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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Este relatório constitui um dos produtos do Contrato nº 39/ANA/2010, referente à elaboração 

de “Estudos para Concepção de um Sistema de Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul e de um Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação dos Efeitos de 

Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e Pomba e Investigações de Campo Correlatas”, adjudicado 

pela Agência Nacional de Águas – ANA – à ENGECORPS – Corpo de Engenheiros Consultores 

S.A., com Ordem de Serviço emitida pela ANA em 03 de janeiro de 2011. 

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

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

de Trabalho –, este relatório apresenta os resultados do desenvolvimento das Atividades 604 e 

605 da Etapa 600, atendendo, portanto, ao escopo da Atividade 606 da Etapa 600 do referido 

Plano de Trabalho, que cita, textualmente: 

 “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 das Planícies de Inundação (R32), referentes 

aos rios Pomba e Muriaé”. 

Em síntese, a Atividade 604 corresponde à caracterização das cheias nas bacias dos rios Pomba 

e Muriaé tendo em vista a compreensão dos fenômenos meteorológicos da região e a sua 

relação com os aspectos fisiográficos das bacias, além da avaliação do grau de vulnerabilidade 

das áreas de risco por meio da associação dos perfis de escoamento com os períodos de 

retorno das vazões de cheias. 

Por sua vez, a Atividade 605 tem por objetivo básico caracterizar as planícies de inundação dos 

rios Pomba e Muriaé, bem como avaliar suas vulnerabilidades a diferentes níveis de cheias, 

além de determinar, nos trechos onde há detalhamento de seções batimétricas, a vazão de 

restrição a partir da qual ocorre o transbordamento da calha menor e, consequentemente, o 

processo de inundação. Adicionalmente, essa atividade contempla a avaliação dos tipos de 

ocupação que ocorrem nas áreas urbanas e rurais, qualificadores do potencial de danos das 

inundações. 

Visando ao atendimento integral do escopo do presente relatório, ele está estruturado 

conforme descrito no tópico seguinte. 
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1.2 ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório R32 está estruturado nos seguintes capítulos, após esta Introdução: 

 Capítulo 2: Diagnóstico Hidráulico das Cidades do SIEMEC, apresentando uma análise dos 

aspectos envolvidos nos eventos de inundação em cada uma das cidades contempladas no 

SIEMEC, nas bacias dos rios Pomba e Muriaé; 

 Capítulo 3: Definição da Vazão de Restrição e Áreas Inundadas nos Municípios do SIEMEC; 

e 

 Capítulo 4: Referências Bibliográficas. 

2. DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO DAS CIDADES DO SIEMEC 

É objeto deste capítulo o diagnóstico hidráulico das cidades do SIEMEC, possibilitando 

identificar os principais aspectos envolvidos nos eventos de inundação nesses municípios. 

Como base para esse diagnóstico, utilizaram-se os estudos apresentados no relatório R30, no 

que se refere à coleta de dados efetuada em campo, nas cidades do SIEMEC, e do relatório 

R05, no que se refere à simulação hidrológica realizada com o software HEC-HMS, e à 

simulação hidráulica, realizada com o software HEC-RAS. 

As cidades contempladas no SIEMEC são apresentadas no Quadro 2.1. 

QUADRO 2.1 – CIDADES CONTEMPLADAS NO SIEMEC, POR BACIA 

Bacia do rio Pomba Bacia do rio Muriaé Bacia do rio Carangola 

Cataguases Miraí Carangola 

Santo Antônio de Pádua Muriaé Porciúncula 

 Laje do Muriaé Tombos 

 Itaperuna Natividade 

 Italva  

 Cardoso Moreira  

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Nos itens subsequentes, apresentam-se a metodologia utilizada e o diagnóstico hidráulico de 

cada uma dessas cidades. 

2.1 BASE METODOLÓGICA 

Para efetuar o diagnóstico hidráulico das cidades do SIEMEC utilizaram-se as vazões 

provenientes do modelo hidrológico de vazões extremas, já definidas no relatório RP-01, sendo 

elas apresentadas no Quadro 2.2. 
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QUADRO 2.2 – VAZÕES EXTREMAS PARA AS CIDADES DO SIEMEC PARA OS DIVERSOS TEMPOS DE 

RETORNO (TR) SIMULADOS 

Cidade 

Vazão (m³/s) 

TR 2 anos TR 10 anos TR 25 anos  TR 50 anos TR 100 anos 

Carangola 115,2 234,3 301,5 354,7 409,2 

Tombos 124,9 259,8 336,5 396,8 459,2 

Porciúncula 147,5 309,0 401,1 474,0 548,4 

Natividade 213,3 429,6 551,6 646,5 743,6 

Miraí 54,8 108,3 138,3 161,5 185,2 

Muriaé (rio Preto) 64,5 137,0 178,3 211,1 244,7 

Muriaé (rio Muriaé) 96,8 186,8 236,6 275,0 314,1 

Muriaé (rio Preto + rio Muriaé) 161,3 323,6 414,9 486,1 558,8 

Laje do Muriaé 320,5 628,9 800,6 933,5 1076,1 

Itaperuna 573,4 1138,6 1456,6 1701,9 1970,8 

Italva 721,5 1418,4 1807,8 2117,6 2435,3 

Cardoso Moreira 753,5 1490,4 1904,1 2232,4 2568,3 

Cataguases 660,8 1256,4 1584,2 1836.2 2091,9 

Santo Antônio de Pádua 885,0 1670,3 2101,2 2430,7 2765,0 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Essas vazões foram os dados de entrada para as simulações realizadas com o modelo hidráulico 

(software HEC-RAS). Os resultados finais da modelagem hidrológica e hidráulica foram 

apresentados no relatório R05.  

Para subsidiar o presente diagnóstico, os resultados da modelagem hidráulica, ou seja, as linhas 

d’água resultantes foram analisadas nas seções topobatimétricas levantadas nos trechos fluviais 

que cruzam as cidades do SIEMEC. 

Para facilitar essa análise, as seções levantadas foram caracterizadas em três segmentos, sendo 

eles (Figura 2.1): 

 Leito Vazante: Incluído no leito maior, acompanhando o talvegue, corresponde às vazões 

de estiagem; 

 Leito Menor: bem delimitado, encaixado entre margens bem definidas, apresenta, 

usualmente, irregularidades de fundo com soleiras e depressões; corresponde ao canal 

principal ou dominante, sendo mais bem definido que os outros canais em termos de 

largura, profundidade, regularidade de escoamentos e  homogeneidade da vegetação; 

 Leito Maior: ocupado periodicamente pelas cheias, podendo-se identificar o leito maior 

periódico, associado à ocorrência frequente de cheias, e o leito maior excepcional ou 

planície de inundação, com ocupação por cheias em intervalos menos frequentes. 
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Figura 2.1 – Canal natural esquemático dos cursos d’água  

A primeira etapa do diagnóstico consistiu de uma observação expedita das linhas d’água e da 

ocupação nas cidades do SIEMEC, percebendo-se que em todas as cidades existem ocupações 

irregulares, muitas vezes dentro do leito menor e até mesmo dentro do leito vazante. 

Na etapa seguinte, estabeleceu-se a capacidade hidráulica do leito menor, com o intuito de 

projetar, em relatórios posteriores, obras que alcançassem o nível de mitigação das cheias nesse 

segmento da calha fluvial; para tanto, foram comparados os níveis d’água obtidos nas 

simulações hidráulicas com as cotas máximas desses segmentos, verificando-se que, na maior 

parte dos casos, o leito menor tem capacidade para escoar vazões próximas da vazão com TR 

de 2 anos. Foi avaliada também qual a capacidade hidráulica das calhas fluviais próximo às vias 

marginais (estradas, ruas etc.), utilizando-se a mesma metodologia. 

As seções fluviais em que existem pontes foram avaliadas de maneira distinta: o nível d’água 

resultante da simulação foi comparado com a cota superior e inferior do tabuleiro da ponte, 

admitindo-se que, se esse nível alcançasse a cota inferior do tabuleiro da ponte, ela estaria 

trabalhando em carga, e se o nível ultrapassasse a cota do tabuleiro superior, a ponte estaria 

submersa. Essa avaliação tem por objetivo identificar quais as pontes que deverão ser 

adequadas, na etapa de concepção das obras do Subsistema 2 do SIEMEC. 

Ademais, foram avaliadas as manchas de inundação apresentadas previamente no relatório R05 

e as informações coletadas em campo, apresentadas no relatório R30, com o objetivo de se 

estabelecer as planícies de inundação e a vulnerabilidade das áreas de risco às enchentes. 

Em continuação, apresenta-se o diagnóstico hidráulico de todas as cidades contempladas no 

SIEMEC, já relacionadas no Quadro 2.1. 
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2.2 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE CATAGUASES 

2.2.1 Informações Gerais 

A cidade de Cataguases se situa a jusante da confluência do rio Novo com rio Pomba; a região 

em que se insere o município se caracteriza pela presença de morros e vales abertos, nos quais 

a ocupação urbana se localiza, predominantemente.  

Por serem áreas de cotas baixas, os vales são susceptíveis à inundação provocada pelo 

transbordamento do rio Pomba. Outra situação agravante das cheias nessa cidade é a 

evidenciada no reconhecimento de campo, detalhado no relatório R30, quando se observou 

grande ocupação urbana na calha menor do rio Pomba (Foto 2.1); essa ocupação, além de 

representar uma restrição ao escoamento do rio, também é uma área de maior risco, sendo 

constantemente atingida por cheias. 

 

Foto 2.1 - Moradias nas margens do rio Pomba, em Cataguases 

Cataguases conta com uma população de 69.757, segundo levantamento do censo realizado 

pelo IBGE em 2010. 

O trecho do rio Pomba, que passa pela área urbana de Cataguases, possui extensão de 

aproximadamente 8 km, em cujo leito foram levantadas sete seções topobatimétricas. 

