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RESUMO 

O presente trabalho utiliza-se de estudos hidrológicos e de hidráulica fluvial com o objetivo de 

estabelecer uma metodologia para subsidiar o traçado do mapa de zoneamento da planície de 

inundação do Rio Doce, no trecho marginal onde se localiza o município de Aimorés/MG. Foram 

consideradas as condições de ocupação e topográficas o mais próximo possível de 1867, ano 

referência para determinação da posição da Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO, tendo 

como base o estudo de hidráulica realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais em 1997. 

Por meio de análises hidrológicas desenvolvidas para a região com finalidades diversas, avaliou-se 

o potencial de cheias do rio, associando as vazões máximas aos respectivos períodos de retorno. As 

vazões de cheias foram, então, aplicadas no modelo de hidráulica fluvial para traçado dos perfis de 

escoamento, de onde foram obtidos os níveis de água alcançados pelas inundações no trecho de 

interesse. Desta forma, esse trabalho apresenta uma alternativa para demarcação dos terrenos 

marginais que são de domínio da União, além de possibilitar a identificação de áreas de riscos 

potenciais de inundação, proporcionar uma melhoria no planejamento urbano dessas áreas, com a 

implementação de ações de saneamento básico e infraestrutura adequada para melhoria das 

condições de saúde da população local, auxiliar nos conflitos de desapropriação e auxiliar na 

delimitação de áreas de preservação ambiental ao longo dos rios federais. 

Palavras-chave: Linha média das enchentes ordinárias. Planície de inundação. Hidráulica fluvial. 

Delimitação de áreas. 



 

ABSTRACT 

This study makes use of hydrological studies and river hydraulics in order to support the tracing of 

the flood plain zoning map river Doce, the marginal section where is the city of Aimorés / MG. The 

conditions of occupation and topographical were considered the closest possible 1867 reference 

year to determine the Midline position of Flooding Ordinary - LMEO, based on the hydraulic study 

conducted by CEMIG in 1997. Through analysis hydrological developed for the region for various 

purposes, we evaluated the potential of river floods, associating the maximum flow rates to their 

return periods. The flood flows were then applied in river hydraulics model for tracing the flow 

profiles, where water levels were obtained achieved by flooding the stretch of interest. Thus, this 

study presents an alternative to demarcation of marginal lands that are the domain of the Union, and 

enables the identification of areas of potential flood risks, provide an improvement in the urban 

planning of these areas, with the implementation of basic sanitation actions and adequate 

infrastructure to improve health conditions of the local population, assist in conflicts of  

expropriation and assist in delineation of areas of environmental preservation along federal river. 

Keywords: average line of the ordinary floods. Flood plain. River hydraulics. Delimitation areas.
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1  INTRODUÇÃO 

 

As intervenções humanas nas margens de cursos d’água e nas planícies de inundação 

como retificação dos rios, barramentos, assoreamentos de canais, dentre outros, associados ao 

crescimento de ocupações irregulares contribuem para um aumento significativo dos efeitos das 

cheias. Essas interferências ocasionam alterações na qualidade da água do corpo hídrico e, 

consequentemente, no plano de recursos hídricos de determinada bacia hidrográfica. 

Desde os primórdios da civilização humana, há cerca de 4000 anos, as cidades 

começaram a localizar-se nas margens de cursos d’água. Esta escolha era principalmente 

favorecida pela facilidade de transporte ao longo do rio e pela proximidade às melhores terras 

agrícolas, situadas nas férteis planícies de inundação. (CUNHA, 2003).  

De acordo com Silva (2006), inúmeras regiões do planeta são afetadas por inundações. 

As causas mais conhecidas são: o crescimento desordenado das cidades, desmatamento, sistemas 

de drenagem deficientes, subida de marés, rompimento de diques ou barragens, eventos naturais, 

entre outros. Alguns países, estados e cidades criam departamentos específicos na tentativa de 

solucionar esse problema. Para tanto são previstas obras estruturais e/ou obras não-estruturais. 

As obras estruturais, geralmente, requerem altos investimentos e envolvem a construção de obras 

hidráulicas. Já as obras não-estruturais envolvem medidas de prevenção que tendem a diminuir 

as perdas decorrentes das inundações. Educação da população, sistemas de alertas contra cheias, 

mapeamento de áreas de risco são algumas dessas obras não-estruturais.   

As enchentes são fenômenos que ocorrem quando o volume de água, que atinge o leito de 

um rio, é superior à capacidade de drenagem de sua calha normal (leito menor ou calha 

principal). Quando essa capacidade de escoamento é superada ocorre a inundação das áreas 

ribeirinhas também denominadas planícies de inundação ou leito maior do rio (ANA, 2004).  O 

alagamento dessas planícies não ocorre necessariamente todos os anos, mas constitui um 

processo natural, comum a todos os cursos d’água não regularizados.  

