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1. APRESENTAÇÃO 
 
O rio Paraíba do Sul, ao longo de seus 1.110 km de extensão, banha um grande 
número de cidades em seus estirões paulista e fluminense. Por tratar-se da bacia de 
rio federal mais industrializada do País, é intuitivo imaginar que o processo de 
urbanização dessas cidades tenha evoluído de forma intensa e bastante desordenada, 
provocando profundas alterações no uso do solo nas áreas urbanas e rurais. Não são 
poucos os casos em que o crescimento de núcleos urbanos ocorreu sem a concepção 
de sistemas de infra-estrutura adequados, capazes de garantir boa qualidade de vida 
às populações, à medida que o processo de desenvolvimento  foi-se consolidando.  

Com o passar dos anos, observou-se o agravamento da situação ante a ocupação das 
encostas e das planícies de inundação, a impermeabilização ilimitada do solo urbano e 
o conseqüente incremento das vazões superficiais, levando à deterioração dos 
sistemas de micro, meso e macrodrenagem. 

A degradação sistemática desses sistemas pode ser comprovada pelo aumento da 
freqüência dos eventos acompanhados por inundações em sub-bacias afluentes do rio 
Paraíba, principalmente onde o processo desordenado de ocupação tem avançado de 
forma incontrolável.  

Este trabalho diz respeito ao Plano de Controle de Inundações da bacia do rio Paraíba 
do Sul, elaborado a partir dos estudos desenvolvidos desde 1997, quando foram 
iniciados os diagnósticos sobre problemas de drenagem urbana dos municípios da 
bacia, e das observações efetuadas na própria bacia. 

Ao elaborar-se este Plano, procurou-se delinear as ações essenciais para que, em 
futuro próximo, possa-se intervir nas redes de drenagem dos municípios com maior 
segurança em relação aos projetos propostos e, por conseguinte, à aplicação dos 
recursos públicos. 

Essas ações permitirão identificar as origens dos problemas que afetam cada uma das 
bacias estudadas e, aí, sim, a partir de um diagnóstico mais preciso, propor as 
ações/intervenções que minimizem, efetivamente, os problemas de drenagem nas 
áreas com ocupação consolidada e disciplinem a ocupação, impondo restrições de 
crescimento para as áreas de expansão urbana das cidades. 

Este relatório inicia-se com uma análise da cheia de janeiro de 2000, que atingiu os 
trechos paulista e médio fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul, seguramente uma 
das mais significativas cheias do histórico dessa bacia. Sua inclusão neste documento 
deve-se à sua importância para subsidiar estudos futuros e decisões operacionais que 
se façam necessários a fim de controlar as cheias e aumentar a segurança das 
cidades. 

Em seguida, são apresentados os resultados dos estudos sobre controle de cheias 
nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e no trecho médio fluminense, priorizando as 
bacias dos rios Barra Mansa e Bananal, os quais consistiram de uma análise de eixos 
barráveis para a laminação das cheias. 

Finalmente, são identificadas ações de curto e longo prazo consideradas prioritárias, 
acompanhadas dos custos estimados para sua realização. Essas ações incluem o 
monitoramento hidrológico telemétrico da bacia, a melhoria dos sistemas de alerta e 
previsão de cheias e a antecipação das ações que fazem parte dos Planos Diretores 
de Drenagem Urbana, tais como delimitação e demarcação de faixas marginais de 
proteção e aerofotogrametria de centros urbanos, ações de controle de erosão e os 
planos de drenagem propriamente ditos.    
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2. DIAGNÓSTICO GERAL DOS PROCESSOS DE 
INUNDAÇÕES NA BACIA  

 
2.1 Rio Paraíba do Sul 
 
O processo de degradação do rio Paraíba do Sul e de seus afluentes urbanos, 
decorre, via de regra, de intervenções de natureza humanas. A ocupação 
desordenada, e conseqüente impermeabilização das áreas urbanas agravam os 
processos de erosão natural das encostas e do solo das bacias. Juntamente com as 
extrações de areia realizadas de forma predatória e as elevadas cargas diárias de 
poluição difusa, doméstica e industrial aceleram o processo de assoreamento, 
reduzindo a capacidade de escoamento das calhas durante as cheias. Cabe notar a 
elevada produção de sedimentos do trecho paulista da bacia - da ordem de 140 
t/ano/km2- medida na estação de Queluz (Consórcio ICF/Kaiser-Logos,1999)1, 
correspondente à carga afluente ao reservatório de Funil. 
 
As cheias do Paraíba na porção paulista da bacia implicam, via de regra, em danos 
significativamente menores aos centros urbanos ribeirinhos do que no trecho 
fluminense. As justificativas são as seguintes: 
 
• O baixo nível de ocupação das várzeas inundáveis em correspondência com os 

estirões urbanos paulistas. Ao contrário, as áreas marginais urbanas encontram-se 
densamente ocupadas no trecho fluminense. 

• O vale encaixado que caracteriza a porção paulista da bacia impede que as 
inundações se espraiem e atinjam grandes extensões marginais. Nas cidades 
onde existe ocupação das margens próximas à calha principal, casos como os das 
cidades de Queluz e Cruzeiro, as inundações atingem residências situadas nessa 
faixa, ao longo do estirão urbano. 

 
A bacia dispõe de alguns aproveitamentos de usos múltiplos - Paraibuna, Santa 
Branca, Jaguari e Funil, que basicamente se destinam à geração de energia, à 
regularização de vazões e ao controle de cheias. 
 
A operação hidráulica dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul, assim como do 
Complexo Lajes - Sistema LIGHT, é hoje atribuição do Operador Nacional do Sistema 
(ONS). Conforme descrito em ONS (2001)2, a Gerência de Planejamento da Operação 
– GPO-3 desenvolve estudos destinados a definir as diretrizes para as regras de 
operação de controle de cheias. Tais diretrizes consideram as regras de operação 
estabelecidas pelo antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica -
DNAEE- e as alterações sugeridas pelo GCOI - Grupo Coordenador para Operação 
Interligada, aprovadas pelo DNAEE. 
 
Relativamente ao controle das cheias, é importante ressaltar a importância dos 
reservatórios da bacia. As metas de alocação de volumes de espera recomendadas 

                                                 
1 CONSÓRCIO ICF-KAISER-LOGOS, 1999, Caracterização Hidrogeológica da Bacia do Rio Paraíba do Sul no Estado 

de São Paulo – Nota Técnica NT-01-015 - Revisão A. In: Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica 
na Bacia do Rio Paraíba do Sul, São Paulo. 

2 ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), 2001, Diretrizes para as Regras de Operação de Controle de Cheias – 
Bacia do rio Paraíba do Sul. Janeiro. 
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pela prática operativa e por simulações realizadas pelo GCOI/GTHO/ELETROBRÁS 
(1992)3 constam das Tabelas 2.1.1 e 2.1.2.  
 

Tabela 2.1.1 – Metas de Alocação de Volumes de Espera 
 

Reservatórios Volume de Espera 
(km3) 

Vol. Armazenamento 
(% do vol. útil) 

Paraibuna – Paraitinga 0,132 95 
Santa Branca 0,044 90 
Jaguari 0,040 95 

 
O valor considerado para o volume de espera do reservatório de Santa Branca e 
inferido pela prática operativa (0,044 km3) é necessário para o controle das cheias na 
cidade de Jacareí. Ele amortece as diferenças de vazões não controláveis pelo 
reservatório de Paraibuna/Paraitinga e leva em conta a cheia gerada na bacia 
incremental entre Santa Branca e Jacareí. 
 
Foram determinados volumes de espera no reservatório de Funil para diferentes 
tempos de recorrência, como mostra a Tabela 2.1.2, considerando-se o valor de 
0,044 km3 para o volume vazio em Santa Branca. Foi considerada, também, uma 
restrição de defluência de 700 m3/s, em decorrência de problemas com inundações 
nas cidades de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí, situadas a 
jusante de Funil. O volume de armazenamento (% do vol. útil) em Funil, é da ordem 
de 82%, que corresponde a um volume de espera de 18%. 
 

Tabela 2.1.2 - Volumes de Espera (km³) de FUNIL para a Restrição de 700 m³/s 
 

Tempo de Recorrência (Anos) Período 
10 20 25 30 35 50 

30/11 a 28/03 0,092 0,179 0,223 0,261 0,295 0,397 
29/03 a 04/04 0,074 0,143 0,178 0,209 0,236 0,318 
05/04 a 11/04 0,055 0,107 0,134 0,157 0,177 0,238 
12/04 a 18/04 0,037 0,072 0,089 0,104 0,118 0,159 
19/04 a 25/04 0,018 0,036 0,045 0,052  0,0590 0,079 
26/04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
A alocação desses volumes de espera leva em conta os compromissos energéticos e 
o risco de não-atendimento das vazões mínimas requeridas a jusante. Anualmente são 
estabelecidas diretrizes para utilização dos volumes de espera para a estação 
chuvosa (período de dezembro a abril). 
  
O relatório GCOI/GTHO/ELETROBRÁS (1992) descreve e analisa as principais 
restrições relacionadas com a operação dos reservatórios da bacia. A Tabela 2.1.3 
apresenta as restrições de vazões e níveis de água relacionados aos locais 
investigados. 
 
Há quase uma década da realização desse importante trabalho desenvolvido pelo 
GTHO - Grupo de Trabalho de Hidrologia Operacional, certamente se faz necessária 
uma atualização dos valores da Tabela 2.1.3, no que diz respeito às restrições de nível 
e vazões caracterizadas em correspondência com os centros urbanos. A continuidade 

                                                 
3 GCOI/GTHO/ELETROBRÁS - Grupo Coordenador para Operação Interligada/Grupo de Trabalho de Hidrologia 

Operacional, 1992, Levantamento das Restrições Hidráulicas da Bacia do Paraíba do Sul. Subcomitê de Estudos 
Energéticos, Rio de Janeiro. 

 



 
PEC-2939  
 

 4 

do processo de invasão das margens pelas construções ribeirinhas impõe a 
necessidade de uma reavaliação periódica das vazões de restrição.  
 

Tabela 2.1.3 - Locais Investigados na Bacia do Rio Paraíba do Sul  
 

Local Parâmetro Valor Problema Identificado 

Cidade de Jacareí Vazão Máxima 180 m3/s Tem início a inundação de ocupações 
ribeirinhas (favela) do bairro Jardim Flórida. 

Reservatório Funil Nível Máximo 466,70 m Problemas no aterro da estrada de ferro. 

Cidade de Resende Vazão Máxima 850 m3/s Tem início a inundação de ruas do centro da 
cidade. 

Cidade de Barra Mansa Vazão Máxima 800 m3/s Tem início a inundação de bairros da cidade. 
Cidade de Volta Redonda Vazão Máxima 880 m3/s Tem início a inundação de bairros da cidade. 

Cidade de Barra do Piraí Vazão Máxima 1.100 m3/s Tem início a inundação de ocupações 
ribeirinhas na cidade de Barra do Piraí. 

Rio Piraí Jusante da Barragem de 
Santana 
 

Vazão Máxima 15m3/s  
Têm início as inundações das construções que 
ao longo do tempo se estabeleceram no leito 
secundário após a construção da barragem.  

Fonte: (Relatório GCOI/GTHO/ELETROBRÁS (1992)  
 
O trecho fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul é regularizado pelo reservatório da 
UHE de Funil de Furnas Centrais Elétricas S. A. O estirão compreendido entre Funil e 
a barragem de Santa Cecília, em Barra do Piraí, está sujeito a inundações nas áreas 
urbanas e industriais em municípios como Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e 
Barra do Piraí. 
 
As cheias mais recentes do rio Paraíba do Sul, ocorridas nos meses de janeiro dos 
anos 1997 e 2000, foram acompanhadas de expressivas inundações nos centros 
urbanos. No caso da cheia de 1997, as chuvas intensas concentraram-se 
principalmente no trecho fluminense da bacia, provocando inundações nas cidades 
situadas a jusante de Funil, e na bacia do rio Muriaé, assolando, principalmente, as 
cidades de Patrocínio do Muriaé, Itaperuna e Cardoso Moreira.  
 
Na cheia de janeiro de 2000, precipitações extraordinárias atingiram os trechos 
paulista e fluminense gerando vazões e níveis elevadíssimos no rio Paraíba do Sul, 
promovendo inundações em diversos municípios dos dois Estados. Esta cheia é 
analisada com maiores detalhes no item 2.2. 
 
Áreas atingidas pelas cheias de janeiro de 1997 e de 2000 são apresentadas nas 
Figuras 2.1.1 a 2.1.5. Essas Figuras correspondem a representações aproximadas das 
áreas marginais inundadas pelo Paraíba do Sul em correspondência com segmentos 
urbanos das cidades de Guaratinguetá, Queluz, Barra Mansa, Volta Redonda e Barra 
do Piraí. Foram elaboradas a partir de contribuições das prefeituras municipais e 
visitas de técnicos do Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da 
COPPE às cidades. Na figura 2.1.6, estão representados os municípios ribeirinhos do 
rio Paraíba do Sul e parte da rede hidrográfica. 
 
Um aspecto que merece ser comentado diz respeito à barragem de Santa Cecília, no 
município de Barra do Piraí, cuja finalidade é atender ao desvio de 160m3/s para o 
Complexo de Lajes - Light e ao sistema de captação de água do rio Guandu, que 
abastece a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Informações locais registraram o 
já acentuado assoreamento do estirão a montante da represa, prejudicial ao 
bombeamento para a barragem de Santana, do complexo Lajes, no rio Piraí. Segundo 
informações de técnicos da Light, as dragagens no reservatório de Santana têm sua 
periodicidade aumentada em conseqüência do grande volume de sólidos 
transportados pelo bombeamento. Um assoreamento considerável do reservatório de 
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Santana representa significativa perda de volume para o amortecimento das cheias do 
rio Piraí.  
 
Os transbordamentos do rio Paraíba do Sul na cidade de Paraíba do Sul foram os 
maiores já ocorridos, nas últimas décadas, segundo o depoimento de antigos 
moradores. As inundações, que na cheia de 2000 atingiram boa parte do centro da 
cidade, normalmente se restringem a alguns assentamentos que ocupam a planície de 
inundação e estão estabelecidos muito próximos do nível normal do rio. Cabe aqui 
destacar um exemplo típico de invasão de calha e desrespeito às leis federais e 
estaduais existentes. O problema refere-se à construção de um shopping e respectivo 
estacionamento, cujo aterro invadiu significativamente a calha principal do rio, 
bloqueando quase por inteiro o escoamento pelo vão esquerdo da ponte principal da 
cidade. Como agravante, a jusante da referida ponte foi construída parcialmente a 
avenida Beira-Rio, invadindo ainda mais a calha do rio Paraíba do Sul. A obra foi 
embargada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
 
A cidade de Três Rios não apresenta problemas significativos decorrentes das cheias 
do Paraíba do Sul. As inundações atingem apenas residências ribeirinhas construídas 
em cotas baixas; outras áreas, próximas às margens, também são afetadas pelas 
cheias basicamente devido ao mau desempenho da rede de microdrenagem. 
 
Situada em correspondência com a extremidade de montante do futuro reservatório da 
UHE Anta/Simplício, cujo nível de água corresponde à cota 260,0m, certamente, a 
cidade de Três Rios seria atingida pelo remanso do reservatório durante as cheias do 
Paraíba do Sul. Os estudos de linha de água realizados pela Engevix Engenharia 
Ltda., revelaram que essa restrição hidráulica impõe à futura usina regras operativas 
que consistem no deplecionamento do reservatório para a cota 256,0m durante os 
períodos de cheia, de modo a não prejudicar o desempenho da rede de 
microdrenagem da cidade. 
 
No estirão que se desenvolve até a divisa dos municípios de Sapucaia e Carmo, o rio 
Paraíba do Sul apresenta-se bem encaixado, com boa declividade de fundo e leito 
extremamente rochoso, onde o pedral aflora totalmente nos períodos de estiagem. 
Após a construção da barragem de Santa Cecília, com a retirada de até 160m3/s do rio 
Paraíba do Sul para o Complexo Hidrelétrico de Lajes, as vazões médias do rio 
decresceram significativamente. A redução dos níveis d’água normais do rio foi 
expressiva a ponto de interromper o fluxo natural em alguns braços, em boa parte do 
ano. Esse fato, além de tornar insalubre os braços de rio que continuam a receber 
efluentes domésticos ou industriais, estimula desde o aterramento de margens, tal 
como verificado na cidade de Paraíba do Sul, até a incorporação de ilhas, como 
ocorreu na cidade de Além Paraíba, sobrelevando os níveis nas cheias e agravando 
as inundações em áreas urbanas a montante.  
 
O curso médio inferior do rio Paraíba do Sul estende-se desde o limite dos municípios 
de Sapucaia e Carmo até o limite dos municípios de Cantagalo e Itaocara. Neste 
estirão, os municípios de Carmo e Cantagalo são banhados pelas águas do rio 
Paraíba do Sul, no entanto, os respectivos núcleos urbanos se desenvolveram em 
cotas mais elevadas, longe de suas margens. Os demais municípios estão situados na 
Região Serrana, onde são formados alguns contribuintes importantes do rio Paraíba 
do Sul, os rios Piabanha e Preto. 
 
Com relação à existência de obras nesse trecho do rio Paraíba do Sul, destaca-se 
apenas a Usina de Ilha dos Pombos (Light), localizada no município de Carmo. De 
acordo com GCOI/GTHO/ELETROBRÁS (1992), por ocasião de cheias, o nível de 
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água no reservatório, que opera a fio de água, deve ser controlado abaixo da cota 
140,15m, de modo a não ultrapassar a cota 140,60m na seção onde se localiza a 
Estação Ferroviária de Mello Barreto, 4km a montante da barragem. Nesse mesmo 
estirão será construída a UHE Itaocara, incluída no Plano Decenal de Expansão do 
Sistema Elétrico (2000-2010).  
 
Em seus cursos médio inferior e inferior, o rio Paraíba do Sul recebe três grandes 
afluentes - o Pomba, o Dois Rios e o Muriaé, como pode ser vista na figura 2.1.6. 
  
O Dois Rios, formado pela confluência dos rios Negro e Grande, percorre, desse ponto 
até a sua foz no Paraíba do Sul, aproximadamente 30km. Na divisão de quedas 
analisada durante o estudo de Inventário Hidroenergético, concluído em agosto de 
1985, intitulado Bacia do Rio Paraíba do Sul - Sub-Bacia II – Inventário 
Hidroenergético – Relatório Final, o rio Dois Rios sofreria influência do remanso do 
aproveitamento de São Fidélis, no rio Paraíba do Sul. A localidade de Cambiasca, 
único centro urbano existente ao longo do rio Dois Rios, situa-se acima do N.A 
máximo previsto para o reservatório. 
 
O rio Pomba drena uma bacia de cerca de 8.500km2 e desenvolve-se ao longo de 
aproximadamente 290km. Em seu percurso, estão situadas as cidades de Rio Pomba, 
Leopoldina e Cataguases, em território mineiro, e Santo Antônio de Pádua, no trecho 
fluminense. As cheias normais do rio Pomba atingem normalmente a população 
ribeirinha, invasora das margens do rio. Somente nas cheias excepcionais as parcelas 
das áreas urbanas consolidadas em níveis mais baixos são invadidas pelas águas. 
 
O rio Muriaé, afluente da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, nasce nas 
proximidades da cidade de Miraí, no Estado de Minas Gerais. Apresentando extensão 
aproximada de 300km e área de drenagem de 8.230km2, o Muriaé primeiramente 
atravessa núcleos urbanos como Miraí e Muriaé, em uma região de relevo acidentado 
e de várzeas extensas que concentram principalmente atividades agropecuárias. De 
Muriaé para jusante recebe seus afluentes de maior porte, os rios Glória e Carangola. 
 
De Italva até a sua foz no rio Paraíba do Sul, o Muriaé se desenvolve em região plana, 
em grande parte utilizada como planície de inundação do rio nas grandes cheias, onde 
se destaca a cultura de cana-de-açúcar. 
 
A cheia ocorrida no início de 1997 trouxe grandes prejuízos aos municípios 
fluminenses. Os níveis d’água atingidos ultrapassaram todos os registros anteriores, 
causando inundações de grandes proporções em algumas cidades, tais como 
Patrocínio do Muriaé, Itaperuna e Cardoso Moreira. Nessa última, cerca de 95% da 
cidade foram diretamente invadidos pelas águas do rio Muriaé. Em Itaperuna, as 
alturas de inundação foram superiores a 1,0m na área central e adjacências. 
 
Esse evento motivou a elaboração de um estudo preliminar de controle de inundações 
do rio Muriaé, aventando solução para o problema com a implantação de reservatórios 
de acumulação na bacia, de forma a amortecer os picos das cheias que atingem as 
cidades ribeirinhas. Esse estudo foi inserido como Apêndice 1 no relatório 
LABHID/COPPE/UFRJ (1998)4. 
 
Os resultados obtidos nesta fase levaram à pesquisa de novas áreas potencialmente 
adequadas à implantação de reservatórios. Esse novo estudo encontra-se 
apresentado no item 3 do presente documento. Cabe notar, entretanto, que no 

                                                 
4 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 1998, Enchentes e Drenagem Urbana - Sub-

Região C - Relatório PS-RE-63-R0. In: Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - RJ, Rio de Janeiro, 
junho. 
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combate às cheias é imprescindível que sejam efetuadas, em paralelo, ações de 
política urbana, envolvendo, dentre outras, o planejamento da ocupação e do uso do 
solo, o reflorestamento e o controle da erosão. 
 
De acordo com o histórico de vazões do rio, a maior cheia até hoje registrada em 
Campos dos Goytacazes ocorreu em janeiro de 1966, com pico superior a 8.400m3/s, 
valor médio diário registrado no posto fluviométrico de Ponte Municipal (código 
58974000 – ANA/ANEEL). O estudo elaborado em 1969 pela Engenharia Gallioli Ltda, 
intitulado “Estudos das Cheias em Campos”, ressalta a importância do guarda-corpo 
em concreto, bem como o dique de terra que se estende até São João da Barra para a 
defesa da cidade de Campos durante as cheias do rio Paraíba do Sul. Essas 
estruturas vêm, ao longo do tempo, evitando, para a cidade de Campos, situações 
catastróficas, uma vez que as planícies marginais onde esta cidade se desenvolveu e 
continua a se expandir, ocupam cotas inferiores às das margens do rio Paraíba do Sul. 
 
A cheia do rio Muriaé no início de 1997 levou ao rompimento do dique da margem 
direita em quatro locais, inundando uma extensa planície situada no prisma entre as 
margens direita do rio Muriaé e esquerda do rio Paraíba, hoje, em grande parte, área 
destinada ao cultivo da cana-de-açúcar protegida por diques. Este fato representou 
enorme prejuízo para a usina Sapucaia.  
 
Em relação aos diques do Paraíba do Sul, que acompanham o rio em um longo estirão 
do município, cabe ressaltar alguns aspectos importantes. O seu coroamento foi 
implantado nas cotas 11,50m e 12,00m (IBGE), respectivamente, nos trechos de 
alvenaria (área urbana – margem direita) e nos trechos em terra próximos ao centro 
urbano, totalizando cerca de 65 km em cada margem. Segundo informações de 
técnicos da Prefeitura Municipal de Campos e do Parque de Alta Tecnologia do Norte 
Fluminense (Tecnorte), em alguns trechos em solo, as cotas da crista dos diques 
encontram-se rebaixadas em relação ao projeto originalmente implantado. Na cheia de 
janeiro de 1997 houve rompimento do dique da margem esquerda em dois locais 
próximos, na área do município de São Francisco de Itabapoana, dando origem à 
inundação de uma extensa área rural de cultivo de cana-de-açúcar, acarretando 
grandes prejuízos. Os reparos foram realizados pela Prefeitura local. O dique da 
margem direita apresenta elevado nível de comprometimento, na localidade de 
Saquarema, entre as destilarias de Martins Laje e a usina Barcelos, em decorrência de 
um processo de erosão gradual do talude, em trecho de aproximadamente 50m 
contíguo e a jusante de um segmento do dique já restaurado pelo DNOS. Um possível 
rompimento desse dique, durante uma cheia do rio, poderia causar grandes prejuízos 
econômicos às usinas situadas na região, nesse trecho da rodovia BR-356, 
considerando-se que cerca de 4.000ha de áreas cultivadas seriam tomadas pelas 
águas. O retorno das águas, dependendo da grandeza do evento, poderia, inclusive, 
alcançar bairros da periferia da cidade de Campos, assim como as localidades de 
Degredo e Cajueiro, no município de São João da Barra. O dique da margem direita 
apresenta, à primeira vista, um estado de abandono e degradação maior do que o da 
margem esquerda, o que talvez possa ser explicado pelo fato de o mesmo não ser 
utilizado como "dique-estrada", o que, naturalmente, o submeteria a vistorias e reparos 
mais constantes. Face à enorme importância na defesa da cidade de Campos, os 
diques do rio Paraíba do Sul deveriam ser objeto de vistorias periódicas que 
permitissem detectar, ainda em estágio inicial, qualquer processo de agressão que 
ameaçasse sua integridade. 
 
No estirão correspondente ao centro urbano de São João da Barra, o rio Paraíba do 
Sul não acarreta problemas de inundações para a cidade. Apenas na cheia de 1966, 
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uma das maiores da história desse rio, o extravasamento da calha chegou a atingir a 
avenida mais próxima da margem. 
 
 
2.2 A cheia de Janeiro de 2000 
 
A última cheia do rio Paraíba do Sul, ocorrida em janeiro/2000, provocou inundações 
em diversos centros urbanos ribeirinhos dos trechos paulista e fluminense da bacia, 
em cidades como Guaratinguetá, Queluz, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e 
Barra do Piraí. A magnitude do evento gerou grandes transtornos aos habitantes das 
cidades, traduzidos pela perda de vidas humanas, e expressivos prejuízos materiais, 
além do considerável aumento dos registros de ocorrências de doenças de veiculação 
hídrica.  
 
Na região do médio Paraíba, os níveis d’água atingidos na cheia de janeiro de 2000 
foram bem superiores aos da cheia de janeiro de 1997, tendo sido considerados os 
mais elevados dos últimos 30 anos, ou seja, após a construção da UHE de Funil. Ao 
contrário do evento ocorrido em 97, a cheia do rio Paraíba do Sul atingiu 
simultaneamente os trechos paulista e fluminense da bacia. 
 
No trecho paulista, as fortes chuvas se concentraram entre a cidade de Aparecida e a 
UHE de Funil, sendo as cidades de Guaratinguetá e de Queluz as mais atingidas pelas 
inundações. Em Guaratinguetá, a elevação do nível d’água do rio Paraíba do Sul e do 
ribeirão Guaratinguetá, aliada ao grande nível de ocupação das áreas ribeirinhas, que 
se desenvolvem em extensas áreas planas, proporcionou uma das maiores enchentes 
da história do município. De acordo com a defesa civil, cerca de 10.000 pessoas 
ficaram desabrigadas e diversas pontes foram danificadas. 
 
As cidades de Lavrinhas e de Cruzeiro estão localizadas em um trecho da bacia  onde 
os vales são estreitos. Em função destas características, apenas as residências 
localizadas junto às margens ao longo dessas duas cidades foram invadidas pelas 
águas. Em Cruzeiro as chuvas torrenciais nas cabeceiras do rio Batedor e o rolamento 
de grandes blocos de pedras danificaram a principal captação da cidade e as 
canalizações de adução, comprometendo o abastecimento d’água. 
 
A cidade de Queluz está situada às margens do rio Paraíba do Sul a poucos 
quilômetros a montante do reservatório da UHE de Funil. Na ocorrência de grandes 
cheias, Funil armazena o maior volume possível das afluências provenientes do trecho 
paulista. A cidade de Queluz, entretanto, encontra-se acima do estirão influenciado 
pelo remanso da represa. 
 
A grande cheia de janeiro de 2000 foi seguramente, a maior dos últimos 30 anos. 
Conforme informações de Furnas Centrais Elétricas e da Light, a estação fluviométrica 
de Queluz, situada no rio Paraíba do Sul, foi danificada e seus acessos interrompidos 
temporariamente. Com isso, não foi possível obter os registros de nível d’água nos 
períodos de subida e descida do hidrograma. 
 
Entretanto, segundo informações de técnicos da prefeitura, apesar da falha dos 
registros no período de pico, seguramente o último lance de régua, que tem como 
limite o valor de 6,00m, associado a uma vazão de 2260m3/s, foi ultrapassado. A 
afluência máxima à UHE de Funil, situada alguns quilômetros a jusante da cidade de 
Queluz, foi de 2674m3/s, obtida através de balanço hídrico, às 7 horas da manhã do 
dia 3 de janeiro. 
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A cheia no estirão urbano de Queluz, que se desenvolve em um estreito vale, assumiu 
proporções gigantescas, causando inundações expressivas em ambas as margens e 
prejuízos enormes às residências atingidas. Estima-se entre 250 e 300 casas 
inundadas e 1000 a 1100 desabrigados, muitos deles com perdas materiais totais. 
 
Alguns cursos d’água urbanos responsáveis pela drenagem da cidade transbordaram 
junto à foz, influenciados pelo remanso do rio Paraíba. As inundações ocorreram, 
principalmente, nos afluentes da margem direita, que apresenta menor declive. Devido 
à fortes chuvas em suas bacias, os rios Verde e Lava-Pés inundaram algumas áreas 
marginais. O abastecimento d’água da cidade, feito através de captação no rio 
Entupido, foi temporariamente interrompido devido ao rompimento da adutora, 
impedindo o atendimento à população de 9100 habitantes.  
 
A UHE de Funil serviu de anteparo para as vazões oriundas do trecho paulista. No 
período inicial da cheia, dias 1 e 2, a UHE de Funil contribuiu para o trecho fluminense 
com uma vazão média turbinada em torno de 200m3/s. No período de pico da cheia no 
estirão fluminense, dias 3 e 4, a usina parou de gerar por um período superior a 20 
horas, liberando para jusante apenas 16m3/s, vazão necessária para manter a energia 
de manutenção da usina. Os dados relativos à operação da UHE de Funil durante a 
cheia de janeiro de 2000 constam da Tabela 2.2.1. 
 

Tabela 2.2.1 - Vazões Afluentes e Efluentes e NA do reservatório de Funil  
Período: 01 a 12/01/2000 

 

Q afl (m³/s) Q efl (m³/s) % Volume útil 
Dias 1h 13h 18h 1h 13h 18h 1h 13h 18h 

1 187 549 481 326 202 203 31 32 32,5 
2 323 1001 2093 184 200 197 33 36 41 
3 1730 1772 1651 187 16 16 48 62 67 
4 1523 1091 1190 16 387 386 72 81 83 
5 1313 975 865 378 476 476 87 92 93 
6 906 882 787 614 688 690 94 96 96 
7 883 906 809 689 712 809 96,8 97,8 98 
8 817 619 716 817 813 813 97,8 97,4 97 
9 615 514 596 809 806 790 96,6 95,3 94,6 

10 535 425 327 729 717 716 93,7 92,2 91,3 
11 394 193 397 706 712 709 90,0 87,3 86 
12 211 381 194 714 390 392 84,3 82 82 

 
Sobre a Tabela 2.2.1 cabem os seguintes comentários de acordo com informações 
fornecidas pela operação da UHE de Funil: 
 
• A afluência máxima ao reservatório ocorreu às 7h da manhã do dia 03/jan/2000 e 

correspondeu ao valor de 2674m³/s, recorde dos 30 anos de operação da usina. 

• Das 8h de 03/jan às 11h de 04/jan/2000, geração de 0 MW para o sistema. 

• A vazão efluente de 16m3/s garantiu, cerca de 1,5MW para consumo interno da 
Usina. 

