monitoramento 
propostas, quais as variáveis serão medidas, o intervalo de aquisição e transmissão dos 
dados coletados, a localização geográfica e os equipamentos necessários; 

 Para a escolha dos locais, será considerada a extensão territorial, a tipologia do canal, as 
características do sistema de macrodrenagem, disponibilidade de área para instalação, 
vulnerabilidade, existência de infraestrutura, acesso em períodos de inundação, dentre 
outros condicionantes; 

 A locação das plataformas de monitoramento deverá considerar os roteiros das operadoras 
da Rede Hidrometeorológica na Bacia, assim como a existência de estações convencionais 
próximas ao ponto identificado, de modo a otimizar a operação e assegurar o 
funcionamento adequado e ininterrupto. 

A disponibilidade de recursos (humanos e financeiros) é fator importante no planejamento da 
rede. A inexistência de pessoal qualificado e equipamentos, incluindo veículo preparado para 
esta finalidade podem afetar diretamente a instalação e operação das estações e 
consequentemente a rede planejada. Outro fator importante é a condição do meio, que 
engloba a geologia, o relevo, natureza do solo, a ocupação, uso e manejo do solo, cobertura 
vegetal, acesso em qualquer época do ano e as características dos cursos de água. 

A implantação de um monitoramento hidrológico é composta de várias atividades a serem 
desenvolvidas, deve ser concebido de maneira integrada, e não como uma mera junção de 
funcionalidades independentes. A seguir, apresenta-se um exemplo de fluxograma (Figura 2.6) 
para o projeto da rede de monitoramento: 
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Figura 2.6 - Fluxograma para o Projeto da Rede de Monitoramento 

As informações referentes aos instrumentos a serem propostos obedecerão ao que foi exposto 
em detalhes na Proposta Técnica da ENGECORPS. 

Adicionalmente, serão consideradas as orientações da Superintendência de Gestão da Rede 
Hidrometeorológica – SGH – da ANA, bem como as ações planejadas e em andamento pelas 
entidades operadoras de reservatórios existentes na bacia, visando compatibilizar a proposta da 
rede com outras propostas setoriais.  

Atividade 314 – Elaboração de Relatório - Dimensionamento da Rede de Monitoramento 
de Eventos Críticos (R08) 

O Relatório Dimensionamento da Rede de Monitoramento de Eventos Críticos (R08) deverá 
apresentar os resultados do desenvolvimento da Atividade 313. 

2.6 ETAPA 400: CONSOLIDAÇÃO DO SISPREC 

 
Atividade 401 - Produção de Sistema para Apresentação, Análise e Visualização das 
Informações Geradas pelos Modelos Desenvolvidos 

Esta atividade corresponde à produção de um sistema em ambiente Web para visualização, 
análise e apresentação das informações geradas pelos modelos a serem desenvolvidos neste 
estudo. Este sistema será denominado SISPREC Web. 
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Características do sistema 

O sistema a ser desenvolvido deverá possuir as seguintes características: 

 Permitir o acesso a todos os resultados gerados pelos modelos desenvolvidos, entre os quais 
citam-se: 

 Vazões previstas para pontos considerados no modelo de previsão na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul; 

 Vazões e níveis d’água observados nas estações fluviométricas da Agência em operação 
na bacia do rio Paraíba do Sul; 

 Vazões e níveis d’água observados/previstos nas cidades banhadas pelos rios onde esteja 
implementado o modelo hidrodinâmico nas seções modeladas e/ou sub-bacias 
consideradas no modelo hidrológico; 

 Visualização de grades de chuvas “observadas” e também de chuvas previstas por meio 
de modelos de tempo/clima, sobre o mapa da bacia; 

 Estimativa do tempo de trânsito da onda de cheia aos locais atingidos (e definidos 
anteriormente) em eventos de ruptura de barragens; 

 Definição de pontos prováveis de inundação no mapa da bacia do Rio Paraíba do Sul; 

 Ter compatibilidade com o SNIRH; 

 Apresentar arquitetura modular, que permita futuras expansões; 

 Possuir interface amigável com o usuário. 

Modelo e Tecnologias propostos 

O modelo e as tecnologias apresentados serão objetos de discussão com a ANA, sendo algumas 
das tecnologias apresentadas de uso corrente na ANA.   

O SISPREC Web seria desenvolvido seguindo o modelo de Sistema Web Server que facilita a 
instalação e manutenção dos recursos no lado cliente, pois ao invés de acessarem os dados 
através de uma aplicação instalada na máquina, ele utiliza a estrutura já disponível em seu 
navegador de internet padrão. 

A estrutura a ser implantada no servidor conterá como base de publicação de serviço web o 
servidor de aplicação WebLogic sendo o SISPREC Web um módulo acoplado. 

O modelo web facilita o compartilhamento tanto das informações básicas, como dos resultados 
obtidos permitindo também a comparação entre cenários. 

No modelo os dados seriam armazenados num banco de dados central tanto para as 
informações geográficas como para as informações alfanuméricas. 

Na Figura 2.7 é apresentado o fluxograma do Sistema proposto bem como suas interconexões 
com as bases de dados e modelos matemáticos. 
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Figura 2.7 - Esquema Geral do SISPREC 

A inclusão de dados e mapas no sistema para a disponibilização aos usuários da bacia será feita 
por meio de telas específicas da interface gráfica, bem como o gerenciamento de acessos e 
permissões. 

O sistema será desenvolvido em plataforma Web e o gerenciador de base de dados será o 
Oracle 11g, disponível na ANA. 

A Base de Dados interna do Sistema será uma base central única e os usuários do mesmo 
deverão ter acesso à internet para fazer a atualização periódica dos dados.  

A ferramenta de SIG a ser utilizada no Sistema terá as ferramentas básicas de calculo de áreas, 
exibição de informações de atributos, importação e exportação de arquivos do tipo Shape File, 
captura de telas, zoom, pan, busca e seleção por atributos, entre outros. 

Os dados provenientes das estações pluviométricas, fluviométricas e eventual monitoramento 
de dados de qualidade poderão ser visualizadas pelo usuário por meio de tabelas e gráficos 
que por sua vez poderão ser exportados para planilhas eletrônicas e editores de texto.  

Para a implementação do SISPREC Web seriam utilizadas as seguintes ferramentas: 

 Java Enterprise Edition 

Java é uma linguagem de programação orientada a objeto gratuita e de código aberto, criada 
originariamente pela Sun Microsystems e hoje pertencendo a Oracle.  

Tem como vantagens a independência do sistema operacional, isto é, a aplicação desenvolvida 
nela pode ser executada tanto num servidor Windows quanto num baseado em Linux. 

O Java Entrerprise Edition - JEE é uma plataforma de programação Java para servidores, isto é, 
além as bibliotecas padrões disponibilizadas no Java Standard Edition fornece funcionalidades 
para a implementação de sistemas multi-camadas, baseados em componentes que são 
executados em um servidor de aplicações. 
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 Oracle WebLogic Server 

O Oracle WebLogic Server, ou simplesmente WebLogic, é um servidor de aplicações Java para 
web. Ele faz parte do Oracle Fusion Middleware que nada mais é que um pacote de aplicações 
da Oracle para se desenvolver sistemas distribuídos. 