A delimitação de áreas passíveis de alagamento além de atender a diversos aspectos como 

os de segurança, ambientais e de planejamento urbano, torna-se também fundamental quando 

compreende as questões de desapropriação e seus desdobramentos, como é o caso da 

demarcação dos terrenos marginais de rios federais. 

Será estudado o trecho do Rio Doce, localizado na área urbana do município de Aimorés, 

localizado em Minas Gerais, identificando as áreas inundáveis pelas enchentes ordinárias, por 

meio de estudos hidrológicos e de hidráulica fluvial anterior a construção do barramento e bases 

cartográficas obtidas após as intervenções para posicionamento da Linha Média das Enchentes 

Ordinárias - LMEO e Linha Limite dos Terrenos Marginais - LLTM.  
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Será analisada a área a jusante da Usina Hidrelétrica de Aimorés – UHE-Aimorés, que foi 

inaugurada em 2006, e estimada a planície de inundação da cidade de Aimorés, em sua condição 

física anterior à construção da barragem, por meio de simulações no software de modelagem 

hidrodinâmica HEC-RAS desenvolvido pelo Hydraulic Engineering Corps dos Estados Unidos 

(HEC, 2015). O modelo computacional a ser empregado, desde que utilizado criteriosamente e 

alimentado por dados fidedignos, destaca-se como uma ferramenta importante para a 

demarcação da linha média das enchentes ordinárias.  

Diante do exposto, este trabalho apresenta uma proposta para demarcação dos terrenos 

marginais que são de domínio da União, além de possibilitar a identificação de áreas de riscos 

potenciais de inundação, proporcionar uma melhoria no planejamento urbano dessas áreas, como 

a implementação de ações de saneamento básico e infraestrutura adequada para melhoria das 

condições de saúde da população local, auxiliar nos conflitos de desapropriação e auxiliar na 

delimitação de áreas de preservação ambiental ao longo de rio federal. O zoneamento de áreas 

inundáveis realiza-se a partir da definição de risco de inundação de diferentes cotas e o 

respectivo mapeamento, além de torna-se elemento norteador de planos diretores e de políticas 

de ocupação das regiões de risco. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo subsidiar a demarcação dos terrenos marginais 

de rios federais em locais onde não existe mais o traçado natural do rio, bem como auxiliar a 

demarcação de áreas de preservação nessas áreas. Será estudado o trecho do rio Doce, localizado 

na zona urbana do município de Aimorés/MG, identificando as áreas inundáveis pelas enchentes 

ordinárias, por meio de estudos hidrológicos e de hidráulica fluvial anterior a construção do 

barramento e bases cartográficas obtidas após as intervenções para posicionamento da Linha 

Média das Enchentes Ordinárias (LMEO) e da Linha Limite dos Terrenos Marginais (LLTM).  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Apresentar uma proposta para demarcação dos terrenos marginais que são de 

domínio da União, em áreas onde não existe mais o traçado natural do rio, 

auxiliando nos conflitos de desapropriação e seus desdobramentos; 

 Possibilitar a identificação de áreas de riscos potenciais de inundação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Breve histórico sobre os terrenos marginais de rios federais na legislação brasileira 

 

No artigo intitulado “Dos terrenos marginais da União: conceituação a partir da 

Constituição Federal de 1988”, escrito pelo Advogado da União, Marcos Luiz da Silva (2008), é 

informado que a questão da gestão dos bens públicos no Brasil se apresenta como uma das mais 

complexas e de difícil solução, notadamente no que concerne à conservação e guarda desses 

bens, pois envolve o contato com uma vasta legislação administrativa e notarial, em alguns casos 

com textos de Lei que remetem ao período colonial da história do Brasil, tornando o estudo do 

assunto tarefa às vezes inglória e extremamente dispendiosa, e ao mesmo tempo palpitante, 

diante do seu quase ineditismo na doutrina nacional. 