2.2.2 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.3 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para diferentes TRs, e no Desenho 1069-ANA-01-ST-DS-

001-R0 (ANEXO I), são apresentadas as seções do rio Pomba simuladas, em perfil transversal. 
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QUADRO 2.3 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO POMBA, NO TRECHO QUE CRUZA A CIDADE DE 

CATAGUASES 

Seção 

Topobatimétrica 

Cota 

inferior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 10 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 25 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos (m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

125875,80 - - 166,18 166,50 169,34 170,67 171,49 172,26 172,41 172,94 

125088,50 - - 167,21 166,02 168,73 170,14 170,95 171,64 168,39 167,21 

123716,10 167,44 170,03 - 165,49 168,28 169,78 170,62 171,35 - - 

123363,40 170,18 171,68 - 165,35 168,14 169,33 170,13 170,86 - - 

121758,80 - - 164,04 164,92 167,73 168,93 169,74 170,47 168,74 172,54 

121193,60 - - 163,23 164,79 167,59 168,79 169,59 170,33 165,48 163,09 

118887,40 - - 166,18 164,47 167,22 168,40 169,21 169,95 167,21 172,00 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível em que a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 Na seção 125875 as cheias atingem o nível d’água próximo à cota das vias marginais 

(172,41 m), Avenida Nicolau Siervi e Rua Mariquinha Schettini, apenas para a vazão com 

TR de 100 anos, com uma borda livre de 15 cm; apesar disso, observa-se que o leito menor 

dessa seção se encontra próximo à cota 166,18 m, não suportando a vazão com TR de 2 

anos. Salienta-se que tanto no leito menor como entre o leito menor e as vias marginais 

existem edificações; 

 Na seção 125088 a Rua dos Operários (rua marginal ao rio Pomba) está na cota 168,39 m, 

sendo inundável para um TR de 10 anos, com nível d’água de cerca de 34 cm; essa rua é 

um importante acesso à cidade de Cataguases. Nesta seção existem edificações na margem 

direita abaixo da rua dos Operários, agravando ainda mais a situação diagnosticada. Já na 

outra margem, a via marginal é inundada em 1,52 m para o mesmo TR; 

 A seção 123716 representa a ponte metálica localizada na rua Dr. Francisco de Barros. Essa 

ponte só funciona em condições ideais para o TR de 2 anos, quando a altura da lâmina 

d’água fica na cota 165,49 m, deixando uma borda livre de 1,95 m até a cota do tabuleiro 

inferior da ponte. Para cheias com TR igual ou maior do que 10 anos, essa ponte entra em 

carga, enquanto para cheias com TR igual ou maior do que 50 anos, a ponte fica submersa. 

No que diz respeito à ocupação da seção fluvial, nas duas margens há edificações 

construídas abaixo da cota inferior do tabuleiro da ponte; 

 A seção 123363 representa a travessia em ponte da Rua Barão do Rio Branco; essa ponte 

entra em carga para vazões próximas ao TR de 50 anos, e para cheias acima ou iguais ao 

TR de 100 anos, fica submersa. Quanto à ocupação urbana, observou-se que abaixo do 

tabuleiro da ponte existe uma mata ciliar conservada e algumas edificações; 
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 A seção 121758 tem um grande número de edificações na margem direita, muitas delas 

localizadas abaixo da cota 164,92 m, ou seja, atingidas pelas cheias do TR de 2 anos. 

Devido à margem direita ser uma planície, ocorre à inundação da Avenida Verissimo 

Mendonça (Avenida principal do bairro) para o TR de 25 anos. Quanto à margem esquerda 

dessa seção, não ocorre nenhum problema, pois toda a área está ocupada somente por 

vegetação rasteira e algumas árvores esparsas;  

 A seção 121193 apresenta seu leito menor próximo à cota 163,23. Nessa seção, a margem 

direta é atingida por cheias com TR igual ou superior a 10 anos; já a margem esquerda 

apresenta maior ocupação urbana e é susceptível a cheias de TR de 2 anos; 

 A seção 118887 localiza-se na zona industrial de Cataguases. Nesta seção não há 

problemas de inundação na margem esquerda, pois essa margem tem taludes muito 

inclinados e não apresenta ocupação; já a margem direita é bem plana e ocupada, sendo 

atingida por cheias com TR acima de 10 anos.  

2.2.3 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Cataguases: 

 As edificações que margeiam o rio Pomba nas vias marginais, Avenida Nicolau Servi/ Rua 

dos Operários, margem direita, e Rua Mariquinha Schetinni, margem esquerda;  

 As edificações na Avenida Nicolau Servi, que não margeiam o rio, próximas à Avenida 

Genserico Gomes de Oliveira; 

 As casas que estão na Avenida José Leonardo a jusante da seção 125088, e também as vias 

perpendiculares a essa Avenida; 

 Nas edificações das ruas perpendiculares à Rua Luiz Pinto da Silva, próximas à ponte 

metálica existente, e que margeiam o rio Pomba; 

 Nas edificações da rua Cel. Antônio Augusto de Souza que margeiam o rio Pomba; 

 Em todas as edificações que estão na curva em “U” que o rio Pomba faz próximo às ruas 

Cel. Antônio Augusto de Souza, Nossa Senhora do Carmo e José Gustavo Coheo; 

 Nas casas das ruas perpendiculares à Avenida Veríssimo de Mendonça;  

 Nas edificações que se localizam na zona industrial de Cataguases, próximas à Rua Manoel 

Ignácio Peixoto e que estão próximas ao rio Pomba. 
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Adicionalmente, o rio Pomba, ao elevar seu nível, provoca um remanso no rio Meia Pataca, 

atingindo principalmente o centro da cidade e o Bairro Domingo Lopes (informação verbal da 

Defesa Civil de Cataguases).  

2.3 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

2.3.1 Informações Gerais 

A cidade de Santo Antônio de Pádua localiza-se próximo à foz do rio Pomba, numa distância 

de aproximadamente 28 km. A região em que se insere a cidade se caracteriza pela presença 

de morros e vales abertos nos quais a ocupação urbana se localiza, predominantemente (Foto 

2.2). Santo Antônio de Pádua possui, de acordo com o levantamento do censo realizado pelo 

IBGE (2010), uma população de 40.589 habitantes. 

 

Foto 2.2 - Foto aérea da cidade de Santo Antônio de Pádua mostrando a ocupação ao longo do vale do rio Pomba 

 

O trecho do rio Pomba que cruza a cidade de Santo Antônio de Pádua tem uma extensão de 

aproximadamente 7,8 km; nesse trecho foram levantadas sete seções topobatimétricas. 

2.3.2 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.4 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para cada período de retorno, e no Desenho 1069-ANA-

01-ST-DS-002 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 
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QUADRO 2.4 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO POMBA, NO TRECHO QUE CRUZA A CIDADE DE 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

Seção 

Topobatimétrica 

Cota 

Inferior 

do 

Tabuleiro 

da Ponte 

(m) 

Cota 

Superior 

do 

Tabuleiro 

da Ponte 

(m) 

Cota 

do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

2 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

31156,28 88,84 91,84 - 87,41 88,90 88,90 91,92 92,61 - - 

29244,38 - - 86,15 85,79 87,61 88,46 89,09 89,60 86,32 86,73 

28420,00 - - 85,10 85,48 87,28 88,15 88,79 89,31 86,31 86,45 

27614,20 86,60 87,60 - 84,92 86,84 87,72 88,57 89,11 - - 

27178,76 85,67 88,47 - 84,56 85,67 85,67 85,67 88,77 - - 

26296,24 88,60 90,30 - 84,09 85,87 86,67 87,23 87,76 - - 

23575,94 - - 82,67 81,46 82,98 83,67 84,16 84,63 - 83,19 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível em que a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 31156 representa a ponte “Prefeito Badih Chicrala”, que liga a cidade de Santo 

Antônio de Pádua à RJ-216. Essa ponte funciona em condições ideais para o TR de 2 anos, 

quando ocorre uma borda livre de 1,46 m; para cheias maiores ou iguais ao TR de 10 anos 

essa ponte entra em carga, e para cheias maiores ou iguais ao TR de 25 anos ela fica 

submersa. Quanto à ocupação nessa seção, na margem direita, tem-se a RJ-216 e na 

margem esquerda, a rua prefeito Adalberto Vaz (acesso à cidade); ambas as vias são 

inundadas para cheias com TRs iguais ou superiores a 25 anos; 

 A seção 29244 apresenta, na sua margem direita, o bairro Dezessete, e na sua margem 

esquerda, o bairro Mirante. A seção se caracteriza por um leito menor bem definido, 

próximo à cota 86,15 m; tanto a margem direita quanto a esquerda são planas, assim, 

sempre que a cheia ultrapassa o leito menor (cheias maiores ou iguais ao TR de 10 anos), 

toda a planície fica inundada, atingindo os bairros acima citados; 

 A seção 28420 tem na sua margem esquerda o bairro Ferreira e na sua margem direita o 

bairro São Luís. O leito menor dessa seção está bem definido próximo à cota 85,10 m. 

Tanto a margem esquerda quanto a margem direita dessa seção apresentam problemas de 

inundação para cheias com TRs iguais ou superiores a 10 anos; 

 A seção 27614 representa a ponte “Prefeito Abel Silva Malafaia”; trata-se de uma passarela 

que liga os bairros São Felix e Centro. Essa ponte funciona em condições ideais para o TR 

de 2 anos, entra em carga para cheias com TRs acima ou iguais a 10 anos e fica submersa 

para cheias com TRs acima ou iguais a 25 anos;  

 A seção 27178 representa a ponte “Raul Veiga”, que liga os bairros São Felix e Centro; essa 

ponte funciona em condições ideais para o TR de 2 anos; para cheias iguais ou acima do 

TR de 10 anos, trabalha em carga;  
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 A seção 26296 representa a ponte “Paulino Alvin Padilha” que liga a RJ-116 ao centro da 

cidade; essa ponte não apresenta problemas para o TR de 100 anos; 

 A seção 26575 localiza-se na zona rural de Santo Antônio de Pádua. Para cheias com TRs 

iguais ou superiores a 10 anos, as edificações e os acessos que se localizam na margem 

direita são inundados; a margem esquerda é uma região de pastagens, não tendo maiores 

problemas com a ocorrência de cheias. 

2.3.3 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Santo Antônio de Pádua: 

 Bairro Centro, principalmente nas ruas Conselheiro paulino, Alcides D. Castro (antiga AV. 