Tecnicamente o WebLogic é um container Web, cobrindo parte da especificação JEE com 
tecnologias como Servlet, JSP, EJB, e tecnologias de apoio relacionadas como Realms e 
segurança, JNDI Resources e JDBC DataSources. O WebLogic tem a capacidade de atuar 
também como servidor Web/HTTP, ou pode funcionar integrado a um servidor web dedicado 
como o Apache HTTP ou o Microsoft IIS. 

 Hibernate 

O Hibernate é uma ferramenta de persistência e consulta de dados objeto/relacional, 
transformando as classes Java para tabelas no banco de dados. Isto permite ao desenvolvedor 
persistir, de forma transparente objetos seguindo características da orientação a objeto como 
associação, herança, polimorfismo, composição e coleção possibilitando o relacionamento 
entre objetos que não possuem relação aparente, mas que atendem as definições do 
desenvolvedor. 

As chamadas SQL são geradas pelo próprio Hibernate que possibilita manter o programa 
portável para qualquer bando de dados SQL desde que esse já possua um mapeamento 
implementado de seus meta-dados. Além disso o Hibernate conta com seu próprio dialeto 
SQL: Hibernate Query Language - HQL. Ela é uma linguagem de consulta muito semelhante 
ao SQL mas totalmente orientada a objetos, incluindo os paradigmas de herança, polimorfismo 
e encapsulamento. 

 Oracle Spatial 

Oracle Spatial é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Objeto Relacional - SGDBDOR, 
é comercializado pela Oracle Corporation. Contando com inúmeras ferramentas que facilitam 
o acesso e a manipulação dos dados nele contidos. 

Além de todas as caracteristicas normais de um banco de dados o Oracle Spatial permite o uso 
de objetos GIS ( Geographic Information System ou Sistemas de Informação Geográfica) ser 
armazenado em banco de dados.  

Usar o Hibernate em conjunto com o Oracle Spatial não é trivial. Mas hoje com os avanços dos 
projetos de software livre em união com as comunidades de código aberto foi criado o projeto 
HibernateSpatial e o GeoTools que apresentam soluções elegantes para o tratamento dos tipos 
GIS no Hibernate e assim armazenar os meta-dados geográficos. 

 jQuery  

O jQuery é uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento de sistemas web, possibilitando 
que o desenvolver se concentrar na lógica dos sistemas da web e não nos problemas de 
incompatibilidade dos navegadores de internet atuais. Ele dispõe de varios recursos para 
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enriquecer a página web que proporcionam efeitos dinâmicos, Ajax, interação de elementos 
HTML, além de possuir uma avançada serie de componentes padrões para desenvolter a 
interface com o usuário. 

 Oracle MapViewer 

O Oracle MapViewer é uma ferramenta proprietária que permite o desenvolvimento de 
soluções de Webmapping, integrando diversos repositórios de dados geográficos com 
simplicidade e alta performance.  

Dentre as principais características destacam-se: 

 Compatibilidade com Oracle Spatial; 

 É baseado no padrão JEE podendo ser acoplado no WebLogic; 

 Saída do Web Map Service como JPEG, GIF, PNG, SVG e GML. 

O MapViewer fornece ferramentas que facilitam a consulta de dados geográficos, fornecendo 
opções personalizáveis no processamento dos resultados cartográficos. 

 OpenLayers  

OpenLayers é uma biblioteca JavaScript para exibir dados espacias em páginas web. Ele 
fornece uma API para construir aplicações geograficas baseadas na web semelhantes ao Google 
Maps e ao MSN Virtual Earth. 

A obteção de dados pode vir de diversos recursos, mas o principal é o Web Map Service que é 
a saída usada pelo MapViewer. Além disso, o OpenLayers possui suporte à navegação tanto 
pelo mouse quanto pelo teclado, adição de marcadores e seleção de layers. 

 Apache Maven 

Apache Maven ou Maven, é uma ferramenta para gerenciamento e automação de projetos em 
Java. Ela possui um modelo de configuração simples, baseado no formato XML. Maven é um 
projeto de software livre e de código aberto. 

Uma característica chave do Maven é que ele é construído para trabalhar em rede. O núcleo 
da ferramenta gerencia toda a parte de dependência de bibliotecas extras, facilitando o 
desenvolvimento do projeto. O Maven também será utilizado no gerenciamento dos testes 
automatizados do núcleo do sistema. 

Desenvolvimento do SISPREC Web 

O desenvolvimento do SISPREC Web está relacionado com o desenvolvimento da Atividade 
300 de modelagem do SISPREC e da estrutura do banco de dados.  

Para o desenvolvimento de sistemas existem vários modelos de implementação de projetos, 
cada modelo tem suas vantagens e desvantagens. A adoção de uma ou a combinação de várias 
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metodologias poderá ser definida de acordo com as características do projeto a ser 
desenvolvido. 

O modelo base utilizado será o modelo iterativo incremental onde a idéia básica deste modelo 
é o desenvolvimento do sistema por incrementos, permitindo que o desenvolvedor aproveitar 
o que foi aprendido através das versões anteriores. A cada iteração são feitas modificações para 
correções, alterações de requisitos ou a inclusão de novas funcionalidades.  

A cada iteração é lançada uma nova versão, sendo testada tanto pela equipe de 
desenvolvimento como pela equipe do projeto e pela equipe da ANA. O aprendizado é obtido 
com o desenvolvimento e com a utilização do sistema, os passos iniciais do processo começam 
com a aplicação dos requisitos iniciais e iterativamente a seqüência evolutiva das versões até o 
sistema estar completo e implementado. 

O processo no desenvolvimento de sistemas é iterativo e incremental. Cada iteração do 
processo resulta numa nova versão do sistema, novo plano de testes e dependendo do 
desempenho pode-ser alterar os requisitos ou se necessário mudanças nas tecnologias 
utilizadas. 

O desenvolvimento do SISPREC Web será dividido em três grupos de atividades: 

 Planejamento 

O Planejamento marca uma das fases mais importante no desenvolvimento do SISPREC Web 
que é a definição dos requisitos e determinação do escopo do sistema. 

O escopo do sistema é composto pela especificação técnica descrevendo o conjunto de 
funcionalidades e o desempenho desejado para o sistema. Nesta fase são definidas as 
tecnologias envolvidas e o modelo do sistema desejado. 

Nas atividades do Planejamento a sinergia com os técnicos da ANA é muito importante, 
garantindo que o sistema atenda a todas as necessidades desejadas e que o escopo do sistema 
fique bem definido. 

 Implementação, Teste e Documentação 

Nesta fase os requisitos do sistema já estão definidos, o modelo do sistema a ser adotado já foi 
detalhado e a escolha das tecnologias testadas e aprovadas. 

As atividades nesta fase estão em constante iteração, sendo um processo evolutivo e 
incremental. Nesta fase são desenvolvidos o código do sistema e a estrutura do banco de 
dados. 

Na implementação do código do sistema são realizados testes das funcionalidades desejadas e 
a certificação do código no sistema como um todo. 
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 Homologação e Divulgação do sistema 

Nesta fase é feita a homologação e implantação do sistema na ANA. Após a implantação do 
sistema na ANA será ministrado o treinamento de acordo com o descrito na Atividade 401 e a 
publicação do sistema para os usuários internos e externos da ANA. 