 
As vazões registradas no posto de Itatiaia (Tabela 2.2.2), situado a jusante de Funil, 
na madrugada do dia 03 de janeiro, situam-se em torno de 500m3/s. Essa elevada 
contribuição corresponde ao somatório das vazões turbinadas pela UHE de Funil, com 
as contribuições do ribeirão Água Branca e ainda, uma parcela referente à bacia 
incremental entre Funil e o posto de Itatiaia. Vale ressaltar que o transbordamento do 
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ribeirão Água Branca foi responsável pela paralisação da Av. Presidente Dutra, por 
duas vezes, durante esse evento extraordinário.  
 
Operações de vertimento na Usina só foram iniciadas em 5 de janeiro, quando 
praticamente já não chovia na parte fluminense, e o nível do rio já havia abaixado 
consideravelmente. Nesse momento, quando ainda chovia intensamente na parte 
paulista, a afluência ao reservatório estava em torno de 1000m3/s, e o volume 
armazenado atingia 98% de sua capacidade total. Com a liberação de água do 
reservatório, uma nova onda de cheia com pico em torno de 1000m³/s atingiu o estirão 
de jusante, voltando a inundar as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. Essas 
cidades têm hoje, como vazão de restrição, um valor próximo a 800m³/s, a partir do 
qual, os processos de inundações começam a se tornar relevantes. A vazão de 
restrição ao longo do estirão urbano de Barra do Piraí situa-se, atualmente, em torno 
de 1.100m³/s. 
 
Segundo as informações coletadas junto às prefeituras dos municípios ribeirinhos 
situados no estirão entre a UHE de Funil e a cidade de Três Rios, as contribuições de 
afluentes do rio Paraíba do Sul, tais como, os rios Bonito, Sesmaria, Lambari, 
Pirapetinga, Bananal e Barra Mansa, foram consideradas as grandes responsáveis 
pela maior cheia observada no estirão fluminense do rio Paraíba do Sul nos últimos 30 
anos e pelas expressivas inundações que atingiram as cidades situadas de Barra 
Mansa para jusante. 
 
As cidades de Itatiaia e de Resende não apresentaram problemas relevantes no que 
tange a inundações em áreas urbanas, o que pode ser explicado pela maior 
proximidade desses centros da UHE de Funil.  
 
O distrito sede de Barra Mansa foi um dos mais atingidos no trecho fluminense. As 
chuvas e as inundações atingiram diversos bairros atravessados pelo rio Paraíba e 
pelos rios Bananal, Bocaininha e Barra Mansa, inclusive o centro comercial da cidade, 
afetando direta e indiretamente uma parcela considerável da população, cerca de 
100.000 pessoas (60% da população), interrompendo os serviços de transporte, 
energia elétrica, comunicação e abastecimento d’água.   
 
A cidade de Volta Redonda foi menos atingida do que a de Barra Mansa. Os 
transbordamentos do rio Paraíba do Sul atingiram de forma intensa a população 
residente nas áreas ribeirinhas mais baixas. 
 
Dentre as ocorrências mais relevantes observadas na cheia de janeiro de 2000 na 
cidade de Barra do Piraí, merecem destaque a queda de duas pontes sobre o rio 
Paraíba do Sul e a interrupção de fornecimento de água à população, devido à 
submersão dos conjuntos elevatórios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). 
As intensas chuvas registradas, também na bacia do rio Piraí, obrigaram a interrupção 
do bombeamento que garante a transferência de 160m3/s do rio Paraíba do Sul para o 
Sistema Light. O trecho de 11km do rio Piraí, que se estende da barragem de Santana 
até a sua foz no rio Paraíba, recebeu, além da liberação máxima de 78m3/s da referida 
barragem, a cheia do rio Sacra Família. Em alguns bairros situados na margem direita 
do rio Piraí, a altura de inundação chegou a 2 metros no interior das casas.  
 
Ressalta-se que o elevado nível de ocupação da calha do rio Piraí no estirão a jusante 
da barragem de Santana, impõe, já há algum tempo, como restrição para esse trecho, 
a vazão máxima de 15m³/s. Vale lembrar que, anteriormente à construção da 
barragem e à inversão do fluxo, escoavam ao longo do ano pelo antigo leito 
atualmente ocupado, vazões bem superiores. 
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A título de ilustração apresenta-se na Tabela 2.2.2 as vazões máximas registradas nos 
postos fluviométricos situados no rio Paraíba do Sul, nos trechos urbanos das cidades 
atingidas pela cheia. A Figura 2.2.1 apresenta a localização desses postos na bacia do 
rio Paraíba do Sul.  
 

Tabela 2.2.2 - Vazões máximas registradas no rio Paraíba do Sul durante a cheia 
 

Estação Local Entidade Vazões (m3/s) Dia/Mês Hora 
2D-013 Cachoeira Paulista  DAEE 692 5/01 7h 
1D-008 Cruzeiro DAEE 813 4/01 7h 

58235000 Queluz Light/FURNAS 1866* 3/01 7h 
58242000 Itatiaia Light 504 3/01 1 h 
58300000 Volta Redonda Light 1433 3/01 16 h 
58370000 Barra do Piraí Light 1651 4/01 1 h 

    (*) – dados obtidos com o observador da régua em Queluz 
 
Os hidrogramas da cheia nos trechos paulista e fluminense, foram representados 
graficamente nas Figura 2.2.2 e 2.2.3, juntamente com os das afluências e defluências 
da UHE de Funil obtidas por balanço hídrico do reservatório.  
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Figura 2.2.2 - Hidrogramas observados na Cheia de Janeiro de 2000  
no trecho paulista 
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Figura 2.2.3 - Hidrogramas observados na cheia de janeiro de 2000 

no trecho fluminense 
 
As cidades ribeirinhas do baixo Paraíba não apresentaram maiores problemas durante 
a cheia de janeiro de 2000, graças ao baixo índice pluviométrico registrado nas bacias 
dos principais rios da vertente mineira, quais sejam, os rios Pomba, Muriaé e 
Paraibuna. Uma situação catastrófica poderia ter se configurado na região da Baixada 
Campista, no caso de coincidência com chuvas intensas nessas bacias, tal como 
verificado no evento de janeiro de 1997, que assolou as cidades do trecho fluminense 
do rio Muriaé.  
 
 
2.2.1 Análise das precipitações observadas no período da cheia no 

trecho em estudo 
 
A análise realizada teve como objetivo determinar o tempo de recorrência das chuvas, 
bem como avaliar a distribuição espacial do temporal durante o período da cheia. As 
precipitações máximas de diversas durações foram comparadas com as alturas 
pluviométricas obtidas de equações de chuvas intensas regionalizadas, no caso das 
estações situadas no trecho fluminense, e de estudos de chuvas intensas realizados 
no presente trabalho para as estações situadas no trecho paulista. Com relação ao 
trecho fluminense da bacia, os resultados apresentados dizem respeito aos estudos 
realizados no âmbito do Projeto PROAGUA – Fortalecimento Institucional, Fase III – 
Sistema de Gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que encontra-se consolidado em 
LABHID (2001)5.  
 

                                                 
5 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 2001, Diagnóstico da Cheia de 

Janeiro/2000 no Rio Paraíba do Sul - Trecho Fluminense – Relatório GPS-RE-006-R0.  In: Sistema de Gestão da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, março. 
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Precipitações máximas horárias 
 
As análises realizadas tiveram como base os dados horários de precipitações das 
estações pluviográficas de Pedra Selada, Formoso e Bananal, no período de 1 a 3 de 
janeiro de 2000, fornecidos por FURNAS Centrais Elétricas. Para cada posto, foram 
determinadas as séries de precipitações correspondentes às seguintes durações: 1h, 
2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 24h e 48h. Na Tabela 2.2.3 são apresentados os 
máximos obtidos para cada duração considerada. 
 

Tabela 2.2.3 - Precipitações máximas para cada duração nos postos pluviográficos 
 

Duração (h) Posto 
1 2 4 6 8 10 12 16 24 48 

Pedra Selada 18,0 28,1 50,8 63,8 74,1 82,4 95,4 108,8 153,0 215,1 
Formoso 19,5 24,3 35,9 49,5 61,4 75,1 81,3 106,0 151,3 222,5 
Bananal 23,0 35,8 60,2 72,8 78,8 81,5 100,7 133,3 165,2 239,1 

 
Para associar as precipitações máximas de cada duração, com os tempos de 
recorrência, utilizou-se o estudo de regionalização de chuvas intensas elaborado pela 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) no ano de 2001, intitulado 
“Estudos de Chuvas Intensas no Estado do Rio de Janeiro”. Para o local onde está 
situado cada posto, foram determinadas as chuvas intensas a partir das equações 
IDF, para as durações de 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 16h e 24h e para os tempos de 
recorrência de 2 a 20 anos. As precipitações intensas, determinadas para as diversas 
durações e tempos de recorrência, em Pedra Selada, Formoso e Bananal são 
apresentadas nas Tabelas 2.2.4 a 2.2.6  
 

Tabela 2.2.4 - Precipitações intensas para diversas durações e tempos de retorno  
Pedra Selada (02244154) 

 
Duração (h) TR (anos) 

1 2 4 6 8 10 12 16 24 
2 51,3 59,8 68,4 75,1 80,3 84,7 88,6 94,7 104,5 
5 64,5 76,5 89,1 98,1 105,0 110,4 114,9 122,7 134,2 
10 73,1 86,9 103,4 113,3 121,7 127,5 132,5 141,4 154,0 
20 82,8 98,2 119,8 131,5 140,4 146,9 152,3 161,5 176,3 

 
Tabela 2.2.5 - Precipitações intensas para diversas durações e tempos de retorno  

Formoso (02244152) 
 

Duração (h) TR (anos) 
1 2 4 6 8 10 12 16 24 

2 47,8 55,7 63,7 70,0 74,8 79,0 82,6 88,3 97,4 
5 60,1 71,2 83,0 91,4 97,9 102,8 107,0 114,3 125,0 
10 68,1 81,0 96,4 105,5 113,4 118,8 123,4 131,7 143,5 
20 77,1 91,5 111,6 122,5 130,8 136,9 141,9 150,4 164,2 

 
Tabela 2.2.6 - Precipitações intensas para diversas durações e tempos de retorno  

Bananal (02244133) 
 
Duração (h) TR  (anos) 

1 2 4 6 8 10 12 16 24 
2 49,1 55,9 64,2 69,4 73,2 76,6 79,6 84,5 92,1 
5 60,8 70,6 81,8 89,3 95,0 99,8 104,0 111,0 122,2 
10 69,9 82,7 96,6 106,3 114,1 120,1 125,4 134,2 148,1 
20 80,5 97,4 114,9 127,7 138,4 146,0 152,6 163,7 180,7 
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Precipitações máximas diárias 
 
As precipitações máximas de 1 e 2 dias de duração referentes ao período de 28/12 a 
7/1/2002, para todos os postos situados no trecho em estudo, são apresentadas na 
Tabela 2.2.7. Os dados destas estações foram fornecidos pela ANA, DAEE, Light, 
FURNAS e CPRM. As Figuras 2.2.4 e 2.2.5 apresentam as faixas de variação das 
precipitações máximas de 1 e 2 dias de duração e a distribuição do temporal ao longo 
do trecho em estudo. Vale ressaltar, que os números indicados nas estações estão 
relacionados aos números dos postos apresentados na Tabela 2.2.7. 
 

Tabela 2.2.7 - Precipitações máximas de 1 e 2 dias de duração no  
período de 28/12 a 7/1/2002 

 

Número Código Nome da Estação Entidade Pmax1dia 
(mm) Data Pmax2dias 

(mm) Período 

1 d1-001 Bananal DAEE 153 3-jan 240 2a3/jan 
2 d1-003 S. J. do Barreiro DAEE 95 1-jan 147 1a2/jan 
3 d1-005 Campos de Cunha DAEE 104 2-jan 132 1a2/jan 
4 d1-020 Silveiras DAEE 104 3-jan 177 2a3/jan 
5 d1-021 Usinas Bocaina DAEE 56 7-jan 56 6a7/jan 
6 d1-028 Pinheiros DAEE 206 3-jan 310 2a3/jan 
7 d2-004 Eugênio Lefreve DAEE 107 3-jan 195 2a3/jan 
8 d2-009 Brumado DAEE 100 3-jan 154 2a3/jan 
9 d2-013 Cachoeira Paulista DAEE 125 3-jan 149 3a4/jan 

10 d2-015 Colônia Piagui DAEE 97 3-jan 183 3a4/jan 
11 d2-020 Monteiro Lobato DAEE 70 3-jan 136 2a3/jan 
12 d2-021 Sao Francisco Xavier DAEE 128 2-jan 222 2a3/jan 
13 d2-026 São Benedito DAEE 38 1-jan 50 1a2/jan 
14 d2-035 Lorena DAEE 162 3-jan 216 2a3/jan 
15 d2-065 Bonfim DAEE 95 3-jan 174 2a3/jan 
16 d2-068 Pico do Itapeva DAEE 134 6-jan 241 3a4/jan 
17 d2-070 Pindamonhangaba DAEE 103 2-jan 180 2a3/jan 
18 d2-077 Faz. Monte Verde DAEE 64 3-jan 114 2a3/jan 
19 d2-079 Fazenda Natal DAEE 122 1-jan 216 1a2/jan 
20 d2-084 Embau DAEE 88 2-jan 175 2a3/jan 
21 d3-070 Guirra DAEE 37 4-jan 62 3a4/jan 
22 e1-007 Cunha DAEE 56 3-jan 86 3a4/jan 
23 e2-002 Faz. N. S. da Piedade DAEE 46 4-jan 84 3a4/jan 
24 e2-008 Natividade da Serra DAEE 86 5-jan 106 2a3/jan 
25 e2-026 Alferes DAEE 36 3-jan 70 2a3/jan 
26 e2-028 Redenção da Serra DAEE 43 5-jan 83 4a5/jan 
27 e2-029 Santa Branca DAEE 102 2-jan 133 2a3/jan 
28 e2-031 Jacareí DAEE 72 1-jan 118 1a2/jan 
29 e2-032 S. José dos Campos DAEE 94 1-jan 148 1a2/jan 
30 e2-034 Sape DAEE 58 5-jan 88 4a5/jan 
31 e2-036 Água Soca DAEE 55 3-jan 107 3a4/jan 
32 e2-039 Comercio DAEE 71 1-jan 121 1a2/jan 
33 e2-048 Cerâmica Quirino DAEE 54 5-jan 95 4a5/jan 
34 e2-057 Capuava DAEE 90 1-jan 142 1a2/jan 
35 e2-095 Remédios DAEE 71 2-jan 105 2a3/jan 
36 e2-099 Pararanguaba DAEE 42 4-jan 81 3a4/jan 
37 e2-102 Bairro Cajuru DAEE 40 3-jan 74 3a4/jan 
38 e2-113 Pedregulho DAEE 103 3-jan 157 3a4/jan 
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Tabela 2.2.7 (continuação)  
Precipitações máximas de 1 e 2 dias de duração no período de 28/12 a 7/1/2002 

 
Número Código Nome da Estação Entidade Pmax1dia 

(mm) Data Pmax2dias 
(mm) Período 

39 e2-132 S. Luiz do Paraitinga DAEE 62 6-jan 110 2a3/jan 
40 e2-135 Briet DAEE 57 3-jan 100 3a4/jan 
41 e3-049 Santa Isabel DAEE 63 1-jan 98 1a2/jan 
42 e3-054 Paratei DAEE 41 1-jan 64 1a2/jan 
43 e3-055 Represa DAEE 39 1-jan 65 3a4/jan 
44 e3-094 Freguesia da Escada DAEE 86 3-jan 109 3a4/jan 
45 e3-242 Igarata DAEE 48 1-jan 78 1a2/jan 
46 2243215 Barra do Piraí Light 42 2-jan 68 1a2/jan 
47 2244001 Queluz (C. Saúde) CPRM 90 3-jan 162 2a3/jan 
48 2244010 Bocaina CPRM 138 3-jan 225 2a3/jan 
49 2244031 Itatiaia CPRM 153 4-jan 217 2a3/jan 
50 2244034 Rib. São Joaquim CPRM 34 1-jan 54 1a2/jan 
51 2244037 Fumaça CPRM 113 3-jan 162 3a4/jan 
52 2244038 Ponte do Souza CPRM 145 3-jan 223 3a4/jan 
53 2244039 Faz. Agulhas Negras CPRM 205 3-jan 324 3a4/jan 
54 2244042 Barra Mansa Furnas 128 3-jan 204 2a3/jan 
55 2244044 Glicério ANA/ANEEL 120 3-jan 169 3a4/jan 
56 2244045 N. Sa Amparo Furnas 97 3-jan 134 2a3/jan 
57 2244047 Visconde de Mauá CPRM 161 3-jan 235 2a3/jan 
58 2244048 Campos de Cunha CPRM 104 2-jan 133 1a2/jan 
59 2244101 Volta Redonda Light 140 2-jan 210 1a2/jan 
60 2244133 Bananal Furnas 153 3-jan 240 2a3/jan 
61 2244144 Agulhas Negras Furnas 194 3-jan 313 2a3/jan 
62 2244145 Usina de Funil Furnas 147 3-jan 229 2a3/jan 
63 2244152 Formoso Furnas 141 3-jan 221 2a3/jan 
64 2244153 Sant. Bonsucesso Furnas 140 3-jan 222 2a3/jan 
65 2244154 Pedra Selada Furnas 138 3-jan 237 2a3/jan 
66 2244200 Parque N. Itatiaia Furnas 172 3-jan 221 2a3/jan 
67 2245007 Cachoeira Paulista (Pcd) CPRM 136 3-jan 206 2a3/jan 
68 2245032 Guaratinguetá CPRM 130 3-jan 216 2a3/jan 
69 2245048 Pindamonhangaba CPRM 92 2-jan 167 2a3/jan 
70 2245055 Estrada de Cunha CPRM 78 7-jan 123 2a3/jan 
71 2344009 Alto S.Mar-B.Mato Limpo CPRM 74 2-jan 135 1a2/jan 
72 2345062 Taubaté CPRM 58 2-jan 113 2a3/jan 
73 2345063 Caçapava CPRM 56 3-jan 108 3a4/jan 
74 2345065 S. Luiz do Pairatinga CPRM 59 3-jan 112 3a4/jan 
75 2345067 Ponte Alta1 CPRM 79 3-jan 123 3a4/jan 

 
As chuvas intensas de 24h de duração para diversos tempos de recorrência, obtidas 
dos estudos da CPRM (2001), já referenciados, para os postos pluviométricos situados 
no trecho fluminense da bacia, estão reunidas na Tabela 2.2.8. As precipitações 
máximas de 24h foram obtidas multiplicando-se o coeficiente 1,14 pelas precipitações 
máximas de um dia. 
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Figura 2.2.4 - Precipitações Máximas de um
dia de duração das Estações de Interesse

1         d1-001        Bananal
2         d1-003        S. J. do Barreiro
3         d1-005        Campos de Cunha
4         d1-020        Silveiras
5         d1-021        Usinas Bocaina
6         d1-028        Pinheiros
7         d2-004        Eugenio Lefreve
8         d2-009        Brumado
9         d2-013        Cachoeira Paulista
10        d2-015       Colônia Piagui
11        d2-020       Monteiro Lobato
12        d2-021       Sao Francisco Xavier
13        d2-026       São Benedito
14        d2-035       Lorena
15        d2-065       Bonfim
16        d2-068       Pico Do Itapeva
17        d2-070       Pindamonhangaba
18        d2-077       Faz. Monte Verde
19        d2-079       Fazenda Natal
20        d2-084       Embau
21        d3-070       Guirra
22        e1-007       Cunha
23        e2-002       Faz. N. S. da Piedade
24        e2-008       Natividade Da Serra
25        e2-026       Alferes
26        e2-028       Redenção Da Serra
27        e2-029       Santa Branca
28        e2-031       Jacarei
29        e2-032       S. José dos Campos
30        e2-034       Sape

31        e2-036        Agua Soca
32        e2-039        Comercio
33        e2-048        Ceramica Quirino
34        e2-057        Capuava
35        e2-095        Remedios
36        e2-099        Pararanguaba
37        e2-102        Bairro Cajuru
38        e2-113        Pedregulho
39        e2-132        S. Luiz Do Paraitinga
40        e2-135        Briet
41        e3-049        Santa Isabel
42        e3-054        Paratei
43        e3-055        Represa
44        e3-094        Freguesia Da Escada
45        e3-242        Igarata
46        2243215     Barra do Piraí
47        2244001     Queluz (C. Saúde)
48        2244010     Bocaina
49        2244031     Itatiaia
50        2244034     Rib.  São Joaquim
51        2244037     Fumaça
52        2244038     Ponte Do Souza
53        2244039     Faz. Agulhas Negras
54        2244042     Barra Mansa
55        2244044     Glicerio

56        2244045        N. Sa Amparo
57        2244047        Visconde De Mauá
58        2244048        Campos De Cunha
59        2244101        Volta Redonda
60        2244133        Bananal
61        2244144        Agulhas Negras
62        2244145        Usina de Funil
63        2244152        Formoso
64        2244153        Sant. Bonsucesso
65        2244154        Pedra Selada
66        2244200        Parque N. Itatiaia
67        2245007        Cachoeira Paulista (Pcd)
68        2245032        Guaratinguetá
69        2245048        Pindamonhangaba
70        2245055        Estrada De Cunha
71        2344009        Alto S.Mar-B.Mato Limpo
72        2345062        Taubaté
73        2345063        Caçapava
74        2345065        S. Luiz do Pairatinga
75        2345067        Ponte Alta1

Número, Código e Nome das Estações
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Número, Código e Nome das Estações
56        2244045        N. Sa Amparo
57        2244047        Visconde De Mauá
58        2244048        Campos De Cunha
59        2244101        Volta Redonda
60        2244133        Bananal
61        2244144        Agulhas Negras
62        2244145        Usina de Funil
63        2244152        Formoso
64        2244153        Sant. Bonsucesso
65        2244154        Pedra Selada
66        2244200        Parque N. Itatiaia
67        2245007        Cachoeira Paulista (Pcd)
68        2245032        Guaratinguetá
69        2245048        Pindamonhangaba
70        2245055        Estrada De Cunha
71        2344009        Alto S.Mar-B.Mato Limpo
72        2345062        Taubaté
73        2345063        Caçapava
74        2345065        S. Luiz do Pairatinga
75        2345067        Ponte Alta1

31        e2-036        Agua Soca
32        e2-039        Comercio
33        e2-048        Ceramica Quirino
34        e2-057        Capuava
35        e2-095        Remedios
36        e2-099        Pararanguaba
37        e2-102        Bairro Cajuru
38        e2-113        Pedregulho
39        e2-132        S. Luiz Do Paraitinga
40        e2-135        Briet
41        e3-049        Santa Isabel
42        e3-054        Paratei
43        e3-055        Represa
44        e3-094        Freguesia Da Escada
45        e3-242        Igarata
46        2243215     Barra do Piraí
47        2244001     Queluz (C. Saúde)
48        2244010     Bocaina
49        2244031     Itatiaia
50        2244034     Rib.  São Joaquim
51        2244037     Fumaça
52        2244038     Ponte Do Souza
53        2244039     Faz. Agulhas Negras
54        2244042     Barra Mansa
55        2244044     Glicerio

1         d1-001        Bananal
2         d1-003        S. J. do Barreiro
3         d1-005        Campos de Cunha
4         d1-020        Silveiras
5         d1-021        Usinas Bocaina
6         d1-028        Pinheiros
7         d2-004        Eugenio Lefreve
8         d2-009        Brumado
9         d2-013        Cachoeira Paulista
10        d2-015       Colônia Piagui
11        d2-020       Monteiro Lobato
12        d2-021       Sao Francisco Xavier
13        d2-026       São Benedito
14        d2-035       Lorena
15        d2-065       Bonfim
16        d2-068       Pico Do Itapeva
17        d2-070       Pindamonhangaba
18        d2-077       Faz. Monte Verde
19        d2-079       Fazenda Natal
20        d2-084       Embau
21        d3-070       Guirra
22        e1-007       Cunha
23        e2-002       Faz. N. S. da Piedade
24        e2-008       Natividade Da Serra
25        e2-026       Alferes
26        e2-028       Redenção Da Serra
27        e2-029       Santa Branca
28        e2-031       Jacarei
29        e2-032       S. José dos Campos
30        e2-034       Sape

Figura 2.2.5 - Precipitações Máximas de dois
dias de duração das Estações de Interesse

N

EW

S

Rio Paraíba do Sul

Precipitação Máxima de 2 dias (mm)
# 50 - 100
# 101 - 150
# 151 - 200
# 201 - 250
# Maior que 251

#
#

#

#

#

#

# #

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#
# #

#

#

#

#

#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

Volta Redonda

#

Resende

#

Guaratinguetá

#

Cruzeiro

#

São José dos Campos

#

Queluz
1

2

3

4

5

6

7

8

910

1112 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41 42

43

44

45

46

47

48

49
50

5152
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 64

65

66

67

68
69

70

71

72
73

74

75

0 10 20

Km



 
PEC-2939  
 

 16 

Tabela 2.2.8-Precipitações máximas de 24h e Precipitações intensas para diversos 
tempos de retorno (trecho fluminense) 

 
P24h Precipitações intensas (mm) No Código Posto Pluviométrico 
(mm) Tr=2 Tr=5 Tr=10 Tr=20 

65 02244154 Pedra Selada 157,3 104,5 134,2 154,0 176,3 
63 02244152 Formoso 160,4 97,4 125,0 143,5 164,2 
60 02244133 Bananal 174,5 92,1 122,2 148,1 180,7 
62 02244145 Usina de Funil 167,1 93,0 119,4 137,0 156,9 
66 02244200 Parque N. Itatiaia 196,1 97,5 125,2 143,7 164,5 
56 02244045 N. Sa Amparo 110,0 97,2 124,8 143,2 163,9 
64 02244153 Sant. Bonsucesso 159,8 89,6 119,0 144,2 175,9 
61 02244144 Agulhas Negras 220,9 97,7 129,7 157,2 191,7 
49 02244031 Itatiaia 174,6 92,7 119,0 136,6 156,3 
54 02244042 Barra Mansa 146,1 83,0 110,2 133,5 162,9 
59 02244101 Volta Redonda 159,6 85,6 113,7 137,8 168,1 
46 02243215 Barra do Piraí 47,9 79,6 105,8 128,2 156,3 
50 02244034 Rib. São Joaquim 38,3 98,5 126,4 145,1 166,1 
51 02244037 Fumaça 128,7 106,0 136,1 156,2 178,8 
52 02244038 Ponte do Souza 164,8 105,0 134,8 154,7 177,1 
53 02244039 Faz. Agulhas Negras 233,7 110,5 141,8 162,8 186,3 
55 02244044 Glicério 136,8 92,0 118,1 135,5 155,1 
57 02244047 Visconde de Mauá 183,2 107,5 138,0 158,4 181,3 

 
Com relação ao trecho paulista, foi desenvolvido um estudo de freqüência de 
precipitações máximas anuais, utilizando-se a série de máximos anuais de duração de 
um dia para ajuste da distribuição de Gumbel. A Tabela 2.2.9 apresenta as 
precipitações máximas de um dia de duração e as precipitações associadas a diversos 
tempos de recorrência. 
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Tabela 2.2.9 - Precipitações máximas de um dia de duração e precipitações associadas a 
diversos tempos de recorrência (trecho paulista) 

 
P1 dia Precipitações intensas (mm) Número Código Posto Pluviométrico 
(mm) Tr=5 Tr=10 Tr=20 Tr=50 

1 d1-001 Bananal 153 88,7 100,8 112,3 127,3 
2 d1-003 São José do Barreiro 95 93,6 104,0 114,0 127,0 
3 d1-005 Campos de Cunha 104 79,1 87,8 96,3 107,1 
4 d1-020 Silveiras 104 101,2 113,2 124,7 139,6 
5 d1-021 Usinas Bocaina 56 97,0 107,2 117,0 129,6 
6 d1-028 Pinheiros 206 112,4 131,4 149,6 173,1 
7 d2-004 Eugênio Lefreve 107 110,8 132,5 153,3 180,2 
8 d2-009 Brumado 100 92,8 109,6 125,7 146,5 
9 d2-013 Cachoeira Paulista 125 95,7 108,2 120,2 135,7 
10 d2-015 Colônia Piagui 97 103,5 117,8 131,5 149,3 
11 d2-020 Monteiro Lobato 70 89,7 102,4 114,6 130,4 
12 d2-021 São Francisco Xavier 128 91,9 103,1 113,9 127,8 
13 d2-026 São Benedito 38 109,7 132,5 154,3 182,6 
14 d2-035 Lorena 162 92,7 107,0 120,6 138,3 
15 d2-065 Bonfim 95 88,9 99,5 109,7 122,9 
16 d2-068 Pico do Itapeva 134 99,5 113,6 127,1 144,6 
17 d2-070 Pindamonhangaba 103 87,1 101,3 114,8 132,4 
18 d2-077 Fazenda Monte Verde 64 115,3 138,6 160,8 189,7 
19 d2-079 Fazenda Natal 122 99,7 114,1 127,9 145,7 
20 d2-084 Embau 88 103,3 120,7 137,4 159,0 
21 d3-070 Guirra 37 101,4 117,2 132,4 152,1 
22 e1-007 Cunha 56 71,9 78,2 84,1 91,8 
23 e2-002 Fazenda Nossa Sra. da Piedade 46 82,9 93,6 103,9 117,1 
24 e2-008 Natividade da Serra 86 81,1 93,4 105,1 120,4 
25 e2-026 Alferes 36 86,2 101,0 115,3 133,8 
26 e2-028 Redenção da Serra 43 86,7 97,6 108,0 121,5 
27 e2-029 Santa Branca 102 82,0 92,3 102,2 115,0 
28 e2-031 Jacareí 72 77,7 89,6 101,1 115,9 
29 e2-032 São José dos Campos 94 71,4 81,6 91,4 104,1 
30 e2-034 Sape 58 77,3 86,6 95,6 107,2 
31 e2-036 Água Soca 55 85,9 98,1 109,7 124,8 
32 e2-048 Cerâmica Quirino 54 81,4 91,1 100,4 112,4 
33 e2-057 Capuava 90 80,3 91,5 102,2 116,1 
34 e2-095 Remédios 71 75,2 90,3 104,8 123,6 
35 e2-099 Pararanguaba 42 85,5 98,8 111,6 128,2 
36 e2-102 Bairro Cajuru 40 80,9 92,3 103,2 117,3 
37 e2-113 Pedregulho 103 95,7 108,4 120,5 136,2 
38 e2-132 São Luiz do Paraitinga 62 85,5 99,0 112,0 128,7 
39 e2-135 Briet 57 157,9 190,3 221,3 261,5 
41 e3-049 Santa Isabel 63 93,8 108,8 123,2 141,8 
42 e3-054 Paratei 41 83,7 96,7 109,2 125,4 
43 e3-055 Represa 39 97,3 113,5 129,0 149,2 
44 e3-094 Freguesia da Escada 86 89,8 104,6 118,9 137,3 
45 e3-242 Igarata 48 81,6 90,5 99,1 110,2 
47 2244001 Queluz (Centro Saúde) 90 101,0 116,4 131,2 150,3 
48 2244010 Bocaina 138 96,2 111,9 126,9 146,3 
58 2244048 Campos de Cunha 104 186,0 262,3 335,5 430,3 
67 2245007 Cachoeira Paulista (Pcd) 136 93,2 104,8 115,9 130,3 
68 2245032 Guaratingueta 130 91,9 106,1 119,6 137,2 
69 2245048 Pindamonhangaba 92 85,9 98,7 111,0 126,9 
70 2245055 Estrada de Cunha 78 158,3 214,8 269,1 339,3 
71 2344009 Alto S. do Mar-B.Mato Limpo 74 163,1 199,6 234,7 280,1 
72 2345062 Taubaté 58 87,9 102,4 116,4 134,4 
73 2345063 Caçapava 56 81,7 93,2 104,2 118,4 
74 2345065 São Luiz do Pairatinga 59 78,5 89,2 99,4 112,6 
75 2345067 Ponte Alta1 79 155,0 178,9 201,8 231,5 
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Os máximos obtidos para cada duração nos postos analisados (Tabelas 2.2.3 e 2.2.7 
e Figuras 2.2.4 e 2.2.5), foram comparados aos valores das chuvas intensas em cada 
local (Tabelas 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 e 2.2.9). Essa comparação e a análise da 
distribuição espacial do temporal permitiram as seguintes conclusões em relação às 
precipitações observadas na cheia de janeiro de 2000: 
 
• No trecho paulista da bacia os dados mostram que os maiores índices 
pluviométricos ocorreram entre os dias 2 e 4 de janeiro, concentrando-se no trecho 
entre as cidades de Aparecida e a UHE de Funil, em ambas as margens do Paraíba 
do Sul. Além disso, pelos dados da estação de Pinheiros (no 6), verifica-se que o 
núcleo do temporal ocorreu nas proximidades da cidade de Queluz, com tempos de 
recorrência superiores a 50 anos de recorrência. No trecho a montante de 
Pindamonhangaba, as precipitações observadas na maioria dos postos foram 
inferiores a 5 anos de recorrência, confirmando as informações dos técnicos do DAEE 
que não registraram ocorrências de inundações neste trecho. 
 