Segundo esse autor, questões como a ocupação de terrenos de marinha, terrenos 

marginais da União, terras devolutas e discriminação de terras públicas estão na pauta do dia e 

exigem do Poder Judiciário e dos administradores brasileiros que dêem uma pronta resposta a 

tais demandas, sob pena de vivermos sob um estado de total incerteza e insegurança jurídica em 

relação aos bens públicos, gerando problemas de grave impacto social, especialmente no que 

concerne ao uso dos bens públicos por particulares. Em relação, especificamente, aos terrenos 

marginais da União, a questão é ainda mais tortuosa, diante da existência de inúmeras normas 

que tratam da espécie, cabendo ao operador jurídico justapô-las, escoimando as antinomias e 

fixando-lhe a aplicabilidade. Apenas para exemplificar, temos normas constitucionais, legais e 

regulamentos administrativos regendo a matéria, em alguns casos, com normas absolutamente 

colidentes, como é o caso dos conceitos de terrenos marginais e de rios federais, que quase 

sempre trazem o elemento “navegabilidade” da via fluvial como essencial à definição daqueles 

imóveis. 

Ao analisar a legislação e como surgiram as iniciativas de delimitação territorial de 

margens de rios no Brasil, a Lei nº 1.507 de 1867 quando foi publicada tornou-se um marco dos 

terrenos marginais ao estabelecer em seu artigo 39: 

 

Art. 39. Fica reservada para a servidão publica nas margens dos rios navegáveis e de 

que se fazem os navegáveis, fora do alcance das marés, salvas as concessões legitimas 

feitas até a data da publicação da presente lei, a zona de sete braças contadas do ponto 

médio das enchentes ordinárias para o interior, e o Governo autorizado para concedê-la 

em lotes razoáveis na forma das disposições sobre os terrenos de marinha. (BRASIL, 

2016,a) 
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Segundo Silva (2008), a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a dispor 

expressamente acerca da titularidade da União em relação aos rios que banhem mais de um 

Estado, conforme consta do inciso II do artigo 20. Dizia ainda, no artigo 21, que as margens dos 

rios e lagos navegáveis, destinadas ao uso público, se por algum título não forem de domínio 

federal, municipal ou particular, que seriam do domínio do Estado-membro, depreendendo-se de 

tal dispositivo que mesmo nos rios navegáveis, se havia título de domínio anterior, federal, 

estadual, municipal ou particular, estes imóveis não seriam de propriedade do Estado-membro, e 

sim do titular do domínio com registro. Assim, os particulares que possuíam títulos de domínio 

de imóveis situados em terrenos marginais de rios federais eram seus legítimos proprietários. 

 

Art 20 - São do domínio da União:  

       ( ...)  

        II - os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que banhem mais 

de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território 

estrangeiro;  

(...).  

 Art 21 - São do domínio dos Estados:  

        (...)  

        II - as margens dos rios e lagos navegáveis, destinadas ao uso público, se por 

algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular. (BRASIL, 2016b) 

 

Na Constituição Federal de 1937, em seus artigos 36 e 37, observa-se a mesma redação 

da Constituição Federal de 1934.  

A Constituição de 1946, como afirma Silva (2008), trouxe significativa mudança na 

matéria, pois no artigo 34 manteve os rios que banhem mais de um Estado como bens da União, 

mas nada falou acerca dos terrenos marginais de rios federais, estaduais ou municipais, deixando 

um vácuo em relação à matéria, de tal forma que poderíamos concluir que quem possuísse títulos 

de domínio da área seria o seu legítimo proprietário, e, nos trechos em que não houvesse 

proprietários, tais imóveis deveriam ser tratados na condição de terras devolutas, ou seja, de 

propriedade dos Estados-membros: 

 

Art 34 - incluem-se entre os bens da União: 

        I - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a 

território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com 

outros países; (BRASIL, 2016c) 

 

Segundo Silva (2008), a Constituição de 1967 repetiu o tratamento dado à matéria pela 

Constituição de 46, falando tão somente das térreas devolutas, parecendo querer enquadrar os 

terrenos marginais sob tal regime, ou seja, seriam bens do Estado caso não tivessem titulares 
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com registro do imóvel. A Carta outorgada em 69 não trouxe também mudanças significativas na 

matéria, tendo repetido, no artigo 4º, II, as mesmas disposições das anteriores no que concerne 

aos rios federais. Com a Emenda Constitucional nº 16, de 1980, instituiu alteração no artigo 5º da 

Constituição em vigor para incluir, entre os bens dos Estados e Territórios, terras devolutas não 

compreendidas dentre os bens da União, não tendo falado também em terrenos marginais. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 definiu que todas as águas do território 

nacional são públicas e pertencem aos Estados ou à União. Em seu artigo 20, inciso III foi 

incluído os terrenos marginais como bens da União: 

 

Art. 20. São bens da União: 

(...) 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 

território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais; (BRASIL, 2016d) 

 

De acordo com Silva (2008), o dispositivo deixa claro que seriam rios federais os 

enquadrados nos critérios do dispositivo, sendo navegáveis ou não, pois fala em “correntes de 

água”, de modo que mesmo os terrenos situados nas margens de correntes não navegáveis 

parecem estar incluídos dentre os bens da União. 