Atividade 402 - Treinamento de Curto Prazo para a Equipe Técnica da ANA, INEA, IGAM, 
DAEE e AGEVAP 

Após a conclusão do desenvolvimento do Sistema, a ENGECORPS realizará treinamento para a 
equipe técnica da ANA, INEA, IGAM, DAEE e AGEVAP. O treinamento será realizado nas 
dependências da ANA em Brasília, em que deverá estar disponível toda a infraestrutura 
necessária, atendendo minimamente todos os requisitos de hardware e software para operação 
do Sistema, contemplando: Sala com telão e data-show; Máquinas em rede, com sistema 
operacional Microsoft Windows XP ou superior e que acessem o servidor de dados do Sistema.  

A ENGECORPS fornecerá os materiais necessários ao treinamento em meio digital e impresso 
como apresentações em PowerPoint e apostilas. Seu objetivo é capacitar os profissionais dos 
órgãos estaduais envolvidos com a temática de eventos críticos, na utilização do sistema e 
modelos desenvolvidos, antecipando a criação de salas de situação regionais para 
acompanhamento e previsão de eventos críticos na bacia. O curso será ministrado de acordo 
com os seguintes módulos: 

Módulo 1 – Instalação, Manutenção e Transferência de Tecnologia 

Neste módulo os técnicos da ANA serão capacitados a instalar, dar suporte e fazer a 
manutenção do Sistema. 

Módulo 2 – Operação do Sistema 

O Módulo 2 será ministrado para os técnicos da ANA, INEA, IGAM, DAEE e AGEVAP 
capacitando-os para a operação do Sistema. Este módulo será dividido em duas partes: 

Parte A – Descrição e Operação do Sistema 

Neste módulo será apresentado a estrutura do Sistema, as interfaces de entrada de dados, as 
interfaces de saída e o funcionamento do Sistema; 

Parte B - Modelagem Hidrológica, Hidrodinâmica e de Qualidade da Água 

Neste módulo serão apresentados os conceitos e práticas de modelagem hidrológica, 
hidrodinâmica e qualidade de água utilizada no Sistema por meio de estudos de casos práticos. 

Atividade 403 - Elaboração dos Produtos Finais do SISPREC (RF01) 

Corresponde ao Relatório Final de elaboração do SISPREC (RF01) e também à sua versão 
executiva, além dos modelos/rotinas/sistema utilizados (arquivos executáveis e código fonte), já 
homologados pela equipe técnica da ANA. Na entrega dos produtos, todos os aplicativos 
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computacionais deverão estar acompanhados de seus respectivos manuais de referência 
técnica e de utilização. 

2.7 ETAPA 500: ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA O SIEMEC 

 
Atividade 501 - Coleta de Dados II  

Compreende a coleta complementar de dados nas bacias dos rios Muriaé e Pomba, não 
coberta na Atividade 003, dirigida para informações especificamente relacionadas com o 
SIEMEC. 

Além de plantas cartográficas restituídas de aerofotos, caso identificadas previamente como 
disponíveis, será feita a pesquisa e recuperação de Planos Diretores Urbanos nas cidades 
abrangidas pelo SIEMEC.  

Desses planos serão obtidos os dados de uso e ocupação do solo e as previsões de expansão 
urbana, para identificar as formas pelas quais os municípios se preparam para receber plantas 
de zoneamento de planície de inundação. Também serão obtidos dados demográficos e sócio-
econômicos que caracterizem as tipologias de ocupação das áreas de risco hidrológico, para 
calcular indicadores dos benefícios das obras de controle de cheias. 

Como as medidas estruturais de controle de cheias envolvem intervenções na calha fluvial, 
com a construção de bacias de detenção ou de canalizações/retificações, será importante 
avaliar as condições de uso e ocupação do solo das áreas ribeirinhas, para dar suporte às 
avaliações de impactos ambientais que serão realizadas em caráter preliminar e em termos 
qualitativos, direcionando assim a avaliação de viabilidade dos eixos que vierem a ser 
propostos para as obras estruturais. 

A situação de planejamento do uso e ocupação do solo existente em cada um dos municípios 
de interesse, representada no Quadro 2.4, exposto na Proposta Técnica, será verificada e 
atualizada.  
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QUADRO 2.4 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Localidade 
Planos de Saneamento¹ 

Zoneamento 
Urbano² 

Fonte
Observações 

Água Esgoto 
Drenagem 

Urbana 
Lixo Telefone Contato 

Carangola Não Não Não Não Sim (32) 3741-7899 Francisco 
(2) Lei Municipal nº 3.621/2006, 

10/10/2006 

Tombos Não Não Não Não Não (32) 3751-1623 André Estão começando a desenvolver. 

Muriaé Sim Sim Sim Sim Sim (32) 3696-3469 
Maria 

Aparecida 

(1) Decreto Municipal nº 
2.310/2003 

(2) Lei nº 3.377, 17/10/2006 

Mirai Não Não Não Não Não (32) 3426-3263 José Geraldo Só há Lei Orgânica. 

Cataguases Não Não Não Não Sim (32) 3422-6131 Leonora (2) Lei nº 2427, 23/02/1995 

Porciúncula Sim Não Não Sim Não (22) 3842-1058 Julio (1) Lei Complementar de 05/96 

Natividade Não Não Não Não Não (22) 3841-3057 Paulo Jorge - 

Itaperuna Não Não Não Não Não 
(22) 3824-2505 

Ramal: 322 - - 

Laje do 
Muriaé Não Não Não Não Não (22) 3829-2426 Leandro - 

Italva Não Não Não Não Não 
(22) 3851-0005 

Ramal 239 Dr. Ângelo - 

Santo Antônio 
de Pádua 

Não Não Não Não Sim - - (2) Lei nº 3.147, de 09 de agosto 
de 2007. 

Cardoso 
Moreira 

Não Não Não Não Não (22) 2785-1648 Jean Pierre - 

 

Atividade 502 - Estudos Hidrológicos para Determinação das Vazões de Cheia a Serem 
Consideradas  

Compreende o aprofundamento do escopo dos estudos hidrológicos conduzidos na Atividade 
005, de modo a estendê-los para os afluentes das bacias do Muriaé e Pomba que possam ter 
papéis a representar no SIEMEC, bem como abordar temas de interesse específico para o 
SIEMEC, como o comportamento hidrológico desses rios no período de cheias. 

O aprofundamento dos estudos hidrológicos nas bacias dos rios Pomba e Muriaé destina-se à 
determinação das cheias de referência que serão aplicadas no diagnóstico do problema das 
enchentes e no dimensionamento das obras de proteção. Será realizado por meio de análise 
de frequência das amostras de máximos anuais de vazão média diária, derivadas dos históricos 
das estações fluviométricas de referência, com a respectiva determinação dos quantis 
correspondentes a períodos de retorno notáveis. Serão também selecionados os hidrogramas 
dos principais eventos de cheias do histórico, que serão comparados com os quantis de picos e 
volumes gerados pela modelagem desenvolvida na Atividade 301. 