Sousa) e Avenida Nilo Peçanha; 

 Bairro Carvalho, principalmente nas ruas José Tarciso Chicralla de Carvalho, Jamil Chicralla 

de Carvalho, Dr. Rogério Serrão Piccinini, Marco Aurélio Rodrigues André e José Américo 

de Souza Frauches; 

 Bairro Mirante, principalmente nas ruas Deuclecite Pereira, Adalto Andrade de Barros, 

Prefeito Otávio Deni Filho, Pascoal Possidente e a entrada da Avenida Prefeito Alberto Vaz; 

 Bairro Cidade Nova, principalmente nas ruas Geomar Alves da Cunha, Antônio Gabry 

Filho, Argemiro Cosendey, Júlio Almeida e Avenida Airton Senna; 

 Bairro Dezessete, principalmente nas ruas Célio Brum Ferreira, Sebastião Malafaia, 

Florentino do Couto, João Jasbick, Virgílio Corrêa, Alexandre Couto, José Perlingeiro e 

Vicente de Souza; 

 Bairro Felix, nas principalmente nas ruas Professora Eunice Sanches de Sousa, Santa Cecília, 

Francisco Vaz, Avenida Pedro de Sousa, Travessa Lyons Clube; 

 Bairro Ferreira, principalmente nas ruas João Pinto Coelho e Ferreira Luz; 

 Bairro São Luís, principalmente na Avenida José Homem da Costa e ruas transversais Paulo 

Lírio, Eduardo de Maia e Capitão Manoel de Mello; Avenida Frederico de Alvim Padilha e 

ruas transversais: Antônio Malafaia, Demerval Silva, Orestes Homem da Costa, Leonel 

Homem da Costa, Cândida Rocha, Antônio Manoel de Paula, José Medeiros Duarte e João 

E. Bastos; 

 Bairro Aliquicis, principalmente nas ruas Hamilton de Abreu Leite, Joaquim P. de 

Medeiros, Angelino Pegorim, João Cunha Vasconcelos, Ademar de Mello. 
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As fotos 2.3 a 2.10 mostram os efeitos da cheia de 2008 em Santo Antônio de Pádua, 

ilustrando o problema nas áreas citadas. 

 

Foto 2.3 - Cheia de 2008 no Bairro Ferreira 

 

Foto 2.4 - Cheia de 2008 no Bairro Centro 

 

Foto 2.5 - Cheia de 2008 no Bairro Dezessete – Hospital 

Municipal 

 

Foto 2.6 - Cheia de 2008 no Bairro Mirante 

 

Foto 2.7 - Ponte Raul Veiga 

 

Foto 2.8 - Ponte Raul Veiga 
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Foto 2.9 - Bairro Carvalho Foto 2.10 - Bairro Mirante 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE CARANGOLA 

2.4.1 Informações Gerais 

O município de Carangola localiza-se na cabeceira do rio Carangola, numa região de relevo 

elevado, caracterizado por montanhas e vales encaixados. O município possui, de acordo com 

o levantamento do censo realizado pelo IBGE (2010), uma população de 32.296 habitantes,  

grande parte residente na área urbana. 

Com base no reconhecimento de campo, consolidado no relatório R30, o município apresenta 

densa ocupação das áreas marginais do rio Carangola, principalmente nos vales encaixados 

onde são verificadas edificações e vias públicas muito próximas ao rio Carangola, como mostra 

a Foto 2.11. 

 

 

Foto 2.11 - Casas próximo ao centro da cidade de Carangola, localizadas na margem do rio Carangola 

 

O trecho do rio Carangola que cruza a cidade de Carangola tem uma extensão de 5,6 km; 

neste trecho foram levantadas quatro seções topobatimétricas. 



-13- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

R32 - Caracterização das Cheias e das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e Muriaé 

para o SIEMEC 

ENGECORPS 

1069-ANA-RPS-RT-021 

 

2.4.2 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.5 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para diferentes TRs, e no Desenho 1069-ANA-01-ST-DS-

003 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil transversal. 

QUADRO 2.5 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO CARANGOLA, NO TRECHO DA CIDADE DE 

CARANGOLA. 

Seção 

Topobatimétrica 

Cota 

inferior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

116713,20  - -  397,00 398,70 400,67 401,32 401,70 402,03 399,61 401,26 

115089,00 396,70 400,17 - 397,72 399,22 399,79 400,17 400,49 - - 

113734,20  -  - 395,79 396,56 397,88 398,40 398,76 399,07 396,93 397,14 

112707,80 397,00 398,15 - 394,99 396,14 396,67 397,17 397,55 - - 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível em que a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 

 A seção 116713 tem, na sua margem direita, a Rua Armando Imbelloni e na sua margem 

esquerda, a Avenida Juca de Souza. A seção se caracteriza por um leito menor bem 

definido, próximo à cota 397,00 m; o leito maior, tanto na margem direita quanto na 

esquerda, é constituído de uma pequena planície seguida de elevados taludes com grande 

declividade. Para cheias com TRs iguais ou maiores que 10 anos, as vias marginais e 

edificações ribeirinhas são atingidas; 

 A Seção 115089 representa a travessia em ponte da Rua Magalhães Queiroz; suas margens 

apresentam ocupação constituída principalmente por casas distribuídas irregularmente na 

calha do rio Carangola. Verifica-se que para TRs maiores ou iguais ao de 2 anos, a ponte 

trabalha em carga e para cheias acima do TR de 50 anos, ela fica submersa; 

 A seção 113734 se caracteriza por um leito menor bem definido, próximo à cota 395,79 

m; o leito maior, tanto na margem direita quanto na esquerda, é constituído de uma 

pequena planície seguida de elevados taludes, com grande inclinação. A planície do leito 

maior é ocupada por residências que são atingidas por cheias com TRs iguais ou acima ao 

de 2 anos. Para cheias com TRs iguais ou superiores a 10 anos, as vias marginais são 

atingidas; 

 A seção 112707 representa a travessia em ponte que liga as Ruas Machado de Assis 

(margem direita) e Praça Rotary (margem esquerda); essa ponte entra em carga para vazões 

iguais ou superiores ao TR de 50 anos. O maior problema dessa seção está na margem 

esquerda, que é uma área de várzea com cotas muito baixas; toda essa área é atingida por 
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cheias com TRs iguais ou maiores que 10 anos. Nessa área, se encontram casas, o clube 

campestre de Carangola e o parque de exposições. A margem direita é constituída por 

taludes muito inclinados e ocorrem problemas apenas para as casas situadas junto à calha 

do rio Carangola. 

2.4.3 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Carangola:  

 As edificações que estão na Rua Sebastião Fossard e na rua Amilicar A. de Souza; 

 As edificações que estão na Rua Altivo Bibiano; 

 As edificações que estão na Rua Felipe Sales, na Praça Jonas F.C e na Rua Juarez Quintão 

Hosken; 

 As casas que estão na Rua Pedro de Oliveira e nas ruas perpendiculares a ela, que 

terminam no rio Carangola; 

 As casas que estão na Rua Wady A. Mergh, na Rua Vinte e Um de Abril, na Rua Machado 

de Assis e na Mal. Deodoro, na Rua Olímpio Teixeira e na rua Claudio Manuel; 

 Todas as casas que estão próximas ao Estádio Municipal e ao Parque de Exposições. 

2.5 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE TOMBOS 

2.5.1 Informações Gerais 

A cidade de Tombos localiza-se a jusante do município de Carangola, numa distância de 

aproximadamente 44 km pelo curso do rio Carangola. A região em que se insere o município 

se caracteriza pela presença de morros e vales abertos nos quais a ocupação urbana se localiza, 

predominantemente. Tombos possui, de acordo com o levantamento do censo realizado pelo 

IBGE (2010), uma população de 9.537 habitantes. 

Analogamente ao município de Carangola, a cidade de Tombos apresenta ocupação das áreas 

marginais do rio Carangola, onde são verificadas edificações, vias públicas e travessias em 

ponte. A Foto 2.12 mostra as edificações situadas na margem do rio Carangola. 
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Foto 2.12 - Casa construída dentro do leito vazante do rio Carangola, em Tombos 

 

O trecho do rio Carangola que cruza a cidade de Tombos tem uma extensão de 

aproximadamente 2,8 km; nesse trecho foram levantadas cinco seções topobatimétricas. 

2.5.2 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas 

O Quadro 2.6 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-ST-

DS-004 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 

QUADRO 2.6 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO CARANGOLA NO TRECHO QUE CRUZA A CIDADE 

DE TOMBOS 

Seção 

Topobatimétrica 

Cota 

inferior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

2 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

73686,85 280,00 284,00 - 274,81 276,79 277,61 278,17 278,71 - - 

72660,20 - - 273,04 273,04 274,92 275,78 276,40 276,99 275,82 290,98 

71988,95 274,00 275,00 - 271,65 273,50 274,38 275,03 275,66 - - 

70549,56 272,00 274,00 - 269,50 270,96 271,64 272,23 272,69 - - 

68872,21 269,00 269,20 - 267,03 268,18 268,72 269,54 269,81 - - 

Nível ultrapassa a calha menor ou nível em que a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte, 

Elaboração ENGECORPS, 2012 
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Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 73686 representa a ponte da MG-111 que está a montante da cidade Carangola; 

essa ponte não apresenta problemas para o TR de 100 anos; 

 A seção 72660 localiza-se na zona rural da cidade de Tombos, logo a jusante da cachoeira 

de Tombos. Essa seção é ocupada apenas por pastagens e vegetação ciliar, não ocorrendo 

problemas quando as cheias ultrapassam o leito menor do rio Carangola. A estrada situada 

na margem direita, que é atingida para uma cheia com TR igual ou acima de 50 anos, é 

uma via de terra que dá acesso a poucas habitações isoladas, e não constitui o único acesso 

para essas habitações; 

 A seção 71988 representa a ponte situada mais a montante da cidade de Tombos. Para 

cheias com TRs maiores ou iguais a 25 anos, essa ponte trabalha em carga, e para cheias 

com TRs maiores ou iguais a 50 anos, ela fica submersa. Tanto a margem esquerda quanto 

a direita são ocupadas por edificações, sendo a margem esquerda mais atingida em caso de 

cheias; 

 A seção 70549 representa a ponte situada próximo à Praça Dona Teodora. Para cheias com 

TRs maiores ou iguais a 50 anos, a ponte trabalha em carga. Tanto a margem esquerda 

quanto a direita são ocupadas por edificações situadas abaixo do tabuleiro da ponte; 

 A Seção 69872 representa a passarela que fica logo a montante da UHE Tombos. Para 

cheias com TRs iguais ou acima de 50 anos, a passarela fica submersa, porém, em nenhum 

momento é observada inundação de casas tanto na margem direita como na esquerda 

dessa seção. 