• Com relação ao trecho fluminense os dados das estações pluviométricas indicam 
que o temporal mais intenso ocorreu entre os dias 2 e 3 de janeiro, com um tempo de 
recorrência da ordem de 20 anos, na maioria das estações. A análise da distribuição 
espacial do temporal mostra que um dos núcleos ocorreu sobre a região localizada 
entre a UHE de Funil e a cidade de Resende, na margem esquerda do Paraíba do Sul. 
Na região superior da bacia do rio Turvo onde estão localizados os postos de Nossa 
Senhora do Amparo e Ribeirão São Joaquim, foram registradas alturas pluviométricas 
pouco expressivas, com recorrência inferior a 5 anos. 
 
• Os valores máximos registrados, para durações de até 10 horas, nos postos 
pluviográficos de Pedra Selada, Formoso e Bananal, situados no trecho fluminense, 
correspondem a precipitações com período de retorno de, no máximo, 2 anos. 
Verifica-se que as chuvas com duração superior estão associadas a maiores tempos 
de recorrência. No caso, por exemplo, das precipitações máximas de 24 horas de 
duração, os valores observados em Pedra Selada correspondem ao tempo de 
recorrência de 10 anos e, em Formoso e Bananal, a cerca de, 15 anos. 
 
• Considerando as proporções das inundações ocorridas em diversos afluentes do 
trecho fluminense, as recorrências das chuvas podem não representar as recorrências 
das vazões de cheia. Tomando-se como exemplo o rio Barra Mansa, os níveis de 
inundação alcançados no trecho urbano chegaram a superar as margens em alguns 
trechos, em cerca de 2,00m, e foram os maiores já observados, segundo relatos da 
população da bacia. Muito provavelmente, a cheia ocorrida está associada a uma 
recorrência superior a 20 anos.  
 
• A diferença entre o tempo de recorrência da chuva e o da vazão pode ser 
explicado pelos seguintes fatores: 

- A ocorrência de temporais intensos não registrados em função do número 
reduzido e da distribuição inadequada das estações pluviométricas e 
pluviográficas ao longo da bacia. 

- Condições elevadas de umidade do solo na bacia, em decorrência das 
chuvas antecedentes, que proporcionaram um maior escoamento superficial. 
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2.2.2 Análise das vazões máximas nos afluentes do rio Paraíba do 
Sul  

 
As vazões máximas nos principais afluentes do rio Paraíba do Sul durante a cheia de 
2000 no trecho fluminense, foram analisadas nos estudos realizados no âmbito no 
âmbito do Projeto PROAGUA – Fortalecimento Institucional, Fase III – Sistema de 
Gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que encontra-se consolidado no relatório 
Diagnóstico da Cheia de Janeiro/2000 no Rio Paraíba do Sul - Trecho Fluminense – 
Relatório GPS-RE-006-R0, desenvolvida pelo Laboratório e Hidrologia da COPPE, 
utilizando-se duas metodologias distintas. Para as bacias dos rios Turvo e Pirapetinga, 
nas quais estão disponíveis séries de vazões às 7 e 17 horas, foi realizado um estudo 
de freqüência de cheias visando a obtenção dos tempos de recorrência das vazões de 
pico observadas, respectivamente, nas estações de Glicério e Ponte Nova. Para as 
bacias dos rios Bananal, Barra Mansa, Sesmaria, Turvo e Pirapetinga, foram 
estimadas as vazões de cheia através da aplicação do método do Hidrograma Unitário 
Triangular do Soil Conservation Service. 
 
Estudo de freqüência de cheias nos rios Turvo e Pirapetinga 
 
Para elaboração dos estudos foram utilizadas as séries de vazões diárias às 7 e 17 
horas dos postos de Ponte Nova e Glicério. Foi realizada uma análise de freqüência a 
partir da série de vazões máximas anuais de cada posto, utilizando-se as distribuições 
Gumbel e Exponencial de dois parâmetros, a partir do método dos momentos. A 
descrição dessa metodologia é apresentada em diversos trabalhos, inclusive em 
“Cheia e Aproveitamentos Hidrelétricos – Kelman (1987)”. 
 
Para seleção da distribuição a ser empregada foi utilizada a recomendação descrita no 
“Guia para Cálculo de Cheia de Projeto de Vertedouro - MME/ELETROBRÀS (1987)” 
que indica a utilização da distribuição de Gumbel para séries com assimetria inferior a 
1,5 e da Exponencial para assimetrias superiores. Considerando a assimetria das 
séries selecionou-se a distribuição Gumbel. Na Tabela 2.2.10 são apresentadas as 
vazões ajustadas para cada posto. 
 

Tabela 2.2.10 - Estudo de freqüência de vazões máximas anuais  
em Glicério e Ponte Nova Distribuição Gumbel 

 

Fp(P) TR (anos) 
Vazões 
Glicério 
 (m3/s) 

Vazões 
Ponte Nova 

(m3/s) 

0,8 5 90,9 125,2 
0,9 10 106,6 155,2 

0,95 20 121,7 184,0 
0,98 50 141,2 221,3 
0,99 100 155,8 249,2 
0,995 200 170,4 277,0 
0,998 500 189,6 313,8 
0,999 1000 204,1 341,5 

0,9998 5000 237,8 405,9 
0,9999 10000 252,3 433,6 

 
As vazões máximas observadas nos postos de Glicério e Ponte Nova durante a cheia 
de janeiro de 2000, respectivamente 85,2 e 225,1m3/s, foram comparadas aos 
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resultados dos estudos de freqüência (Tabela 2.2.10), permitindo as seguintes 
conclusões:  
 
• A cheia observada em Glicério, estação situada no rio Turvo, está associada a 
um tempo de recorrência inferior a 5 anos, o que é consistente com os índices 
pluviométricos registrados nas estações localizadas na bacia e no seu entorno. 

• A cheia observada em Ponte Nova, no rio Pirapetinga está associada a um 
tempo de recorrência da ordem de 50 anos, o que é conflitante com os índices 
pluviométricos da ordem de 20 anos de recorrência, registrados nas estações 
localizadas na bacia e no seu entorno. Este fato pode ser explicado pelo. número 
reduzido de estações e pela inadequada distribuição espacial das mesmas. 
 
Estimativa das vazões de cheia nos rios Sesmaria, Bananal, Barra Mansa, Pirapetinga 
e Turvo 
 
As vazões de cheia ocorridas em janeiro de 2000 nos rios Sesmaria, Bananal, Barra 
Mansa, Pirapetinga e Turvo, foram determinadas utilizando-se o método do 
Hidrograma Unitário Triangular do Soil Conservation Service (SCS).  
 
No cálculo das vazões foram utilizados os dados de precipitação dos postos 
pluviográficos de Pedra Selada, Formoso e Bananal. Em cada posto, foram 
selecionadas as chuvas mais intensas no período de 1 a 3 de janeiro de 2000, 
considerando uma duração de temporal igual ao tempo de concentração de cada 
bacia analisada.  
 
Na bacia do rio Sesmaria, foram utilizados os dados de Formoso, única estação 
situada na bacia desse rio. Da mesma forma, para a bacia do rio Bananal foi utilizado 
o posto de Bananal. Com relação ao rio Barra Mansa, foram também utilizados os 
dados de Bananal, corrigidos através da relação entre a precipitação máxima diária 
das estações pluviométricas de Santana de Bonsucesso (140,2mm), situada no 
entorno da bacia, e Bananal (153,1mm). 
 
Nas bacias dos rios Turvo e Pirapetinga foram usados os dados da estação 
pluviográfica de Pedra Selada, corrigidos através das relações entre a chuva média 
em cada uma das bacias (85,4 e 148,1mm, respectivamente) e a chuva máxima diária 
observada neste posto (138,0mm). 
 
Para o cálculo da chuva média, foi utilizado o método de Thiessen para os postos 
situados em cada bacia analisada. Com relação à distribuição espacial da chuva, 
foram utilizadas as curvas de redução ponto-área desenvolvidas pela 
SERLA/SONDOTÉCNICA (1991) e apresentadas em “Procedimento para reavaliação 
das Vazões e Linhas d’Água para os Projetos de Macrodrenagem das Bacias” a partir 
do estudo dos temporais ocorridos no Rio de Janeiro em 1966 e 1967. A área de 
drenagem e o perfil do curso d'água foram levantados de mapas do IBGE na escala 
1:50.000. O tempo de concentração foi estimado pela fórmula de Kirpich.  
 
Para as diferentes características de tipo e uso do solo das bacias estudadas foram 
atribuídos valores do parâmetro Curva Número do SCS. As manchas de solo foram 
obtidas a partir do mapa temático de uso do solo, elaborado pelo Grupo Executivo 
para Recuperação e Obras de Emergência (GEROE). As áreas de cada sub-bacia 
com características semelhantes foram determinadas com o auxílio do sistema 
geográfico de informações ILWIS. O curva número resultante, apresentado na Tabela 
2.2.11, foi calculado através de média ponderada. No cálculo da precipitação efetiva 
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considerou-se que as precipitações antecedentes proporcionaram condições de 
umidade do solo muito elevadas, próximas da saturação. Desta forma, utilizou-se a 
correção proposta pelo Soil Conservation Service. 
 
As vazões de pico estimadas, referentes à cheia de janeiro de 2000, nos principais 
afluentes do rio Paraíba do Sul, no trecho entre a UHE de Funil e Barra Mansa, são 
apresentadas na Tabela 2.2.11.  
 

Tabela 2.2.11 - Vazões de pico estimadas para a cheia de janeiro de 2000 
 

Rio Área (km2) Curva Número (1) Vazões (m3/s) (2) 

Sesmaria 160,0 84 73,4 
Pirapetinga 238,0 83 188,4 

Turvo 409,4 85 117,1 
Bananal 515,0 84 404,3 

Barra Mansa 103,1 85 85,5 
(1) - condições antecedentes de solo praticamente saturado (2) - Vazões obtidas a partir da chuva ocorrida em 
jan/2000  
 
As vazões máximas observadas nos postos de Glicério, situado no rio Turvo e Ponte 
Nova, no rio Pirapetinga, respectivamente 85,2 e 225,1m3/s, foram comparadas aos 
valores calculados pelo método do HUT. Como a área de drenagem do posto de Ponte 
Nova é de 175km2 e a da bacia do Pirapetinga na foz é de 238km2, a vazão observada 
foi corrigida linearmente através da relação entre as áreas de drenagem, resultando no 
valor de 306m3/s na foz. 
 
Verifica-se, portanto, uma diferença de - 39% entre o valor calculado (188m3/s) e o 
observado corrigido (306m3/s) no rio Pirapetinga. Com relação ao rio Turvo, ocorreu 
um desvio de 37% entre o valor calculado (117,1m3/s) e o observado na estação de 
Glicério (85,2m3/s). 
 
Numa tentativa de aproximar os valores calculados dos observados, foram realizadas 
simulações do Hidrograma Unitário Triangular majorando-se o valor de CN, no caso do 
Pirapetinga, e reduzindo-se para o caso do Turvo. Os resultados são apresentados na 
Tabela 2.2.12. 
 

Tabela 2.2.12 - Vazões simuladas para outros valores de Curva Número 
 

Rio Área (km2) Curva Número Vazões (m3/s)  

Pirapetinga 238,0 94 305,5 
Turvo 409,4 81 87,6 

 
O valor de CN resultante para o rio Pirapetinga (CN=94) é extremamente elevado, 
incompatível com as características de uso do solo na bacia. O número reduzido de 
postos pluviométricos e/ou sua distribuição espacial inadequada, podem justificar essa 
inconsistência do parâmetro CN. Para o caso do rio Turvo, no entanto, o valor de CN 
resultante é bastante coerente com as características da bacia. 
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2.2.3 Conclusões 
 
Da mesma forma como verificado na maior parte das bacias brasileiras, a grande 
dificuldade encontrada para realização das análises hidrológicas, deveu-se à 
deficiência da rede hidrometeorológica existente. Será de fundamental importância, a 
implantação de postos pluviométricos distribuídos adequadamente ao longo de todas 
as sub-bacias e de postos fluviométricos na foz dos afluentes, visando a obtenção de 
dados que permitirão estudos hidrológicos mais consistentes na bacia do rio Paraíba 
do Sul. 
 
As últimas cheias evidenciaram sobretudo, alguns aspectos importantes que merecem 
ser destacados. Primeiramente, a capacidade das bacias incrementais compreendidas 
entre as cidades de Cruzeiro e de Queluz e entre a Usina de Funil e a cidade de Barra 
Mansa de gerar cheias do próprio rio Paraíba do Sul. Daí, a necessidade de implantar 
a rede telemétrica de monitoramento às diversas sub-bacias compreendidas nesses 
trechos, ampliando a rede existente e possibilitando o desenvolvimento de um sistema 
de previsão e alerta de cheias.  
 
Um outro aspecto importante, diz respeito ao relevante papel do reservatório de Funil 
no amortecimento das cheias formadas no trecho paulista da bacia. A afluência de 
2674m3/s, observada na manhã de 03 de janeiro foi totalmente absorvida pelo 
reservatório de Funil. Certamente uma situação catastrófica teria se configurado caso 
esta afluência acrescida da vazão da bacia incremental  atingisse as cidades de Barra 
Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí.  
 
 
2.3 Drenagem Urbana dos Municípios da Bacia 
 
A bacia do rio Paraíba do Sul vem, ao longo dos anos, passando por um contínuo 
processo de degradação, marcado por diversos impactos negativos, capazes de 
produzir alterações significativas no comportamento dos corpos hídricos, em situações 
normais e de cheias.  
 
Ações antrópicas como o desmatamento, o manejo inadequado da terra, os despejos 
in natura de efluentes domésticos e industriais, a ocupação desordenada do solo e das 
encostas, e as extrações descontroladas de areia, estão entre os principais fatores 
que contribuem para a intensificação do processo de assoreamento e de redução da 
capacidade de escoamento dos cursos d’ água. 
 
Uma caracterização dos trechos urbanos de alguns afluentes do rio Paraíba em 
situação mais crítica, no que diz respeito à ocorrência de inundações, foi objeto dos 
Programas de Investimentos dos Estados do Rio de Janeiro 
(LABHID/COPPE/UFRJ,1997 e 1998)6, Minas Gerais (LABHID/ COPPE/UFRJ,1999)7 
e São Paulo (Consórcio ICF-Kaiser-Logos,1999)8. 

                                                 
6 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 1997, Enchentes e Drenagem 

Urbana - Sub-Região A - Relatório PS-RE-27-R1 . In: Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul - RJ, Rio de Janeiro, dezembro. 
LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 1998, Enchentes e Drenagem 
Urbana - Sub-Região B - Relatório PS-RE-49-R0 . In: Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul - RJ, Rio de Janeiro, fevereiro. 
LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 1998, Enchentes e Drenagem 
Urbana - Sub-Região C - Relatório PS-RE-63-R0. In: Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul - RJ, Rio de Janeiro, junho. 
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As cheias associadas a inundações de centros urbanos, decorrentes do 
transbordamento das redes de drenagem, se configuram de 3 diferentes formas: 
 
- nos trechos finais dos cursos d’água sujeitos à influência dos níveis de cheia do rio 

Paraíba e de seus principais afluentes; 
 
- nos centros urbanos localizados no curso inferior de afluentes de médio porte, 

onde os hidrogramas de cheia que atingem as cidades já têm magnitude 
considerável, e os volumes escoados superam em muito a capacidade das 
calhas fluviais; 

 
- nas bacias eminentemente urbanas que apresentam sobretudo, problemas de 

insuficiência da seção de escoamento; reduções localizadas de seção, 
produzidas por travessias e ocupações ribeirinhas; invasões de calha, dentre 
outros.  

 
 
2.3.1 Porção Paulista da Bacia 
 
No trecho paulista, o DAEE - Regional de Taubaté vem propondo ao Governo do 
Estado de São Paulo a retomada do Programa de Controle de Cheias e Regularização 
de Ribeirões do Rio Paraíba do Sul. Em cidades como Guaratinguetá, Lorena, Jacareí, 
Cachoeira Paulista, entre outras, os problemas com inundações vêm se agravando em  
trechos urbanos de ribeirões afluentes do rio Paraíba, devido ao crescente aumento da 
ocupação das áreas marginais. As cheias desses cursos d’água são de curta duração, 
mas violentas, causando acentuados prejuízos materiais, e ameaça a vidas humanas. 
Barragens de controle de cheias têm sido estudadas, sendo 4 delas já executadas 
pelo DAEE, e desempenhando importante papel na defesa das cidades. Na Tabela 
2.3.1 são relacionadas barragens já construídas e outras já estudadas pelo DAEE que, 
certamente, deverão ser objeto de reavaliações e estudos mais aprofundados. 
 

Tabela 2.3.1 -  Barragens em Municípios Paulistas da Bacia do rio Paraíba do Sul 
 

Barragem/Curso d’Água Município Construída 
Ribeirão Tupi Jacareí Não 
Rio Una Taubaté Não 
Ribeirão dos Borba Pindamonhangaba Não 
Ribeirão da Chácara Aparecida Não 
Ribeirão dos Motas Guaratinguetá Sim 
Ribeirão São Gonçalo Guaratinguetá Não 
Ribeirão das Pedras Guaratinguetá Não 
Rio Piagui Lorena Sim 
Ribeirão Taboão Lorena Sim 
Ribeirão Lucrécia Lorena Sim 
Ribeirão Minhocas/Palmital Cachoeira Paulista Não 
Ribeirão Benfica Piquete Não 

 

                                                                                                                                               
7 

LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 1999, Programa de Investimentos de 
Minas Gerais - Drenagem Urbana - Relatório PPG-RE-017-R0. In: Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, dezembro. 

 
8 CONSÓRCIO ICF-KAISER-LOGOS, 1999, Concepção do Subprograma Estadual de Investimentos. In: Projeto Qualidade 

das Águas e Controle da Poluição Hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Relatório Final da Meta I, São Paulo. 
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Além dessas barragens, de acordo com o Relatório Final da Meta I - Concepção 
Programa Estadual de Investimentos (RT-01-001 – Rev.A), desenvolvido pelo 
Consórcio ICF-Kaiser-Logos (1999), grandes obras hidráulicas na bacia, como os 
reservatórios de Paraibuna/Paraitinga e Jaguari, a retificação do leito entre Caçapava 
e Cachoeira Paulista e a construção de diques marginais, com proteção de 18.500 ha 
dos 34.000 sujeitos às inundações, foram responsáveis pela redução dos níveis 
d’água do rio Paraíba e, conseqüentemente, dos níveis dos ribeirões por ele 
influenciados. 
 
A Figura 2.3.1 corresponde a uma reprodução do desenho de autoria do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), onde são 
representadas intervenções estudadas pelo referido órgão (implantadas ou não) 
visando o controle das inundações em centros urbanos e em áreas de várzea no 
estirão de Jacareí a Cachoeira Paulista. 
 
A Tabela 2.3.2, extraída de Consórcio ICF-Kaiser-Logos (1999), apresenta a relação9 
de municípios e bacias mais afetadas por enchentes, dentro de perímetros urbanos da 
porção paulista da bacia do rio Paraíba do Sul. 

 
Tabela 2.3.2 - Bacias de Drenagem por Município 

 
Município Bacia de Drenagem 

Aparecida Rib. Chácara; valas da Av. S. Afonso; Jardim Paraíba e Loteamento Iguaçu 
Arapeí Córrego Capitão Mor 
Areias Ribeirão Vermelho; rib. Lavapés 
Bananal Ribeirão Bananal; rib. Lavapés 
Caçapava Ribeirão Manoelito; rib. dos Mudos; rio Paraíba 
Cachoeira Paulista Córrego Moinho; rib. Minhocas 
Lagoinha Ribeirão Lagoinha 
Lavrinhas Vala do Mandi; rios Taboão e Paraíba 
Monteiro Lobato Rio Ferrão 
 Pindamonhangaba Ribeirão Curtume; rib. Ipiranga; rib. Tampanhão; córregos 1a 2a Água 
Piquete Ribeirão Piquete; córrego Araçá; e Santo Antônio; rib. Benfica 
Potim Vala Morada dos Parques 
Queluz Ribeirão Nova Queluz; Córrego da Figueira 
Roseira Rio Pirapitingui; rib. dos Pombos; rib. Roseira Velha 
Santa Branca Ribeirão do Asilo; rib. Barretos 
Cruzeiro Córrego Barrulha; rib. dos Lopes; Itigaçaba; Água Limpa; rio Paraíba 
Cunha Ribeirão Luiz da Silva e Bixiga; rib. Lavapés 
Guararema Ribeirão Guararema; Lambari; rio Paraíba 
Guaratinguetá Vale do Esperança; rib. S. Gonçalo; Mota e Guaratinguetá; rio Paraíba 
Jacareí Córrego do Turi: ICI; Paraíso; rib. Pellogia; rio Paraíba 
Jambeiro Ribeirão dos Francos 
São José do Barreiro Ribeirão do Asilo 
São José dos Campos Rio Buquira; rio Vidoca; rio Paraíba 
São Luiz do Paraitinga Rio Paraitinga 
Silveiras Ribeirão Silveiras; rib. Tijuca 
Taubaté Ribeirão Ana Rosa; córrego Judeu; Convento Velho; e José Raimundo 
Tremembé Córrego do Moinho Velho; córrego N. Sra. da Guia 
Santa Isabel Ribeirão Araraquara 

 

                                                 
9 Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul e Serra da 
Mantiqueira, ano 1995, do CBH -PSM. 
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A Cooperativa de Serviços, Pesquisas Tecnológicas e Industriais - CPTI (2000)10, por 
sua vez, concentrou esforços no diagnóstico de nove bacias de afluentes diretos do rio 
Paraíba do Sul, as quais abrangem os municípios paulistas relacionados na Tabela 
2.3.3 a seguir. 
 

Tabela 2.3.3 – Bacias consideradas pelo CPTI 
 

Municípios Bacias Estudadas 
Jacareí Córrego Turi 
São José dos Campos Rio Pararangaba e ribeirão Vermelho 
Taubaté Ribeirões do Pinhão e do Judeu 
Guaratinguetá Ribeirão Guaratinguetá 
Pindamonhangaba, Tremembé e Taubaté Rio Una 
Tremembé  Ribeirão Judeu 
Piquete, Cachoeira Paulista e Cruzeiro Ribeirão Piquete 

 
A adoção dessas nove bacias como unidades de análise dos usos e planejamento das 
ações relativas à utilização dos recursos hídricos é resultante de uma hierarquização 
de um total de 139 afluentes analisados na porção paulista da bacia, priorizados 
segundo o grau de criticidade de seus usos e de suas bacias. 
 
Essa abordagem, a de concentrar esforços em algumas bacias, embora represente 
mais de 20% da área total, permitiu um detalhado levantamento em cada uma delas, e 
um diálogo profícuo com os diferentes atores envolvidos com a questão do uso da 
água do rio Paraíba do Sul e seus afluentes. 
 
O documento observa que alguns dos cursos d'água que pertencem a essas bacias 
funcionam como verdadeiras valas de esgotos a céu aberto, com ocorrência de 
transbordamentos na estação chuvosa, alagando alguns pontos da cidade. Além 
disso, em determinados locais foram identificadas áreas classificadas como solo 
exposto, resultantes do manejo inadequado do solo durante os diversos ciclos 
econômicos. O relatório conclui que a recuperação dessas áreas merece prioridade de 
forma a não comprometer os mananciais da região. 
 
Dentre as metas de curto prazo recomendadas por CPTI (2000), cabe relacionar a 
necessidade de compatibilização do ribeirão Turi ao ambiente urbano de Jacareí pela 
eliminação de pontos de transbordamento e a diminuição das vazões de enchente do 
ribeirão Araraquara (afluente do Jaguari) na cidade de Santa Isabel. 
 
 
2.3.2 Porção Fluminense da Bacia 
 
Coube à equipe do Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ o estudo sobre a 
drenagem dos centros urbanos fluminenses da bacia. Nas visitas de campo efetuadas, 
pôde-se observar que essas áreas apresentam um nível elevado de ocupação das 
margens de rios e córregos; com construções ribeirinhas limitando a calha dos rios nos 
estirões mais urbanizados.  
 
Além da análise sobre o comportamento da drenagem, foram desenvolvidos estudos 
preliminares de concepção e anteprojetos, com a finalidade de se obter uma 

                                                 
10 CPTI (Cooperativa de Serviços, Pesquisas Tecnológicas e Industriais), 2000, Planos de Bacia – UGRHI 1 –  Serra 

da Mantiqueira e UGRHI 2 – Paraíba do Sul. São Paulo. 
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estimativa dos custos necessários para a recuperação de trechos urbanos de cursos 
d’água que apresentavam grande susceptibilidade aos processos de inundação. 
 
É importante salientar  que as intervenções de natureza estrutural concebidas, via de 
regra, corresponderam a canalizações e dragagens em trechos urbanos. É necessário, 
entretanto, que essas intervenções estruturais, sejam reavaliadas no contexto de uma 
visão integrada da bacia, à luz de uma abordagem que priorize as ações não 
estruturais, considerando os aspectos relacionados à prevenção de enchentes 
urbanas, tal como mencionado no documento aprovado no Simpósio da ABRH - 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos de 1995, intitulado “Carta de Recife”. 
 
Na Tabela 2.3.4 a seguir, são relacionados os municípios e os cursos d'água do 
estirão fluminense do rio Paraíba, considerados nas estimativas de custo do 
componente “Drenagem Urbana” do Programa de Investimentos (PQA-RJ). 
 

Tabela 2.3.4 – Cursos d’Água com Intervenções no Trecho Fluminense 
 

Município Curso d’Água 
Itatiaia Rio Santo Antônio 
Resende Canais Periférico, Central/Ribeirão Preto 
Barra Mansa Rios Barra Mansa e  Bananal 
Volta Redonda  Ribeirão Brandão 
Barra do Piraí Talvegue do Horto 
Vassouras Rio das Pedras 
Mendes Rio Sacra-Família, córregos São Marcos e do Pavão 
Paraíba do Sul Ribeirão do Lucas 
Três Rios Córregos Puris, S. Sebastião e Vila Isabel 
Cantagalo Córrego Lavrinhas 
Cordeiro Rio Macuco 
Petrópolis Rio Quitandinha 
Teresópolis Rio Meudon 
Campos dos Goytacazes Canal Macaé-Campos, canais/valões diversos, dique da 

margem direita do Paraíba  
Itaperuna Valão da Vinhosa 

 
A título de ilustração são apresentadas as manchas de inundação correspondentes às 
cheias anual e de jan/1997 para o rio Santo Antônio e Ribeirão Brandão (Figuras 2.3.2 
e 2.3.5) e às cheias de jan/1997 e jan/2000 para os rios Bananal e Barra Mansa 
(Figuras 2.3.3 e 2.3.4). 
 
Dentre as bacias estudadas, a do ribeirão Brandão em Volta Redonda, contribuinte 
pela margem direita do rio Paraíba do Sul, teve seus estudos aprofundados. Tanto o 
Brandão quanto o seu afluente o córrego Cachoeirinha foram responsáveis pelas 
inundações ocorridas na região central de Volta Redonda durante as fortes chuvas 
que ocorreram, especificamente na bacia, em janeiro de 1997 e de 1999.  
 
No ano de 2000 foi feita uma avaliação do desempenho de uma barragem para 
controle de cheias do ribeirão Brandão e de um conjunto de intervenções corretivas 
em sua calha no estirão urbano. Esse estudo, desenvolvido pelo Laboratório de 
Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente no âmbito do Projeto Preparatório para o 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, intitulado ”Diagnóstico e 
Proposta de Melhoria do Sistema de Drenagem do Rio Brandão em Volta Redonda" – 
PPG-RE-36-R0 revelou boa eficiência da barragem na laminação de cheias com 
recorrência estimada em 20 anos. Entretanto, as vazões geradas pela bacia 
incremental que se estende da barragem à região central da cidade são suficientes 
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para gerar inundações. Os estirões urbanos dos rios Brandão e Cachoeirinha não são 
capazes de suportar sequer, vazões com recorrência da ordem de 5 anos. 
 
Em vista disso, os estudos concluíram que a implantação da barragem deveria ser 
precedida de ações corretivas no estirão fluvial urbano, que assegurassem a livre 
passagem de cheias com período de retorno de, no mínimo, 10 anos de recorrência.  
 
Propostas para melhoria do sistema de drenagem do Rio Brandão na cidade de Volta 
Redonda encontram-se relacionadas no referido estudo.  
 
 
2.3.3 Porção Mineira da Bacia 
 
O Programa de Investimentos referente à porção do estado de Minas Gerais procurou 
identificar as bacias de drenagem mais problemáticas nos trechos urbanos dos 
municípios mineiros selecionados, caracterizar as áreas potencialmente inundáveis, e 
a partir daí, fazer uma avaliação dos investimentos necessários nos trechos urbanos 
para reduzir a freqüência das inundações. 
 
No conjunto de 10 municípios abrangidos pelo programa, quais sejam, aqueles com 
população superior a 15.000 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 1991, foram 
identificados em 5 deles, cursos d’água apresentando maior criticidade em relação aos 
problemas com inundações de centros urbanos, como pode ser visto na Tabela 2.3.5. 
 

Tabela 2.3.5 - Cursos d’água com Intervenções no Trecho Mineiro 
 

Município Curso d’água 
Além Paraíba Ribeirão Limoeiro e braço do rio Paraíba do Sul 
Cataguases Córregos Lava-pés e Romualdinho 
Juiz de Fora Córregos Yung, Tapera e Santa Luzia 
Leopoldina Córregos Feijão Cru e Santa Luzia 
Santos Dumont Ribeirão da Posse 

 
Os totais de investimentos em drenagem urbana previstos à época dos PQA’s, 
corrigidos para o mês de agosto/2002 são apresentados na Tabela 2.3.6. 
 