Atividade 503 – Reconhecimento de Campo da Bacia e das Cidades a Serem Beneficiadas 
pelo SIEMEC  

A equipe técnica da ENGECORPS realizará o reconhecimento de campo nas bacias dos rios 
Pomba e Muriaé, inspecionando as condições das cidades a serem beneficiadas pelo SIEMEC: 
Laje do Muriaé (RJ), Cardoso Moreira (RJ), Italva (RJ), Itaperuna (RJ), Muriaé (MG), Mirai (MG), 
Carangola (MG), Porciúncula (MG), Tombos (MG), Natividade (RJ), Cataguases (MG) e Santo 
Antônio de Pádua (RJ). Serão verificadas possíveis intervenções locais e realizadas entrevistas 
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com autoridades municipais para complementar sua compreensão acerca da problemática 
dessas cidades perante situações de cheias e das condições dos principais afluentes. Serão 
também identificadas possíveis intervenções aventadas por autoridades locais e o COMPE, que 
poderão ser consideradas no âmbito dos subsistemas 2 e 3 do SIEMEC (ver Atividade 706). 

No reconhecimento de campo serão avaliadas, localmente, informações que eventualmente 
não tenham sido obtidas mediante a análise de dados secundários ou que tenham se mostrado 
relevantes após a conclusão das atividades precedentes, além de informações relativas ao uso e 
ocupação do solo; também serão identificadas as principais restrições definidoras das vazões 
limites de escoamento nas calhas fluviais. 

Um dos resultados desse reconhecimento será o conjunto de elementos que subsidiem a 
programação da primeira campanha de levantamentos de campo, envolvendo topobatimetria e 
geofísica (prospecção geoelétrica), destinados ao desenvolvimento de estudos relativos a 
intervenções locais, vinculadas aos Subsistemas 2 e 3 do SIEMEC. 

Atividade 504 - Elaboração do Relatório de Coleta de Dados e Reconhecimento de Campo 
(R30)  

Considerando os resultados das Atividades 501 e 503, será elaborado o Relatório de Coleta de 
Dados e Reconhecimento de Campo (R30), descrevendo todos os serviços realizados, dados 
obtidos e sua devida sistematização, fontes de consulta utilizadas e contatos realizados. 
Também serão apresentadas as interfaces existentes entre planos, programas e projetos 
preexistentes com o SIEMEC, resultando num cenário global das sub-bacias dos rios Muriaé e 
Pomba. 

Atividade 505 - Elaboração da Programação da Primeira Campanha de Levantamentos de 
Campo para Concepção do SIEMEC (P31)  

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 
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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.  

Atividade 506 - Execução da Primeira Campanha de Levantamentos de Campo Vinculada 
ao SIEMEC  

Corresponde à execução, pela ENGECORPS, dos cadastramentos de pontes e marcas de cheias 
e dos levantamentos batimétricos e geofísicos integrantes da primeira campanha de 
levantamentos de campo para a concepção do SIEMEC, referida na Atividade 505. O 
desenvolvimento dos levantamentos cartográficos e geofísicos será objeto de relatórios parciais 
mensais, cobrindo serviços e resultados gerados no período e por um relatório final que reúna, 
de forma integrada, todos os resultados. Os produtos desta atividade integrarão os resultados 
obtidos e compilados nos produto da Etapa 200. 

Atividade 507 - Consideração de Planos de Desenvolvimento Urbano das Cidades a Serem 
Beneficiadas e dos Planos Setoriais de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos das Bacias 
dos Rios Pomba e Muriaé e de Intervenções Aventadas pelas Autoridades Locais  

Considerando os resultados da Atividade 503, nesta atividade serão especificamente analisados 
estudos disponíveis para a bacia do Paraíba do Sul e para as sub-bacias dos rios Muriaé e 
Pomba, compreendendo, entre outros: 

 Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul; 

 Planos setoriais de desenvolvimento dos recursos hídricos das sub-bacias dos rios Pomba e 
Muriaé, especialmente aqueles que envolvam a construção de barramentos, tais como o 
PDEE 2008-2017; 

 Concepção do sistema de controle de cheias da cidade de Muriaé, presentemente em 
execução pela Prefeitura Municipal; 

 Planos de desenvolvimento dos municípios, incluindo Planos Diretores Urbanos, quando 
disponíveis. 

Nas referências acima, destaca-se o estudo contratado pela Prefeitura Municipal de Muriaé, 
que abrangeu o diagnóstico do problema, a identificação das áreas de risco e a proposição de 
medidas estruturais e não estruturais para a mitigação dos danos causados pelas cheias 
recorrentes. O estudo identificou a cheia ordinária com período de retorno de 2 anos como a 
vazão de restrição, a partir da qual se inicia o transbordamento para as áreas ribeirinhas, 
atestando assim a vulnerabilidade da zona urbana daquela cidade. Para possibilitar o 
diagnóstico do problema, foram levantadas diversas seções batimétricas ao longo do trecho de 
travessia da zona urbana, cadastradas as pontes e as marcas das cheias de janeiro de 2007 e de 
dezembro de 2008. 
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Além disso, serão avaliadas as sugestões, estudos e recomendações das municipalidades, 
buscando-se estruturar um quadro geral do planejamento prévio para as sub-bacias dos rios 
Muriaé e Pomba, com vistas a identificar interferências indesejáveis e alternativas passíveis de 
incorporação ao SIEMEC. 

2.8 ETAPA 600 – CARACTERIZAÇÃO DAS CHEIAS DOS RIOS MURIAÉ E POMBA PARA O SIEMEC 

 
Atividade 601 - Análise dos Papéis e Contribuição dos Afluentes dos Rios Muriaé e Pomba 
nas Cheias dessas Bacias  

Caracterizadas as cheias nas duas sub-bacias, a ação seguinte se concentrará na determinação 
dos papéis e a contribuição dos afluentes dos rios Pomba e Muriaé nas cheias que neles tem 
lugar. Os resultados dos estudos hidrológicos e as simulações de cheias nessas bacias 
(desenvolvidas nas Atividades 502, 507 e 303) serão empregados para pesquisar o 
comportamento desses afluentes e sua importância na geração de cheias dos rios Pomba e 
Muriaé. 

Essa atividade compreende a análise da gênese das enchentes nas bacias, com identificação do 
potencial gerador de vazões em cada sub-bacia. O papel de cada sub-bacia dependerá de suas 
características físicas, principalmente a magnitude da área de drenagem e a declividade do 
talvegue principal, condicionadores do tempo de concentração. Caso a sub-bacia possua 
monitoramento fluviométrico, o seu potencial gerador de cheias em relação à bacia principal 
poderá ser identificado nos próprios hidrogramas.  

Em uma primeira aproximação, a distribuição da rede hidrográfica nas bacias permite uma 
identificação prévia, com a separação, por exemplo, das sub-bacias dos rios Preto e Muriaé, a 
montante da cidade de Muriaé, acrescentando-se a sub-bacia do rio Glória, na direção de 
jusante, antes do controle na cidade de Patrocínio de Muriaé. Na Bacia do Rio Pomba existe 
nítida diferenciação entre as cabeceiras do curso de água principal e a sub-bacia do Rio Novo. 

A identificação das contribuições relativas das sub-bacias será relevante na locação das obras 
estruturais de controle de cheias, que terão como uma das finalidades a defasagem da 
concentração nas vazões de pico ao longo das calhas dos cursos de água principais. 