2.5.3 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Tombos:  

 As edificações que se encontram próximas à margem do rio Carangola; 

 As edificações situadas logo a montante da seção 71988,95. 
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2.6 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE PORCIÚNCULA 

A cidade de Porciúncula localiza-se no trecho médio do rio Carangola. Porciúncula conta com 

uma população de 17.760, segundo levantamento do censo realizado pelo IBGE em 2010. 

A partir do reconhecimento de campo, detalhado no relatório R30, foi verificado que o 

município apresenta ocupação muito próxima ao leito do rio Carangola, sobretudo, nos vales 

abertos, entre morros. Por caracterizar áreas de cotas baixas, os vales são susceptíveis à 

inundação provocada pelo transbordamento do rio Carangola.  

A Foto 2.13 mostra um evento crítico de cheia que resultou no transbordamento da calha do 

rio Carangola e consequente inundação das áreas ribeirinhas, em janeiro de 2009, em 

Porciúncula.  

 

Foto 2.13 - Imagem da enchente do rio Carangola em Porciúncula 

O trecho do rio Carangola que cruza a cidade de Porciúncula tem uma extensão de 

aproximadamente 3,4 km; nesse trecho, foram levantadas 3 seções topobatimétricas. 

2.6.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.7 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-ST-

DS-005 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 
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QUADRO 2.7 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO CARANGOLA NO TRECHO DA CIDADE DE 

PORCIÚNCULA. 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

56585,14 186,50 188,50 - 184,72 186,50 186,50 187,96 188,55 - - 

55852,02 184,00 187,40 - 184,00 186,20 186,92 187,48 187,80 - - 

55412,94 187,00 190,90 - 184,08 186,01 186,70 187,10 187,10 - - 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 56585 representa a ponte que está na rua Dr. Sobrai Pinto, que, para vazões 

maiores ou iguais ao TR de 10 anos, trabalha em carga, e para vazões iguais ou superiores 

ao TR de 100, se encontra submersa. Analisando o perfil transversal dessa seção percebe-se 

que ela tem um leito menor bem definido, seguido de margens bem planas. Quanto à 

ocupação das margens, tem-se na margem direita o bairro Centro e na margem esquerda o 

bairro João Clovis Breijão. Em alguns pontos dessa seção, na margem direita, as cotas são 

inferiores às do leito menor, ou seja, nesses pontos, o bairro Centro se situa abaixo do leito 

menor do rio Carangola. Observa-se que, apesar dessa ponte só transbordar para o TR de 

100 anos, ambos os bairros são inundados para vazões com ordem de grandeza do TR de 

25 anos; 

 A seção 55852 representa a ponte que da rua Duque de Caxias; para vazões maiores ou 

iguais ao TR de 2 anos, essa ponte trabalha em carga, e para vazões iguais ou superiores ao 

TR de 50 anos, ela fica submersa. Tal como na seção anterior, analisando o perfil transversal 

dessa seção percebe-se que ela tem um leito menor bem definido, seguido de margens 

bem planas. Quanto à ocupação das margens, tem-se na margem direita o Bairro Centro e 

na margem esquerda o Bairro João Francisco Cras. Apesar dessa ponte só trasbordar para o 

TR de 50 anos, ambos os bairros são inundados para vazões com ordem de grandeza do TR 

de 25 anos;. 

 A seção 55412 representa a ponte que está na rua Gov. Chagas Freitas, que, para vazões 

maiores ou iguais ao TR 50 anos, trabalha em carga. Analisando o perfil transversal dessa 

seção percebe-se que ela tem um leito menor bem definido, seguido de margens bem 

planas. Quanto à ocupação das margens, tem-se na margem direita o Bairro Centro e na 

margem esquerda o Bairro José Evangelista Monteiro Filho. A margem esquerda é uma ilha 

do rio Carangola, que é atingida por vazões da ordem do TR de 25 anos quase em sua 

totalidade. Na margem esquerda observam-se inundações nas casas marginais ao rio Pomba 

para TR de 10 anos. 
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2.6.2 Determinação das planícies de inundação e do grau de vulnerabilidade das áreas 

de risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Porciúncula:  

 As edificações próximas às ruas Alberto Calvet e Schuwartz Vieira que margeiam o rio 

Carangola; 

 As casas que estão entre as ruas Dr. Sobrai Pinto e Rua Duque de Caxias, na margem 

direita do rio Carangola, nas proximidades da rua Otávio E. Almeida e da Câmara 

Municipal de Porciúncula; 

 Parte do bairro João Clovis Beijão, principalmente nas proximidades da rua Helias Habib; 

 No bairro João Francisco Cras, nas proximidades da rua José Noé de Resende, Joaquim 

Monteiro de Castro, Elov Vieira Lonnes, Horácio Garcia Teixeira e Martiniano Alves 

Ribeiro; 

 Todo o bairro José Evangelista Filho; 

 As edificações próximas à rua João Francisco Brás. 

2.7 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE NATIVIDADE 

A cidade de Natividade localiza-se próximo à foz do rio Carangola. Natividade conta com uma 

população de 15.082, segundo levantamento do Censo realizado pelo IBGE em 2010. 

A partir do reconhecimento de campo, detalhado no relatório R30, o município apresenta 

ocupação muito próxima ao leito do rio Carangola, que apresenta vários meandros nesse 

trecho. A ocupação urbana ocorre principalmente nos vales abertos ao longo desses meandros. 

Por caracterizar áreas de cotas baixas, os vales são susceptíveis a inundação provocada pelo 

transbordamento do rio Carangola.  

A Foto 2.14 mostra um evento crítico de cheia que resultou no transbordamento da calha do 

rio Carangola e consequente inundação das áreas ribeirinhas, em janeiro de 2009, em 

Natividade. 
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Foto 2.14 - Imagem da enchente do rio Carangola em Natividade, em 2000. 

O trecho do rio Carangola que cruza a cidade de Natividade tem uma extensão de 

aproximadamente 5,9 km; nesse trecho foram levantadas 5 seções topobatimétricas. 

2.7.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.8 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para diferentes TRs avaliados, e no Desenho 1069-ANA-

01-ST-DS-006 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 

QUADRO 2.8 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO CARANGOLA NO TRECHO DA CIDADE DE 

NATIVIDADE. 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

Superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos (m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

42826,73 - - 176,42 176,95 177,95 178,39 178,82 179,17 - 179,17 

41312,75 - - 172,08 173,63 175,56 176,43 177,07 177,65 176,59 176,61 

38922,77 173,16 175,17 - 172,95 174,76 175,58 176,21 176,77 - - 

38642,03 169,50 172,00 - 172,74 174,08 174,59 174,98 175,36 - - 

38359,14 - - 168,55 171,80 173,62 174,23 174,65 175,04 171,30 172,29 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 
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Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 42826 tem, na sua margem esquerda, a RJ-220, e a margem direita é ocupada por 

pastagens. Observa-se, pelas simulações realizadas, que apenas para a cheia de 100 anos a 

RJ-220 é atingida; 

 A seção 41312 se caracteriza por um leito menor definido; a margem direita é uma área de 

montanhas ocupada por pastagens e a margem esquerda é plana, ocupada por edificações. 

Para cheias maiores ou iguais ao TR de 50 anos as vias marginais da margem esquerda são 

inundadas, bem como as edificações ribeirinhas; 

 A seção 38922 representa a travessia em ponte da rua Dr. Raul Travasso. A ocupação dessa 

seção é constituída por edificações em ambas as margens, algumas alocadas de maneira 

irregular no leito menor do rio Carangola. Para vazões iguais ou acima do TR de 10 anos 

essa ponte trabalha em carga, e para vazões iguais ou acima ao TR de 25 anos, ela fica 

submersa;  

 A seção 38642 representa a passarela que fica logo a jusante da ponte acima citada. Para 

cheias iguais ou acima do TR de 2 anos essa passarela fica submersa. Quanto à ocupação 

da seção, tanto a margem direita quanto a margem esquerda são ocupadas por edificações, 

algumas alocadas de maneira irregular no leito menor do rio Carangola; 

 A seção 38359 se caracteriza por um leito menor bem definido e ocupação em ambas as 

margens; para cheias iguais ou superiores ao TR de 10 anos, ambas as margens são 

inundadas. 

2.7.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Natividade: 

 No bairro Balneário, as ruas José Batista Ramos, Projeta, Ismael Bonifácio de Melo e  Ceny 

Maria de Melo Bastos; 

 No bairro Centro, as ruas e avenidas Amaral Peixoto, Pedro Americano, Professor Borges e 

Deputado Norberto Marques; 

 No bairro Liberdade, a rua Monsenhor Miguel dos Reis Melo; 

 No bairro Sindicato, as ruas Governador Roberto Silveira e Ademar G. Coutinho; 

 No bairro Popular Velho, a rua 31 de Março; 
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 As ruas Francisco Bragança, Antônio Ferreira Pinto, Dep. Luis Fernando Linhares, Mauro de 

Assis Ribeiro, João Fernandes. 

 O Cemitério Municipal. 

A Figura 2.2 e as fotos 2.15 a 2.24 mostram a inundação em Natividade em um dos trechos 

mais críticos, nas proximidades das ruas Trinta e Um de Março e João Fernandes, onde o rio 

Carangola se torna meandrado e suas as margens são ocupadas pela área urbana da cidade. 

 

Figura 2.2 – Imagem do rio Carangola, na cidade de Natividade, em trecho meandrado (Fonte: Google Earth) 

 

 

1 
2 

3 
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Foto 2.15 – Trecho mais a montante da mesma região mostrada na Figura 2.2 

 

 

Foto 2.16 - Vista da margem direita inundada, foto tirada 

de cima da passarela 

 

Foto 2.17 - Vista da margem direita inundada, foto tirada 

de cima da passarela 
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Foto 2.18 - Vista da margem direita em situação normal, foto tirada de cima da passarela. 