Tabela 2.3.6 – Investimentos em Drenagem Urbana Previstos nos PQA’s 
 

Enchentes e Drenagem Urbana Custo Estimado (R$ 1.000) 
São Paulo 145.857,00 
Minas Gerais 59.492,00 
Rio de Janeiro 147.844,00 
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2.4 Cobertura Florestal e Vulnerabilidade à Erosão 
 
As condições de cobertura florestal e de vulnerabilidade à erosão estão diretamente 
relacionadas aos problemas de inundação nos perímetros urbanos da bacia do rio 
Paraíba do Sul. Essas condições foram identificadas em uma escala regional e estão 
descritas e ilustradas em mapas, tabelas e gráficos no relatório PGRH-010-RE-R0, 
Volume 811. Neste item, foi incorporada uma síntese do referido documento, com 
enfoque nas sub-bacias de maior importância para o controle de inundações em áreas 
urbanas. 
 
 
2.4.1 Situação Geral da Bacia do Paraíba do Sul 
 
A bacia do rio Paraíba do Sul, até o século XVIII, era coberta por florestas na maior 
parte de seu território. A expansão das monoculturas de café no século XIX deu início 
a um processo de ocupação e uso do solo que reduziu a cobertura florestal a cerca de 
11% de sua extensão original. As condições de relevo (com grandes elevações e 
fortes declividades), de solos (com acentuada erodibilidade natural) e de clima (com 
chuvas intensas nos meses mais quentes), determinaram a rápida evolução de 
processos erosivos na bacia, que geram grandes quantidades de sedimentos para os 
cursos d’água.  
 
Atualmente, os campos/pastagens predominam no território da bacia, a maior parte 
em avançado processo de degradação por queimadas e erosão, especialmente nas 
áreas de ocorrência de solos profundos em relevo acidentado, onde se observa uma 
expressiva quantidade de ravinas e voçorocas. A Figura 2.4.1, a seguir, exibe a 
extensão e as proporções entre as principais formas de vegetação e uso do solo na 
bacia, por estado. 
 
A vulnerabilidade à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul foi avaliada a partir de uma 
análise integrada entre os fatores relevo e solos, primeiramente, identificando-se as 
condições de vulnerabilidade do meio físico. Em seguida, o resultado desta primeira 
integração temática foi sobreposto às condições atuais de cobertura vegetal e uso do 
solo. O mapa final resultante representa, portanto, a vulnerabilidade atual à erosão e 
que pode ser modificada com a recuperação da cobertura florestal nas áreas onde o 
meio físico é mais vulnerável e com a adequação das formas de uso do solo à sua 
capacidade de suporte. Por outro lado, a vulnerabilidade à erosão também pode ser 
agravada se as florestas remanescentes forem destruídas e se forem mantidas as 
formas atuais de uso do solo, sem técnicas conservacionistas e com freqüentes 
queimadas. 
 
No intuito de obter uma quantificação por sub-bacia das áreas cobertas com florestas 
e das classes de vulnerabilidade à erosão, a bacia do Paraíba do Sul foi subdividida 
em sub-bacias com área mínima de 200km² (ou 20.000 hectares)12. As sub-bacias 
com menos de 200km² foram agrupadas em grandes trechos ao longo do rio Paraíba 
do Sul e de seus maiores afluentes. 

                                                 
11 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 2002, Plano de Recursos 

Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul – Proposta para a Criação de Áreas 
Sujeitas à Restrição de Uso, com vistas à Proteção dos Recursos Hídricos - Relatório PGRH-RE-010-R0 – vol. 8. In: 
Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, setembro. 

12 Subdivisões abaixo deste limite de área seriam incompatíveis com a escala de mapeamento e estariam sujeitas a 
uma margem maior de erro cartográfico, tendo em vista que, devido à grande dimensão da bacia, os limites das sub-
bacias foram definidos pela rede de drenagem e não pela topografia. 
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Figura 2.4.1 - Distribuição das principais formas de vegetação e uso do solo na bacia do 

rio Paraíba do Sul, por estados (área em hectares) 
 
Para facilitar a visualização e a análise da distribuição de florestas e de classes de 
vulnerabilidade à erosão ao longo da bacia, as sub-bacias foram agrupadas por trecho 
do rio Paraíba do Sul, de montante para jusante. Dessa forma, pode-se ter uma idéias 
do comprometimento “acumulado” à qualidade das águas do rio Paraíba do Sul e seus 
principais afluentes, quanto ao aporte de sedimentos oriundos da degradação por 
erosão. Os limites entre os trechos foram estabelecidos a jusante da desembocadura 
de afluentes de grande porte e próximos a grandes barragens. Foram, assim, definidos 
seis trechos, com suas respectivas sub-bacias: 
 
Trecho 1 – Sub-bacias formadoras, Paraibuna/Paraitinga; 
Trecho 2 – Trecho Paulista, entre as barragens de Paraitinga/Paraibuna e Funil 
Trecho 3 – Entre as barragens de Funil e Santa Cecília 
Trecho 4 – Entre a barragem de Santa Cecília e Três Rios, a jusante da confluência    
Trecho 5 – Entre Três Rios e Itaocara, a jusante da foz do rio Pomba 
Trecho 6 – Entre Itaocara e a Foz do Paraíba do Sul 
 
Para a avaliação da cobertura florestal, considerou-se o percentual mínimo exigido 
pelo Código Florestal para a manutenção de reserva legal13 na região Sudeste – 20% - 
como limite abaixo do qual o nível de proteção das bacias dado pela cobertura florestal 
torna-se mais crítico. Para a vulnerabilidade à erosão, considerou-se apenas as 
classes de vulnerabilidade muito alta e alta como mais críticas, embora grande parte 
das terras na classe de média vulnerabilidade apresente avançados processos de 
erosão.  

                                                 
13 Reserva legal é a área que deve ser mantida com cobertura florestal (ou outra forma de vegetação natural), em no 
mínimo 20% da propriedade rural, além das áreas destinadas à preservação permanente. Na reserva legal é permitido 
o uso sustentado da floresta e proibido o corte raso (Lei 4771/65). 
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Na Tabela 2.4.1 estão resumidas as condições de cobertura florestal (percentual 
existente e déficits para atingir 20%) em cada Trecho. E na Tabela 2.4.2 estão 
resumidas as condições mais críticas de vulnerabilidade à erosão, com os valores 
acumulados, de montante para jusante. A Figura 2.4.2 demonstra as proporções entre 
os trechos para cada aspecto analisado, de modo cumulativo. Ressalta-se que as 
terras que estão na classe de muito alta vulnerabilidade atual à erosão estão 
completamente desprovidas de cobertura arbórea, seja de florestas, de vegetação 
secundária (capoeiras) ou de reflorestamentos (plantios arbóreos homogêneos). Em 
partes das terras na classe de alta vulnerabilidade podem existir capoeiras ou 
reflorestamentos, porém em condições de meio físico inadequadas, nas quais deveria 
ser mantida a cobertura florestal.  
 

Tabela 2.4.1 - Cobertura Florestal na Bacia do Paraíba do Sul, 
Total dos Trechos e Acumulada 

 
Cob. Florestal C F acumulada Déficit 

acumulado TRECHOS 
Área do 

trecho (ha) Área (ha) % Área (ha) % 

Déficit 
p/20% área (ha) % 

1. Paraitinga/Paraibuna 425.420 58.432 14 58.432 10 31.275 31.275 5 
2. Paulista até Funil 857.448 132.192 15 190.624 32 51.438 82.713 14 
3. Funil – Santa Cecília 486.432 96.432 20 287.056 48 19.604 102.317 18 
4. Santa Cecília - Três Rios 1.237.260 137.172 11 424.228 70 132.848 235.165 40 
5. Três Rios - Itaocara 1.292.212 65.192 5 489.420 81 193.250 428.415 73 
6. Itaocara - Foz 1.248.676 114.116 9 603.536 100 154.652 583.067 100 
TOTAL DA BACIA PBSUL 5.547.448 603.536 11 603.536 100 583.070 583.070 100 

 
Tabela 2.4.2 - Vulnerabilidade Atual à Erosão na Bacia do Paraíba do Sul, 

Total dos Trechos e Acumulada 
 

Área acum. Vuln. atual à 
erosão 

Vulnerab. acumulada 
TRECHOS 

Área do 
trecho 

(ha) hectares % Muito alta Alta Muito alta % Alta % 
1. Paraitinga/Paraibuna 425.420 425.420 8 84.336 103.740 84.336 35 103.740 13 
2. Paulista até Funil 857.448 1.282.868 23 17.460 149.088 101.796 42 252.828 31 
3. Funil – Santa Cecília 486.432 1.769.300 32 69.184 49.792 170.980 71 302.620 37 
4. Sta Cecília - Três Rios 1.237.260 3.006.560 54 16.848 139.336 187.828 77 441.956 55 
5. Três Rios - Itaocara 1.292.212 4.298.772 77 24.980 166.056 212.808 88 608.012 75 
6. Itaocara - Foz 1.248.676 5.547.448 100 29.556 202.456 242.364 100 810.468 100 
TOTAL DA BACIA 
PBSUL 5.547.448 5.547.448 100 242.364 810.468 242.364 100 810.468 100 

 
Observa-se que a maior parte (71%) das terras com muito alta vulnerabilidade atual à 
erosão ocorre nos três primeiros trechos, embora estes ocupem apenas 32% da área 
total da bacia e disponham de 50% do total de florestas remanescentes. Nos Trechos 
2 e 3 observa-se também a maior intensidade de ocupação e uso urbano-industrial da 
bacia, concentrada em áreas próximas ou marginais ao rio Paraíba do Sul. No trecho 
paulista, destacam-se as cidades de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com maior número de habitantes. E, no trecho 
fluminense, as cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda.  
 
Verifica-se que a drenagem e a qualidade das águas nesses perímetros urbanos estão 
sob influência dos processos de degradação ambiental resultantes da escassez de 
florestas e das formas inadequadas de uso, tanto rurais como urbanas e industriais, 
especialmente agravadas nas áreas que estão na classe de muito alta vulnerabilidade.  
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O déficit de cobertura florestal no somatório dos três primeiros trechos é de apenas 
18% da área mínima de florestas que deveria existir na bacia do Paraíba do Sul (para 
o parâmetro de 20% de Reserva Legal). Porém, além de ser uma área muito grande 
(mais de 100.000 hectares), ainda está muito aquém do total de terras na classe de 
muito alta vulnerabilidade à erosão destes primeiros trechos (171.000 hectares).  
 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Vuln Alta 

Vuln Muito alta 

Déficit de Florestas

Paraitinga/Paraibuna

Paulista até Funil

Funil - Sta Cecília

Sta Cecília - Três Rios

Três Rios - Itaocara

Itaocara - Foz

 
Figura 2.4.2 - Área (ha) necessária para suprir o déficit de cobertura florestal e área 

ocupada por cada classe de vulnerabilidade à erosão nos trechos,  
de montante para jusante 

 
Os Trechos 4, 5 e 6 apresentam os maiores déficits de cobertura florestal da bacia do 
Paraíba do Sul, principalmente o Trecho 5, onde está a maior e mais desmatada sub-
bacia, a do rio Pomba, com apenas 3% de cobertura florestal. Nos Trechos 4 e 6, no 
entanto, ocorrem algumas das poucas sub-bacias com os maiores percentuais de 
florestas (acima de 20%) – Piabanha e Dois Rios (na Região Serrana, RJ). Tal como 
no Trecho 1, essas sub-bacias mais florestadas situam-se nas condições mais 
restritivas de relevo e solos, para as quais a cobertura florestal existente não protege 
satisfatoriamente contra a erosão.  
 
A avaliação ponderada entre os dois aspectos (percentual de cobertura florestal e 
ocorrência de terras nas classes de muito alta e alta vulnerabilidade à erosão) permite 
identificar níveis de criticidade ambiental para as sub-bacias e trechos, distinguindo-se 
das demais as situações onde percentuais de cobertura florestal acima de 20% não 
são suficientes para a proteção das respectivas sub-bacias (ou conjunto de sub-
bacias) contra os efeitos da erosão e apontando os respectivos déficits de cobertura 
florestal para atingir 20% de cada trecho/sub-bacias.  
 
Combinando, portanto, os dois aspectos analisados (cobertura florestal e erosão), é 
possível definir quatro categorias de criticidade ambiental para a bacia do rio Paraíba 
do Sul.  
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A Categoria 1 reúne as sub-bacias com a situação ambiental mais crítica - terras na 
classe de muito alta vulnerabilidade atual à erosão e cobertura florestal inferior a 20%, 
apresentando também 63% das terras na classe de alta vulnerabilidade atual à 
erosão. São 17 sub-bacias com mais de 200km² e todos os conjuntos de sub-bacias 
menores. 
 
A Categoria 2 compreende um conjunto de 11 (onze) sub-bacias que apresentam 
percentual de cobertura florestal superior a 20% e terras na classe de muito alta 
vulnerabilidade atual à erosão. Ou seja, a cobertura florestal existente não é 
satisfatória para a proteção das terras onde as condições de relevo e solos 
determinam maior vulnerabilidade do meio físico à erosão.  
 
A Categoria 3 reúne 39 sub-bacias que não têm terras na classe de muito alta 
vulnerabilidade, mas o percentual de cobertura florestal está abaixo de 20%, com 
algumas sub-bacias totalmente desprovidas de florestas, e quase todas apresentam 
terras na classe de alta vulnerabilidade atual à erosão.  
 
E, na Categoria 4, estão as poucas sub-bacias em condições ambientais menos 
críticas – que têm cobertura florestal superior a 20% e não têm terras na classe de 
muito alta vulnerabilidade. Porém, as condições não são completamente satisfatórias, 
visto que existem terras na classe de alta vulnerabilidade à erosão. Ou seja, a 
cobertura florestal existente e as formas de uso do solo não estão completamente 
adequadas à proteção dessas terras onde o meio físico (relevo e solos, associados) 
apresenta alta vulnerabilidade à erosão. 
 
Na Tabela 2.4.3 apresenta-se a extensão total de terras ocupadas em cada categoria 
de criticidade e os respectivos déficits de cobertura florestal para as que têm menos de 
20%. A Figura 2.4.3 ilustra as proporções de cada aspecto entre as categorias. E na 
Tabela 2.4.4 observa-se em que categorias de criticidade estão localizadas as 
principais cidades da bacia. 
 

Tabela 2.4.3 - Categorias de Criticidade Ambiental das sub-bacias 
 

Vulnerab. à Erosão 
(Ha) Cobertura Florestal Categoria 

de 
Critic. 

Parâmetros de 
Criticidade 

Área Total 
(Ha) MA A área (ha) % 

Déficit para 
20% 

de CF (Ha) 

1 Vuln MA e CF < 
20% 

2.885.380 172.308 509.820 245.776 8,5 331.300 

2 Vuln MA e CF > 
20% 

694.264 70.056 143.392 209.092 30,1 0 

3 Vuln A e CF < 20% 1.800.968 0 126.376 108.424 6,0 251.770 
4 Vuln A e CF > 20% 166.836 0 30.880 40.244 24,1 0 

 TOTAIS 5.547.448 242.364 810.468 603.536 10,9 583.070 

Vuln MA – vulnerab. atual à erosão muito alta; Vuln A – vulnerab. atual à erosão alta; CF – cobertura 
florestal 
 
A tabela completa, com as categorias de criticidade e a distribuição por sub-bacia (em 
hectares) de florestas e de classes de vulnerabilidade à erosão, agrupadas por 
trechos, de montante para jusante ao longo do rio Paraíba do Sul, bem como o mapa 
de criticidade, podem ser vistos no relatório PGRH-010-RE-R0, Volume 8 (Propostas 
para Criação de Áreas Sujeitas à Restrição de Uso). 
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Figura 2.4.3 - Categorias de Criticidade e respectivas condições de vulnerabilidade atual 

à erosão, cobertura florestal atual e déficits para 20% (áreas em ha) 
 
 

Tabela 2.4.4 -  Principais cidades, por Categoria de Criticidade Ambiental 
 

Categ. 
de 

Critic. 
Parâmetros De 

Criticidade 
Principais Núcleos Urbanos 

(cidades com  mais de 15000 hab) 

1 Vuln MA e CF < 
20% 

Taubaté, Tremembé, Cach Paulista, Aparecida, Guara, Jacareí, S J 
Campos, Pinda, B Mansa, V Redonda, B Piraí, Itatiaia, Resende, 
Vassouras, Par do Sul, Três Rios, S J Nepomuceno, Cataguases, S A 
Pádua, Miracema, Além Paraíba, Itaperuna, S Fidélis, Campos, S J da 
Barra 

2 Vuln MA e CF > 
20% 

Cruzeiro, Resende, Mendes, Barra do Piraí, Petrópolis/Cascatinha, 
Teresópolis  
N Friburgo/CPaulino e Cordeiro/Cantagalo 

3 Vuln A e CF < 
20% 

Santa Isabel, Valença, Juiz de Fora, Leopoldina, Ubá, Visc Rio Branco,  
Santos Dumont, Muriaé, Carangola 

4 Vuln A e CF > 
20%  São José dos Campos  

 
 
2.4.2  Situação das Áreas Prioritárias para Controle de Inundações 
 
Das bacias consideradas prioritárias para este Plano de Controle de Inundações, 
somente as bacias dos rios Piquete (Passa-Vinte), Bananal, Piraí, Piabanha e Ubá 
(Figura 2.1.6) foram individualizadas neste estudo, por terem área superior a 200km². 
As demais fazem parte de conjuntos de sub-bacias com menos de 200km² e, portanto, 
não é possível identificar os quantitativos relativos à cobertura florestal e 
vulnerabilidade à erosão das mesmas.  
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Com relação às cinco bacias maiores, a situação de cada uma identificada no estudo 
de restrição de usos é a seguinte:  
 
• Rio Piquete 
 
Este rio abastece a cidade do mesmo nome e deságua no ribeirão Passa-Vinte, 
afluente do rio Paraíba do Sul pela margem esquerda e principal manancial da cidade 
de Cruzeiro (SP). 
 
A bacia apresenta o melhor percentual de cobertura florestal (39,6%) entre todas as 
sub-bacias do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul, incluindo aquelas do Trecho 
1. No entanto, observa-se também que esta sub-bacia apresenta um percentual 
significativo (47%) de terras cuja a condição do meio físico (relevo e solos) configura 
vulnerabilidade muito alta à erosão, das quais cerca de 3.400ha estão desprotegidos. 
Ou seja, deve-se dar prioridade à proteção das florestas existentes hoje nesta sub-
bacia, bem como deve-se avaliar a necessidade de recomposição das terras com 
muito alta vulnerabilidade à erosão. Ressalta-se que as florestas desta sub-bacia 
estão inseridas nos limites da APA da Serra da Mantiqueira e uma pequena parte, 
sobreposta, na APA do Paraíba do Sul. 
 
Ressalta-se ainda que esta bacia foi considerada prioritária no Plano de Bacia do 
trecho paulista, para a qual prevê, como metas de curto prazo: a) Manter a qualidade 
da água do Córrego da Tabuleta, para abastecimento urbano de Piquete; b) Manter a 
qualidade da água dos ribeirões Batedor e Passa-Vinte para abastecimento de 
Cruzeiro; e c) Assegurar a qualidade da água no rio Piquete/Imbaú para irrigação das 
várzeas. 
 
• Bacia do Rio Bananal 
 
Esta sub-bacia apresenta uma área significativa de florestas em suas cabeceiras, 
embora com percentual ainda insuficiente para o exigido por lei, devendo-se promover 
a recomposição florestal em uma área de no mínimo 2.600ha. A vulnerabilidade à 
erosão ocorre, no entanto, em uma área muito superior e revela-se em intensos 
processos de voçorocamento, com grande aporte de sedimentos para o curso 
principal.  
 
Destaca-se que o rio Bananal deságua na cidade de Barra Mansa e é um dos 
mananciais do sistema de abastecimento local. A recomposição das APPs, 
principalmente no curso inferior do rio, deve ser considerada prioritária, em especial 
visando ao controle da ocupação das margens e dos problemas associados à 
inundação do leito. Estima-se que cerca de 2.500 pessoas são diretamente atingidas 
nas cheias anuais do rio Bananal, em Barra Mansa. 
 
• Bacia do Rio Piraí 
 
Esta é a maior sub-bacia do Trecho 3 e a mais complexa, tendo em vista as alterações 
hidráulicas e ambientais causadas pelo Sistema LIGHT. Observa-se que há uma 
extensa área de florestas (33,4% de seu território), concentradas no curso superior 
desta sub-bacia, uma parte menor no município de Bananal (SP) e o restante no 
município de Rio Claro (RJ).  
 
No entanto, a região da bacia onde as condições de relevo e solos apresentam-se 
mais críticas, determinando uma grande área com muito alta vulnerabilidade à erosão, 
está praticamente desprovida de florestas, coberta em maior parte por 
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campos/pastagens, onde ocorrem queimadas freqüentes. O resultado percebe-se na 
cor da água dos reservatórios: melhor em Lajes, onde a bacia de drenagem está 
protegida pelas florestas e bem turva nos reservatórios de Santana e Vigário, que, 
além da pouca proteção no entorno, recebem as águas do Paraíba do Sul com a carga 
de sedimentos de montante de Santa Cecília. 
 
Na região com muito alta vulnerabilidade à erosão, encontra-se o município de 
Mendes, onde ocorrem intensos processo erosivos, com inúmeras áreas de risco de 
deslizamentos de encostas. Esse município deve ser considerado prioritário para a 
recuperação florestal na bacia do rio Piraí, tendo em vista que a cidade de Mendes, 
além das áreas de risco que apresenta, faz uso das águas da bacia do Piraí para 
abastecimento. 
 
Outra área prioritária à restrição de uso e à recuperação ambiental nesta sub-bacia, 
além do entorno dos reservatórios e da região de Mendes, é a faixa marginal do rio 
Piraí a jusante da barragem de Santana, na cidade de Barra do Piraí, onde a 
ocupação urbana se expande pelo leito de inundação do rio. Observa-se ainda que a 
cidade de Barra do Piraí também tem no rio Piraí um de seus pontos de captação para 
abastecimento. 
 
• Bacia do Rio Piabanha 
 
A bacia do rio Piabanha apresenta uma das melhores situações de cobertura florestal 
de toda a bacia do rio Paraíba do Sul, ao mesmo tempo que encontra-se também 
entre as áreas mais críticas quanto às condições determinadas pelo meio físico (relevo 
e solos), com uma área total de 54.360ha de muito alta vulnerabilidade do meio físico 
à erosão. Embora as florestas cubram cerca de 30% da sub-bacia e as capoeiras 
cubram 35% do restante, com o intenso processo de ocupação e uso do solo que vem 
ocorrendo nos últimos anos na região, cerca de 6.600ha estão desprotegidos, 
representando áreas de alto risco de erosão.  
 
Grande parte desses 6.600ha de muito alta vulnerabilidade atual à erosão situa-se no 
perímetro urbano e entorno de Petrópolis, cidade com mais de 240 mil habitantes e 
onde ocorrem várias áreas de risco de deslizamentos, por intensa ocupação irregular 
das encostas. 
 
Na sub-bacia do rio Paquequer, onde situa-se a cidade de Teresópolis, com cerca de 
110 mil habitantes, registram-se apenas 12ha com muito alta vulnerabilidade atual à 
erosão e 1.400ha com alta vulnerabilidade, que, em maior parte, estão fora do 
perímetro urbano. No entanto, essa cidade apresenta os mesmos problemas com 
áreas de risco nas encostas ocupadas irregularmente. Vale lembrar que, na escala 
dos mapas utilizados, as áreas urbanas ocupam uma extensão relativamente 
pequena. Para que se possa identificar áreas de risco no perímetro urbano, onde a 
ocupação humana por unidade de área deve ser considerada em termos de m² e não 
hectare, a escala deve ser ao menos 10 vezes maior do que a do mapa de vegetação 
e uso do solo utilizado. 
 
Além da instabilidade das encostas, o crescimento das cidades de Teresópolis e de 
Petrópolis representa riscos de inundação nas margens dos rios e de deterioração dos 
mananciais de abastecimento. Nos estudos do PQA-RJ estimou-se que as cheias 
anuais no Quitandinha, em Petrópolis, atingem diretamente uma população de 1.000 
habitantes e no Meudon, em Teresópolis, as cheias anuais atingem 1.500 pessoas. A 
qualidade da água do rio Piabanha está entre as piores de toda a bacia do Paraíba do 
Sul. Não há tratamento dos esgotos das cidades e as vazões naturais deste rio são 
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muito baixas para a diluição das cargas de efluentes lançadas, resultando em altos 
índices de violação do padrão CONAMA (66% para OD e 82% para DBO). O sistema 
de abastecimento de Petrópolis utiliza pequenos afluentes do Piabanha, no curso 
superior, cujas bacias estão ameaçadas pelo avanço da ocupação.  
 
A cidade de Teresópolis utiliza o rio Preto como principal manancial de abastecimento 
e ainda alguns afluentes das cabeceiras do Paquequer e do Preto. A sub-bacia do rio 
Preto apresenta a maior área ocupada pela classe de muito alta vulnerabilidade atual 
à erosão de toda a bacia do Piabanha. São cerca de 3.700ha de terras sujeitas a 
intensos processos erosivos, situadas no curso superior da bacia e em uma extensa 
área da porção inferior, na bacia direta de drenagem para a Represa Morro Grande, 
que fica entre os municípios de Areal e São José do Vale do Rio Preto, próxima à 
confluência deste rio com o Piabanha. A carga de sedimentos carreados para o rio 
Preto pode ser avaliada pelo nível de assoreamento do reservatório, que já perdeu 
mais de 50% da capacidade de armazenamento, segundo estudos realizados pelo 
DRM-RJ para a CERJ. 
 
Para os propósitos de restrição de uso, observa-se que a bacia do Piabanha, 
especialmente no curso superior do próprio rio e de seu afluente Paquequer, deve 
receber prioridade máxima na proteção das florestas, na recuperação de áreas 
degradadas e no planejamento e controle do parcelamento do solo urbano. O 
crescimento das cidades deve ser controlado com o máximo rigor, especialmente em 
Petrópolis, pela curta distância e facilidade de acesso à cidade do Rio de Janeiro. 
Ocupações inadequadas de encostas e calhas de rios devem ser avaliadas 
cuidadosamente, verificando-se a viabilidade de relocações em alguns casos. 
 
• Bacia do Ribeirão Ubá 
 
O rio Ubá é afluente do rio Xopotó, um dos formadores do rio Pomba, maior afluente 
do rio Paraíba do Sul. A sub-bacia do rio Xopotó apresenta um conjunto de fatores que 
a tornam prioritária a investimentos em recuperação e proteção ambiental, visando 
reduzir as violações às restrições ambientais - apresenta mais de 11.000ha na classe 
de alta vulnerabilidade à erosão, dispõe de somente 1% de florestas e 4% de 
capoeiras, a atividade agrícola ainda é expressiva (embora em declínio) e abriga duas 
das maiores cidades da parte mineira da bacia do Paraíba do Sul - Visconde de Rio 
Branco e Ubá.  
 
A cidade de Ubá é a terceira maior do trecho mineiro (depois de Juiz de Fora e 
Muriaé) e apresentou a maior taxa de crescimento populacional dos últimos anos. A 
forte indústria moveleira de Ubá tem atraído parte da população que migra 
constantemente das áreas rurais em decadência na região. A bacia do ribeirão Ubá, 
com apenas 0,2% de florestas e 5,5% de capoeiras, está comprometida como 
manancial de abastecimento da cidade, verificando-se escassez de água nos períodos 
mais secos do ano. Existem, na bacia do ribeirão Ubá, cerca de 1.600ha de terras com 
alta vulnerabilidade à erosão e o déficit para atingir 20% de cobertura florestal é de 
aproximadamente 6.500ha. A recuperação da mata ciliar é fundamental nesta bacia, 
especialmente ao longo das margens do ribeirão Ubá a montante da cidade. 
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3. ESTUDOS REALIZADOS PARA O CONTROLE DE CHEIAS 
 
Para o estudo do controle das cheias nas bacias dos rios Pomba e Muriaé foram 
analisados os eixos de aproveitamentos hidrelétricos inventariados pelo setor elétrico 
e ainda não outorgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
 
Com essa outra finalidade, esses reservatórios deixariam de atender exclusivamente à 
geração de energia elétrica, caracterizando-se como aproveitamentos de uso múltiplo. 
 
No caso da bacia do rio Muriaé, tendo em vista a reduzida capacidade de acumulação 
dos reservatórios selecionados, os volumes de espera necessários para alocação das 
cheias foram considerados iguais aos volumes totais dos reservatórios. 
Conseqüentemente, na ocorrência de cheias extraordinárias, esses reservatórios 
deverão ser totalmente rebaixados, a geração interrompida e a laminação feita através 
de descarregadores de fundo e vertedouros.  
 
Nestes casos, por um período estimado de, no máximo 10 dias, a usina estará fora do 
sistema integrado do setor elétrico, atendendo exclusivamente ao controle das cheias.  
 
No caso específico dos eixos estudados na bacia do rio Pomba, foi adotada uma das 
regras operativas analisadas nos estudos de inventário, que considerava um volume 
de espera igual à metade do volume útil e o controle das vazões vertidas efetuado 
através de comportas do vertedouro.  
 
Ressalta-se aqui a fundamental importância do monitoramento telemétrico hidrológico 
e dos sistemas de previsão e alerta de cheias, descritos em detalhe nos itens 4.1 e 4.2 
do Plano de Controle de Inundações. A confiabilidade das previsões desses sistemas 
será essencial para as tomadas de decisão operacionais, tendo em vista 2 aspectos 
consideráveis em jogo: 
- a necessidade de se deplecionar os reservatórios com um período de 

antecedência sincronizado à chegada das cheias; 
- a credibilidade a ser adquirida pelos sistemas, através de previsões corretas, que 

possam reduzir ao máximo, os prejuízos aos habitantes das bacias e aos 
proprietários dos empreendimentos hidrelétricos. 

 
As planilhas orçamentárias apresentadas, padrão Eletrobrás, referem-se a custos para 
aproveitamentos de uso múltiplo, estando incluídos, portanto, todos os equipamentos 
e estruturas necessários à geração e ao controle de cheias. 
 
Para o setor elétrico, a interrupção no atendimento à demanda significará uma 
produção renunciada de energia, ou seja, acarretará num ônus a ser ainda avaliado e 
detalhado oportunamente entre as partes interessadas, dentre as quais podemos 
mencionar a ANEEL, a Agência Nacional de Águas (ANA), o Operador Nacional do 
Sistema (ONS) e o futuro investidor. 
 
 
3.1 Controle de Cheias nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé 
 
O objetivo do estudo de controle de cheias nas bacias dos rios Pomba e Muriaé foi o 
de avaliar a eficiência da utilização de barragens no amortecimento das cheias, 
verificando para cada uma das alternativas propostas a redução de nível d’água nas 
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cidades de Patrocínio do Muriaé, Porciúncula, Itaperuna e Cardoso Moreira (bacia do 
rio Muriaé) e na cidade de Cataguases (bacia do rio Pomba). 
 
Essa análise, descrita detalhadamente nos Apêndices 1 e 2, foi concebida a partir de 
informações e estudos disponibilizados pela Eletrobrás Centrais Elétricas S.A., pela 
ANEEL, por Furnas Centrais Elétricas S.A. e pelo Laboratório de Hidrologia e Estudos 
de Meio Ambiente da COPPE. 
 
Neste contexto, foram elaborados perfis longitudinais dos cursos d’água, e nestes 
localizados os aproveitamentos/barramentos existentes e inventariados, as cidades e 
determinados os níveis d’água máximos correspondentes a cada um dos 
reservatórios. A identificação dos possíveis eixos para controle de cheias foi feita com 
base nas plantas do IBGE, nos arranjos definidos para os aproveitamentos e nos 
perfis longitudinais. É oportuno mencionar que, os aproveitamentos em 
operação/construção ou outorgados ou ainda aqueles que foram estudados a nível de 
inventário para ampliação de usinas existentes não foram considerados. As Tabelas 
3.1.1 e 3.1.2, a seguir, relacionam os eixos investigados em ambas bacias. 
 