Atividade 602 - Identificação dos Pontos Críticos nos Rios Muriaé e Pomba para 
Agravamento das Cheias, Especialmente nas Proximidades das Cidades a Serem 
Beneficiadas pelo SIEMEC  

Corresponde à pesquisa e identificação de pontos críticos nos rios Muriaé, Pomba e Carangola 
que, por suas características geomorfológicas, podem exercer influência hidráulica e interferir 
nos níveis d’água em episódios de cheias, provocando o agravamento da situação nas cidades a 
serem beneficiadas pelo SIEMEC. 

Excetuando a morfologia da calha menor em si, que comporta as cheias ordinárias antes do 
transbordamento, existem várias singularidades hidráulicas, naturais ou artificiais, que operam 
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como seções de controle e podem induzir curvas de remanso para montante, mesmo para 
vazões de cheias de baixa magnitude. Como singularidades naturais, podem-se citar os 
controles geológicos estruturais (soleiras rochosas, corredeiras e cachoeiras, curvas acentuadas) 
e as confluências. As singularidades artificiais decorrem de obras de travessia (pontes) ou de 
aterros na planície de inundação. 

No contexto da área abrangida pelo SIEMEC, a cidade de Muriaé figura como exemplo típico 
da ocorrência de todos os tipos de singularidades que contribuem para o agravamento das 
cheias ao longo da zona urbana. Citam-se a Cachoeira Prainha, na foz do rio Preto, as pontes 
de travessia no centro da cidade e o remanso induzido a partir da foz do rio Glória. Todos 
esses pontos devem ser cadastrados e levantados em batimetria, com maior nível de 
detalhamento, para efeito de edição no modelo de simulação de perfis de escoamento. 

Atividade 603 – Elaboração do Relatório sobre o Papel dos Afluentes nas Cheias e Pontos 
Críticos para o SIEMEC (R31)  

O produto resultante das Atividades 507, 601 e 602 será o Relatório sobre o Papel dos 
Afluentes nas Cheias e Pontos Críticos para o SIEMEC (R31). 

Atividade 604 - Caracterização do Problema de Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e 
Pomba  

Reunidas, analisadas e avaliadas todas as informações de interesse ou com implicações sobre o 
sistema de intervenções a ser concebido, a ENGECORPS sistematizará todos os elementos 
reconhecidos de forma a caracterizar a questão das cheias nas bacias dos rios Pomba e Muriaé, 
destacando principalmente como se estabelecem esses eventos críticos, como evoluem e se 
comportam, bem como quais são as áreas mais sensíveis aos efeitos das inundações. O objetivo 
é obter uma compreensão tão completa quanto possível do fenômeno na região, destacando as 
fragilidades da bacia e as oportunidades de intervenção. Essa caracterização será produzida 
com apoio dos dados coletados, dos estudos hidrológicos conduzidos na Atividade 502, com 
os resultados do Reconhecimento de Campo (empreendido na Atividade 504) e as informações 
da Atividade 603. 

Essa atividade constitui a essência do diagnóstico do problema das enchentes, indicando o grau 
de vulnerabilidade das áreas de risco, por meio da associação dos perfis de escoamento com os 
períodos de retorno das vazões de cheias. Para efeito desse diagnóstico, os cursos de água 
serão subdivididos em trechos cujo comprimento seja compatível com a hipótese de 
escoamento em regime permanente. Os trechos serão selecionados segundo o nível de 
vulnerabilidade aparente (travessias das zonas urbanas) e no entorno das singularidades 
hidráulicas, passíveis de controlar o escoamento. 
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Atividade 605 - Caracterização das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e Muriaé e 
Suas Vulnerabilidades a Diferentes Níveis de Cheias  

Serão caracterizadas as planícies de inundação dos rios Pomba e Muriaé e avaliada a sua 
vulnerabilidade aos diferentes níveis de cheias que podem ocorrer. Geralmente, as planícies de 
inundação apresentam uma morfologia típica, com uma calha menor bem entalhada, com 
capacidade para escoar as vazões de cheias ordinárias, com períodos de retorno entre 2 e 5 
anos. A vazão de transbordamento da calha menor representa o valor de restrição, a partir do 
qual as enchentes se caracterizam como uma inundação e iniciam-se os danos recorrentes. 

Na caracterização das planícies de inundação dos rios Pomba e Muriaé, além da determinação 
da vazão de restrição, associada aos respectivos períodos de retorno, serão ainda avaliados os 
tipos de ocupação que ocorrem nas áreas urbanas e rurais, qualificadores do potencial de 
danos das inundações.  

Os estudos serão executados com base nos levantamentos topobatimétricos, que fornecerão a 
geometria para aplicação de modelos matemáticos de simulação dos perfis de escoamento, 
correspondentes às vazões de cheias. As simulações serão feitas por trechos fluviais limitados, 
com comprimentos limites para a validade da hipótese de escoamento permanente e 
gradualmente variado. Assim, os estudos serão aplicados apenas para os trechos que 
apresentam detalhamento de seções batimétricas, inclusive incorporando os levantamentos 
cadastrais das singularidades hidráulicas. 

A calha maior dos rios, que corresponde às planícies de inundação, poderá ser estabelecida a 
partir dos levantamentos topobatimétricos, das cartas topográficas e do modelo digital do 
terreno da missão ASTER, conforme previsto na atividade 201. 

Atividade 606 – Elaboração do Relatório de Caracterização das Cheias e das Planícies de 
Inundação dos Rios Pomba e Muriaé para o SIEMEC (R32)  

Os resultados das Atividades 604 e 605 serão reunidos no Relatório de Caracterização das 
Cheias e da Planície de Inundação (R32), referente aos rios Muriaé e Pomba. 

Atividade 607 - Análise Paramétrica e Seleção da Cheia Máxima a ser Adotada  

Esta atividade objetiva selecionar o período de retorno da cheia a ser adotada no 
dimensionamento do SIEMEC. Trata-se de importante decisão, que deve levar em conta as 
variações de vazão de cheia com o período de retorno adotado, os níveis de mitigação 
estabelecidos, as características das cheias, o porte das intervenções (volume de 
armazenamento, altura de barramento, interferências, custos), as limitações existentes e outros 
fatores que se mostrem relevantes para o desenvolvimento dos estudos. A ENGECORPS 
realizará uma análise paramétrica desses fatores, partindo de estudos e resultados da 
modelagem até então realizada, como também da magnitude das áreas atingidas pelas 
inundações associadas aos períodos de retorno notáveis, e submeterá os resultados à ANA. 
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As vazões deverão ser calculadas como representativas de cada subtrecho da divisão das calhas 
fluviais, para aplicação no cálculo dos perfis de escoamento. Como critério metodológico, 
pode-se admitir, a priori, que as vazões de cheias serão calculadas com base na aplicação 
direta de análise de frequência de amostras de máximos anuais de vazões de cheias, dada a 
distribuição da rede de monitoramento fluviométrico. Para os trechos distantes das estações 
fluviométricas, os cálculos poderão ser processados por meio da metodologia da cheia de 
referência (index-flood method), preconizada pelo U.S. Geological Survey. 