 

Foto 2.19 - Vista a jusante da passarela em situação de 

inundação 

 

Foto 2.20 - Vista a jusante da passarela em situação normal 

 

Foto 2.21 - Vista da margem esquerda inundada, foto 

tirada de cima da passarela. 

 

Foto 2.22 - Vista da margem esquerda em situação normal, 

foto tirada de cima da passarela 
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Foto 2.23 - Vista a montante da passarela em situação de 

inundação. 

 

Foto 2.24 - Vista a montante da passarela em situação 

normal. 

2.8 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE MIRAÍ 

A cidade de Mirai localiza-se na cabeceira do rio Muriaé. A cidade tem uma população de 

13.808 habitantes, segundo o censo do IBGE, de 2010.  

De acordo com o reconhecimento de campo, realizado na etapa do relatório R30, a ocupação 

urbana se encontra no vale do rio Muriaé e o principal problema da cidade é a ocupação 

desordenada próximo ao leito vazante desse rio, como mostra a Foto 2.25. 

 

Foto 2.25 - Casas construídas dentro do leito vazante do rio Muriaé 

 

O trecho do rio Muriaé que cruza a cidade de Miraí tem uma extensão de aproximadamente 

3,4 km; nesse trecho, foram levantadas 4 seções topobatimétricas.  
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2.8.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.9 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 2.1, 

com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-ST-

DS-007 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 

QUADRO 2.9 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE MIRAÍ 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos (m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

265938,60 300,40 300,90 - 300,74 301,46 301,60 301,77 302,06 - - 

264761,90 297.60 301,00 - 297,60 297,60 297,60 301,06 301,47 - - 

262549,90 294,90 296,40 - 294,28 295,23 295,72 296,19 297,69 - - 

261221,20 - - 286,95 287,69 288,51 288,81 289,02 289,20 287,76 - 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 264761 localiza-se na zona rural de Miraí; representa uma ponte que dá acesso a 

fazendas na margem esquerda do rio Muriaé. Quanto à ocupação, ambas as margens dessa 

seção têm a presença de pastagens e árvores dispersas. Para cheias iguais ou superiores ao 

TR de 50 anos, a ponte fica submersa; 

 A seção 263960 representa a ponte que está sobre a MG-447; a margem esquerda é 

ocupada por pastagens e a margem direita é ocupada por edificações e vias marginais. Para 

cheias maiores ou iguais ao TR de 2 anos, a ponte trabalha em carga e para cheias maiores 

ou iguais ao TR de 50, ela fica submersa; 

 A seção 262549 representa a ponte próxima à matriz de Santo Antônio; ambas as margens 

dessa seção são ocupadas por edificações e vias marginais, sendo que algumas dessas 

edificações estão instaladas no leito vazante do rio Muriaé. Para cheias maiores ou iguais ao 

TR de 10 anos, a ponte trabalha em carga, e para cheias maiores ou iguais ao TR de 100 

anos, ela fica submersa; 

 A seção 261221 é a que se situa mais a jusante da cidade de Carangola, localiza-se na 

periferia da cidade, próxima ao cemitério antigo. Na margem direita, existem edificações 

esparsas e uma via de terra; já margem esquerda, apresenta taludes íngremes, ocupados 

por pastagens. Para cheias iguais ou acima do TR de 10 anos, as edificações e as vias 

marginais da margem direita são inundadas. 
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2.8.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Miraí: 

 Todas as edificações construídas no leito menor ou vazante do rio Muriaé; 

 As ruas que estão nas proximidades da escola Estadual Santo Antônio; 

 As edificações marginais ao rio Muriaé, próximas à Fábrica de Tecelagem. 

2.9 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE MURIAÉ 

2.9.1 Informações Gerais 

A cidade de Muriaé localiza-se imediatamente a jusante da confluência do rio Preto com o rio 

Muriaé, tendo sua área urbana desenvolvida ao longo das margens do rio Muriaé, que passa 

pelo trecho urbano numa extensão de aproximadamente 6.300 m, configurando trecho 

meandrante. Cumpre relatar que essa região apresenta elevações em morros e áreas em selas, 

isto é, vales entre morros, onde está localizada grande parte da ocupação urbana.     

Com base no reconhecimento de campo, consolidado no relatório R30, o município apresenta 

elevada ocupação ribeirinha, composta, predominantemente, de populações de baixa renda 

que não têm alternativas de moradia, e que são frequentemente afetadas pelos eventos críticos 

das cheias (Foto 2.26).  

Segundo o censo do IBGE de 2010, a população de Muriaé é de 100.765 habitantes. 
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Foto 2.26 - Moradias de população de baixa renda nas margens do rio Muriaé, em Muriaé. Foto: Silvan Alves. 

 

O trecho do rio Muriaé que cruza a cidade de Muriaé tem uma extensão de aproximadamente 

9,20 km; nesse trecho foram levantadas 25 seções topobatimétricas.  

2.9.2 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.10 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 

2.1, com os níveis atingidos pelas cheias para os diferentes TRs avaliados, e no Desenho 1069-

ANA-01-ST-DS-008 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em 

perfil transversal. 
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QUADRO 2.10 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE MURIAÉ 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos (m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

219809,60 - - 196,31 197,48 199,32 200,03 200,44 200,73 204,00 201,05 

219411,80 197,80 200,50 - 197,35 197,80 197,80 200,31 200,60 - - 

219157,20 - - 196,52 197,25 199,00 199,59 199,96 200,26 205,93 201,53 

218664,80 - - 196,05 197,04 198,92 199,53 199,90 200,20 201,92 199,04 

218070,50 198,14 198,30  196,71 198,14 199,31 199,65 199,89 - - 

217885,90 197,26 198,32 - 196,53 198,52 199,14 199,51 198,81 - - 

217441,40 - - 195,00 196,33 198,22 198,92 199,34 199,66 197,65 200,00 

217158,70 - - 195,41 196,29 198,19 198,89 199,31 199,63 197,88 - 

216762,90 199,14 196,90 - 196,19 197,26 197,26 197,26 200,21 - - 

216488,00 198,01 195,98 - 195,85 197,57 198,18 198,56 199,14 - - 

215890,30 - - 192,14 194,73 196,62 197,28 197,75 198,17 195,38 201,13 

215708,10 - - 193,00 194,63 196,50 197,17 197,64 198,07 194,69 201,68 

215033,40 194,01 196,31 - 194,20 196,13 196,88 197,38 197,83 - - 

214583,30 194,32 195,35 - 193,81 194,80 196,44 196,97 197,46 - - 

214178,10 195,83 195,96 - 193,40 194,82 195,46 195,91 196,33 - - 

213774,00 - - 192,91 192,01 192,94 193,24 193,60 193,82 195,09 197,07 

213304,00 - - 196,21 187,20 188,97 188,62 190,08 190,52 196,92 201,12 

212829,50 189,87 190,06 - 187,04 188,55 189,17 190,28 190,30 - - 

212426,70 - - 185,76 184,46 185,48 186,03 186,32 189,59 191,50 - 

212341,50 - - 184,60 183,07 184,71 185,50 186,06 186,58 202,64 - 

212256,80 - - 183,74 182,36 184,16 184,95 185,50 186,03 190,24 - 

212073,40 - - 180,51 182,02 183,97 184,81 185,39 185,94 - 191,18 

211802,80 - - 180,00 181,76 183,74 184,62 185,22 185,80 180,32 184,51 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 Na seção 219809 tem-se, pela margem esquerda, uma área correspondente ao leito maior 

do rio Muriaé seguida de estrada de terra que dá acesso a algumas edificações isoladas. Na 

margem direita, é identificada uma área com aspecto de várzea, seguida da MG-447. 

Observa-se que, para um TR igual a 2 anos ocorre a inundação do leito maior dessa seção, 

porém tanto a estrada de terra quanto a MG-447 não são atingidas para um TR igual a 100 

anos; 

 A seção 219411 representa o perfil transversal da travessia em ponte na Rua Hermes de 

Almeida sobre o rio Muriaé. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida pelo 
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escoamento fluvial para um TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da travessia é 

atingida pela água para um TR igual a 100 anos; 

 A seção 219157 tem em sua margem direita o Bairro José Cirilo, e em sua margem 

esquerda o Bairro Santana; algumas edificações desses bairros estão muito próximas do 

leito do rio Muriaé e sujeitas, portanto, à ocorrência de inundação por ocasião do 

transbordamento do referido rio. A inundação das áreas marginais ocorre para TR igual a 2 

anos, podendo alcançar edificações marginais para TR igual a 50 anos; 

 A seção 218664 tem em sua margem direita o Bairro José Cirilo, e em sua margem 

esquerda uma região de várzea sem edificações. As edificações do Bairro José Cirilo estão 

muito próximas do leito do rio Muriaé e sujeitas, portanto, a ocorrência de inundação por 

ocasião do transbordamento do referido rio; essas edificações são atingidas para um TR de 

2 anos. Na margem esquerda existe uma estrada em terra que dá acesso ao bairro Santana, 

que é atingida para cheias com TR de 25 anos; 

 A seção 218070 representa o perfil transversal da travessia em ponte na BR-356 sobre o rio 

Muriaé, no Bairro Dornelas. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida pelo 

escoamento fluvial para um TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da travessia é 

atingida pela água para um TR igual a 25 anos; 

 A seção 217885 representa o perfil transversal da travessia em ponte da Rua Armando 

Nunes de Abreu sobre o rio Muriaé. A cota superior do tabuleiro da ponte é atingida por 

cheias com TR correspondente a 10 anos; 

 A seção 217441 tem em sua margem esquerda o Bairro Dornelas, e em sua margem direita 

o Bairro Aeroporto. As edificações do Bairro Dornelas estão muito próximas do leito do rio 

Muriaé e sujeitas, portanto, à ocorrência de inundação por ocasião do transbordamento do 

referido rio; essas edificações são atingidas para um TR de 10 anos, incluindo a Rua Prefeito 

Dante Bruno, que é a continuação da BR-356. Na margem esquerda, as edificações 

ribeirinhas são atingidas para um TR de 10 anos; 

 A seção 217158 tem em sua margem direita a Avenida Prefeito Dante Bruno, e em sua 

margem esquerda, áreas desocupadas. A Avenida Prefeito Dante Bruno está muito próxima 

do leito do rio Muriaé e sujeita, portanto, à ocorrência de inundação por ocasião do 

transbordamento do referido rio; essa Avenida é atingida para um TR de 10 anos; 