Tabela 3.1.1 – Eixos Investigados na Bacia do Rio Pomba 
 

Rio Eixos 
Aperibé 
Baltasar 
Barca 

Barra dos Carrapatos 
Bela Vista/Itapiruçu 

Bom Sucesso 
Bonito 

Cachoeira Alegre 
Cataguases 

Coelhos/Gonçalves 
Estiva 

Frecheiras 
Guarani 

Monte Cristo 

Pomba 

Paraoquena 
Conceição do Formoso 

São Domingos Formoso 
Tabuleiro 

Araci 
Laje Novo 

Ponte Furtado 
Xopotó Xopotó 
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Tabela 3.1.2 – Eixos Investigados na Bacia do Rio Muriaé 
 

Rio Eixos 
Califórnia 

Italva 
Paraíso 

São Joaquim 
Ilha Paraíso 

Aré 
Itaperuna 

Retiro 
Patrocínio do Muriaé 

Muriaé 

Muriaé 
Travessão 

São Lourenço Carangola 
Cachoeira do Boi 

Santa Cruz 
Mariano 
Bicuíba 

Cachoeira do Esaú 
Glória 

São Pedro do Glória 
Preto Barragem de Controle de Cheias 

 
Do conjunto de eixos investigados foram selecionados para o controle de cheias 
aqueles apresentados nos arranjos esquemáticos das Figuras 3.1.1 e 3.1.2.  
 
 

Eixo Coelhos
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Rio Roça Grande

Rio Paraíba do Sul

Eixo Gonçalves

R
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ó
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Eixo Araci

Rio Pomba

Posto Cataguases

 
 

Figura 3.1.1 – Eixos Propostos para o Controle de Cheias na Bacia do Rio Pomba 
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Figura 3.1.2 - Eixos Propostos para o Controle de Cheias na Bacia do Rio Muriaé 
 
Os estudos hidráulicos foram elaborados com o objetivo de avaliar a eficiência do 
conjunto de eixos, definidos nas Figuras 3.1.1 e 3.1.2, no controle das cheias nas 
bacias do rios Pomba e Muriaé. Para tanto, foi utilizado um modelo matemático de 
propagação de ondas em reservatório, desenvolvido em planilha eletrônica, que utiliza 
a equação da continuidade, cuja metodologia encontra-se descrita na publicação 
“Applied Hydrology”, McGraw-Hill, 1988. 
 
No decorrer dos estudos foram estabelecidas as seguintes premissas básicas: 
 
• No caso da bacia do rio Muriaé, tendo em vista os pequenos volumes de 

acumulação nos reservatórios, adotou-se o volume de espera igual ao volume 
total, isto significa que, em épocas de cheias a geração deverá ser interrompida e 
a laminação será feita através de descarregadores de fundo e pelo vertedouro. 
Com relação as séries de vazões adotadas nas simulações, foram selecionados os 
eventos ocorridos em 1985 e 1997. Os descarregadores de fundo foram 
dimensionados de modo a permitir o menor extravasamento pelo vertedouro 
considerando a cheia de 1985. Para a verificação da eficiência de amortecimento 
foi adotada a cheia de 1997. 

 
• No caso da bacia do rio Pomba optou-se por considerar a operação simultânea de 

geração e laminação, sendo o volume de espera igual a metade do volume útil e o 
controle das vazões vertidas efetuado através de comportas do vertedouro, a partir 
de um único valor de restrição. Com base nas informações disponibilizadas foram 
selecionadas as hidrógrafas observadas nos anos de 1979, 1982 e 1983. 
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• balanço entre vazões em um estirão considerando um conjunto de barramentos (i) 
foi calculado através da seguinte expressão: 
 

( ) ( )( ) )i(eixo_defluenteieixo_natural)1i(eixo_natural1ieixo_afluente QQQQ +−= ++  
 
onde: 
 

( )1ieixo_afluenteQ +  vazão afluente ao barramento (i+1), em m3/s. 

)1i(eixo_naturalQ +  vazão natural do barramento (i+1), em m3/s. 

)i(eixo_naturalQ   vazão natural do barramento de montante (i), em m3/s. 

)i(eixo_defluenteQ  vazão defluente do barramento de montante (i), em m3/s. 
 
A análise da eficiência dos amortecimentos produzidos pelos reservatórios foi feita à 
luz dos benefícios obtidos com a redução das vazões naturais, e consequentemente, 
dos níveis de inundação atingidos ao longo dos estirões urbanos. Assim, as vazões 
nos locais de interesse ao estudo, ou seja, nas cidades mais afetadas pelas cheias 
nas bacias dos rios Pomba (Cataguases) e Muriaé (Patrocínio do Muriaé, Porciúncula, 
Itaperuna e Cardoso Moreira), foram obtidas a partir das defluências dos barramentos 
simulados. Adotou-se que o posto fluviométrico fosse representativo da cidade 
correspondente. 
 
Algumas conclusões importantes resultantes dos estudos são relacionadas a seguir:  
 
• Análise da eficiência de laminação dos eixos propostos na cidade de Cataguases, 

localizada na bacia do rio Pomba 
 
A análise das vazões resultantes em cada local de interesse foi efetuada a partir 
do estabelecimento dos tempos de recorrência associados a cada conjunto de 
hidrógrafas e da verificação da eficiência de amortecimento dos reservatórios na 
cidade de Cataguases. 
 
Ficou evidenciado o sensível abatimento das cheias, obtido por cada um dos três 
reservatórios isoladamente. Em todos os casos simulados, verifica-se um 
amortecimento superior a 50% (chegando inclusive a cerca de 85%) das máximas 
vazões naturais nos locais dos eixos. 
 
Calculando-se as vazões resultantes verifica-se que os amortecimentos obtidos na 
cidade de Cataguases, com a implantação dos reservatórios foram de, no mínimo, 
15% para uma recorrência centenária; 26% para uma recorrência ordinária e 33% 
para uma recorrência de 12 anos. 
 
Face ao exposto, pode-se concluir que, os três barramentos avaliados 
(Coelhos/Gonçalves, Xopotó e Araci) mostraram-se eficientes no controle das 
cheias no rio Pomba. 
 
A estimativa de custo de cada barramento foi feita com base em planilhas 
orçamentárias organizadas de acordo com o Plano de Contas Padrão 
ELETROBRÁS para usinas hidrelétricas. Os valores obtidos para os AHE's Araci, 
Xopotó e Coelhos/Gonçalves foram, respectivamente: US$ 34,032,790.00(trinta e 
quatro milhões trinta e dois mil setecentos e noventa dólares); US$ 
37,288,806.00(trinta e sete milhões duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e seis 
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dólares) e US$ 32,089,377.00(trinta e dois milhões oitenta e nove mil trezentos e 
setenta e sete dólares). 

 
• Análise da eficiência de laminação dos eixos nas cidades de Patrocínio do 

Muriaé, Porciúncula, Itaperuna e Cardoso Moreira, localizadas na bacia do rio 
Muriaé 

 
Verificou-se que o amortecimento produzido pelos reservatórios considerados a 
montante do eixo Patrocínio do Muriaé, localizados nas bacias dos rios Preto e 
Glória, reduz as vazões naturais a ele afluentes nas cheias de 1985 e de 1997, 
respectivamente, em 15% e 11%. Por sua vez, desconsiderando-se a existência 
desses reservatórios, o amortecimento proporcionado somente pelo eixo de 
Patrocínio é capaz de reduzir as vazões naturais afluentes à cidade de Patrocínio 
do Muriaé em 60% e 41%, respectivamente. Assim, pode-se concluir que a 
eficiência da laminação produzida pelos barramentos localizados a montante do 
eixo de Patrocínio é irrelevante, e por isso não devem ser recomendados. 
 
O eixo São Lourenço, localizado no rio Carangola, foi capaz de promover 
expressiva laminação das cheias que, nos anos de 1985 e 1997, atingiram a 
cidade de Porciúncula. Com a presença do barramento, os níveis d’água do rio 
ficariam em ambos os casos, contidos na calha principal sem ocorrer 
extravasamento na cidade. 
 
O amortecimento produzido pelo eixo Travessão, localizado próximo à foz do rio 
Carangola, nas cheias de 1985 e de 1997, apresentou uma redução em torno de 
35%, nos dois eventos. No entanto, essas vazões amortecidas quando somadas 
às contribuições do rio Muriaé, considerando-se ou não a presença do eixo 
Travessão, passam a ter quase o mesmo significado. A baixa eficiência 
demonstrada por Travessão no amortecimento das cheias na cidade de Itaperuna, 
conduz a uma relação benefício x custo muito reduzida, recomendando-se, 
portanto, a não utilização desse eixo para o controle das inundações. 
 
Considerando-se apenas os eixos de Patrocínio do Muriaé, no rio Muriaé, e de 
São Lourenço, no rio Carangola, verifica-se que a laminação das cheias 
promovida pelos dois reservatórios é suficientemente eficaz na cidade de 
Itaperuna. 
 
Com relação à cidade de Cardoso Moreira os resultados encontrados mostram a 
reduzida capacidade de laminação de cheias do eixo Itaperuna, localizado entre 
as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira. Nas alternativas simuladas, o 
amortecimento  máximo proporcionado pelo referido eixo foi da ordem de 3%, o 
que demonstra a sua ineficácia e a conveniência de descartá-lo. 
 
Pode-se concluir então, que, dentre os barramentos avaliados, apenas dois se 
mostraram eficientes para controlar as cheias na bacia do rio Muriaé: o de 
Patrocínio do Muriaé, no rio Muriaé, e o de São Lourenço, no rio Carangola. 
 
A estimativa de custo de cada barramento foi feita com base em planilhas 
orçamentárias organizadas de acordo com o Plano de Contas Padrão 
ELETROBRÁS para usinas hidrelétricas. Os valores obtidos para os AHE's São 
Lourenço e Patrocínio do Muriaé foram, respectivamente: US$ 
16,187,812.00(dezesseis milhões cento e oitenta e sete mil oitocentos e doze 
dólares) e US$ 29,624,235.00(vinte e nove milhões seiscentos e vinte e quatro mil 
duzentos e trinta e cinco dólares). 
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3.2 Controle de Cheias nas Bacias dos Rios Bananal e Barra 
Mansa 

 
O objetivo do estudo de controle de cheias nas bacias dos rios Bananal e Barra Mansa 
foi o de avaliar a eficiência da utilização de barragens no amortecimento das cheias 
desses 2 rios, verificando para cada uma das alternativas propostas a redução de 
nível d’água a jusante. O seu detalhamento é apresentado no Apêndice 3. 
 
Esse estudo não possui a mesma abordagem daqueles desenvolvidos para as bacias dos 
rios Pomba e Muriaé, uma vez que, essas duas bacias, além de inventariadas pelo setor 
elétrico, dispunham de diversas estações com séries de vazões com longo período de 
observação. Para as bacias dos rios Barra Mansa e Bananal, foi necessária a 
determinação das cheias afluentes aos futuros barramentos através do cálculo das 
chuvas intensas nas duas bacias. Para tanto, adotou-se o estudo de regionalização 
desenvolvido pela CPRM (2001). No cálculo dos hidrogramas de cheias foi utilizado o 
método do Hidrograma Unitário Triangular, desenvolvido pelo Soil Conservation Service 
(SCS). 
 
Para o cálculo do amortecimento de cheias foi utilizado um modelo matemático de 
propagação de ondas em reservatório, desenvolvido em Excel. O uso deste modelo 
permitiu a simulação de diversas combinações das variáveis envolvidas: hidrogramas 
afluentes, dimensões do descarregador de fundo e vertedor. Com as simulações 
realizadas foram definidos os níveis d’água característicos, a cota da crista do vertedor e 
as dimensões das estruturas de descarga (descarregador de fundo e vertedor). No 
decorrer dos estudos foram estabelecidas as seguintes premissas básicas: 
 
• Os vertedouros foram dimensionados para as cheias de 100 anos de recorrência. 

Seu desempenho foi verificado para vazões de 500 anos, considerando como 
limite a carga de projeto adotada. 

• Descarregador de fundo constituído de uma abertura livre, com capacidade para 
escoar a cheia de 20 anos de recorrência, sem extravasamento pelo vertedor. 

• Carga máxima sobre a crista do vertedor de 3,0m. 
• Duração total da chuva igual a 24 horas. 
 
Considerando os hidrogramas de cheia gerados com a chuva de projeto de 24 horas 
de duração e tempos de recorrência de 20 a 500 anos, foram realizadas 8 simulações 
de propagação de cheias na barragem situada no rio Bananal. O resumo do conjunto 
de simulações encontra-se apresentado nas Tabelas 3.2.1 e 3.2.2, a seguir. 
 
Os eixos estudados para os rios Bananal e Barra Mansa foram representados nas 
figuras 3.2.1 e 3.2.2, juntamente com as bacias de contribuição limitadas nos locais 
aonde foram calculados os hidrogramas de cheia. 
 
3.2.1 Rio Bananal 
 
Nas simulações do rio Bananal foram consideradas duas alternativas para cada hidrograma 
de vazões afluentes. Em uma das alternativas, utilizou-se um orifício de 2x2 m, resultando 
em uma área de 4m2, e na outra, dois orifícios de 2x2 m, totalizando uma área de 8m2. 
 
Para hidrogramas com tempos de recorrência de 20 anos a eficiência da laminação de 
cheias é 10% maior quando utilizou-se apenas uma unidade de descarregador de fundo 
(SB20A). Nesta situação, o nível d’água máximo é 1,5m superior ao atingido na alternativa 
SB20B, porém ainda inferior à cota da soleira do vertedor. 
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Tabela 3.2.1 - Barragem de Laminação de Cheias no rio Bananal - Resumo das Simulações 
 

Descarregador de Fundo Vertedouro 

TR Simulação Unidades Dimensão 
(m) 

Cota de 
Fundo 

(m) 
Extensão 

(m) 

Cota da 
Soleira 

(m) 

Nível 
d’Água 
Inicial 

(m) 

Vazão 
Afluente 
Máxima 
(m3/s) 

Nível 
d’Água 
Máximo 

(m) 

Vazão 
Máxima 

Desc. Fundo 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Vertida 
(m3/s) 

Vazão 
Defluente 
Máxima 
(m3/s) 

Eficiência 
(%) 

20 SB20A 1 2 x 2 410 60 421 410 229,1 418,8 29,6 0,0 29,6 87,1 
 SB20B 2 2 x 2 410 60 421 410 229,1 417,3 53,5 0,0 53,5 76,6 

50 SB50A 1 2 x 2 410 60 421 410 413,6 421,8 35,0 88,4 123,4 70,2 
 SB50B 2 2 x 2 410 60 421 410 413,6 421,5 69,0 45,8 114,8 72,2 

100 SB100A 1 2 x 2 410 60 421 410 635,2 422,8 36,6 229,1 335,7 47,2 
 SB100B 2 2 x 2 410 60 421 410 635,2 422,7 72,6 259,2 331,9 47,8 

500 SB500A 1 2 x 2 410 60 421 410 905,4 423,6 37,7 504,7 542,5 40,1 
 SB500B 2 2 x 2 410 60 421 410 905,4 423,5 75,1 468,2 543,3 40,0 

 
Tabela 3.2.2 - Barragem de Laminação de Cheias no rio Barra Mansa - Resumo das Simulações 

 
Descarregador de Fundo Vertedouro 

TR Simulação 
Unidades Dimensão 

(m) 
Cota de 

Fundo (m) 
Extensão 

(m) 
Cota da 
Soleira 

(m) 

Nível 
d’Água 
Inicial 

(m) 

Vazão 
Afluente 
Máxima 
(m3/s) 

Nível 
d’Água 
Máximo 

(m) 

Vazão 
Máxima 

Desc. Fundo 
(m3/s) 

Vazão 
Máxima 
Vertida 
(m3/s) 

Vazão 
Defluente 
Máxima 
(m3/s) 

Eficiência 
(%) 

20 S20A 2 2,50 x 2,00 420 60 430 420 137,5 429,60 77,95 0,00 77,95 44,4 
50 S50A 2 2,50 x 2,00 420 60 430 420 230,0 431,08 84,40 135,2 219,60 5,0 
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Para vazões afluentes com tempos de recorrência de 50 anos, a eficiência da laminação 
das cheias é praticamente a mesma, independentemente das dimensões dos 
descarregadores de fundo, portanto, as vazões defluentes são praticamente iguais, 
ocorrendo diferenças entre as vazões vertidas e escoadas pelo orifício. O nível d’água 
máximo atingido é praticamente o mesmo em ambas as simulações. 
 
Essas conclusões também são observadas para as vazões afluentes com tempo de 
retorno de 100 e 500 anos. Nessas simulações, as eficiências alcançadas são inferiores 
às demais. 
 
Do conjunto apresentado, foi selecionada a alternativa de 1 orifício com dimensões de 
2,0 x 2,0m. Para o cálculo da eficiência da barragem no abatimento das vazões no 
trecho a jusante, acresceu-se à vazão máxima defluente da barragem o hidrograma de 
vazões geradas pelas bacias incrementais até a montante da rodovia Presidente Dutra 
a até a foz. As Figuras 3.2.3 e 3.2.4 apresentam os hidrogramas resultantes, 
respectivamente, a montante da rodovia e na foz do rio Bananal, considerando-se a 
barragem em operação. Constam ainda dos referidos gráficos, os hidrogramas 
relativos às bacias incrementais até a rodovia e até a foz.  
 
 
3.2.2 Rio Barra Mansa 
 
Da mesma forma como observado para o rio Bananal, o interesse de se pesquisar 
eixos barráveis para o controle de cheias no rio Barra Mansa, deve-se ao fato de nos 
últimos anos, os processos de cheias acompanhados por grandes inundações terem 
se intensificado nessas duas bacias causando sérios transtornos aos habitantes de 
Barra Mansa. Um fator importante limitou consideravelmente as alturas de barramento 
e os volumes a serem represados para o amortecimento das cheias na bacia do rio 
Barra Mansa, qual seja, a presença da estrada de ferro que acompanha o rio numa 
grande extensão. 
 
Considerando-se que na atual fase de estudos, dispunha-se apenas, de bases 
cartográficas do IBGE na escala de 1:50.000 para os estudos em questão, optou-se 
por limitar o NA máx na cota 432,50m para cheia com recorrência de 500 anos.  
 
Em fase subseqüente, muito possivelmente, no âmbito do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana do Município de Barra Mansa, os estudos sobre eixos barráveis para controle de 
cheias deverão ser aprofundados, apoiados em levantamentos de campo e bases 
cartográficas mais adequadas, capazes de fornecer maior segurança em relação em 
relação aos volumes armazenáveis e às laminações obtidas.  
 
Outro fator importante será a caracterização exata das cotas da ferrovia no local do 
barramento. Será necessário considerar-se aceitável, a inundação da ferrovia, na área 
do reservatório, por ocasião da ocorrência de cheias eventuais, acima de um 
determinado tempo de recorrência. 
 
Para vazões afluentes associadas a 20 anos de recorrência, a maior eficiência na 
laminação das cheias se dá com a utilização de um orifício de 2,50 x 2,00m. Nesta 
situação, a vazão defluente é igual a 78m3/s e o nível d’água máximo no reservatório é 
de 429,60m, ainda inferior à cota da crista do vertedor (430m). Como pode ser visto na 
tabela 3.2.2, a relação entre a vazão máxima defluente e a afluente é de 56,6%, o que 
representa uma eficiência de laminação para essa situação igual a 44,4%. 
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A simulação realizada considerando-se o hidrograma afluente associado à cheia de 50 
anos de recorrência mostra que para essa situação, a eficiência do amortecimento é 
mínima, em torno de 5%.  
 
Para verificação da eficiência da barragem no abatimento das vazões no trecho a 
jusante, a vazão máxima defluente da barragem foi somada aos hidrogramas 
correspondentes à bacia incremental até a foz. A Figura 3.2.5 apresenta o hidrograma 
resultante de vazões do rio Barra Mansa na foz, com a barragem em operação, 
correspondente ao tempo de recorrência de 20 anos. Consta ainda do referido gráfico, 
o hidrograma da bacia incremental até a foz. 
 

Figura 3.2.3 - Hidrograma de Cheia do rio Bananal a montante da Rodovia Pres. Dutra considerando 
a barragem em operação 
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Figura 3.2.4 - Hidrograma de Cheia do rio Bananal na foz 
considerando a barragem em operação 
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Figura 3.2.5- Hidrograma de Cheia do rio Barra Mansa na foz 
considerando a barragem em operação  
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3.2.3. Estimativa de custo das barragens de controle de cheias 
 
Os custos das barragens para controle das cheias dos rios Bananal e Barra Mansa 
foram estimados, respectivamente, em R$11.500.000,00 e R$12.400.000,00. 



 
PEC-2939  
 

 48 

4. AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CONTROLE DE 
INUNDAÇÕES 

 
4.1 Monitoramento Hidrológico 
 
As últimas cheias observadas na bacia do rio Paraíba do Sul, ocorridas no início de 
janeiro dos anos de 1997 e de 2000, sinalizaram para a grande necessidade de se 
exercer um controle mais efetivo e sistemático, sobre as precipitações intensas nas sub-
bacias e sobre as vazões que escoam superficialmente nas calhas dos cursos d’água 
afluentes do rio Paraíba do Sul.  
 
A rede fluviométrica total cadastrada no banco de dados da ANA/ANEEL (Hidro), 
perfaz um total de 508 postos, dos quais, apenas 199 possuem série de vazões diárias 
disponibilizada. Desse total de 199 estações, entretanto, diversas foram sendo 
desativadas e/ou substituídas ao longo dos anos, interrompendo e comprometendo um 
precioso histórico de informações hidrometeorológicas , indispensáveis aos estudos de 
vazões médias e extremas na bacia, ou seja, à caracterização das disponibilidades 
hídricas e dos eventos críticos de cheia na bacia.  
 
Tendo em vista a importância de se contar com um eficiente sistema de 
monitoramento hidrológico para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia que 
atenda satisfatoriamente às situações normais e de extremos na bacia, a ANA e o 
CEIVAP aprovaram a modernização da atual rede de estações hidrometeorológicas, e 
a concepção de um sistema automático para monitoramento contínuo da quantidade e 
da qualidade das águas da bacia. Outras instituições como Furnas e Light também 
vêm migrando de redes do tipo convencional para telemétrica. 
 
 
4.1.1 Rede Telemétrica aprovada pela ANA/CEIVAP 
 
O projeto inicial de rede telemétrica concebida para a ANA/CEIVAP, consolidada no 
relatório PPG-RE-027-R0 (julho/2000)14, consistia da implantação de 21 estações remotas 
novas, do tipo fluviométrica/pluviométrica, e de qualidade da água (PFQ), localizadas no 
rio Paraíba do Sul e em seus principais afluentes, Tabela 4.1.1. 
 
O projeto foi elaborado em concordância os órgãos ambientais dos 3 estados, quais 
sejam, CETESB (SP), FEEMA (RJ) e IGAM (MG), para a definição do tipo e localização 
das estações telemétricas, visando o gerenciamento integrado da bacia e a melhoria da 
base de dados para subsidiar as ações de controle das atividades poluidoras.  
 
No que tange à qualidade da água, foi previsto inicialmente o monitoramento de um 
conjunto de parâmetros básicos capazes de detectar variações decorrentes do 
lançamento de poluentes, quais sejam: temperatura, oxigênio dissolvido, DBO e DQO 
(através do TOC), condutividade, turbidez e pH. 
 
Os parâmetros de quantidade a serem medidos, ou seja, a chuva e os níveis d’água, 
permitirão, dentre outras, a utilização dos modelos chuva x deflúvio, o estabelecimento 
de níveis de alerta de enchentes, o conhecimento das disponibilidades para outorga do 

                                                 
14 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 2000, Projeto de Concepção da 

Rede Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul – 
Relatório PPG-RE-027-R0. In: Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, 
Rio de Janeiro, julho. 
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uso de recursos hídricos, modelagem do transporte e dispersão de poluentes, 
modelagem da propagação de enchentes, etc. 
 
Os dados de chuva permitirão o conhecimento das sazonalidades da região abrangida 
pela estação remota, e as séries geradas poderão ser utilizadas em diversos estudos, 
dentre os quais pode-se destacar: modelos, nos locais onde não houver a 
disponibilidade de informações, porém que possuam características climáticas e 
fisiográficas semelhantes e o estabelecimento das equações de chuvas intensas, para 
diversas durações e recorrências. 
 

Tabela 4.1.1 - Rede Telemétrica Remota Aprovada pela ANA/CEIVAP 
 

No Código 
ANA/ANEEL Posto Rio UF Tipo 

1 - Jacareí – Captação Paraíba do Sul SP PFQ 
2 - Jacareí – ponte da Dutra Paraíba do Sul SP PFQc 
3 - Tremembé – ponte Paraíba do Sul SP PFQ 
4 - Cruzeiro - Ponte da BR-459 Paraíba do Sul SP PFQ 
5 58235100 Queluz Paraíba do Sul SP PFQ 
6 58242000 Itatiaia Paraíba do Sul RJ PFQ 
7 58305000 Volta Redonda – montante Paraíba do Sul RJ PFQ 
8 58318000 Santa Cecília Paraíba do Sul RJ PFQc 
9 58470000 Chapéu D’uvas Paraibuna MG PFQ 
10 58480500 Juiz de Fora – jusante Paraibuna MG PFQc 
11 58620000 Santa Fé Paraibuna MG PFQ 
12 58440000 Moura Brasil Piabanha RJ PFQ 
13 58385100 Três Rios Paraíba do Sul RJ PFQ 
14 58770000 Cataguases Pomba MG PFQ 
15 58790000 Santo Antônio de Pádua Pomba RJ PFQ 
16 58920000 Patrocínio do Muriaé Muriaé MG PFQ 
17 58960000 Cardoso Moreira Muriaé RJ PFQ 
18 58874000 Dois Rios Dois Rios RJ PFQ 
19 58874000 Campos Paraíba do Sul RJ PFQ 
20 - Fazenda Ilha dos Mineiros Guandu RJ PFQ* 
21 - ETA Guandu Guandu RJ PFQc** 

 
PFQ: estação pluvio/fluvio com qualidade d’água. 
PFQc: estação pluvio/fluvio com qualidade d’água, TOC e amostradores automático e manual. 
(*): estação automática necessitando da implantação da telemetria e de alguns parâmetros de qualidade d’água. 
(**): estação automática necessitando da implantação de telemetria, TOC e amostradores automático e manual. 
 
Adotou-se como critério, a distribuição espacial da hidrografia regional, considerando-
se os principais tributários do rio Paraíba, os usos e derivações de grande porte e 
aspectos importantes, como por exemplo: a presença da usina hidrelétrica de Funil, 
receptora e redutora, tanto da poluição, quanto das cheias oriundas do trecho paulista; 
a existência de posto fluviométrico e/ou pluviométrico, em operação ou não, pela 
existência de série de dados diários de chuvas, níveis d‘água e vazões que 
possibilitem o conhecimento das sazonalidades hidrológicas, assim como permita 
aferir os dados medidos pelos sensores das estações telemétricas. 
 
A configuração básica das estações remotas a serem implantadas inclui, sensores, 
equipamentos de armazenamento e transmissão de dados, equipamentos de 
alimentação, sistemas de proteção contra vandalismo e descargas elétricas, conforme 
a Tabela 4.1.2. 
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Tabela 4.1.2. - Relação dos Sensores e Equipamentos das Estações Remotas 
 

Sensores 
. altura de chuva 
. nível d’água 
. pH 
. condutividade 
. oxigênio dissolvido 
. temperatura 
. turbidez 
. potencial REDOX 
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados 
. Datalogger 
. sistema de proteção contra descargas elétricas 
. sistema de alimentação de energia autônomo (baterias e painel solar) 
. sistema de transmissão de dados 

Pluviométrica/ 
Fluviométrica/ 
Qualidade 
d’água 

. sistema de proteção contra vandalismo 
Sensores 
. altura de chuva 
. nível d’água 
. pH 
. condutividade 
. oxigênio dissolvido 
. temperatura 
. turbidez 
. potencial REDOX 
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados 
. Datalogger 
. sistema de proteção contra descargas elétricas 
. sistema de alimentação de energia autônomo (baterias e painel solar) 
. sistema de transmissão de dados 
. sistema de proteção contra vandalismo 
Equipamentos de Análise 
. TOC 

Pluviométrica/ 
Fluviométrica/ 
Qualidade 
d’água 
Completa 

. Amostradores automático e manual 
 
• Alternativas para o Sistema de Transmissão 
 
Na decisão do tipo de transmissão a ser proposto para as estações remotas (ver 
Figura 4.1.1) são levadas em consideração as variáveis físicas e climáticas da região 
em estudo, bem como, a eficiência de desempenho dos equipamentos e a relação 
custo x benefício do sistema de transmissão. 
 
Devem ser consideradas ainda como premissas: a abrangência geográfica e 
morfológica da região em estudo; a cobertura de comunicação contínua com as 
estações remotas de forma bidirecional ou não, considerando inclusive a necessidade 
de interrogação aleatória, ou emissão de alerta, com intervalo máximo de 15 minutos, 
no caso de enchentes, ou outros eventos considerados relevantes; a eficiência de 
enlace/desempenho dos equipamentos de comunicação entre as estações remotas e 
a central face ao sistema de telecomunicações selecionado; custo dos serviços de 
implantação e transmissão, de modo a minimizar a relação custo x benefício para cada 
estação remota. 
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Satélite: GOES, Inmarsat, Orbcomm

Telefonia: Convencional ou Celular

Rádio: VHF ou UHF

 
Figura 4.1.1- Sistemas de Transmissão 

 
Com base nas características físicas e climáticas da região em estudo, e a partir de 
uma análise criteriosa das alternativas propostas, pôde-se concluir que a utilização do 
satélite GOES é a opção de telemetria mais adequada aos objetivos da rede de 
monitoramento de quantidade e qualidade da água da bacia do rio Paraíba do Sul. 
Dentre as razões apontadas em PPG-RE-027-R0, que motivaram a escolha, 
destacam-se: 
 
O satélite GOES, concebido inicialmente para servir de rede hidrometeorológica das 
Américas e do Pacífico, requerem PCD mais simples e de mais fácil manutenção. Foi 
utilizado exaustivamente para essa finalidade até a evolução das redes telefônicas nos 
Estados Unidos. 
 
As despesas mensais com a transmissão de dados e o custo de manutenção dos 
equipamentos pode representar uma despesa fixa muito elevada. No caso dos satélites 
comerciais, o custo de transmissão é diretamente proporcional à quantidade de 
informações requeridas e ao número de interrogações efetuadas às remotas. O custo de 
transmissão pode vir a representar um custo significativo na operação da rede. 
 
O sistema de satélites GOES é um dos principais sistemas de sensoriamento remoto 
para o controle meteorológico mundial e tem como uma de suas vantagens 
comparativas em relação aos satélites comerciais ser de uso gratuito. O governo 
americano, proprietário do satélite, se reserva ao direito de utilização desses dados, o 
que não representa nenhum inconveniente visto que um dos objetivos da implantação 
da rede telemétrica é a disponibilização de informações para a sociedade.  
 
A implementação do Sistema Inicial de Telemetria do CEIVAP foi postergada, pela não 
disponibilização de recursos financeiros. Com isso, o monitoramento ficou na 
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dependência de entendimentos futuros com a ANA tão logo ela entrasse em fase 
operacional. 
 
 
4.1.2 Rede telemétrica proposta pelo CBH 
 
O Comitê Paulista (CBH-SP) juntamente com a CETESB buscaram meios de 
estruturar uma rede na parte paulista da bacia, visto sua importância para a gestão 
dos recursos hídricos. 
 