A seleção das cheias de projeto será facilitada pela distribuição das estações fluviométricas, 
locadas em quase todas as cidades vulneráveis às inundações. Ao longo do Rio Pomba, citam-
se as estações fluviométricas de Astolfo Dutra, Guarani, Rio Pomba, Cataguases e Santo 
Antônio de Pádua. O Rio Muriaé vem sendo monitorado em Patrocínio do Muriaé, Cardoso 
Moreira e Itaperuna, com histórico de observações desde a década de 1930. Mesmo estando 
desativada, a estação fluviométrica de Muriaé será de extrema valia para os estudos, 
considerando o seu histórico de quase 30 anos de observações. Alguns afluentes, tais como os 
rios Preto e Glória, também são monitorados, fornecendo informações relevantes para a 
aplicação de metodologias de regionalização hidrológica. 

As cheias de referência serão escolhidas entre os quantis com 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos de 
períodos de retorno, servindo para diagnosticar o problema, quanto à vulnerabilidade, para 
definir as vazões de restrição (limites de transbordamento da calha) e para o pré-
dimensionamento das obras estruturais de controle de cheias. No caso de bacias de detenção, 
deverão ser determinados hidrogramas completos de cheias de projeto (Atividade 301), que 
incorporem picos e volumes, para aplicar nas operações simuladas de trânsito de cheias pelos 
reservatórios. 

2.9 ETAPA 700: ATIVIDADES FINAIS DO SIEMEC 

 
Atividade 701 - Pesquisa de Locais Propícios para Implantação de Estruturas do SIEMEC, 
Avaliação Preliminar da Efetividade de Cada Intervenção e de Possíveis Interferências  

A pesquisa das áreas propícias para implantação de intervenções estruturais nas bacias dos rios 
Pomba e Muriaé (interessando principalmente estruturas de armazenamento e detenção de 
cheias, melhoramentos estruturais hidráulicos nas calhas dos rios Muriaé, Pomba e Carangola, e 
canais de desvio parcial de vazões de cheias, diques etc.) será empreendida nesta atividade, 
interessando os afluentes das bacias dos rios Pomba e Muriaé, utilizando-se cartas 1:50.000, as 
seções topobatimétricas produzidas nas Atividades 201 e 506, as cheias de projeto 
selecionadas na Atividade 607 e os resultados das modelagens realizadas na Atividade 301. A 
escolha desses locais será submetida à ANA para aprovação e emissão de Ordem de Serviço 
para a execução da segunda campanha de campo, procedendo-se como descrito na Atividade 
505. 
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Avaliação das bacias de detenção: os eixos das estruturas de barramento para amortecimento 
de cheias serão selecionados em locais situados o mais próximo possível das áreas a serem 
protegidas e que não apresentem ocupações significativas nos vales a serem inundados. O 
critério de dimensionamento será o de prover a estrutura de um vertedouro de serviço (tipo 
galeria de fundo), que tenha capacidade de descarga até o limite da vazão de restrição a 
jusante. O dimensionamento será efetuado com aplicação do método de Puls Modificado 
(desenvolvido pelo US Corps of Engineers), acoplado ao modelo de simulação hidrológica, de 
forma a avaliar o trânsito dos hidrogramas amortecidos até os locais a serem protegidos. Todas 
as bacias de detenção serão equipadas com um vertedouro de emergência, para amortecer e 
escoar a cheia decamilenar. 

Avaliação das canalizações e desvio: esse tipo de intervenção terá as finalidades de aumentar a 
capacidade de escoamento em trechos fluviais de travessia das zonas urbanas ou de desviar 
parcialmente as vazões de cheias, visando preservar as restrições de transbordamento a jusante. 
Os dimensionamentos serão efetuados por meio de simulação de perfis de escoamento em 
regime permanente e gradualmente variado, cuidando-se de editar todas as seções que possam 
exercer controle hidráulico nos perfis. 

De forma geral, a efetividade das intervenções será avaliada com a aplicação do modelo de 
simulação hidrológica, selecionando as alternativas que, isolada ou conjuntamente, promovam 
o amortecimento ou o escoamento confinado das cheias de referência (Atividade 607). 

A seleção das alternativas que serão objeto de levantamentos de campo mais detalhados será 
feita com maior ênfase na viabilidade técnica das respectivas efetividades, utilizando-se apenas 
indicadores ambientais como suporte à decisão. Assim, serão evitadas as intervenções que 
impliquem em realocações extensivas de benfeitorias e populações. 

Atividade 702 – Elaboração da Programação da Segunda Campanha de Campo para 
Concepção do SIEMEC (P32)  

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. 
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Atividade 703 – Realização da Segunda Campanha de Campo para Concepção do SIEMEC  

A partir do produto da Atividade 702, serão realizadas investigações de campo 
complementares sobre os locais identificados como possuidores de características adequadas 
para receber estruturas de armazenamento e detenção de cheias, que deverão ser 
escrutinizados quanto à contribuição que podem oferecer para o alcance dos objetivos do 
SIEMEC e suas características físicas. 

Atividade 704 – Elaboração do Relatório Final da Segunda Campanha de Campo para 
Concepção do SIEMEC (RL 02) 

Os resultados da segunda campanha de campo para concepção do SIEMEC, desenvolvida na 
Atividade 703 serão consubstanciados em um relatório específico, o RL 02. 

Atividade 705 – Elaboração do Relatório Parcial de Identificação de Locais Propícios para 
Implantação de Estruturas do SIEMEC (RP33)  

O produto das Atividades 701, 702 e 703 deverá resultar no Relatório Parcial de Identificação 
de Locais Propícios para Implantação de Estruturas do SIEMEC (RP33), além de apontar os dois 
locais (um em cada bacia - Pomba e Muriaé), que se mostrem mais atraentes para a 
implantação de estruturas do SIEMEC. 

Atividade 706 - Consolidação dos Critérios para Concepção do SIEMEC  

Compreenderá a definição dos critérios a serem seguidos na concepção do SIEMEC. Valendo-
se de todo o conhecimento construído até a conclusão da Atividade 704 e do progresso 
alcançado no desenvolvimento do SISPREC, a ENGECORPS consolidará os critérios a serem 
seguidos na concepção do SIEMEC Atividade 707, dentre os quais: 

 Períodos de Recorrência e níveis de mitigação a alcançar; 

 Critérios para comparação de intervenções identificadas; 

 Critérios para exclusão e inclusão no SIEMEC de intervenções identificadas. 

Atividade 707 – Elaboração do Relatório dos Locais Propícios para Implantação de 
Estruturas e Consolidação dos Critérios do SIEMEC (R33)  

Reunirá os resultados das atividades 607 a 705, avaliando em termos finais os locais 
examinados para implantação de estruturas e consolidando os critérios do SIEMEC. 