 A seção 216762 representa o perfil transversal da travessia em ponte da Rua José Santos 

sobre o rio Muriaé, no Bairro Alto da Barra. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida 

pelo escoamento fluvial para um TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da 

travessia é atingida pela água para um TR igual a 100 anos; 

 A seção 216488 representa a ponte da Barra. A cota inferior do tabuleiro da ponte é 

atingida por cheias com um TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da travessia é 

atingida pela água para um TR igual a 25 anos; 

 A seção 215890 tem em sua margem esquerda o Bairro Barra, e em sua margem direita o 

Bairro Alto da Barra. As edificações do Bairro Barra estão muito próximas do leito do rio 

Muriaé e sujeitas, portanto, à ocorrência de inundação por ocasião do transbordamento do 
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referido rio; essas edificações são atingidas para um TR de 10 anos. Na margem direita as 

edificações do Bairro Alto da Barra estão muito próximas do leito do rio Muriaé, essas 

edificações são atingidas para um TR de 10 anos; 

 A seção 215708 tem em sua margem esquerda o Bairro Barra, e em sua margem direita, o 

Bairro Boa Vista. As edificações do Bairro Barra estão muito próximas do leito do rio Muriaé 

e sujeitas; quando da ocorrência de inundação por ocasião do transbordamento do referido 

rio, essas edificações são atingidas para um TR de 10 anos. O Bairro Boa Vista não é 

atingido pelas cheias do rio Muriaé; 

 A seção 215033 representa o perfil transversal da travessia em ponte da Avenida 

Constantino Pinto sobre o rio Muriaé. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida por 

inundações com TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da travessia é atingida 

pela água para um TR igual a 25 anos; 

 A seção 214583 representa o perfil transversal da travessia em ponte que liga os bairros Cel. 

Izalino ao Bairro Centro. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida para cheias com 

um TR correspondente a 10 anos; já a cota superior da travessia é atingida pela água para 

um TR igual a 25 anos. Essa ponte foi recentemente reconstruída, pois foi derrubada por 

um evento de cheia; 

 A seção 214178 representa a Ponte Silveira Brum, sendo a cota inferior do tabuleiro 

atingida por inundações com TR correspondente a 10 anos; já a cota superior, é atingida 

pela água para um TR igual a 100 anos; 

 A seção 213304 tem em sua margem direita a Rua Coronel Pereira Sobrinho, e em sua 

margem esquerda, a BR-356. As simulações não indicaram problemas de inundação nessa 

seção; 

 A seção 212829 representa o perfil transversal da ponte Metálica, do Bairro Porto, sobre o 

rio Muriaé. A cota superior da travessia é atingida pela água para um TR igual a 50 anos; 

 A seção 212426 tem em sua margem direita o Bairro Porto, e em sua margem esquerda o 

Marambaia. As simulações não indicaram problemas de inundação nessa seção; 

 A seção 212341 tem em sua margem direita o Bairro Encoberta, e em sua margem 

esquerda, o Marambaia. As edificações do Bairro Encoberta estão muito próximas do leito 

do rio Muriaé e sujeitas, à ocorrência de inundação por ocasião do transbordamento do 

referido rio; essas edificações são atingidas para um TR de 50 anos. O Bairro Marambaia 

não tem edificações atingidas pelas cheias do rio Muriaé, nessa seção; 

 A seção 212256 também tem em sua margem direita o Bairro Encoberta, e em sua margem 

esquerda, o Marambaia. As edificações do Bairro Encoberta estão muito próximas do leito 

do rio Muriaé e são atingidas para cheias com TR de 50 anos. O Bairro Marambaia não tem 

edificações atingidas pelas cheias do rio Muriaé, nessa seção; 

 A seção 212073 também tem em sua margem direita o Bairro Encoberta, e em sua margem 

esquerda, o Marambaia. As edificações do Bairro Encoberta são atingidas para cheias com 

TR de 2 anos. O Bairro Marambaia não tem edificações atingidas pelas cheias do rio 

Muriaé, nessa seção; 
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 A seção 211802, tal com as quatro seções anteriores, tem em sua margem direita o Bairro 

Encoberta, e em sua margem esquerda, o Marambaia. Tanto as edificações da margem 

direita quanto da esquerda estão sujeitas a inundação, sendo atingidas para o TR de 2 e 25 

anos, respectivamente. 

2.9.3 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Muriaé: 

 Bairro Santana, nas ruas São Vicente, Hermes de Almeida, 15 de Novembro, Primavera 

Almeida e Nilo Pacheco de Medeiros, principalmente as casas que estão situadas próximas 

ao rio Muriaé; 

 Bairro Franco Suíço, nas ruas Fritz Duvanel, Gertrudes V. Duvanel, Armando Luciano 

Duvanel, João Pedro José, principalmente as casas que estão situadas próximas ao rio 

Muriaé (Foto 2.27); 

 

Foto 2.27 - Travessia em ponte na Rua Hermes de Almeida sobre o rio Muriaé (seção 219411). Observar a ocupação 

urbana no limite do leito menor do rio Muriaé, Bairros Franco Suíço e Santana. Fonte: Potamos, 2010. 

 Bairro José Cirilo, nas ruas A, 2, TV 3, Augusto Silva, São José, Sebastião Potássio, José 

Amaro e Antônio Sobrinho e na ETE José Cirlo/São Joaquim, (Foto 2.28). 
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Foto 2.28 - ETE José Cirlo/São Joaquim, às margens do Rio Muriaé 

 Bairro Dornelas, nas ruas Pça Dornelas, Joaquim Floriano, João Dornelas, Sebastião 

Dornelas, Francisco Dornelas, Marita Dornelas, Artur Ferreira, Francisco Cascelli, Prefeito 

Dante Bruno, (Fotos 2.29 a 2.32). 

 

Foto 2.29 - Perfil transversal da travessia em ponte da Rua Armando Nunes de Abreu sobre o rio Muriaé (seção 217885), 

próximo ao Bairro Dornelas, com pilares e restrições nas cabeceiras da estrutura, comprometendo a capacidade de 

escoamento da calha fluvial. Fonte: Potamos, 2010. 
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Foto 2.30 - Avenida marginal ao rio Muriaé, no bairro Dornelas, e presença de edificações no limite da calha fluvial na 

margem esquerda, com inundações frequentes. Fonte: Potamos, 2010. 

 

Foto 2.31 - Avenida marginal ao rio Muriaé, no bairro Dornelas, evento de cheia. Fonte: Google Earth. 
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Foto 2.32 - Vista do Viaduto Dornelas, terceira enchente no mesmo mês, 25 de janeiro de 2007. Fonte: Google Earth. 

 Bairro Napoleão, nas ruas, 31 de março, Armando Nunes de Abreu, Santa Izabel e São 

José, principalmente as casas que estão situadas próximas ao rio Muriaé; 

 Bairro Aeroporto, nas casas marginais ao rio Muriaé situadas na rua Vila Cavalier; 

 Bairros Barra e Alto da Barra, próximo à confluência com o rio Preto, todas as edificações 

ribeirinhas próximas à ponte da barra, nas ruas Raul Gil Moreira, Duque de Caxias, Alcino 

de Freitas e Ettori Mazzani, (Foto 2.33 e 2.35). 

 

  

Foto 2.33 - Ponte da Barra (seção 216488) localizada a montante da confluência entre os rios Muriaé e Preto. As 

construções da margem direita delimitam a calha inferior do rio Muriaé, observar a marca de cheia. Fonte: Potamos, 

2010. 

 

Marca de cheia 
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Foto 2.34 - Ponte da Barra (seção 216488), após enchente do rio Muriaé, 03/01/201. Fonte: Google Earth.

   

 

 

Foto 2.35 - Rio Muriaé, a jusante da confluência com o rio Preto. O muro existente na margem direita, cuja planície de 

inundação está totalmente urbanizada, não impede a inundação local. Vide o detalhe da marca de cheia. Fonte: Potamos, 

2010. 

Marca de cheia 
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 Bairros Barra e Alto da Barra após a confluência com o rio Preto, nas ruas Cap. João 

Felisberto, Belizário, TV Elias Paulo, Rockfeller, Pirapanema, Francisco C. Machado, Júlio 

Brandão, Constantino Pinto, Dr. Mário Inácio Carneiro e Ophir Costa; 

 Bairro Cel. Izalino, nas edificações na rua Lacy Goulart, (Foto 2.36); 

 

Foto 2.36 - Casa de Saúde, Bairro Ce lIzalino. Fonte: Google Earth. 

 Bairro Centro, na Rodoviária e na Prefeitura, nas ruas Constantino Pinto, na Avenida 

Juscelino Kubitschek e na rua Arthur Bernardes, (Foto 2.37); 

 

Foto 2.37 - Enchente Muriaé, 02/01/2012, Prefeitura e Rodoviária. Fonte: Google Earth. 

 Bairro Porto, nas edificações marginais ao rio Muriaé próximas à ponte metálica desse 

bairro, (Foto 2.38); 
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Foto 2.38 - Ocupação urbana no limite da calha menor do rio Muriaé, próximo à ponte metálica do Porto. Fonte: 

Potamos, 2010. 

 Bairro Encoberta e Marambaia, nas edificações próximas ao rio Muriaé e nas planícies de 

inundação. 

2.10 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE LAJE DO MURIAÉ 

A cidade de Laje do Muriaé localiza-se a jusante do desemboque de dois importantes cursos 

d’água: rio Preto e rio Glória, além de diversos afluentes que contribuem para o escoamento 

fluvial do rio Muriaé antes de o mesmo passar pela área urbana do município. Laje do Muriaé 

conta com uma população de 7.487, segundo levantamento do censo realizado pelo IBGE em 

2010. 

A partir do reconhecimento de campo, detalhado no relatório R30, o município apresenta 

ocupação muito próxima ao leito do rio Muriaé, sobretudo, nos vales abertos, entre morros. 