Nesse sentido essas entidades vêm atuando em parceria com o INPE para, através de 
futuro convênio, instalarem e operarem uma rede telemétrica de monitoramento. As 
estações automáticas, em número de 7, foram já adquiridas com recursos do MCT há 
aproximadamente dois anos e seriam instaladas e operadas pelo Centro de Previsão 
do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do INPE. Os dados das estações seriam 
transmitidos via satélite para a estação central do CPTEC, em Cachoeira Paulista e, 
de lá, retransmitidos para a CETESB em Taubaté, onde seriam disponibilizados via 
Internet. A Tabela 4.1.3 apresenta os locais previstos para implantação das estações 
telemétricas do INPE e CETESB. 
 

Tabela 4.1.3 - Estações Telemétricas Remotas Propostas pelo INPE e CETESB 
 

No Local – Município Data da 
Visita Rio UF 

1 SAAE – Santa Branca 08/08/2002 Paraíba do Sul SP 
2 Kaiser – Jacareí 10/09/2002 Paraíba do Sul SP 
3 Petrobrás – São José dos Campos 15/07/2002 Paraíba do Sul SP 
4 SABESP – Pindamonhangaba 15/07/2002 Paraíba do Sul SP 
5 BASF – Guaratinguetá 10/07/2002 Paraíba do Sul SP 
6 MAXION – Cruzeiro 08/08/2002 Paraíba do Sul SP 
7 Ponte Queluz – Queluz 08/08/2002 Paraíba do Sul SP 

 
Cada uma das 7 PCD’s Hidrológicas do INPE possui os seguintes equipamentos: 1 
pluviômetro, 1 sensor de nível d’água, e uma sonda de qualidade de água (com os 
sensores para oxigênio dissolvido, condutividade, pH, temperatura da água; 
salinidade, turbidez e nível de profundidade da sonda). 
 
 
4.1.3 Estações com implantação prevista pela ANA no trecho 

paulista 
 
Paralelamente aos fatos relatados anteriormente, em 02/08/2002 foi realizada uma 
reunião entre a Superintendência de Informações Hidrológicas da ANA, com a 
COPPE, em que foi comentado o projeto da rede telemétrica elaborado pela COPPE e 
ainda discutidas providências necessárias à sua implementação. 
 
Após essa reunião, outra foi realizada em São Paulo entre a Superintendência de 
Informações Hidrológicas da ANA e a Diretoria de Engenharia e Hidrologia, da 
CETESB, tendo a ANA na oportunidade informado da possibilidade de ampliar a rede 
de monitoramento em implantação pela CETESB/INPE/DAEE/CBH-SP com mais 5 
estações telemétricas de controle de qualidade. 
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Em 26/09/2002 foi realizada reunião em Taubaté entre os técnicos da CETESB para 
definir os prováveis locais de instalação das estações a serem fornecidas pela ANA. 
Em princípio foram selecionados os seguintes pontos: 
 
• P1 – Captação de Guararema; 
• P2 – Captação de Jacareí; 
• P3 – ETE SABESP (Lagoa de Estabilização Leste de Caçapava) 
• P4 – Captação de Tremembé; 
• P5 – Captação de Aparecida. 

 
Posteriormente concluiu-se que a localização de algumas das estações apresentava 
alguns inconvenientes como, por exemplo, a de Aparecida (P5) que ficaria logo a 
jusante do lançamento do esgoto sanitário da Basílica. Foram assim estudadas novas 
localizações tendo sido previamente selecionados os quatro pontos abaixo indicados, 
mas cuja escolha definitiva dependerá do tipo de equipamento a ser instalado pela 
ANA, tendo em vista suas particularidades: 
 
• P1 - Votorantin (Jacareí); 
• P2 - SABESP (São José dos Campos); 
• P3 - A definir; 
• P4 - SABESP (Tremembé); 
• P5 - Golden Química (Potim). 
 
Considerando-se que, a ANA já dispõe em mãos de um projeto de concepção da rede 
telemétrica integrada por 21 estações automáticas de monitoramento, seria de todo 
desejável e conveniente que pelo menos 5 estações que a ANA se propõe a instalar 
no trecho paulista fossem extraídas de tal projeto.  
 
Tal fato, além de evitar a multiplicidade de redes regionais, permitiria o início da 
estruturação de uma rede abrangente, envolvendo toda a bacia do Paraíba do Sul e 
facilitando, no futuro, a gestão de suas águas de forma harmônica e integrada.  
 
 
4.1.4 Rede Telemétrica de Furnas 
 
A rede telemétrica de Furnas está sendo expandida e atingirá cerca de 160 estações 
distribuídas em toda a área de atuação da empresa. No que tange à bacia do rio 
Paraíba do Sul, a rede que FURNAS instalará na bacia, abrangerá um total de 27 
postos hidrometeorológicos utilizando plataformas de coleta de dados, via satélite 
GOES, com previsão de coleta horária, além de alertas para monitorar eventos 
extremos. 
 
Os dados da rede telemétrica são interligados com os de outros setores integrantes do 
Sistema de Hidrometeorologia de Furnas (SHF), tais como: aquisição de imagens de 
satélite e tratamento de dados meteorológicos, aquisição e tratamento de dados 
hidroenergéticos de usinas, detecção de descargas atmosféricas e quantificação e 
previsão de vazões. 
 
A rede, que será capaz de integrar as informações hidrometeorológicas, em tempo 
real, em toda a bacia do rio Paraíba estará interligada ao banco de dados da central 
de operações de Furnas. As informações poderão ser transmitidas, por exemplo, via 
internet, ao CEIVAP e aos órgãos de defesa civil das administrações municipais. 
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Os dados da rede telemétrica são integrados com os de outros do Sistema de 
Hidrometeorologia de Furnas (SHF), que abrange setores como: aquisição de imagens 
de satélite e tratamento de dados meteorológicos, aquisição e tratamento de dados 
hidroenergéticos de usinas, detecção de descargas atmosféricas e quantificação e 
previsão de vazões. 
 
A Tabela 4.1.4 apresenta a rede de estações proposta por Furnas, com previsão de 
implantação até o final de 2003. 
 

Tabela 4.1.4 - Futura Rede de Estações Telemétricas de Furnas Centrais Elétricas 
 

Nº Estação Cod. Tipo Alt. ( m ) Lat. Long. UF 
1 Agulhas Negras AGNE P 2320 22  22 44  42 RJ 
2 Bananal BANA P 400 22 41 44  20 SP 
3 Barra Mansa BAMA PF  22  32 44  10 RJ 
4 Cachoeira Paulista CACH PF 600 22  39 45  00 SP 
5 Cunha - M 1050 23  14 45  01 SP 
6 Fazenda Mato Quieto FZMQ P 920 22  29 44  51 SP 
7 Fazenda São João - P 680 23  11 45  28 SP 
8 Formoso FOSO P 460 22  38 44  30 SP 
9 Glicério GLIC F 480 22  28 44  13 RJ 
10 Guaratinguetá   * GUAR P 650 22  47 45  11 SP 
11 Itatiaia ITAT F 440 22  30 44  33 RJ 
12 Mina do Talco - P 1160 22  34 45  12 SP 
13 Monteiro Lobato MONT P 660 22  57 45  50 SP 
14 N. Senhora do Amparo NSAM P 440 22  23 44  06 RJ 
15 Parque Nacional do Itatiaia PQUE P 840 22  27 44  36 RJ 
16 Pedra Selada PESE P 500 22  19 44  23 RJ 
17 Ponte Nova - F 420 22  23 44  25 RJ 
18 Queluz QUEL PF 500 22  32 44  46 SP 
19 Resende RESE PF 425 22  28 44  26 RJ 
20 Colônia Santo Antônio (Rialto)  COSA F 370 22  33 44  14 RJ 
21 Santana do Bonsucesso  SABO P 720 22  40 44  11 SP 
22 São José do Barreiro BARR P 470 22  38 44  34 SP 
23 Tremembé TREM PF 600 22  57 45  33 SP 
24 Usina de Funil MTFL M 640 22  31 44  34 RJ 
25 Usina Bocaina ASBO P 600 22  43 44  54 SP 
26 Usina Isabel USIS P 840 22  45 45  26 SP 
27 Usina Vaticano USVA M 900 22  56 45  16 SP 
* Estação com duas opções de locais, estando sujeita, portanto, à mudança de coordenadas. 
  Obs. Para as estações de Barra Mansa e Cachoeira Paulista, falta licitar equipamentos. 
 
No ano de 2000, Furnas encaminhou ao CEIVAP, uma proposta para elaboração de 
projeto executivo, implantação, operação e manutenção de uma rede telemétrica 
hidrometeorológica na Bacia do Rio Paraíba do Sul, pelo período de 2 anos, e 
desenvolvimento de estudos de análise e consistência dos dados. A rede atual, em 
fase de implantação pela empresa, incorpora todas as estações previstas naquela 
oportunidade. 
 
FURNAS poderá disponibilizar sua infraestrutura de rede e Internet para suportar esta 
instalação. A Figura 4.1.2 esquematiza esta configuração. 
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Figura 4.1.2 – Configuração Proposta por Furnas 
 
 
4.1.5 Rede Telemétrica da LIGHT 
 
O projeto de Telemetria Hidrológica da Light tem por objetivo, efetuar o monitoramento 
permanente de todas as suas usinas, oferecendo dessa forma maior proteção às 
cidades banhadas pelo rio Paraíba do Sul.  
 
O Sistema diz respeito à telemetrização dos postos de monitoramento de chuva e de 
níveis d’água de rios e reservatórios da Light. O objetivo é automatizar estas leituras, 
sendo a coleta e armazenamento dos dados feito em três centros regionais que seriam 
Ilha dos Pombos, Piraí (Centro) e Santa Branca, e disponibilizar, via rede interna estas 
informações, para as áreas da Light que tiverem alguma vinculação com este tipo de 
informação. A comunicação entre as RTU's será via rádio UHF.  
 
A expectativa é de que o sistema esteja em pleno funcionamento até o final de 
novembro de 2002. A Tabela 4.1.5, fornecida pela Light, apresenta a rede telemétrica 
que atenderá à bacia do rio Paraíba do Sul e ao sistema Guandu/Lajes. 
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Tabela 4.1.5 - Futura Rede de Estações Telemétricas da Light 
 

Nº Código 
ANA/ANEEL Nome da Estação/Município Altitude 

(m) Latitude Longitude 

1  58087300  UHE. PARAIBUNA - JUSANTE  622  23° 24' 51" 45° 36' 28" 
2  58095000  UHE. STA. BRANCA – MONT.(JACAREÍ) 598  23° 22' 23" 45° 52' 10" 
3  58105300  GUARAREMA 564  23° 24' 55" 46° 01' 28" 
4  58110002  JACAREÍ 558  23° 18' 38" 45° 58' 16" 
5  58345000  BAR. TÓCOS – MONT.(RIO CLARO) 448  22° 44' 56" 44° 07' 29" 
6  58358000  BAR. SANTANA – MONTANTE (PIRAÍ) 361  22° 31' 53" 43° 49' 07" 
7  58339001  MORSING (MENDES) 384  22° 32' 18" 43° 46' 38" 
8  58620000  FAZENDA SANTA. FÉ (TRÊS RIOS) 260  22° 05' 11" 43° 09' 04" 
9  58442000  FAZENDA BARREIRA (TRÊS RIOS) 191  22° 08' 29" 43° 09' 31" 

10  58643000  PORTO NOVO DO CUNHA (CARMO) 140  21° 53' 11" 42° 41' 52" 
11  58636000  SAPUCAIA 192  21° 59' 15" 42° 54’16" 
12  58652000  BAR. ILHA DO POMBOS - MONTANTE 135  21° 51' 00” 42° 36'00” 
13  58652002  UHE ILHA DO POMBOS – MONTANTE 134  21° 51' 00” 42° 35'00” 
14  58653000  UHE ILHA DO POMBOS – JUSANTE 104  21° 50' 00” 42° 35'00” 
15  58305000  VOLTA REDONDA 364  22° 30' 03" 44° 05'27" 
16  58318001  CANAL SANTANA (PIRAÍ) 363  22° 30' 46" 43° 49'23" 
17  58370000  BARRA DO PIRAÍ – OFICIAL 344  22° 27' 00" 43° 47' 50" 
18  58318000  ELEV. SANTA. CECÍLIA - ENT./BOMBAS 351  22° 28' 55" 43° 50'19" 
19  - ELEV. SANTA. CECÍLIA – JUS.ANTE 348  22° 28' 46" 43° 50' 04" 
20  58352000  UEL. VIGÁRIO - ENTRADA/BOMBAS 361  22° 37' 44" 43° 53' 42" 
21  58351500  UEL. VIGÁRIO - SAÍDA/BOMBAS (PIRAÍ) 393  22° 37' 48" 43° 53' 42" 
22  58351000  CANAL VIGÁRIO – ENTRADA/TÚNEL 392  22° 40' 58" 43° 52' 23" 
23  58350001  FAZENDA NOVA ESPERANÇA (PIRAÍ) 363  22° 39' 45" 43° 57' 24" 
24  58335000  LÍDICE (RIO CLARO) 530  22° 49' 55" 44°11' 55" 
25  58096000  UHE STA. BRANCA - JUSANTE (JACAREÍ) 575  23° 22' 02" 45° 52' 40" 
26  58385000  TRÊS RIOS 264  22° 07'11" 43°12' 27" 
27 58347000 VÁRZEA – DESVIO P/TÚNEL 491 22° 46' 17" 44° 05' 26" 
28 59306000 ROSÁRIO – SAÍDA P/TÚNEL 422 22° 47' 28" 44° 03' 01" 
29 59307000 BARRAGEM LAJES – MONTANTE 404 22° 42' 08" 43° 52' 51" 
30 59312000 UHE FONTES – CALHA CEDAE 90 22° 41' 29" 43° 51' 48" 
31 59311000 UHE PEREIRA PASSOS – JUSANTE 45/47 22° 41' 10" 43° 49' 20" 
32 59309000 UHE PEREIRA PASSOS - MONTANTE 80 22° 41' 09" 43° 49' 30" 
33 02244107 PASSA TRÊS (RIO CLARO) 400  22° 41' 38" 44° 00' 19" 

 
 
4.1.6 Monitoramento dos afluentes do rio Paraíba do Sul proposto 

pela COPPETEC para o Controle de Cheias 
 
As recentes cheias ocorridas na bacia do Paraíba, nos anos de 1997 e 2000, 
confirmaram a necessidade de se acompanhar, em tempo real, a evolução de eventos 
pluviométricos extraordinários em diversos pontos da bacia, atualmente, carentes de 
monitoramento, melhorando com isso, a qualidade da previsão através de modelagem 
hidrológica, e proporcionando maior precisão e confiabilidade aos sistemas locais, 
regionais e integrados, de alerta de cheias. 
 
Os estudos envolvendo a utilização de barragens para o controle de cheias, em 
afluentes do rio Paraíba, sintetizados no item 3 do presente relatório, e apresentados 
na íntegra, nos Apêndices 1, 2 e 3, desenvolvidos nas bacias dos rios Muriaé, Pomba, 
Bananal e Barra Mansa foram motivados pela necessidade de se controlar as 
inundações em centros urbanos atravessados por esses cursos d’água.  



 
PEC-2939  
 

 57 

Se por um lado, os estudos revelaram resultados interessantes em relação ao 
amortecimento das cheias com o uso de barramentos, por outro, foram dificultados 
pela carência de informações pluviométricas/fluviométricas em pontos estratégicos das 
sub-bacias estudadas. Este fato certamente se repetirá futuramente, com a extensão 
dos estudos às redes de drenagem urbana dos demais municípios da bacia. 
 
Tais constatações permitiram a formulação de uma rede inicial de monitoramento 
automático para as bacias de afluentes do rio Paraíba do Sul, Tabela 4.1.6, nas quais 
o controle das cheias foi considerado prioritário, seja para beneficiamento direto dos 
municípios por eles atravessados, quanto para redução das cheias  
 

Tabela 4.1.6 – Estações Telemétricas Remotas Propostas pela COPPETEC 
 
Nº Local – Município Tipo Rio UF Custo (US$) 

1  Itaperuna – Itaperuna  P,F  Muriaé  RJ 14.320,00 
2  Bicuíba – S. Francisco do Glória  P,F  Glória  MG 14.320,00 
3 Carangola – Carangola  P,F  Carangola  MG 14.320,00 
4  Porciúncula – Porciúncula  F  Carangola  RJ 13.228,00 
5  Faz. Umbaúbas – Muriaé  P  Glória  MG 11.092,00 
6  Jussara – Miradouro  F  Glória  MG 13.228,00 
7  Ubá – Ubá  P,F  Ubá  MG 14.320,00 
8  Usina Ituerê – Rio Pomba  P  Pomba  MG 11.092,00 
9  Sesmaria (foz) – Resende P,F,Q  Sesmaria  RJ 23.888,00 
10  Arapeí – Bananal  P  Barreiro de Baixo  SP 11.092,00 
11  Barreiro de Baixo (foz) - Resende P,F,Q  Barreiro de Baixo  RJ 23.888,00 
12  Brandão – Barra Mansa  P  Rib. Brandão  RJ 11.092,00 
13  Brandão (foz) – Volta Redonda P,F,Q  Rib. Brandão  RJ 23.888,00 
    TOTAL 199.768,00 
 
O montante, convertido a uma taxa cambial de 1US$ = R$3,70, valor médio do mês de 
dezembro, perfaz um total de R$740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais). 
 
A Figura 4.1.3 apresenta o conjunto final de estações telemétricas das diversas 
entidades discriminadas no presente item. 
 
 
4.2 Sistemas de Previsão e de Alerta de Cheias 
 
Os estudos de planejamento da operação hidráulica desenvolvidos pelo Operador 
Nacional do Sistema (ONS), para o controle de cheias na bacia do rio Paraíba do Sul, 
levam em consideração as regras de operação estabelecidas na Portaria nº 22 do 
extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), bem como as 
alterações propostas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI). 
 
De acordo com os procedimentos do ONS, as diretrizes para as regras de operação 
de controle de cheias são baseadas nos resultados dos estudos de prevenção de 
cheias, publicados em relatórios anuais denominados “Plano Anual de Prevenção de 
Cheias”, que apresentam os tempos de retorno recomendados para a proteção dos 
locais com restrição de vazão máxima e os respectivos volumes de espera a serem 
adotados para os reservatórios. Além disso, são consideradas as operações 
realizadas nos últimos anos, consolidadas nos relatórios do GCOI e na Instrução de 
Operação (IOS-047) – Controle de Cheias na bacia do rio Paraíba do Sul. 
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Nas operações normais de controle de cheias em cada um dos reservatórios da bacia, 
são respeitados os volumes de espera meta estabelecidos com base nos períodos de 
retorno previstos. Com a ocorrência, entretanto de cheias com período de retorno 
superior ao adotado, os volumes de espera poderão ser totalmente utilizados, 
configurando-se então, uma situação de emergência, com a liberação de vazões 
superiores às de restrição a jusante. 
 
Nas situações de operação de emergência, são estabelecidos critérios operacionais 
diferenciados, de acordo com o tipo de estrutura de laminação de cada 
aproveitamento (vertedouro de descarga livre ou com comportas). Os reservatórios de 
Paraibuna-Paraitinga e Jaguari, ao terem seus níveis máximos normais ultrapassados, 
passam a ter suas defluências regidas unicamente pela capacidade de descarga de 
seus vertedouros sem controle. Já para o caso de Santa Branca e de Funil foram 
construídos diagramas de emergência, considerando-se ambos reservatórios como de 
cabeceira, ou seja, sem a influência da operação dos de montante. A utilização deste 
diagrama é feita a cada intervalo de tempo, a partir do par de valores vazão afluente e 
nível do reservatório no instante considerado, entrando-se com esse par de valores no 
diagrama e obtendo-se, no eixo horizontal, a vazão defluente total. 
 
A eficácia desses procedimentos operacionais sobre o controle das cheias, depende, 
fundamentalmente, dos níveis de informação disponíveis na bacia do rio Paraíba do 
Sul, a cerca da chuva e da vazão em pontos estratégicos nas bacias de contribuintes, 
e da afluência aos reservatórios. O ONS adota uma rede de estações hidrométricas 
convencionais formada por 22 estações pluviométricas, 6 fluviométricas e 12 pluvio-
fluviométricas. 
 
No caso da previsão de vazões afluentes à usina de Funil, Furnas utiliza a própria rede 
hidrométrica, localizada ao longo do estirão do trecho Santa Branca–Itatiaia, dotada de 
comunicação telefônica e acoplada a um modelo de simulação hidrológica (SSARR). 
 
 
4.2.1 Sistema de Previsão Hidrológica 
 
O conjunto de estações telemétricas apresentado no item 4.1 tem forte perspectiva de 
implantação total até o final de 2003, conforme previsto pelas entidades que operam 
na bacia. 
 
A ampliação da rede telemétrica fornecerá o suporte necessário ao desenvolvimento 
de um sistema de previsão hidrológica, permitindo a utilização de modelos de 
simulação que se mostrem adequados para as previsões de níveis e vazões nos 
pontos de controle (locais de restrição), basicamente localizados em correspondência 
com os centros urbanos atravessados pelo rio Paraíba e seus principais afluentes. 
 
A previsão hidrológica fundamentada na modelagem chuva-vazão-propagação, 
permitirá, a partir dos registros de precipitações localizadas, caracterizar as 
contribuições das sub-bacias incrementais e as possíveis áreas a serem inundadas. 
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4.2.1.1 Escopo Básico das Atividades 
 
- Levantamento de dados e estudos realizados na bacia envolvendo: 
 

• sistemas de previsão existentes ou em implementação pelas diversas 
concessionárias (Furnas, ONS, Light, DAEE); 

• dados hidrometeorológicos; 
• dados cadastrais das usinas hidrelétricas situadas na bacia, incluindo a 

elevatória de Santa Cecília, e suas regras de operação; 
• principais interferências nas calhas dos rios nos perímetros urbanos; 
• restrições operativas das usinas (cotas de inundação das cidades);  
• levantamentos topobatimétricos de seções ao longo dos cursos d’água em 

estudo e das cotas de inundação das cidades. 
 
- Análise dos sistemas de alerta de cheias existentes ou em implementação. 
 
- Escolha do modelo matemático de simulação hidrológica que permita a obtenção 

de vazões e níveis ao longo dos principais cursos d’água da bacia. Este modelo 
deverá considerar os efeitos de propagação ao longo da calha principal do rio, o 
amortecimento dos reservatórios, bem como suas regras de operação. A 
calibração do modelo, bem como sua utilização na previsão hidrológica será feita a 
partir da rede telemétrica a ser implantada na bacia. 

 
- Desenvolvimento de banco de dados hidrometeorológicos para o recebimento 

automático das informações em tempo real e análise de consistência dos dados.  
 
- Desenvolvimento de módulo que permita a integração entre o modelo de previsão 

e o banco de dados hidrometeorológicos. 
 
As informações coletadas pela rede de estações pluviométricas e fluviométricas, nas 
recentes cheias extraordinárias ocorridas nos anos de 1997 e 2000, serão de 
fundamental importância para calibração dos modelos chuva-vazão-propagação. 
 
4.2.2 Concepção do sistema de alerta de cheias 
 
O sistema de alerta de cheias consiste num instrumento capaz de reduzir os impactos 
sobre a população, decorrentes de inundações em centros urbanos. Para tal, o 
sistema deve ser capaz de fornecer informações sobre as vazões afluentes, sobre os 
tempos de viagem até as cidades e os níveis d’água e áreas urbanas a serem 
atingidas pelas inundações. O órgão responsável pela Defesa Civil do Município 
poderá, em tempo hábil, retirar a população das áreas de risco.  
 
A grandiosidade da bacia do rio Paraíba do Sul e a distribuição espacial dos 
municípios mostram nitidamente a necessidade de se compartimentar o sistema de 
alerta em regiões, de modo a atender de forma satisfatória às diversas porções da 
bacia submetidas a processos de inundação. Para a concepção do sistema de alerta 
deve-se levar em consideração os seguintes elementos: 
- Definição das áreas de abrangência do sistema de alerta. 
- Definição das estações telemétricas integrantes do sistema de alerta. 
- Definição dos níveis de atenção e alerta. 
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- Coleta, análise, consistência e armazenamento dos dados das estações 
telemétricas. 

- Modelagem para a previsão hidrológica. 
- Previsão de tempo diária. 
- Elaboração de boletim diário de alerta. 
- Definição do intervalo de tempo das informações a serem fornecidas aos órgãos 

distritais e municipais. 
- Transmissão das informações para prefeituras, órgãos de defesa, concessionárias 

de energia, comitês de bacia, associações de moradores, dentre outras. 
 
Para a operação do sistema de alerta a equipe técnica básica compreende 3 
engenheiros especializados em hidrologia, 1 meteorologista, 3 técnicos de nível médio 
com conhecimento em informática e 1 técnico de nível médio com conhecimento em 
eletrônica. 
 
O sistema de alerta deverá contar com as informações de estações telemétricas de 
diversas entidades tais como: Furnas, Light, DAEE, etc. A integração das informações 
deverá ser via Rede Virtual Privada (VPN), ou seja, simulação de uma rede privada 
utilizando a internet, rede pública. 
 
Além disso, no item 4.1 é proposta a aquisição de mais 13 novas estações 
telemétricas cujo custo total de aquisição é de US$199.768,00(cento e noventa e nove 
mil setecentos e sessenta e oito dólares). 
 
A Tabela 4.2.1 apresenta os custos referentes à operação do sistema de alerta na 
bacia do rio Paraíba do Sul para o horizonte de 12 meses. 
 

Tabela 4.2.1 – Orçamento para a Operação do Sistema de Alerta 
 

Função Formação Quantidade Hxh  Hora 
(R$) 

Total 
Mensal 

Total 
Geral 

Coordenador Engº Hidrológo Sênior 1 160 35,00 9.520,00 114.240,00 
Engenheiro  Engº Hidrológo Médio 2 160 20,00 10.880,00 130.560,00 
Meteorologista Meteorologista Sênior 1 160 20,00 10.880,00 130.560,00 
Técnico  Técnico de Nível Médio 3 80 5,00 2.720,00 32.640,00 
TOTAL      408.000,00 
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4.3 Aerofotogrametria de Centros Urbanos e de Áreas de 
Expansão dos Municípios 

 
A existência de bases cartográficas adequadas e atualizadas, é essencial para a 
elaboração de estudos, projetos, cadastramentos em geral, e planejamento das ações 
necessárias à implementação da gestão ambiental na bacia do rio Paraíba do Sul.  
 
Os diagnósticos ambientais envolvendo os diversos municípios da bacia, em especial, 
as cidades sedes, revelaram que, apenas um reduzido número delas dispõe de 
cartografia recente, em escala adequada. Grande parte dos municípios, contam 
apenas com as cartas do IBGE - na escala de 1:50.000.  
 
Para a reversão desse quadro pensou-se na concepção de um amplo programa, 
prevendo a realização de levantamentos aerofotogramétricos das áreas urbanas e de 
expansão dos municípios na bacia. 
 
O programa deverá contemplar os municípios, com dois tipos de bases cartográficas: 
 
- bases na escala de 1:2.000, voltadas para a realização de estudos e projetos  de 

engenharia, dentre outras finalidades; 
 
- bases na escala de 1:10.000, para atender as ações de planejamento nas sub-bacias 

hidrográficas que atravessam áreas urbanas do município. 
 
A decisão sobre o produto final a ser fornecido às prefeituras, ou seja, se restituição 
aerofotogramétrica convencional ou se, ortofotocartas digitais, dependerá de decisão 
futura do CEIVAP. Além de se tratar de um serviço mais moderno e de confecção mais 
rápida, as ortofotocartas apresentam como grande vantagem, o menor custo de 
execução, permitindo que se atenda a um maior número de municípios com o mesmo 
montante de recursos. 
 
Optou-se aqui, pela apresentação de ambas as alternativas, ou seja, a execução de 
aerolevantamento tendo como produto final, a geração de ortofotocartas digitais e a 
geração de restituição planialtimétrica digital.  
  
Tendo em vista a limitação de recursos financeiros, para atender as diversas ações de 
recuperação ambiental da bacia, a priorização dos municípios para a execução dos 
levantamentos supracitados foi realizada a partir da caracterização de bacias em 
estado mais crítico, identificadas nos Programas Estaduais de Investimentos, no Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba e no Plano de Bacia do Trecho Paulista. 
 
As Tabelas 4.3.1 e 4.3.2 apresentam os municípios selecionados com as respectivas 
áreas de levantamento e estimativas de custo dos serviços para cada uma das 
opções. 
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Tabela 4.3.1 - Alternativa: Restituição Digital 
 

Bases Cartográficas 
1:2000 (1)  

Bases Cartográficas 
1:10.000 (2) 

Município Área Urbana 
Estimada 

(km2) 
Total 

(R$ 1.000) 
Área de 

Cobertura 
(km2) 

Total  
(R$ 1.000) 

Taubaté 63,5 1.041.400,00 127,0 88.900,00 
Guaratinguetá 33,5 549.400,00 67,0 46.900,00 
Cachoeira Paulista 5,5 90.200,00 11,0 7.700,00 
Cruzeiro 11,5 188.600,00 23,0 16.100,00 
Resende 35,0 574.000,00 70,0 49.000,00 
Barra do Piraí 35,0 574.000,00 70,0 49.000,00 
Três Rios 15,0 246.000,00 30,0 21.000,00 
Teresópolis 60,0 984.000,00 120,0 84.000,00 
Nova Friburgo 83,0 1.361.200,00 166,0 116.200,00 
Porciúncula 4,0 65.600,00 8,0 5.600,00 
Itaperuna 17,0 278.800,00 34,0 23.800,00 
Cardoso Moreira 3,0 49.200,00 6,0 4.200,00 
Muriaé 23,5 385.400,00 47,0 32.900,00 
Patrocínio do Muriaé 1,05 17.220,00 2,1 1.470,00 
Cataguases 24,0 393.600,00 48,0 33.600,00 
Leopoldina 15,0 246.000,00 30,0 21.000,00 
Ubá 22,5 369.000,00 45,0 31.500,00 
Além Paraíba 12,0 196.000,00 24,0 16.800,00 
Juiz de Fora 120 1.968.000,00 240 168.000,00 
Total Geral  584,05 9.577.620,00 1.168,10 817.670,00 

 
Custos Considerados:        (R$/km2) 
Cobertura aerofotogramétrica 1:8.000 e Restituição digital 1:2.000 16.400,00 
Cobertura aerofotogramétrica 1:25.000 e Restituição  digital 1:10.000      700,00 
 

(1) - Restituição digital planialtimétrica, na escala de 1:2.000, com eqüidistância das 
curvas de nível representada de metro em metro, abrangendo a soma das áreas 
urbanas dos municípios, a partir de levantamento aerofotogramétrico na escala 
de 1:8.000. 