Atividade 708 - Concepção do Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação de 
Cheias (SIEMEC) das Bacias dos Rios Muriaé e Pomba   

Representa o ponto de convergência dos trabalhos realizados nas atividades antecedentes, 
integrando todos os elementos reunidos e aplicando-os na concepção do SIEMEC, que será 
constituído por três subsistemas: 
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O Subsistema 1 – designado Subsistema de Armazenamento e Detenção de Cheias – que 
será formado por reservatórios com este propósito, localizados a montante de cidades a serem 
beneficiadas pelo SIEMEC, ou nos rios Pomba e Muriaé ou nos seus afluentes, nas áreas 
identificadas e investigadas na Atividade 704 como propícias para a implantação dessas 
estruturas. A concepção envolverá dois conjuntos de intervenções, com diferentes níveis de 
aprofundamento, sendo: 

 Nível 1: interessando os dois locais identificados como mais atraentes e submetidos à 
segunda etapa de levantamentos de campo, integrante da Atividade 703; 

 Nível 2: cobrindo os demais locais pré-selecionados. 

 No nível 1, a ENGECORPS desenvolverá, para os dois locais referidos na Atividade 704, 
estudos conceituais de: 

 Arranjo geral preliminar da intervenção estrutural; 

 Estimativas de volumes de armazenamento e tempo de esvaziamento; 

 Interferências físicas, particularmente com cidades e infraestrutura; 

 Atenuação que pode produzir no pico da descarga; 

 Benefícios produzidos a jusante, no que se refere à mitigação das cheias nas cidades a 
serem beneficiadas pelo SIEMEC; 

 Necessidades de operação e estruturas de vertimento; 

 Características hidráulicas gerais de cada intervenção; 

 Avaliação de performance e atendimento aos critérios estabelecidos para concepção do 
sistema. 

No nível 2, os demais locais de intervenção serão comparados em função das condições locais 
estimadas, do desempenho esperado e atendimento aos critérios fixados na Atividade 705, 
sendo então excluídos ou incluídos no SIEMEC. 

O Subsistema 2 – denominado Subsistema de Intervenções Estruturais e Melhoramentos 
Hidráulicos nas Calhas de Rios - compreenderá as intervenções estruturais interessando 
melhoramentos hidráulicos na calha dos rios Pomba, Muriaé e Carangola, nas proximidades 
das cidades a serem beneficiadas3 pelo SIEMEC, com o objetivo de remover obstáculos, 
retificar, proteger, revestir, alargar ou aprofundar a calha do rio, de forma a reduzir o N.A. 
atingido nas cheias nessas cidades. As intervenções identificadas/estudadas nas atividades 
anteriores deverão ser submetidas ao mesmo processo de elaboração de arranjo geral 
preliminar, avaliação de benefícios e de desempenho, e inclusão ou exclusão no Subsistema 2, 
em conformidade com os critérios de concepção fixados previamente. 

  

                                             
3 Laje do Muriaé (RJ), Cardoso Moreira (RJ), Italva (RJ), Itaperuna (RJ), Muriaé (MG), Mirai (MG), Carangola (MG), Porciúncula (MG), Tombos 
(MG), Natividade (RJ), Cataguases (MG) e Santo Antônio de Pádua (RJ). 
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O Subsistema 3 – denominado Sistema de Intervenções Estruturais Destinadas ao Desvio 
Parcial das Vazões de Cheias - refere-se a intervenções a serem implantadas nas proximidades 
das cidades a serem beneficiadas pelo SIEMEC onde as condições permitirem. As várias 
intervenções aventadas localmente pelos órgãos municipais, bem como aquelas identificadas 
nas atividades iniciais (reconhecimento e levantamentos de campo) terão seu arranjo geral 
preliminar estabelecido, em nível conceitual, particularmente as diretrizes dos eixos de canais, 
seus greides e seções (longitudinais e transversais). Serão realizados o pré-dimensionamento e 
avaliações hidráulicas preliminares do comportamento dessas estruturas em cheias simuladas, 
necessidade de proteção das paredes do canal e outras estruturas complementares; avaliação 
de benefícios e desempenho; inclusão ou exclusão no Subsistema 3, segundo os critérios de 
concepção estabelecidos. 

Consideradas individualmente as diversas intervenções de cada subsistema, promover-se-á uma 
avaliação global do SIEMEC em termos de desempenho e benefícios. Caso existam 
intervenções mutuamente excludentes, deverão ser montadas alternativas e comparadas em 
termos de efetividade de custo, chegando-se assim à concepção final do SIEMEC. 

Atividade 709 – Elaboração da Minuta da Concepção do SIEMEC (RP34)  

Um dos produtos da Atividade 707 será a Minuta da Concepção do SIEMEC (RP34), que será 
apresentada para dar conta do progresso da Atividade 707, precedendo a emissão do relatório 
final (RF34). 

Atividade 710 – Elaboração da Concepção do SIEMEC (R34)  

Uma vez que a minuta elaborada na atividade anterior for aprovada pela ANA, o relatório de 
Concepção do SIEMEC (R34) será apresentado, precedendo a emissão do relatório final (RF34). 

Atividade 711 - Elaboração do Relatório Final de Concepção Geral do SIEMEC (RF34)  

O Relatório Final de Concepção Geral do SIEMEC (RF34) será produzido ao final das 
Atividades 708 e 709 e conterá os resultados dos trabalhos de concepção geral do SIEMEC, 
bem como os desenhos do arranjo geral do SIEMEC em cada bacia e de cada intervenção 
individualmente, devendo incluir: 

 Descrição dos trabalhos executados, investigações de campo empreendidas e respectivos 
resultados; 

 Critérios adotados na concepção do SIEMEC; 

 Concepção Geral e ficha técnica do SIEMEC de cada bacia considerada (Pomba e Muriaé) 
com um desenho para cada bacia contendo todos os componentes previstos por bacia; 

 Arranjo geral, no nível dos estudos realizados, das intervenções integrantes do subconjunto 
Nível 1 - desenhos (plantas e seções) pertinentes; 

 Resultado dos estudos de avaliação do desempenho esperado de cada intervenção e dos 
subsistemas e sistemas frente aos objetivos perseguidos: 
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 Avaliação da contribuição de cada intervenção para os objetivos do estudo; 

 Análise comparativa da efetividade do SIEMEC, examinado globalmente, e de cada um dos 
seus componentes; 

 Outros elementos informativos, julgados pertinentes. 

Atividade 712 - Elaboração do Relatório de Diretrizes para Detalhamento das Intervenções 
Integrantes do SIEMEC (RF35)  

Este relatório (RF35) apresentará a indicação do escopo, metodologia a ser adotada e 
atividades que deverão ser cumpridas nas etapas seguintes de detalhamento do SIEMEC, 
sequenciamento dos estudos e cronograma de implantação do SIEMEC, de modo que o 
mesmo possa ser licitado e contratado subsequentemente. 

3. FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE 

3.1 CRONOGRAMA GANTT 

Na página seguinte, apresenta-se o Cronograma Gantt (Figura 3.1) referente ao 
desenvolvimento dos serviços. 
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Figura 3.1 - Cronograma Gantt (continua) 
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Figura 3.1 - Cronograma Gantt (continuação) 
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3.2 DIAGRAMA PERT 

Na página seguinte, apresenta-se o Diagrama PERT (Figura 3.2), indicando as inter-relações 
lógicas entre as diversas atividades previstas e os caminhos críticos resultantes.  
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REMOVER ESTA PÁGINA APÓS COLOCADA A FIGURA 
COLOCAR UM PLÁSTICO (FIGURA A1) 

Figura 3.2 - Diagrama PERT 

  



-68- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
R-01 - Detalhamento do Plano de Trabalho 

ENGECORPS
1069-ANA-RPS-RT-001

 

4. EQUIPE TÉCNICA E RECURSOS FÍSICOS 

4.1 EQUIPE TÉCNICA 

Na Figura 4.1, apresenta-se o organograma da equipe que será disponibilizada pela 
ENGECORPS para o desenvolvimento dos estudos, indicando as funções principais de cada 
profissional e a sua alocação em cada equipe temática, assim definida: 

 Coordenação Geral, responsável pelas ações administrativas, técnicas e operacionais 
envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos; 

 Coordenação Adjunta, responsável pelo auxílio direto à Coordenação Geral, visando à 
orientação das equipes temáticas e ao controle do andamento do cronograma; 

 Equipe de Inspeções de Campo, a quem caberá desenvolverá os serviços de campo 
necessários à realização das Etapas 300, 500, 600 e 700;  

 Equipe de Hidrologia/Modelagem, responsável pelo desenvolvimento dos estudos 
hidrológicos e da modelagem das cheias e propagação de poluentes; 

 Equipe de Obras Hidráulicas, responsável pela adequação ou concepção das intervenções 
integrantes do SIEMEC; 

 Equipe de Sistemas, a quem caberá, basicamente, o desenvolvimento do SISPREC; 

 Consultores, a serem alocados aos serviços por convocação da equipe de Coordenação  
sempre que houver necessidade de se envolverem com assuntos específicos, relativos às 
respectivas áreas de competência. Deverão ainda dar suporte aos profissionais da equipe 
técnica, além de elaborarem relatórios e pareceres, quando necessários, nas suas 
respectivas áreas de atuação; 

 Equipe de Serviços Técnicos, responsável pela administração dos recursos de transporte, 
acomodação, informática, comunicação, editoria, etc. 
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Figura 4.1 - Organograma da equipe técnica 
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4.2 RECURSOS FÍSICOS 

A ENGECORPS vai disponibilizar todos os recursos físicos, materiais e equipamentos 
necessários para o desenvolvimento dos serviços, incluindo o apoio logístico para os trabalhos 
de campo, sempre de modo a atender em tempo hábil às demandas da Coordenação e das 
equipes técnicas temáticas. 

No Quadro 4.1, apresenta-se uma relação das instalações e equipamentos da ENGECORPS 
que estarão à disposição dos trabalhos, incluindo seus escritórios, recursos de Informática, 
veículos e demais materiais, e que serão ampliadas e complementadas para atendimento 
integral dos requisitos dos estudos, na medida das necessidades. 

QUADRO 4.1 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA ENGECORPS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1. INSTALAÇÕES   

Escritório Sede da ENGECORPS com aproximadamente 500 m², situado à Al. Tocantins, 
125 – 4º e 16º andares - Alphaville - Barueri – SP – com mobiliário completo, modernas 
instalações e capacidade instalada para 46 postos de trabalho. 

un 01 

Escritório de apoio em Belo Horizonte, MG, com área de 25 m², situado na Av. Prudente 
de Moraes, 621 – Sala 614 - Cidade Jardins, Belo Horizonte – MG.  

un 01 

Escritório de apoio em Brasília - DF, com área de 276 m², situado na SCS – QD. 02 nº 03 
– Bloco D – sala 1501 - Brasília – DF. 

un 01 

Escritório de apoio em São Paulo, com 200 m2, situado na Al. Campinas, 977 – 6º andar 
– Conj. 61/67 - Jardim Paulista - 01404-001 – São Paulo – SP. 

  

2. SOFTWARES    

PROJETO DE CANAIS/ESTRADAS   
Geopak Suite un 01 
Microstation J un 03 
Microstation SE un 01 
Microstation 95 un 01 
Microstation Powerdraft un 04 
Autocad 2006 un 04 
Autocad 2008 un 06 
Autocad 2009 un 03 
Autocad 2010 un 02 
Civil 2010 un 10 
PLANEJAMENTO   
Microsoft Project 2000 un 01 
Microsoft Project 2007 Standard un 02 
Microsoft Visio 2007 Standard un 02 
Microsoft Visio 2007 Professional un 01 
HIDRÁULICA   
Cliv un 01 
Whammer un 01 
SISTEMA OPERACIONAL   
Microsoft Windows Server 2003 Standard un 01 
Microsoft Windows XP Professional un 80 

Continua...
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Continuação. 

QUADRO 4.2 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA ENGECORPS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Microsoft Windows Vista un 08 
Microsoft Windows 2000 Professional un 05 
EDITORES DE TEXTO, PLANILHAS E GERENCIAMENTO DE DADOS   
Br Office un 85 
Microsoft Office 2007 Standard un 03 
Microsoft Office 2007 Professional un 11 
Microsoft Office 2007 Small Business un 45 
Microsoft Office 2000 Small Business un 02 

Microsoft – SQL Server un 01 

Mathcad 14 un 01 

BACKUP   
SyncBackPro un 03 
APRESENTAÇÕES GRÁFICAS   
Corel X3 un 02 
DICIONÁRIO ELETRÔNICO   
Translator Pro un 01 
ENGENHARIA ELÉTRICA   
Set Route un 01 
INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS   
Logger 5.0 un 01 
Rockworks un 01 
Dips un 01 
Estável un 01 
Percplan un 01 
Stabl un 01 
Slide 5.0 un 01 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS   
Microstation Geocoordinator un 01 
Microstation Geographics un 01 
Spring un 03 
Mapinfo un 03 
Mapserver un 01 
CÁLCULO ESTRUTURAL   
Phases2 V 7.0 un 01 
SAP 2000 Advanced un 01 
Acon un 03 
UTILITÁRIOS   
Adobe Acrobat  Pro un 02 
Omnipage Pro un 01 
3. EQUIPAMENTOS   
Computadores Core 2 duo, em Barueri – SP un 64 
Computadores PENTIUM IV/AMD , em Barueri – SP un 22 
Computadores PENTIUM IV, em Barueri – SP un 15 
Computadores Core 2 duo, em Joinville– SC un 10 
Computadores Core 2 duo, em Belo Horizonte – MG un 02 
Computadores Core 2 duo, em Brasília – DF un 02 
Notebook Core 2 duo, em Barueri – SP un 02 

Continua...
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Continuação. 

QUADRO 4.3 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA ENGECORPS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Notebook Core 2 duo, em Joinville – SC un 01 
Notebook Core 2 duo, em Araçatuba – SP un 02 
Notebook Pentium III, em Barueri – SP un 01 
Backups Externos de 500 Gb un 03 
NO BREAKS, em Barueri – SP un 03 
Impressoras A3/A4 – Color un 02 
Impressoras A4 – Color un 05 
Impressoras A4 – Laser un 02 
Scanner, em Barueri - SP un 01 
Copiadora/Impressora/Scaner de alta capacidade PB un 01 
Copiadora/Impressora/Scaner de alta capacidade Colorida un 01 
Plotter para formato A0, em Barueri – SP un 02 
TV LCD 46” un 02 
4. VEÍCULOS   

VW GOL 1.0 – ANO 2009/2009 un 02 

Honda civic – ano 2009/2010 – lxs flex un 01 
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