Por caracterizar áreas de cotas baixas, os vales são susceptíveis a inundação provocada pelo 

transbordamento do rio Muriaé. A Foto 2.39 mostra um evento crítico de cheia que resultou 

no transbordamento da calha do rio Muriaé e consequente inundação das áreas ribeirinhas, em 

janeiro de 2012 em Laje do Muriaé.  
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Foto 2.39 - Transbordamento do rio Muriaé em Laje do Muriaé. Foto: Fabrício Nani. 

O trecho do rio Muriaé, que passa pela área urbana de Laje do Muriaé, possui extensão de 

aproximadamente 3,2 km, em cujo leito foram levantadas duas seções topobatimétricas 

2.10.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.11 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 

2.1, com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-

ST-DS-009 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 

 

QUADRO 2.11 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE LAJE DO 

MURIAÉ 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos (m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

163438,00 - - 164,74 167,17 169,62 170,48 170,97 171,43 170,18 180,66 

162414,00 - - 166,54 166,54 168,58 169,38 169,93 170,46 168,23 - 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas levantadas, tem-se o seguinte diagnóstico: 
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 A seção 163438 tem na sua margem esquerda um trecho da rodovia que liga Laje do 

Muriaé à BR-356; e na margem direita, a Rua Conde Barbosa Castro. O trecho da rodovia 

(situada na margem esquerda) cortada pela seção não está submetido aos eventos de cheia, 

enquanto que a rua situada na margem direita passa a ser inundada para cheias com TR 

maior ou igual a 25 anos; 

 A seção 162414 corta, na sua margem direita, a Rua Garcia Pereira e trecho da praça 

central do município (esse local se insere numa região de vale aberto); e pela margem 

esquerda, uma propriedade particular utilizada para produção agrícola. Verifica-se, a partir 

das seções simuladas, que as benfeitorias situadas na margem direita são inundáveis por 

cheias correspondentes e superiores ao TR de 10 anos; já a porção da margem esquerda 

tem áreas inundadas a partir do TR de 2 anos. 

2.10.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Laje do Muriaé: 

 Todas as edificações construídas no leito menor ou vazante do rio Muriaé; 

 As ruas que estão nas proximidades da praça central Padre Martins; 

 As edificações em torno da rua Moraes Diniz; 

 A região da Escola Municipal Maria Petrolínia; 

 A saída da cidade via estrada municipal sentido Patrocínio do Muriaé, especificamente as 

Ruas Antônio Carlos Alberani e Conde Barbosa de Castro; 

 As edificações marginais ao rio Muriaé ao longo da principal via da cidade, a rua Garcia 

Pereira (inclusive as dependências da Prefeitura local). 

2.11 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ITAPERUNA 

O município de Itaperuna localiza-se imediatamente a jusante da confluência do rio Carangola 

com o rio Muriaé, numa região caracterizada por relevo ondulado em morros e vales abertos. 

O município possui, de acordo com o censo do IBGE (2010), uma população de 95.841 

habitantes, grande parte está inserida na área urbana. 

Com base no reconhecimento de campo, consolidado no relatório R30, o município apresenta 

densa ocupação das áreas marginais do rio Muriaé, principalmente na margem esquerda do 

curso d’água onde são verificadas edificações, vias públicas e travessias que criam obstáculos 

ao escoamento fluvial, como mostrado na Foto 2.40: 
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Foto 2.40 - Enchentes em Itaperuna. Foto: Adriano C. Barros e Fábio Macedo e Samuel S. Freitas.  

O trecho do rio Muriaé, que passa pela área urbana de Itaperuna compreende uma extensão 

de aproximadamente 6 km, em cujo leito foram levantadas três seções topobatimétricas. 

2.11.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.12 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 

2.1, com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-

ST-DS-010 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 
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QUADRO 2.12  – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE ITAPERUNA 

Seção 

Cota 

inferior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

2 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

124236,60 - - 109,25 109,85 111,51 112,10 112,66 113,25 - 109,46 

120967,00 108,78 109,75 - 106,61 108,07 108,66 108,78 108,78 - - 

120489,00 108,40 109,40 - 105,87 107,20 107,73 108,40 108,40 - - 

Nível ultrapassa o leito menor ou nível ao qual a ponte trabalha em carga  

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 120489 representa o perfil transversal da travessia em ponte na Avenida João D. da 

Silva sobre o rio Muriaé. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida pelo escoamento 

fluvial para um TR correspondente a 100 anos; já a cota superior da travessia é quase 

atingida pela água para um TR igual a 500 anos; 

 A seção 120967 representa o perfil transversal da travessia em ponte na Rua Amadeu sobre 

o rio Muriaé. A cota inferior do tabuleiro da ponte é atingida pelo escoamento do rio 

Muriaé quando o TR corresponde a 50 anos; já a cota superior do tabuleiro não á atingida, 

mesmo considerando-se um TR igual a 500 anos; e 

 Na seção 124236 tem-se, pela margem esquerda, uma área correspondente ao leito maior 

do rio Muriaé seguido da Rua São João Batista. Na margem direita, é identificada uma área 

utilizada para pastagem. Observa-se, com base nas simulações, que mesmo para um TR 

inferior a 2 anos  ocorre a inundação da referida rua, bem como pode-se inferir que o 

trecho da Avenida Luiz Eugênio Monteiro de Barros (localizada imediatamente a jusante 

dessa seção levantada) também está sujeito à inundação. Consequentemente, para TR 

superior a 2 anos, as áreas localizadas em vales são potencialmente susceptíveis à 

ocorrência de inundação.  

2.11.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Itaperuna: 
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 Todas as edificações construídas próximas da confluência do “Valão da CEHAB” com o rio 

Muriaé, bem como benfeitorias (vias públicas, casas, pontos comerciais etc.) situadas ao 

longo da Avenida Presidente Kennedy, por conta do transbordamento do córrego “Valão”; 

 O trecho da Avenida Presidente Dutra, nas imediações do cruzamento com a Rua 

Apolinário Cunha; 

 As dependências do Itaperuna Futebol Clube, na região do Hospital São José do Havaí e 

trecho da Rua Francisco Sales Figueira; e 

 A região em que se situam as Ruas Argemiro José Santana, Gregório Lopes da Silva, Ana 

Cardoso e Arthur Cabral. 

2.12 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ITALVA 

A cidade de Italva localiza-se no curso médio do rio Muriaé, a jusante do município de 

Itaperuna. A região em que se insere o município de Italva é caracterizada por relevo ondulado 

com vales abertos, onde está localizadaa  maior parte da ocupação urbana. 

Italva conta com uma população de 14.063, segundo levantamento do censo realizado pelo 

IBGE em 2010. 

Com base no reconhecimento de campo, consolidado no relatório R30, o município apresenta 

ocupação das áreas marginais do rio Muriaé, onde são verificadas edificações, vias públicas e 

uma travessia em ponte (na BR-356). A Foto 2.41 mostra um evento de cheia em 2008, que 

resultou na inundação de várias benfeitorias situadas em ambas as margens do rio Muriaé. 

 

Foto 2.41 - Imagem da enchente do rio Muriaé em Italva. Foto: Warley do Carmo. 
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O trecho do rio Muriaé, que passa pela área urbana de Italva possui extensão de 

aproximadamente 4,2 km, em cujo leito foi levantada uma seção topobatimétrica. 

2.12.1 Identificação dos Pontos Inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.13 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 

2.1, com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-

ST-DS-011 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 

QUADRO 2.13 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE ITALVA 

Seção 

Cota 

inferior 

do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota 

superior do 

tabuleiro 

da ponte 

(m) 

Cota do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

10 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

25 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

50 anos 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 

anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

esquerda 

(m) 

72487,82 - - 27,86 28,03 30,17 30,77 31,17 31,55 28,00 27,86 

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se a seção topobatimétrica, revela-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 72487,82 tem em sua margem direita a Avenida Coronel Luiz Salles, e em sua 

margem esquerda a Rua João Moço; essas vias estão muito próximas do leito do rio Muriaé 

e sujeitas, portanto, a ocorrência de inundação por ocasião do transbordamento do referido 

rio. Observa-se pelas simulações, bem como pelas cotas do nível d’água em função do TR 

na seção levantada, que a inundação das áreas marginais ocorre para TR igual a 2 anos, 

podendo alcançar grande parte da área urbana (situada ao longo dos vales) para TR igual a 

500 anos. 

2.12.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Italva:  

 Todas as edificações construídas no leito menor ou vazante do rio Muriaé; 

 As benfeitorias e edificações situadas na região das Ruas João Moço, Ana Aguiar 

(principalmente a inundação da captação superficial da CEDAE), Leono Mariho e Avenida 

Coronel Luiz Salles; 
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 A Rua Dr. Said Tanus e das vias adjacentes, por conta da elevação do nível d’água do rio 

Muriaé e consequente refluxo das águas pluviais pelas galerias de drenagem; 

 As áreas ribeirinhas ao Córrego Morro Grande, por ocasião do transbordamento do leito 

fluvial; e 

 As áreas ribeirinhas e na rodovia BR-356, devido ao transbordamento do “Valão dos Bois”. 

2.13 DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE CARDOSO MOREIRA 

A cidade de Cardoso Moreira localiza-se a jusante do município de Italva, numa distância de 

aproximadamente 14 km pelo curso do rio Muriaé. A região em que se insere o município se 

caracteriza pela presença de morros e vales abertos, nos quais se localiza a ocupação urbana, 

predominantemente. Cardoso Moreira possui, de acordo com o censo realizado pelo IBGE 

(2010), uma população de 12.600 habitantes. 

Analogamente ao município de Italva, a cidade de Cardoso Moreira apresenta ocupação das 

áreas marginais do rio Muriaé, onde são verificadas edificações, vias públicas e uma travessia 

em ponte localizada na área central da cidade. A Foto 2.42 mostra as consequências de um 

evento de cheia em 2008, que resultou na inundação de várias edificações situadas em ambas 

as margens do rio Muriaé, assim como princípio de “afogamento” da estrutura da travessia. 

  

Foto 2.42 - Enchentes em Cardoso Moreira. Foto: Herval Machado e Ubirajara.  

O trecho do rio Muriaé, que passa pela área urbana de Cardoso Moreira, possui extensão de 

aproximadamente 3,7 km, em cujo leito foram levantadas duas seções topobatimétricas. 