 
(2) - Restituição digital planialtimétrica, na escala de 1:10.000, com eqüidistância das 

curvas de nível de 5 em 5 metros, abrangendo a soma das áreas urbanas dos 
municípios, acrescidas de 100%, a partir de levantamento aerofotogramétrico na 
escala de 1:25.000. 
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Tabela 4.3.2 - Alternativa: Ortofotocarta Digital 
 

Bases Cartográficas 
1:2000 (1) 

Bases Cartográficas 
1:10.000 (2) 

Município Área Urbana 
Estimada 

(km2) 
Total 

(R$ 1.000) 
Área de 

Cobertura 
(km2) 

Total  
(R$ 1.000) 

Taubaté 63,5 698.500,00 127,0 63.500,00 
Guaratinguetá 33,5 368.500,00 67,0 33.500,00 
Cachoeira Paulista 5,5 60.500,00 11,0 5.500,00 
Cruzeiro 11,5 126.500,00 23,0 11.500,00 
Resende 35,0 385.000,00 70,0 35.000,00 
Barra do Piraí 35,0 385.000,00 70,0 35.000,00 
Três Rios 15,0 165.000,00 30,0 15.000,00 
Teresópolis 60,0 660.000,00 120,0 60.000,00 
Nova Friburgo 83,0 913.000,00 166,0 83.000,00 
Porciúncula 4,0 44.000,00 8,0 4.000,00 
Itaperuna 17,0 187.000,00 34,0 17.000,00 
Cardoso Moreira 3,0 33.000,00 6,0 3.000,00 
Muriaé 23,5 258.500,00 47,0 23.500,00 
Patrocínio do Muriaé 1,05 11.550,00 2,1 1.050,00 
Cataguases 24,0 264.000,00 48,0 24.000,00 
Leopoldina 15,0 165.000,00 30,0 15.000,00 
Ubá 22,5 247.500,00 45,0 22.500,00 
Além Paraíba 12,0 132.000,00 24,0 12.000,00 
Juiz de Fora 120 1.320.000,00 240 120.000,00 
Total Geral 584,05 6.424.550,00 1.168,10 584.050,00 

 
Custos Considerados:         (R$/km2) 
Cobertura aerofotogramétrica  1:8.000 e Ortofotocarta  digital  1:2.000 11.000,00 
Cobertura aerofotogramétrica 1:25.000 e Ortofotocarta digital 1:10.000      500,00 
 
(1) - Ortofotocarta digital planialtimétrica, na escala de 1:2000, com eqüidistância das 

curvas de nível representada de metro em metro, abrangendo a soma das áreas 
urbanas dos municípios, a partir de levantamento aerofotogramétrico na escala 
de 1:8.000. 

 
(2) - Ortofotocarta digital planialtimétrica, na escala de 1:10.000, com eqüidistância das 

curvas de nível de 5 em 5 metros, abrangendo a soma das áreas urbanas dos 
municípios, acrescidas de 100%, a partir de levantamento aerofotogramétrico na 
escala de 1:25.000. 
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4.4 Delimitação e Demarcação de Faixas Marginais de 
Proteção 

 
A proteção dos cursos d’água e demais corpos hídricos deve ser compreendida, em 
um sentido amplo, como toda e qualquer medida que garanta a qualidade ambiental 
dos recursos hídricos. E, para este propósito, existem inúmeros critérios técnicos e 
normativos relacionados às diversas formas de uso do solo e das águas, circunscritos 
ou não a uma bacia hidrográfica. 
 
No contexto de um Plano de Controle de Inundações, a bacia hidrográfica deve ser 
vista de modo integrado, no que tange ao entendimento dos processos ambientais e 
antrópicos que determinam o comportamento hidráulico dos cursos d’água e para a 
identificação dos limites geográficos diretamente influenciados pelos cursos d’água 
que atravessam áreas urbanas, visando a manutenção de condições adequadas ao 
livre fluxo das águas, de acordo com as respectivas características hidrodinâmicas.  
 
Em termos hidrológicos, ecológicos e geomorfológicos, as áreas influenciadas pelos 
cursos d’água são as mais dinâmicas da paisagem. Essas áreas marginais aos cursos 
d’água (também conhecidas como zonas ripárias) têm limites espaciais variáveis, 
determinados pela sazonalidade dos caminhos da água em uma bacia hidrográfica. A 
vegetação natural que ocupa essas áreas normalmente apresenta altas variações em 
estrutura, composição, distribuição espacial e adaptações ecofisiológicas.  
 
Sob uma perspectiva integrada de proteção dos corpos hídricos, destaca-se que a 
vegetação das zonas marginais ou ripárias apresenta complexas e importantes 
funções, especialmente de retenção e filtragem de sedimentos e nutrientes carreados 
pelas águas superficiais, de controle das taxas de runoff, infiltração e evaporação, de 
controle nas variações de temperatura e umidade do ar (microclima principalmente), 
de fluxo gênico e diversidade de espécies da fauna e da flora e de produtividade na 
cadeia alimentar dos ecossistemas terrestres e aquáticos.  
 
Nas zonas ripárias sob influência de marés salinas ocorrem os manguezais, 
considerados os ecossistemas de maior produtividade do planeta e capazes de 
reter/filtrar as grandes quantidades de sedimentos que aportam aos estuários. E nas 
zonas sem influência de marés salinas, a principal forma de vegetação que ocorre é a 
chamada mata ciliar, especialmente onde as planícies de inundação são pouco 
extensas. Nas planícies mais largas, onde se formam grandes zonas de saturação, é 
comum a ocorrência da vegetação de várzea (que varia desde formas herbáceas a 
arbóreas densas).  
 
A delimitação das zonas ripárias ou faixas marginais aos cursos d’água é uma difícil 
tarefa, tendo em vista a sua variação temporal, dada pela variação no regime de 
chuvas ao longo dos anos. O conhecimento do comportamento hidrológico e das 
condições fisiográficas relacionadas (relevo, solos, vegetação), bem como da 
influência das formas de uso e ocupação do solo, ainda é insuficiente, no país em 
geral, para que se possa delimitar com relativa precisão até onde se estende a zona 
ripária ou faixa marginal em uma bacia hidrográfica. Igualmente difícil se torna a 
identificação da extensão mínima necessária desta faixa para garantir o controle das 
inundações nas áreas urbanas. 
 
Visto que a água é essencial à vida de plantas, animais e seres humanos, é 
exatamente nas proximidades das águas superficiais (rios, córregos, lagos, lagoas) 
que as populações humanas têm preferencialmente habitado, desde os tempos pré-
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históricos15. A agricultura sempre esteve o mais próxima possível dos rios, 
beneficiando-se da fácil disponibilidade de água e de nutrientes das zonas ripárias. 
Com o desenvolvimento das cidades, a navegação fluvial passou a agregar valor de 
importância à proximidade de rios, para o transporte de pessoas e mercadorias entre 
regiões, induzindo também ao desenvolvimento das cidades nas margens dos rios. As 
indústrias, igualmente, foram se instalando preferencialmente às margens dos rios 
para captação de águas e diluição dos efluentes. E as demandas de energia 
hidroelétrica completaram o cenário de ocupação e uso das margens dos cursos 
d’água nas sociedades modernas. 
 
Enfim, a grande e crescente concentração de atividades humanas na paisagem em 
geral e nas margens dos corpos d’água em especial configurou uma situação de 
crescente degradação dos ambientes aquáticos, que se reflete em graves problemas à 
segurança e à qualidade de vida da sociedade como um todo e especialmente dos 
que habitam as margens dos rios, principalmente quanto aos riscos de inundação nas 
áreas urbanas.   
 
Sem dúvida, a reversão desse processo de degradação dos corpos d’água e dos 
riscos associados para as cidades implica em, acima de tudo, controlar a ocupação e 
o uso do solo nas margens, procurando mantê-las o mais livre possível de construções 
e atividades humanas e o mais protegida possível pela vegetação natural (garantido 
ao menos suas funções hidrológicas), ou seja, a difícil tarefa de inverter as tendências 
históricas, no desenvolvimento das civilizações humanas, de habitar as margens dos 
rios e de substituir a vegetação natural por outros usos do solo.  
 
 
4.4.1 Critérios e Normas de Delimitação de Faixas Marginais  
 
No Brasil, as primeiras iniciativas de normatização para as faixas marginais de corpos 
hídricos surgiram na consolidação do Código Florestal e do Código das Águas, ambos 
criados por Decreto Federal, em 1934.  
 
Sete meses antes de publicado o Código das Águas, o presidente Getúlio Vargas 
assinou o decreto de criação do Código Florestal (Decreto Nº 23.793, de 23 de janeiro 
de 1934), que veio a ser transformado em Lei no ano de 1965 (Lei Nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965)16. A partir do Decreto 23.793, muitas Florestas Protetoras da União 
foram instituídas com o intuito principal de proteger mananciais. Dentre as diversas 
determinações do Código Florestal visando proteger e regular o uso das florestas e 
demais formas de vegetação, inclui-se o estabelecimento de áreas de preservação 
permanente em margens de rios, nascentes, lagos, lagoas, reservatórios artificiais, 
topos de morros, encostas íngremes, etc.  
 
As larguras das áreas de preservação permanente (APP) nas margens de corpos 
hídricos foram definidas no Código Florestal em função das larguras dos cursos 
d’água. Em sua primeira versão, o Código determinou uma faixa marginal de 5 metros 
de largura para os cursos d’água com menos de 10m, igual a metade da largura dos 
cursos entre 10 e 200m e de 100m para cursos com mais de 200m de largura. Novas 

                                                 
15 Estudos sobre os impactos das migrações européias para o Brasil, no século XIX, apontam que a grande maioria das 
populações indígenas habitava os ambientes ribeirinhos e a entrada dos imigrantes por vias fluviais forçou o 
deslocamento e a mudança de habitus de diversos grupos nativos para as matas de terra firme.  
16 É interessante observar que, no início do século, já havia Código Florestal nos Estados do Paraná (Lei 706, de 
01/04/1907) e de Sergipe (Lei 656, de 03/11/1913), visando regular a conservação e a utilização das florestas nesses 
estados brasileiros. 
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leis criadas posteriormente (Lei 7511/86 e Lei 7803/89) modificaram essas faixas, que 
atualmente estão assim definidas:  

 
Largura do Curso d’Água Largura da APP* 
Até 10 m 30 m 
10 m a 50 m 50 m 
50 m a 200 m 100 m 
200 m a 600 m 200 m 
Mais de 600 m 500 m 

 * Código Florestal – Lei 4771/65, art 2º, alínea a, modificada pela Lei 7803/89.  
 
Para os demais corpos hídricos, o Código Florestal determinou APP ao redor das 
lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais (sem largura definida17) e 
em um raio mínimo de 50 metros em torno das nascentes. O Código Florestal não faz 
distinção entre área urbana e rural para a aplicação dos limites mínimos de faixa 
marginal, conforme se observa no parágrafo único do artigo 2º (que define APP):  

 
“No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados 
os princípios e limites a que se refere este artigo.” (grifo nosso) 

  
Recentemente, em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu Medida 
Provisória modificando algumas e incluindo novas definições no Código Florestal. Em 
1999, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) criou uma Câmara Técnica 
específica para subsidiar a conversão da MP em Lei. Posições antagônicas e muita 
polêmica entre ambientalistas contra e congressistas a favor de reduzir as restrições 
impostas pelo Código Florestal, especialmente quanto a APP, levaram a impasse no 
processo de conversão da MP em Lei18. O Código em vigor contém a última versão da 
MP (2166-67, de 24/08/2001), que incorporou o texto aprovado no CONAMA. Em 
março de 2002, o CONAMA criou Grupos de Trabalho para a regulamentação das 
APPs e os resultados serão comentados mais adiante, neste texto. 
 
O Código das Águas, publicado pelo Decreto Nº 24.643, de 10/07/1934, ou seja, no 
mesmo ano e sete meses depois do Código Florestal, não faz nenhuma menção às 
faixas marginais dos cursos d’água decretadas por este, ao definir faixas marginais de 
servidão dos terrenos de marinha e terrenos reservados que define, verificando-se, 
portanto, discrepância nas leis federais que tratam do mesmo assunto e no mesmo 
momento.  
 
Conforme estabelecido em seus “considerandos”, o Código das Águas foi concebido 
para “dotar o país de uma legislação que permita ao poder público controlar e 
incentivar o aproveitamento industrial das águas”, em um contexto de crescente 
demanda do setor energético, evidenciada na consideração de que “em particular, a 
energia hidráulica exige medidas que facilitem a garantam seu aproveitamento 
racional”.  
 
                                                 
17 Essas larguras foram definidas nas Resoluções CONAMA 302 e 303, de 20/3/2002. 
18 Por duas vezes (em 2000 e 2001), uma Comissão Mista do Congresso Nacional tentou levar à votação Anteprojeto 
para conversão da MP com propostas repudiadas pelos ambientalistas e que não incorporavam o texto aprovado pelo 
CONAMA. 
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Com relação às faixas marginais, o Código das Águas demonstra atenção maior na 
delimitação de faixas de servidão para os serviços da navegação e das forças 
hidráulicas, discriminando as larguras dessas faixas em função da classificação das 
águas, quanto a serem ou não serem navegáveis e os terrenos estarem ou não sob 
influência das marés. Nos chamados terrenos de marinha (todos que banhados pelas 
águas do mar ou de rios navegáveis), o Código das Águas definiu uma faixa de 
servidão de 33m, contados do ponto médio de preamar. No chamados terrenos 
reservados (banhados pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés), a faixa 
marginal decretada foi de 15m, contados desde o ponto médio das enchentes 
ordinárias. E, ainda, nos terrenos reservados banhados por correntes que não sejam 
navegáveis foi estabelecida uma faixa de 10m de “servidão de trânsito para os 
agentes da administração pública”. 
 
Vale lembrar que o Código das Águas também não faz distinção quanto às águas 
atravessarem áreas rurais ou urbanas. Apenas define que, em qualquer terreno, de 
marinha ou reservado, “será tolerado o uso desses terrenos pelos ribeirinhos, 
principalmente os pequenos proprietários, que os cultivem, sempre que o mesmo não 
colidir por qualquer forma com o interesse público.” Na época, inclusive, a aplicação 
do Código das Águas era uma atribuição do Ministério da Agricultura. 

 
Ainda no âmbito da legislação federal, destaca-se a Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano (Lei Nº 6766, de 19/12/1979), que normalmente serve de base aos estados e 
municípios na definição de sua legislação específica de planejamento urbano. Esta Lei 
define, no parágrafo único do artigo 3º, em quais situações não é permitido o 
parcelamento do solo. Direta ou indiretamente, a maior parte dessas situações está 
relacionada à proteção dos corpos hídricos, especialmente as seguintes: “em terrenos 
alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar 
o escoamento das águas”, “em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes”, “em terrenos 
onde as condições geológicas não aconselham a edificação” e “em áreas de 
preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção”.  
 
Ao determinar os critérios que devem ser respeitados para aprovação de loteamentos, 
a Lei 6766/79 determina que “ao longo das águas correntes e dormentes e das 
faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de 
uma faixa "non aedificandi" de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores 
exigências da legislação específica”; Apesar deste trecho final da frase, o enunciado 
desta Lei não se refere às faixas marginais de preservação permanente definidas no 
Código Florestal (mínima de 30m) e à faixa marginal dos terrenos de marinha definida 
pelo Código das Águas (de 33m); não há referência, mas aparentemente considera a 
largura mínima definida para terrenos reservados do Código as Águas (15m).  

 
Verifica-se ainda que, assim como os Códigos Florestal e das Águas e a Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano não falam a mesma linguagem e não estabelecem as 
mesmas medidas quanto às faixas marginais de corpos hídricos, a normatização dos 
Estados a esse respeito tem sido formulada e aplicada de modos diferenciados e 
muitas vezes ferindo o princípio de complementaridade das normas federais, pelo qual 
os Estados não podem ser menos restritivos do que a União em critérios normativos 
correlatos. 
 
No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a SERLA utiliza, tanto em área urbana 
quanto rural, a largura de 15m para a FMP, contada a partir de uma seção teórica que 
contenha a vazão de 10 anos de recorrência. A largura de 15m é baseada no critério 



 
PEC-2939  
 

 68 

adotado pelo Código das Águas para os terrenos reservados. No entanto, em 
concordância com o princípio de complementaridade à legislação federal em vigor, 
esta largura, nestes terrenos, não poderia ser inferior a 30m, que é a faixa marginal 
mínima determinada pelo Código Florestal, e a 33m nos terrenos sob influência de 
marés, conforme o Código das Águas, para áreas rurais ou urbanas. 
 
O desrespeito ao Código Florestal, neste aspecto e em muitos outros, deve-se, por um 
lado, à falta de clareza em algumas definições e, por outro, às dificuldades que 
enfrenta a maior parte dos órgãos federais, estaduais e municipais da área ambiental 
para fazer valer na prática as determinações de uma Lei voltada para uso sustentável 
e a conservação das florestas e seus serviços ambientais, em um país cujo processo 
de ocupação e desenvolvimento econômico é marcado pela utilização predatória e 
pela exclusão das florestas nas principais formas de uso do solo, desde os tempos 
coloniais.  
 
Quanto à falta de definições claras nas letras da Lei, estão surgindo algumas melhoras 
no nível de esclarecimento de importantes questões, a partir da edição da Medida 
Provisória que alterou e acrescentou vários aspectos no Código Florestal. Embora os 
Grupos de Trabalho criados em março/2002 pelo CONAMA para a regulamentação de 
APP ainda não tenham concluído seus trabalhos, algumas Resoluções já estão 
disponíveis e serão comentadas neste documento.  
 
Diante do exposto até aqui, para as diretrizes deste componente do Plano de Controle 
de Inundações – a delimitação e demarcação de faixas marginais de proteção na 
bacia do rio Paraíba do Sul – será adotado como parâmetro normativo principal, a 
legislação federal em vigor mais adequada aos propósitos de proteção dos corpos 
hídricos, ou seja, o Código Florestal (com as inclusões da MP).  
 
Serão consideradas ainda, as Resoluções do CONAMA que regulamentam APP já 
emitidas pelo Conselho, ambas em 20 de março de 2002, quais sejam: a Resolução 
303, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP em geral e a 
Resolução 302, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP de 
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.  
 
Sobre as demais definições de APP que estão em discussão no CONAMA (em área 
urbana, em área rural e em área com atividade mineral), observa-se, de acordo com o 
teor das propostas apresentadas até o momento (nov/2002), disponíveis no site do 
CONAMA, que deverão ser aprovados mecanismos de flexibilização de uso em APP, 
especialmente em área urbana, com base em princípios de sustentabilidade e critérios 
de utilidade pública e de interesse social, com justificativas devidamente analisadas e 
aprovadas pelo órgão ambiental, devendo ser mantida a largura mínima de 30m para 
APP em faixa marginal na maior parte dos casos. 
 
No intuito, portanto, de fornecer diretrizes para a delimitação de faixas marginais de 
proteção, visando o controle de inundações em áreas urbanas na bacia do rio Paraíba 
do Sul, este Plano considera como parâmetros normativos os dispositivos legais 
apresentados nos quadros a seguir, com comentários pertinentes aos propósitos em 
foco (os grifos nos textos são deste documento, não fazem parte do texto original das 
leis). 
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1. Lei 4771/65 – Código Florestal, com alterações da Lei 7803/89 e incorporações da MP 2166-
67, de 24/08/02. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 1.a: 
Art. 1° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

Comentário 1.a: 
Os direitos de propriedade são assegurados pela Constituição do país, tal como a função social da 
propriedade. De acordo com o Estatuto da Terra (Lei 4504/64), a função social é exercida quando, 
simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela 
labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) 
assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as disposições legais que regulam 
as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 1.b: 
Art. 1° - § 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Comentário 1.b: 
Esta definição de APP, que não existia claramente na forma original da Lei, foi dada pela MP 
2.166-67 e, ao dizer “coberta ou não por vegetação nativa”, elimina de vez a equivocada 
interpretação de que só se considera APP quando existe vegetação natural nas situações e limites 
geográficos definidos pelos arts 2º e 3º do Código. A necessidade de recomposição da vegetação 
natural em APP já estava prevista no artigo 18 do Código Florestal, desde 1965, nos seguintes 
termos: “Nas Terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o 
reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem 
desapropriá-la, se não o fizer o proprietário.” ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 1.c: 
Art. 1° - § 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
IV - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA; 
V - interesse social: 
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou 
posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 
ambiental da área; e  
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA; 
Comentário 1.c: 
Estas definições de “utilidade pública” e “interesse social” vão nortear as regras que permitam uso 
alternativo (à cobertura com vegetação natural) em APP,  a serem definidas pelo CONAMA na 
regulamentação dos artigos 2º e 3º, para efeito do que determina o artigo 4º - “A supressão de 
vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto”  
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2. Resolução CONAMA, Nº 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 2.a: 
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou 
intermitente; 
II - nascente ou olho d’água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água 
subterrânea; 
Comentário 2.a: 
Estas definições são importantes para a compreensão das condições relacionadas às faixas marginais 
de proteção, determinadas nas alíneas a, b e c do art 2º do Código Florestal, especificadas no art 3º 
desta Resolução 303, apresentado a seguir, na especificação 2.c.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 2.b: 
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 
a) definição legal pelo poder público; 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana: 
1. malha viária com canalização de águas pluviais, 
2. rede de abastecimento de água; 
3. rede de esgoto; 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública ; 
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km². 
Comentário 2.b: 
Esta definição de “área urbana consolidada” está sendo contestada dentro do próprio CONAMA, no 
processo de discussão de normas específicas para APP em área urbana (ver item 4, deste quadro) 
tendo em vista  que os critérios adotados excluem a maior parte das cidades brasileiras, enquadradas 
como áreas urbanas pela legislação dos municípios. Na proposta para esta Resolução, havia uma 
alternativa para o item b com os seguintes critérios, menos restritivos: “possuindo, no mínimo, os 
seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana: malha viária com canalização de água pluvial,  rede 
de abastecimento de água e esgoto, de iluminação pública e de distribuição doméstica de energia 
elétrica” ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 2.c: 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, 
de: 
a) 30 (trinta) metros, para o curso d’água com menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinqüenta) metros, para o curso d’água com 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para o curso d’água com 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para o curso d’água com 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de 
largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para o curso d’água com mais de 600 (seiscentos) metros de largura; 
II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 50 (cinqüenta 
metros) de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte; 
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
b) 100 (cem) metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta) metros; 
IX - nas restingas: 
a) em faixa mínima de 300 (trezentos) metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas 
ou estabilizadora de mangues; 
X - em manguezal, em toda a sua extensão; 
Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de Preservação 
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno (ver item 3 deste quadro). 
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Comentário 2.c: 
Estas especificações de APP em faixa marginal são as mais recentes e mais detalhadas na legislação 
federal disponível. Existem outros incisos neste artigo 3º da Resolução 303/02 que se referem a outras 
situações geográficas que não estão no foco de interesse deste Plano de Controle de Inundações e, 
portanto, não foram aqui incluídos. 
O CONAMA emitiu, na mesma data, Resolução específica para APP em reservatórios artificiais e está 
formulando, através de Grupos de Trabalho específicos, Resoluções para APP em área urbana e rural, 
distintamente, bem como para mineração; o processo está em andamento e algumas propostas 
apresentadas pelos GTs estão disponíveis no site do CONAMA. 

 
3. Resolução CONAMA, Nº 302, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de APP em reservatórios artificiais. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 3.a: 
Art 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites 
para as Áreas de Preservação Permanente de reservatório artificial e a instituição da elaboração 
obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. 
Art. 2º  Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos usos; 
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial e suas ilhas, 
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações 
humanas; 
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: conjunto de 
diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e ocupação do 
entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos nesta Resolução e em outras 
normas aplicáveis; 
IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do reservatório; 
V - Área Urbana Consolidada: (definida na Resolução 303 – especificação 2.b)  
Comentário 3.a: 
De 1965, quando o Código Florestal foi instituído como Lei, até março de 2002, quando o CONAMA 
emitiu a Resolução 303, nenhuma alteração/inclusão foi feita para o item “b” do art 2º do Código (que 
define onde se considera APP), no sentido de definir a metragem da faixa marginal “ao redor das 
lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais”.  
No processo de atualização do Código Florestal, em curso no CONAMA, não só essa metragem foi 
definida, como os reservatórios artificiais receberam  tratamento diferenciado, que resultou nesta 
Resolução 303. E, além de definir as metragens, a Resolução 303 institui de forma obrigatória a 
elaboração de plano ambiental de conservação e uso do entorno, instrumento fundamental para a 
recuperação e a proteção de APP nos reservatórios. 
Somente não ficou claro o que se entende por “entorno” – uma área certamente maior e que engloba a 
faixa marginal (que corresponde à APP), mas até onde?... e com que critérios será identificado o 
“entorno”?... Tecnicamente, é recomendável o limite da bacia hidrográfica contribuinte ao reservatório 
como entorno, mas essa pode ter grande dimensão, o que torna muito elevado o custo do Plano, 
colocando em risco sua eficácia.   
Aparentemente, a Resolução desobriga do Plano Ambiental os empreendimentos em processo de 
privatização (ver especificação e comentários 3c).  
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 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 3.b: 
Art 3º  Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção 
horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: 
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros 
para áreas rurais; 
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com até 
dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental. 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou 
geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural. 
Comentário 3.b: 
Escrevendo de outro modo: 
reservat. p/ en. Elétrica, com até 10 ha de superfície – APP de 15 m (área urbana e rural) 
reservat. p/ en. Elétrica, com mais de 10 ha de superf. – APP de 30 m (urbana) e 100 m (rural) 
reservat. p/abastecimento, de qualquer dimensão – APP de 30 m (urbana) e 100 m (rural)   
reservat. p/outros usos, com menos de 20 ha de superf. – APP de 15 m (rural) 
reservat. p/outros usos, com mais de 20 ha de superf. – APP de 100 m (rural) 
reservat. p/outros usos, de qualquer dimensão – APP de 30 m (urbana) 
É interessante notar que em área urbana, justamente onde é mais difícil evitar e controlar a ocupação 
de áreas marginais de corpos hídricos, a largura da APP de reservatórios não pode ser menor do que 
30 m em nenhum dos tipos de uso ou dimensões (exceto no caso de reservatórios de geração de 
energia elétrica com menos de 10 ha). 
Este art 3º apresenta 4 parágrafos que flexibilizam as metragens definidas, podendo ser reduzidas ou 
aumentadas, ressalvados determinados critérios, tais como o limite de 30 m e o de que em reservatórios 
de abastecimento público em área rural não pode ser inferior a 100m e, importante para este 
documento, a necessidade de observar o que for estabelecido no plano de recursos hídricos da bacia. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���
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���

Especificação 3.c: 
Art. 4º O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, deve elaborar o plano 
ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial em conformidade com o termo de 
referência expedido pelo órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais destinados à 
geração de energia e abastecimento público. 
Art. 5º Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de publicação desta 
Resolução, aplicam-se as exigências ambientais vigentes à época da privatização, inclusive os cem 
metros mínimos de Área de Preservação Permanente. 
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicam-se as exigências 
nela contidas. 
Comentário 3.c: 
Depreende-se do artigo 4º que os critérios para a elaboração do plano deverão ser definidos pelo órgão 
ambiental, para reservatórios destinados à geração de energia e abastecimento público. De acordo 
ainda com os 5 parágrafos contidos neste artigo, para aprovação do plano, o órgão ambiental deverá 
considerar o plano de recursos hídricos e ouvir o comitê da bacia, bem com realizar consulta pública.  
Essas normas – a exigência do plano ambiental, a consulta pública e o envolvimento do comitê da bacia 
– são, enfim, instrumentos que poderão contribuir muito para um processo mais participativo e, portanto, 
para maior possibilidade de realização de ações voltadas para a proteção dos reservatórios, com a 
definição de parcerias que venham a somar recursos humanos e financeiros aos disponíveis para as 
empresas gestoras dos reservatórios.  
Por outro lado, o enunciado do art 5º deixa dúvidas quanto às normas aplicáveis às empresas 
privatizadas. Não está claro se estas empresas ficam obrigadas à elaborar o plano ambiental e até que 
ponto devem se adequar à Resolução, tendo em vista a contradição implícita no texto do artigo, já que 
as exigências ambientais anteriores à Resolução não incluíam os 100 m de APP. 
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4.4.2 Procedimentos técnicos e institucionais para a delimitação da 
FMP 

 
A bacia do rio Paraíba do Sul apresenta, em sua maior parte, um processo avançado 
de ocupação e uso do solo, com extensas áreas degradadas por erosão, ausência de 
cobertura florestal natural na grande maioria dos espaços territoriais definidos pelo 
Código Florestal como áreas de preservação permanente e áreas urbanas ocupadas 
de modo inadequado totalmente em desacordo com as prescrições técnicas e legais 
de proteção dos curso d’água. 
 
Muitas das maiores cidades da bacia situam-se às margens do rio Paraíba do Sul, 
estendendo-se, quase sempre, pelas faixas marginais do curso final de seus afluentes. 
A erosão das terras a montante e o conseqüente assoreamento da calha desses 
afluentes, somados à obstrução do fluxo das águas pelas construções ribeirinhas e 
lançamento direto de esgotos e lixo nos trechos urbanos, torna essas faixas marginais 
cada vez mais sujeitas a inundações. 
 
A grande dimensão do problema representa também grande demanda de recursos 
para a aplicação de medidas de prevenção e controle das cheias nos trechos urbanos. 
A delimitação das faixas marginais de proteção dos cursos d’água constitui-se em um 
passo inicial e fundamental para o planejamento e a execução de ações estruturais 
nas áreas já ocupadas e de ações preventivas e corretivas que evitem novas 
ocupações e protejam as faixas marginais ainda livres de ocupação e uso urbano. 
Tanto a delimitação quanto as ações de prevenção e controle devem ser definidas e 
dimensionadas dentro de prazos e custos compatíveis com as possibilidades das 
instituições.  
 
Em princípio, os limites espaciais para a delimitação das FMP devem ser definidos 
com base na legislação pertinente. No entanto, as divergências observadas na 
legislação quanto à metragem dessas faixas e a incompletude do processo de 
regulamentação dos arts 2º e 3º do Código Florestal (lei federal que melhor abrange 
os propósitos de proteção dos corpos hídricos), indica a necessidade de que, no 
desenvolvimento deste Plano, sejam colocados em discussão os critérios normativos 
federais e estaduais relacionados ao controle de inundações, no sentido de se definir 
um consenso para a bacia do rio Paraíba do Sul.  
 
A discussão sobre esses critérios, a ser conduzida no âmbito do CEIVAP e demais 
Comitês da bacia, deverá contar com os subsídios de estudos de caracterização das 
áreas inundáveis de cada sub-bacia, tendo em vista que os limites definidos pela 
legislação para as faixas marginais são arbitrários e podem não coincidir com as 
necessidades reais de cada curso d’água.  
 
O conhecimento obtido até o momento sobre a manifestação dos processos de cheias 
e de ocupação marginal em bacias de afluentes do rio Paraíba do Sul, permite indicar 
algumas delas como prioritárias para o programa de delimitação de faixas marginais 
de proteção no âmbito do plano de controle das inundações.  
 