2.13.1 Identificação dos Pontos inundáveis nas Seções Levantadas  

O Quadro 2.14 apresenta a comparação feita entre as cotas de referência, descritas no item 

2.1, com os níveis atingidos pelas cheias para cada TR avaliado, e no Desenho 1069-ANA-01-

ST-DS-012 (ANEXO I), são apresentadas as seções topobatimétricas simuladas, em perfil 

transversal. 
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QUADRO 2.14 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CHEIAS SIMULADAS E AS COTAS DE REFERÊNCIA DE 

CADA SEÇÃO LEVANTADA, AO LONGO DO RIO MURIAÉ NO TRECHO DA CIDADE DE CARDOSO 

MOREIRA 

Seção 

Cota 

Inferior do 

Tabuleiro da 

Ponte (m) 

Cota 

Superior do 

Tabuleiro da 

Ponte (m) 

Cota do 

leito 

menor 

(m) 

Nível 

d’água 

TR de 2 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 10 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 25 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 50 

anos (m) 

Nível 

d’água 

TR de 

100 anos 

(m) 

Cota da 

rua da 

margem 

direita (m) 

Cota da rua 

da margem 

esquerda 

(m) 

58002,91 - - 20,48 20,10 22,60 23,60 24,30 24,95 - 17,59 

56087,80 - - 20,81 20,03 22,41 23,40 24,07 24,71 19,56 27,52 

Nível ultrapassa a cota da via marginal ou ultrapassa tabuleiro superior da ponte. 

Elaboração ENGECORPS, 2012 

Avaliando-se as seções topobatimétricas, tem-se o seguinte diagnóstico: 

 A seção 58002 tem em sua margem esquerda a Rua Dr. Salobrandi e, paralela e mais à 

esquerda, a Avenida Antônio Ferreira de Medeiros; já na margem direita da seção, verifica-

se elevada inclinação. Com base no perfil da seção levantado, observa-se que a cota da Rua 

Dr. Salobrandi está abaixo da cota média do leito do rio Muriaé, e nota-se ainda que o 

trecho compreendido entre o leito menor da calha fluvial, a referida rua e as benfeitorias 

situadas em sua esquerda, se encaixam no leito maior do rio Muriaé, sendo susceptíveis, 

portanto, à ocorrência de inundações. Para TR inferior a 2 anos, a rua Dr. Salobrandi está 

sujeita a inundação; já para TR superior a 10 anos, o leito maior do rio Muriaé passa a ser 

inundado; 

 A seção 56087 mostra na margem esquerda uma via sem denominação (na cota 27,52 m), 

para a qual não se verifica condição de alagamento para TR inferior a 500 anos; já para a 

Rua Beira Rio, situada na margem direita do rio Muriaé (e na elevação igual a 19,56 m), 

observa-se a condição de inundação para TR inferior a 2 anos. Ao verificar o mapa das 

manchas de inundação, tem-se que todas as benfeitorias e edificações situadas entre a 

margem direita do rio Muriaé e a rodovia BR-356 estão sujeitas às ocorrências de 

inundação, mesmo para TR inferior a 2 anos.  

2.13.2 Determinação das Planícies de Inundação e do Grau de Vulnerabilidade das Áreas 

de Risco 

As planícies de inundação e o grau de vulnerabilidade para os diversos tempos de retorno 

foram definidos e apresentados no âmbito do relatório R05. 

Para facilitar a análise do leitor deste relatório, decidiu-se apresentar as manchas de inundação 

com o grau de vulnerabilidade para os TR de 25, 50 e 100 anos em cada cidade do SIEMEC, 

no ANEXO I. Com base na análise desses mapas e das informações obtidas em campo para 

elaboração do relatório R30, estão descritas abaixo as principais áreas de risco para a cidade de 

Cardoso Moreira:  

 Todas as edificações construídas no leito menor ou vazante do rio Muriaé; 

 A Praça Central e as dependências de uma Escola Municipal que, por se situarem nas 

regiões de vale estão sujeitas à ocorrência de inundações; 
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 Fábrica de cerâmicas localizada na Rua Dr. Salobrandi; 

 Vias centrais da área urbana: Avenida Antônio Ferreira de Medeiros com a Rua São José; e 

 Rua Beira Rio, sujeito a inundações frequentes nos períodos chuvosos. 

3. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE RESTRIÇÃOE ÁREA ALAGADA NOS MUNÍCPIOS 

DO SIEMEC 

Os estudos realizados e apresentados neste relatório possibilitaram avaliar o comportamento 

das cheias nos rios Pomba, Muriaé e Carangola, indicando os locais em que ocorrem enchentes 

decorrentes da ineficiência do sistema de macrodrenagem e, principalmente, da ocupação 

irregular das áreas urbanas a serem beneficiadas pelo SIEMEC. 

A vazão de restrição foi verificada individualmente para cada seção topobatimétrica inserida no 

modelo hidráulico, estando os resultados sintetizados no Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 – VAZÃO DE RESTRIÇÃO DAS CIDADES DO SIEMEC 

Cidade Seção Topobatimétrica Vazão de Restrição (m³/s) TR (anos) 

Cataguases 

125875,80 <660,8 <2 

125088,50 1256,4 10 

123716,10 1256,4 10 

123363,40 2091,9 100 

121758,80 <660,8 <2 

121193,60 <660,8 <2 

118887,40 1256,4 10 

Santo Antônio de Pádua 

31156,28 1670,3 10 

29244,38 1670,3 10 

28420,00 885,0 <2 

27614,20 1670,3 10 

27178,76 1670,3 10 

26296,24 2765,0 >100 

23575,94 1670,3 10 

Carangola 

116713,20 234,3 10 

115089,00 115,2 <2 

113734,20 115,2 <2 

112707,80 354,7 50 

Tombos 

73686,85 459,2 >100 

72660,20 259,8 10 

71988,95 336,5 25 

70549,56 396,8 50 

68872,21 396,8 50 

Porciúncula 

56585,14 309,0 10 

55852,02 147,5 <2 

55412,94 474,0 50 

Continua... 

Continuação. 

QUADRO 3.1 – VAZÃO DE RESTRIÇÃO DAS CIDADES DO SIEMEC 



-48- 

Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

R32 - Caracterização das Cheias e das Planícies de Inundação dos Rios Pomba e Muriaé 

para o SIEMEC 

ENGECORPS 

1069-ANA-RPS-RT-021 

 

Cidade Seção Topobatimétrica Vazão de Restrição (m³/s) TR (anos) 

Natividade 

42826,73 213,3 <2 

41312,75 213,3 <2 

38922,77 429,6 10 

38642,03 213,3 <2 

38359,14 213,3 <2 

Miraí 

265938,60 54,8 <2 

264761,90 54,8 <2 

262549,90 108,3 10 

261221,20 54,8 <2 

Muriaé Montante 

Confluência Rio Preto 

219809,60 96,8 <2 

219411,80 186,8 10 

219157,20 96,8 <2 

218664,80 96,8 <2 

218070,50 186,8 10 

217885,90 186,8 10 

217441,40 96,8 <2 

217158,70 96,8 <2 

216762,90 96,8 <2 

216488,00 186,8 10 

Muriaé Jusante 

Confluência Rio Preto 

215890,30 161,3 <2 

215708,10 161,3 <2 

215033,40 161,3 <2 

214583,30 323,6 10 

214178,10 161,3 <2 

213774,00 323,6 10 

213304,00 558,8 >100 

212829,50 486,1 50 

212426,70 486,1 50 

212341,50 323,6 10 

212256,8 323,6 10 

212073,4 161,3 <2 

211802,8 161,3 <2 

Laje do Muriaé 

163438,00 320,5 <2 

162414,00 628,9 10 

Itaperuna 

124236,60 573,4 <2 

120967,00 1701,9 50 

120489,00 1701,9 50 

Italva 72487,82 721,5 <2 

Cardoso Moreira 

58002,91 753,5 <2 

56087,80 753,5 <2 

Elaboração ENGECORPS, 2012 
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Os levantamentos de campo identificaram ainda outros aspectos restritivos ao escoamento, tais 

como o avanço da vegetação ribeirinha no canal, obstrução da calha fluvial pela presença de 

lixo e resíduos diversos, que também estão presentes nos dispositivos de drenagem existentes, 

dificultando a sua operação. Tais restrições podem ser resolvidas com a realização de 

manutenção periódica do sistema de drenagem.  

Independentemente desses aspectos, os resultados obtidos, sintetizados no Quadro 3.1, 

confirmam a vulnerabilidade das cidades do SIEMEC à ocorrência de cheias: à exceção da 

cidade de Tombos, onde o leito menor do rio Carangola comporta uma vazão de 10 anos de 

período de retorno, as demais cidades são afetadas por cheias com Períodos de Retorno 

inferiores a 2 anos.  

As manchas de inundação apresentadas no Anexo I evidenciam que as cidades avaliadas são 

atingidas nas áreas ribeirinhas, região densamente ocupada em todas elas. 

O Quadro 3.2 quantifica as áreas inundadas nas cidades a serem beneficiadas pelo SIEMEC. 

QUADRO 3.2 – ÁREAS INUNDADAS NAS CIDADES DO SIEMEC 

Cidade 

Área inundada (km²) 
Correspondência da Área Inundada em 

Número de Quarteirões Atingidos* 

TR 25 TR 50  TR 100 TR 25 TR 50  TR 100 

CARANGOLA 0,77 0,81 0,89 77 81 89 

TOMBOS 0,38 0,41 0,48 38 41 48 

PORCIÚNCULA 0,81 1,03 1,25 81 103 125 

NATIVIDADE 1,77 1,90 2,11 177 190 211 

ITAPERUNA 2,03 2,12 2,20 203 212 220 

ITALVA 2,27 2,41 2,49 227 241 249 

CARDOSO MOREIRA 1,56 1,60 1,67 156 160 167 

MURIAÉ 1,40 1,42 1,76 140 142 176 

MIRAÍ 0,17 0,18 0,21 17 18 21 

LAGE DO MURIAÉ 0,52 0,53 0,59 52 53 59 

CATAGUASES 2,00 2,17 2,47 200 217 247 

SANTO ANTÔNIO DE 

PÁDUA 
3,57 3,74 3,89 357 374 389 

*Considerando um quarteirão quadrado com 100 metros de lado 

Elaboração ENGECORPS, 2012 
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