Na Tabela 4.4.1 que se segue foram selecionadas as bacias a serem incluídas no 
programa de Delimitação e Demarcação das Faixas Marginais de Proteção na Meta de 
Curto Prazo. 
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Tabela 4.4.1 - Delimitação e Demarcação da FMP - Cursos d’Água Selecionados 
 

Estado Curso d’Água F.M.P.(km) Município 
Ribeirão Guaratinguetá 4,0 Guaratinguetá 
Ribeirão São Gonçalo 2,0 Guaratinguetá 

Rio Pararangaba 6,5 São José dos Campos 
Rio Una 5,0 Tremembé, Pindamon., Taubaté 

Ribeirão Pinhão 5,5 Taubaté 
Ribeirão Piquete 6,0 C. Paul., Cruzeiro e Piquete 

São Paulo 

Ribeirão Araraquara 5,0 Santa Isabel 
 Total (km) 34,0  

Sesmaria 3,0 Resende 
Canal Periférico 2,0 Resende 

Ribeirão Preto/Central 4,5 Resende 
Brandão 5,0 V. Redonda, Barra Mansa 
Bananal  12,5 Barra Mansa 

Barra Mansa 5,5 Barra Mansa 
Piraí 17,0 Rio Claro, Piraí, B.do Piraí 

Córrego Puris 2,0 Três Rios 
S. Sebastião 2,0 Três Rios 
Vila Isabel 2,0 Três Rios 

Rio Sacra-Família 3,0 Mendes 
São Marcos 1,5 Mendes 

Pavão 1,5 Mendes 
Rio das Pedras 1,5 Vassouras 

Ribeirão do Lucas 1,5 Paraíba do Sul 
Quitandinha 7,0 Petrópolis 

Piabanha 17,0 Petrópolis 
Meudon 1,5 Teresópolis 
Bengala 6,5 Nova Friburgo 
Macuco  6,0 Cordeiro 

Córrego Lavrinhas  1,5 Cantagalo 
Santo Antônio 3,0 Itatiaia 

Valão da Vinhosa 1,5 Itaperuna 

Rio de Janeiro 

Canal Macaé-Campos 8,0 Campos 
 Total (km)  116,5  

Ribeirão Limoeiro 6,0 Além Paraíba 
Córrego Lava-Pés 4,0 Cataguases 

Córrego Romualdinho 2,5 Cataguases 
Ribeirão Meia-Pataca 4,5 Cataguases 

Ribeirão Ubá 8,0 Ubá 
Córrego Yungue 2,0 Juiz de Fora 
Córrego Tapera 2,0 Juiz de Fora 

Córrego Santa Luzia 2,0 Juiz de Fora 
Ribeirão Feijão Cru 3,0 Leopoldina 
Córrego Bela Vista 2,0 Leopoldina 

Ribeirão das Posses 7,0 Santos Dumont 

Minas Gerais 

Total (km) 43,0  
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4.4.3 Estimativa de Custo 
 

A estimativa de custos para delimitação e demarcação da faixa marginal de proteção, 
Tabela 4.4.2, foi executada com base no valor unitário de 1500 UFIR/km, equivalente 
em nov/2002 a R$1820,00/km, fornecido pela SERLA. Foram inseridos ainda nessa 
atividade os custos referentes a caracterização dos aspectos legais e apoio 
institucional, chegando a um custo total de R$488.587,00 (quatrocentos e oitenta e 
oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais). 
 

Tabela 4.4.2 – Delimitação e Demarcação de Faixas Marginais – Estimativa de Custos 
 

Descrição  Custo/km 
(R$)  

Custo SP 
(R$)  

Custo RJ 
(R$)  

Custo MG 
(R$)  

Custo Total  
(R$)  

Caracterização dos 
aspectos legais  315,00 10.710,00 36.697,00 13.545,00 60.952,00 

Delimitação em planta e 
demarcação da FMP  1820,00 61.880,00 212.030,00 78.260,00 352.170,00 

Apoio institucional 390,00 13.260,00 45.435,00 16.770,00 75.465,00 
Totais - 85.850,00 294.162,00 108.575,00 488.587,00 

 
 
4.5 Controle de Erosão 
 
As ações de controle de erosão voltadas para o controle de inundações em áreas 
urbanas na bacia do Paraíba do Sul deverão se concentrar em dois enfoques de maior 
prioridade – a) recuperação e conservação de faixas marginais de proteção dos cursos 
d’água; e b) controle de erosão no perímetro urbano. Ambos os enfoques deverão se 
constituir em programas específicos e complementares, a serem implantados no 
contexto deste Plano de Controle de Inundações ou de forma independente. 
 
Para um enfoque mais abrangente e integrado de proteção de bacias hidrográficas, 
que atende indiretamente ao controle das inundações, estão sendo previstos outros 
programas, apresentados no Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no 
Uso do Solo, que faz parte do conjunto de ações que compõem o Plano de Recursos 
Hídricos da bacia, Fase II, PGRH-RE-029-R019.   
 
 
4.5.1 Recuperação e conservação de faixas marginais de proteção 
 
As margens dos rios, lagos, lagoas, reservatórios, bem como o entorno das nascentes 
e olhos d’água, estão inseridas entre as áreas de preservação permanente (APPs) 
definidas pelo artigo 2º do Código Florestal (Lei 4.771/65), nas quais as florestas e 
demais formas de vegetação natural devem ser mantidas, “com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 
 
Essas faixas marginais dos corpos hídricos são, portanto, prioritárias para os 
investimentos em ações de controle de inundações nas áreas urbanas da bacia, não 
                                                 
19 LABHID (Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ), 2002, Plano de Proteção de 

Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo – Relatório PGRH-RE-029-R0. In: Projeto Gestão dos Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, dezembro. 
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apenas por exigência legal, mas por serem as áreas mais diretamente relacionadas ao 
aporte de sedimentos e à maior parte dos fatores antrópicos que afetam a drenagem.  
 
As questões de ordem legal relativas à largura de APP e a restrições de ocupação e 
uso em margem de rios, lagos, lagoas e reservatórios artificiais estão apresentadas e 
comentadas no item 4.4 deste relatório.  
 
• Objetivo 
 
A redução dos processos de degradação dos corpos hídricos, em especial quanto às 
conseqüências da erosão a montante sobre a drenagem nas áreas urbanas, é o 
objetivo principal deste programa.  
 
• Escopo 
 
No escopo deste programa, as ações não estruturais são consideradas fundamentais 
para a realização de ações estruturais de recuperação e drenagem da faixa marginal 
de proteção dos corpos hídricos.  
 
O programa deverá conter os seguintes procedimentos, básicos para um eficiente 
planejamento urbano: 
 
a) mapeamento detalhado e caracterização das condições de cobertura vegetal e uso 

do solo na chamada zona ripária (área de influência hidrodinâmica dos cursos 
d’água, que não coincide necessariamente com as larguras de faixa marginal 
definidas na legislação); 

b) caracterização das condições sócioeconômicas da população habitante dessas 
áreas, tanto nos núcleos urbanos como nas áreas rurais, até onde se considere 
relevante para os propósitos deste programa; 

c) discussão, no âmbito dos Comitês e demais espaços públicos de interesse, a 
respeito dos critérios normativos para a delimitação da FMP, visando consenso 
para as características da bacia do Paraíba do Sul e respeito e complementaridade 
às normas federais, no que for pertinente; 

d) pesquisa sobre espécies e métodos para a recuperação de mata ciliar e sobre 
métodos e técnicas de intervenções hidráulicas e arquitetônicas mais apropriadas 
para as áreas marginais sob risco de inundação; 

e) realização de seminários, workshops e cursos de capacitação institucional 
(principalmente das prefeituras) para planejamento e controle de ocupação e uso 
das áreas marginais aos cursos d’água; 

f)  atividades de educação ambiental junto às comunidades diretamente afetadas por 
inundações, especialmente nas localidades a serem inicialmente atendidas por 
ações de proteção e conservação das zonas marginais, conforme previsto no 
próximo item g; 

g) seleção e planejamento detalhado (projeto básico), para implantação de ações 
estruturais nas faixas marginais de proteção, tais como recomposição da mata ciliar 
em alguns trechos, demarcação e isolamento de outros trechos para regeneração 
natural, instalação de equipamentos urbanos para lazer, bacias de detenção; 

 
Este programa tem interface e sobreposição parcial com o Programa de Proteção e 
Recuperação de Áreas de Preservação Permanente, previsto no Plano de Proteção de 
Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo. Diferencia-se por ser restrito a APPs 
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situadas em margens de rios com problemas de inundação no perímetro urbano e 
selecionadas como prioritárias neste Plano de Controle de Inundações. 
 
• Prazos e Custos 
 
Este programa deverá ser desenvolvido em um prazo máximo de 3 anos, incluindo a 
realização de pelo menos um dos projetos estruturais de recuperação, para os quais 
está previsto um valor mínimo (que inclui os custos de elaboração de projeto 
executivo) a ser disponibilizado no prazo deste programa.  
 
Neste prazo de 3 anos, as atividades previstas neste programa deverão se concentrar 
nos perímetros urbanos considerados prioritários para o controle de inundações. No 
item 5.3 este programa está dimensionado para o longo prazo, tendo em vista que a 
recuperação de faixas marginais deve ser uma ação contínua na bacia, dada a 
situação generalizada de degradação e ocupação irregular dessas faixas na maioria 
das cidades da bacia. 
 
O custo total do programa, Tabela 4.5.1, para o prazo de 3 anos, foi estimado em 
R$3.000.000,00, dos quais R$1,0 milhão refere-se às atividades previstas nos itens a, 
b, c, d, e, f e R$2,0 milhões corresponde a um valor de referência estimado para 
implantação de projetos pilotos (demonstrativos) no curto prazo (item g). 

 
Tabela 4.5.1 – Custo Total do Programa de Recuperação e 

Conservação de Faixas Marginais de Proteção 
 

Especificação Custo (R$) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 600.000,00 
Levantamentos de campo e produção gráfica (mapas, etc) 100.000,00 
Educação Ambiental 250.000,00 
Seminários, Workshops, Cursos 50.000,00 
SUBTOTAL 1.000.000,00 
Valor de referência para projetos de recuperação de FMP 2.000.000,00 
TOTAL 3.000.000,00 

 
 
4.5.2 Controle de Erosão em Áreas Urbanas 
 
• Objetivo 
 
Este programa tem como meta principal a melhoria das condições técnicas e 
operacionais das prefeituras para o planejamento, o licenciamento e o controle da 
ocupação de encostas. Adicionalmente, deverão ser realizadas algumas ações 
estruturais para controle de erosão em encostas situadas em áreas de maior 
comprometimento às condições de drenagem a jusante e de maior risco aos 
moradores. 
 
• Escopo 
 
Como procedimentos básicos para atingir as metas deste programa, devem ser 
considerados os seguintes: 
 



 
PEC-2939  
 

 78 

a) mapeamento geológico-geotécnico das áreas urbanas consolidadas e de 
expansão, incluindo nos mapas a identificação das áreas inundáveis; 

b) caracterização das condições sócioeconômicas da população habitante dessas 
áreas; 

c) estudo e definição de normas municipais para ocupação de encostas; 
d) cursos de capacitação para técnicos das prefeituras e demais interessados em 

critérios e normas para ocupação de encostas; 
e) estudo de métodos e técnicas de contenção e recuperação de encostas no 

perímetro urbano que levem em conta alternativas de baixo custo e envolvimento 
das comunidades locais na implantação das ações; 

f) seleção de áreas e planejamento participativo para a execução de projetos de 
contenção de encostas, com base nos estudos realizados; 

g) elaboração de projeto executivo e implantação das intervenções, com apoio de 
atividades de educação ambiental junto às comunidades beneficiárias. 

 
Tal como no programa anterior, foi previsto um valor mínimo para a elaboração de 
projetos executivos e a implantação de obras de contenção (e ações de educação 
ambiental integradas) em alguns locais mais críticos, para reduzir o aporte de 
sedimentos aos cursos d’água e como efeito demonstrativo para que mais projetos 
sejam realizados. 
 
• Prazos e Custos 
 
Este programa está dimensionado para um prazo de 3 anos, a um custo total estimado 
em R$2.500.000,00, dos quais R$1,0 milhão destina-se às atividades previstas nos 
itens a, b, c, d, e, f e R$1,5 milhão corresponde ao valor de referência estimado para 
implantação de projetos pilotos (demonstrativos) no curto prazo (item g). 
 
Para o prazo de 3 anos, as atividades previstas neste programa deverão se concentrar 
nos perímetros urbanos considerados prioritários para o controle de inundações. No 
item 5.3, este programa está dimensionado para o longo prazo, tendo em vista que os 
recursos previstos para o curto prazo são insuficientes para atender as necessidades 
de controle de erosão nas áreas urbanas da bacia. 
 
Os custos estimados são apresentados na Tabela 4.5.2. 
 

Tabela 4.5.2 – Custo Total do Programa de Controle de Erosão em Áreas Urbanas 
 

Especificação Custo (R$) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 600.000,00 
Mapeamento Geológico-Geotécnico   350.000,00 
Seminários, Workshops e Cursos de capacitação 50.000,00 
SUBTOTAL 1.000.000,00 
Valor de referência para projetos-pilotos de contenção 1.500.000,00 
TOTAL 2.500.000,00 
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4.6 Planos Diretores de Drenagem Urbana 
 
 
4.6.1 Objetivos 
 
Os Planos Diretores de Drenagem Urbana constituem instrumento fundamental, e 
único, capaz de fornecer subsídios essenciais para o crescimento das cidades, 
impondo limites para a ocupação de áreas, em processo de desenvolvimento, e 
futuras áreas de expansão dos núcleos urbanos.  
 
Além de propor medidas de mitigação para os problemas das inundações nas áreas 
urbanas já densamente ocupadas, cabe aos Planos de Drenagem, planejar as ações 
estruturais e não estruturais a serem implementadas nas áreas de crescimento, assim 
como, nas áreas rurais situadas a montante, cuja degradação, tem influência direta 
tanto na deterioração dos corpos hídricos no meio urbano, quanto na qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos. 
 
Apesar de toda a importância que lhes é conferida, os Planos de Drenagem Urbana 
têm sido negligenciados pelo Poder Público Municipal, quando da concepção de seus 
Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano. Quando muito, esses últimos incluem 
apenas informações básicas sobre os recursos hídricos regionais, insuficientes para o 
planejamento adequado da ocupação do solo urbano. 
 
Observa-se que, apesar de todo o conhecimento e a experiência adquiridos, por uma 
boa parcela dos profissionais que, em nosso país, atuam na área de engenharia 
hidrológica/hidráulica, que enfatizam a importância do enfoque multidisciplinar e da 
integração com ações voltadas para a Educação Ambiental, o Controle de Uso e 
Ocupação do Solo, como instrumentos fundamentais para o estabelecimento de 
diretrizes, pouco se tem feito no sentido de conscientizar e sensibilizar as 
administrações municipais sobre a necessidade de direcionar, prioritariamente, os 
recursos para o planejamento da drenagem urbana.  
 
Um importante trabalho precisa ser desenvolvido junto aos órgãos municipais ligados 
às áreas de meio ambiente, de recursos hídricos, de planejamento e de obras, no 
sentido de inseminar nessas instituições uma nova cultura, voltada sobretudo, para o 
gerenciamento integrado das ações preventivas e corretivas a serem implementadas 
nas bacias hidrográficas. 
 
 
4.6.2 Justificativa 
 
No que tange à drenagem urbana, constata-se, hoje, na grande maioria dos casos, 
que as intervenções na rede de drenagem, projetadas para reduzir as inundações nas 
áreas urbanas, são de abrangência localizada, sem uma visão global dos problemas 
da  bacia (áreas rurais e interfaces com outros municípios), apresentando, além de 
custo muito elevado, eficiência e vida útil limitadas.  
 
Por este motivo, os Planos Diretores de Drenagem Urbana Municipais e/ou 
Intermunicipais necessitam urgentemente serem concebidos e implementados, tendo 
em vista a necessidade de se disciplinar o processo de ocupação nas áreas urbanas, 
processo este que continua evoluindo de forma totalmente descontrolada, impactando 
diretamente toda a estrutura de drenagem dos municípios.  
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Para tal, torna-se fundamental o estabelecimento de uma política de incentivos a essa 
iniciativa, por parte dos governos federal e estaduais. É inquestionável o fato de que, 
em um futuro muito próximo, os problemas relacionados às inundações de centros 
urbanos atingirão níveis intoleráveis, configurando situações, praticamente, só 
contornáveis através de elevados aportes de recursos públicos.  
 
Especificamente na bacia do rio Paraíba do Sul, foi possível identificar, em 
diagnósticos realizados para os programas de investimentos (PQA’s) relativos aos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais dos trechos paulista, mineiro e 
fluminense da bacia, estirões urbanos de sub-bacias hidrográficas em situação 
bastante mais crítica. Na quase totalidade dos casos, a reversão do quadro atual 
dependerá, fundamentalmente, de um conjunto de ações a serem implementadas, nos 
meios rural e urbano, de acordo com as prioridades de investimentos a serem 
definidas para cada sub-bacia nos Planos de Drenagem Urbana.  
 
Tendo em vista o reconhecimento pela Lei Nº 9.433 (Lei das Águas) da bacia 
hidrográfica como unidade espacial de planejamento, os Planos Diretores de 
Drenagem Urbana Municipais/Intermunicipais deverão considerar, em seus escopos, 
ações que integrem os diversos aspectos relacionados às causas e conseqüências 
das inundações. Para tal, os planos serão desenvolvidos em duas etapas, quais 
sejam: Diagnóstico dos Problemas e Propostas de Ações/Intervenções.  
 
 
4.6.3 Escopo Básico 
 
• Diagnóstico da Situação Atual 
 
Na fase de diagnóstico da situação atual, deverão ser realizados os seguintes estudos: 
 
- levantamentos de dados hidrometeorológicos e de estudos hidrológicos/hidráulicos 

já desenvolvidos para o(s) municípios(s) e/ou para as bacias hidrográficas em foco; 
 
- levantamento e análise do processo de ocupação e uso do solo urbano, através de 

documentos municipais (planos urbanísticos, zoneamentos, leis e decretos, etc.), 
fotos aéreas e mapas de uso do solo de diferentes períodos e outros dados 
existentes que possibilitem uma compreensão abrangente das tendências de 
ocupação do espaço; 

 
- identificação das áreas sujeitas a restrições de uso, conforme a legislação 

pertinente – Código Florestal e Lei de Uso do Solo (federais) e outras normas de 
âmbito estadual e municipal – especialmente as áreas de preservação permanente 
(APP’s), que restringem a ocupação em margens de cursos d’água, nascentes, 
topos de morros, encostas acima de 25º de declividade, dentre outras; 

 
- levantamento do uso do solo nas áreas rurais e semi-urbanas e de informações  

sobre a evolução dos problemas na bacia ao longo dos anos, com ênfase nos 
aspectos relacionados às condições de drenagem (desmatamentos e formas de 
uso que aceleram os processos erosivos); 

 
- diagnóstico das condições de drenagem da bacia nos estirões rurais e urbanos, e 

identificação das principais fontes responsáveis pelo aumento das inundações nos 
centros urbanos, visando à priorização das medidas estruturais e não estruturais 
mais adequadas; 
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- levantamento das condições institucionais existentes para enfrentamento dos 
problemas relacionados às inundações, identificando as falhas e as demandas para 
melhoria da capacidade operacional (capacitação técnica, equipamentos, recursos 
financeiros, etc.); 

 
• Ações/Intervenções de Prevenção e de Controle das Inundações  
 
Estudo e definição de intervenções estruturais no meio urbano, necessárias à correção 
dos problemas identificados, que correspondem, basicamente a: 
 
-  levantamentos topográficos e topobatimétricos necessários ao detalhamento das 

intervenções na rede de drenagem ou em áreas de controle de erosão; 
 
- adequações da seção de escoamento, ampliação de travessias, dragagens de 

manutenção análise e delimitação de bacias de detenção;  
 
- estudo e definição de intervenções estruturais no meio rural voltadas para a 

redução das inundações no meio urbano, tais como a avaliação da construção de 
barragens de contenção de cheias a montante dos centros urbanos. 

 
- outras ações estruturais, associadas às obras de natureza hidráulica, como, por 

exemplo, a recomposição da mata ciliar e estruturas mecânicas e biológicas para 
controle de erosão a recuperação da cobertura vegetal, que têm papel importante 
na melhoria do desempenho dos corpos hídricos nos processos de cheia, 
aumentando a retenção e a infiltração nas áreas rurais e reduzindo as contribuições 
e o aporte de sedimentos para os corpos hídricos; 

 
O delineamento de medidas não estruturais, tais como:  
 
- zoneamento das áreas de expansão urbana, fixando limites e restrições de uso, de 

acordo com critérios técnicos e legais voltados para a proteção dos recursos 
hídricos e para a prevenção de problemas com inundações identificados na(s) 
bacia(s) hidrográfica(s) em questão; 

 
- a elaboração de mapas de riscos de erosão/inundação em áreas urbanas e de 

expansão urbana, reunindo a análise das características geológico-geotécnicas 
com a identificação das áreas inundáveis. Os mapas com caracterização das áreas 
inundáveis associadas a diferentes tempos de recorrência, deverão subsidiar ações 
preventivas e corretivas, auxiliar os serviços de defesa civil e os processos 
decisórios do planejamento urbano, especialmente quanto à fixação de limites e de 
critérios para aprovação de loteamentos, arruamentos, etc. 

 
- a definição das taxas de impermeabilização e vazões de saída dos lotes; 
 
- a previsão de monitoramento telemétrico hidrológico (chuva e vazão), para as 

áreas rurais e urbana. 
 
Ações voltadas para a Gestão da Drenagem Urbana, que basicamente deverão consistir de: 
 
- criação de um banco de dados completo, contendo, além de informações 

hidrológicas e de características físicas da bacia, um cadastro de todo o sistema de 
drenagem já implementado ou projetado; 

 
- elaboração de programas de educação ambiental para as comunidades das áreas 

de risco, de mobilização social e de capacitação técnica dos órgãos ligados à área 
ambiental e de recursos hídricos. 
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4.6.4 Planos Diretores de Drenagem Urbana Incluídos na Meta de 
Curto Prazo 

 
Com base nos Programas Estaduais de Investimentos desenvolvidos no âmbito do 
PQA, nos diagnósticos das cheias mais recentes observadas na bacia do rio Paraíba 
do Sul, ocorridas nos anos de 1997 e 2000, e ainda, nos estudos posteriores voltados 
para a implementação da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia, foi 
possível, identificar-se um conjunto de bacias de drenagem apresentando elevado 
nível de criticidade em relação a problemas de inundações de centros urbanos, e 
outras, aonde esses problemas parecem iminentes, em decorrência do crescimento 
desordenado e acelerado das cidades ao longo de seus cursos d’água. 
 
Considerando-se que a correção desses problemas exigirá, sobretudo, o planejamento 
de ações integradas a serem concebidas para as diversas sub-bacias hidrográficas 
nos 3 Estados envolvidos, os Planos Diretores de Drenagem Urbana estão sendo 
incluídos no contexto das ações consideradas prioritárias. 
 
O conjunto listado na Tabela 4.6.1 que se segue, corresponde à 24 bacias 
hidrográficas selecionadas, consideradas críticas ou potencialmente vulneráveis a 
processos de inundação de centros urbanos. A identificação delas influenciou na 
escolha dos Municípios para os quais estão sendo propostos Planos Diretores de 
Drenagem Urbana na meta de curto prazo. Esses planos e os respectivos custos, 
estão relacionados na Tabela 4.6.2. 
 

Tabela 4.6.1 – Bacias de Drenagem Selecionadas 
 

Estado Curso d’Água Área da 
Bacia(km2) Município 

Una 477,40 Taubaté 
São Gonçalo 122,60 Guaratinguetá 
Guaratinguetá 164,80 Guaratinguetá 

São 
Paulo 

Piquete 193,00 Piquete, Cach. Paulista e Cruzeiro 
Sesmaria 160,00 Resende 
Periférico/Rib. Preto-C. Central  4,0 / 10,0 Resende 
Bananal 514,70 Barra Mansa, Bananal 
Barra Mansa 103,70 Barra Mansa 
Brandão 85,00 Volta Redonda, Barra Mansa 
Piraí 1100,30 Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí 
Puris/S.Sebastião/ V. Isabel 6,0/ 0,87/2,58  Três Rios 
Piabanha 2065,50 Petrópolis 

Rio de 
Janeiro 

Bengala 177,60 Nova Friburgo 
Ubá 326,70 Ubá 
Romualdinho/ Lava-pés 8,1/ 4,1 Cataguases 
Feijão-Cru 112,70 Leopoldina 
Limoeiro 65,40 Além Paraíba 
Yungue 36,00 Juiz de Fora 

Minas 
Gerais 

Posses 85,30 Santos Dumont 
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4.6.5 Prazo e custo  
 
Os Planos Diretores de Drenagem foram relacionados na Tabela 4.6.2, segundo a 
ocorrência dos municípios na bacia, de montante para jusante.  
 
Os prazos e custos para a realização dos planos foram estimados em função das 
áreas urbanas dos municípios, utilizando-se o seguinte critério: 
 
Áreas Urbanas (km2)           Prazo de Execução (meses)               Custo (R$) 
        até 10                                                 6                                    400.000,00 
    de 10 a 20                                              8                                    600.000,00 
    de 20 a 50                                             10                                   750.000,00 
  de 50 a 150                                             12                                   900.000,00 
 

Tabela 4.6.2 – Planos Diretores de Drenagem Urbana na Meta de Curto Prazo 

Município Área Urbana (km2)  Custo (R$) 
Taubaté 63,5 900.000,00 

Guaratinguetá 33,5 750.000,00 
Cach. Paulista/ Cruzeiro 5,5/11,5 600.000,00 

Resende 35,0 750.000,00 
Barra Mansa 35,0 750.000,00 

Volta Redonda 43,0 750.000,00 
Barra do Piraí 35,0 750.000,00 

Petrópolis 50,5 900.000,00 
Teresópolis 60,0 900.000,00 

Nova Friburgo 83,0 900.000,00 
Ubá 22,5 750.000,00 

Cataguases 24,0 750.000,00 
Leopoldina 15,0 600.000,00 

Além Paraíba 12,0 600.000,00 
Juiz de Fora 120,0 900.000,00 

TOTAL: R$ 11.550.000,00 
 
O valor total dos investimentos previstos para os Planos de Drenagem Urbana na 
meta de curto prazo é de R$11.550.000,00.  
 
Uma vez concluída a etapa de diagnóstico do Plano Diretor de Drenagem, o município 
poderá se habilitar a receber recursos financeiros para a realização de pequenas 
ações/intervenções emergenciais identificadas na rede de drenagem, que tenham 
notadamente, influência sobre os processos das inundações. Aí se enquadram, 
desobstruções localizadas, pequenas adequações de seção, dragagens de pequenos 
trechos, retirada de construções irregulares, dentre outras. Os recursos a serem 
alocados para essas intervenções em todos os municípios, apresentados na Tabela 
4.6.2, foram estimados preliminarmente em R$7.500.000,00, cabendo ao CEIVAP 
definir prioridades e quantias a serem destinadas a cada município. 
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4.7 Quadro Resumo– Ações Prioritárias  
 

Item Ações de Curto Prazo Prazo 
(anos) Custo (R$) 

4.1 Monitoramento Hidrológico 2 740.000,00 
4.2 Sistema de Previsão de Alerta de Cheias 1 408.000,00 
4.3 Aerofotogrametria de Centros Urbanos   
4.3.1 - alternativa restituição digital  3 10.396.000,00 
4.3.2 - alternativa ortofotocarta digital 3 7.009.000,00 
4.4 Delimitação e Demarcação de Faixas Marginais 3 489.000,00 
4.5 Controle de Erosão   
4.5.1 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais 3 3.000.000,00 
4.5.2 Controle de Erosão em Áreas Urbanas 3 2.500.000,00 
4.6 Planos Diretores de Drenagem Urbana 5  
 - elaboração dos planos em 15 municípios  11.550.000,00 
 - recursos estimados para intervenções pós-diagnóstico  7.500.000,00 

TOTAL (alternativa restituição digital) 36.583.000,00 
TOTAL (alternativa ortofotocarta) 33.196.000,00 
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5. AÇÕES DE LONGO PRAZO 
 
5.1 Planos Diretores de Drenagem Urbana 
 
Os Planos de Drenagem Urbana inseridos nas metas de médio e longo prazos, que 
correspondem ao horizonte de 20 anos, deverão ter suas prioridades de execução 
futuramente estabelecidas, com base em critérios que considerem a dinâmica da 
ocupação e uso do solo nas bacias de cada município e, consequentemente, a 
evolução dos problemas em cada uma delas. Na Tabela 5.1 são apresentados os 
municípios selecionados e os respectivos custos de elaboração dos Planos de 
Drenagem Urbana. 
 

Tabela 5.1 - Planos de Drenagem Urbana – Metas de Médio e Longo Prazos 
 

Municípios Área Urbana 
(km2) Custo (R$) 

Carangola 13,5 600.000,00 
Muriaé 23,5 750.000,00 

Santos Dumont 14,5 600.000,00 
Ubá 22,5 750.000,00 

Visconde do Rio Branco 14,0 600.000,00 
Campos dos Goytacazes 70,0 900.000,00 

Cordeiro 8,0 400.000,00 
Itaocara 4,0 400.000,00 

Itaperuna 17,0 600.000,00 
Mendes 8,5 400.000,00 

Miguel Pereira 3,0 400.000,00 
Miracema 8,0 400.000,00 

Nova Friburgo 83,0 900.000,00 
Paty do Alferes 6,0 400.000,00 
Paraíba do Sul 5,5 400.000,00 

Pinheiral 3,5 400.000,00 
Piraí 5,0 400.000,00 

Santo Antonio de Pádua 8,0 400.000,00 
São Fidélis 8,0 400.000,00 

São João da Barra 8,0 400.000,00 
Três Rios 15,0 600.000,00 
Valença 16,5 600.000,00 

Vassouras 7,5 400.000,00 
Aparecida 6,5 400.000,00 
Caçapava 16,6 600.000,00 
Guararema 8,0 400.000,00 

Jacareí 43,5 750.000,00 
Lorena 18,0 600.000,00 

Pindamonhangaba 31,5 750.000,00 
S.J dos Campos 135,0 900.000,00 

Tremembé 9,5 400.000,00 
TOTAL:  16.900.000,00 
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O valor total dos investimentos previstos para os Planos de Drenagem Urbana na 
meta de médio e longo prazos é de R$16.900.000,00.  
 
Tal como considerado na meta de curto prazo, os recursos a serem alocados para a 
realização de pequenas ações/intervenções emergenciais em todos os municípios, 
apresentadas na Tabela 5.1, foram estimados preliminarmente em R$15.500.000,00, 
cabendo ao CEIVAP definir a priorização e a quantia a ser destinada a cada município. 
 
 
5.2 Intervenções para Controle de Inundações 
 
Os Planos Diretores de Drenagem Urbana identificarão as intervenções estruturais e 
não estruturais essenciais para a recuperação dos corpos hídricos responsáveis pela 
drenagem dos municípios. Além disso, certamente darão importantes indicações para 
o disciplinamento da ocupação do solo nas áreas de expansão dos núcleos urbanos 
nas diversas sub-bacias de drenagem. 
 
O componente Drenagem Urbana dos Programas de Investimentos executados no 
âmbito do PQA procurou identificar as bacias com maior vulnerabilidade à inundações, 
nos 3 Estados e estimar custos para a recuperação delas mediante intervenções 
estruturais e não estruturais nos perímetros urbanos. Essa estimativa totalizou R$353 
milhões, considerando-se os custos atualizados para agosto de 2002. 
 
Muito embora os investimentos em drenagem urbana venham a serem apontados 
pelos Planos Diretores, a estimativa mencionada constitui-se na avaliação mais 
adequada para a previsão dos recursos a serem investidos em drenagem urbana no 
horizonte de 20 anos. 
 
 
5.3 Intervenções para Controle de Erosão 
 
Tendo em vista que a erosão na bacia é um problema de grande dimensão e 
intensidade com graves conseqüências sobre as condições de drenagem e de 
qualidade dos cursos d’água, os mesmos programas apresentados no item 4.5 
deverão ser estendidos para longo prazo. 
 
A partir do desenvolvimento do programa no curto prazo, as mesmas atividades 
deverão ser estendidas para o longo prazo, envolvendo sempre os estudos e 
levantamentos específicos e a elaboração e execução de projetos executivos para 
recuperação e proteção de faixas marginais e para controle de erosão nas encostas 
urbanas, que devem ser ações permanentes na bacia, dada a situação generalizada 
de degradação e ocupação irregular na maioria das cidades da bacia. 
 
O custo total do programa, para o prazo de 20 anos, foi estimado em R$60,0 milhões 
para o programa de Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção e 
em R$80,0 milhões para o programa de Controle de Erosão. 
 
 
 
 
 