A conclusão desse autor poderá ser aplicada neste trabalho, pois como está sendo 

considerada a área a jusante da Usina Hidrelétrica de Aimorés, no trecho urbano do município, 

poderá ser aplicado esse dispositivo constitucional ao longo de toda extensão do Rio Doce, uma 

vez que este rio banha mais de um estado, Minas Gerais e Espírito Santo. Desta forma, deverá 

ser feita a demarcação dos terrenos marginais de domínio da União mesmo depois de o Rio Doce 

ter perdido sua característica de navegabilidade. 

 

 

3.2 Demarcação de terrenos marginais de rios federais conforme legislação 

 

No Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de maio de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da 

União, no artigo 4º, define que os terrenos marginais são banhados pelas correntes navegáveis, 

fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) metros, medidos horizontalmente 

para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias (BRASIL, 2016e). 

Ainda, Brasil (2016e), no artigo 9º, atribui competência do Serviço do Patrimônio da União, 

atual Secretaria do Patrimônio da União (SPU), a determinação da posição das linhas do preamar 

médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias.  
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A regulamentação mais recente sobre o assunto, Orientação Normativa GEADE-003 de 

04 de junho de 2001 da SPU (BRASIL, 2016f), disciplina a demarcação de terrenos marginais e 

seus acrescidos, naturais ou artificiais, por meio da determinação da posição da Linha Média das 

Enchentes Ordinárias - LMEO e da Linha Limite dos Terrenos Marginais - LLTM, sendo que 

esta última compreende a distância de 15m (quinze metros), medida horizontalmente para a parte 

da terra, a partir da LMEO.  

Para determinar a posição das margens, o ano de 1867 foi definido como marco no 

surgimento dos terrenos marginais (BRASIL, 2016f). Sempre que possível, a SPU utiliza 

documentos de autenticidade irrecusável, que remontem ao ano de 1867 ou a época que mais se 

aproxime deste ano, conforme artigo 10 do Decreto-Lei nº 9760/1946: “Art. 10. A determinação 

será feita à vista de documentos e plantas de autenticidade irrecusável, relativos àquele ano, ou, 

quando não obtidos, a época que do mesmo se aproxime.” (BRASIL, 2016e) 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos técnicos da SPU é que, em muitos casos, a 

documentação obtida para subsidiar a demarcação dos terrenos marginais, como bases 

cartográficas e registros hidrológicos, datam da década de 60 em diante. 

Ao analisar a orientação normativa utilizada pelos técnicos da SPU, a ON-GEADE nº 

003/2001, observa-se que a metodologia considera, resumidamente, o levantamento de dados 

fluviométricos e de bases cartográficas, pesquisas em documentos antigos, cálculo da média das 

enchentes ordinárias e vistorias de campo. Observa-se que a orientação normativa não contempla 

o emprego da modelagem hidrodinâmica como ferramenta para delimitação da planície de 

inundação das enchentes ordinárias. Se o emprego desse procedimento fosse considerado na 

metodologia, aumentaria a segurança técnica durante a demarcação da LMEO e LLTM. 

Segundo os autores Oliveira & Miguez (2011), a ON-GEADE nº 003/2001 merece ser 

reestudada de forma urgente, pois na sua forma atual apresenta-se com diversas fragilidades. A 

referida norma não se encontra respaldada por critérios técnicos que possam representar com 

correção a média das enchentes ordinárias. O critério adotado também não é representativo de 

algum procedimento adotado em outros países para a representação do bankfull e enchentes 

realmente ordinárias, como pregado no conceito original. A adoção da aceitabilidade do uso de 

cotas de enchentes entre três e vinte anos (exclusive) para a determinação de uma cota 

representativa da média das enchentes ordinárias é, na realidade, uma opção de interpretação 

particular e equivocada da Lei nº 1.507, de 26 de setembro de 1807, para a demarcação da 

LMEO em terras de inundação ou várzea. 

Os autores acima fazem referência ao cálculo da média das enchentes ordinárias. 

Conforme a orientação normativa, neste cálculo deverão ser consideradas as cotas máximas 

anuais referentes às enchentes com período de recorrência igual a três anos, excluindo-se as 
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enchentes com período de recorrência igual ou superior a 20 anos e deverão ser utilizados 

somente dados de estações fluviométricas que possuam, no mínimo, 20 anos de observações. 

Além disso, deverão ser descartadas as enchentes com período de recorrência inferiores a três 

anos e iguais ou superiores a 20 anos e a média das enchentes ordinárias de uma estação 

fluviométrica será a média aritmética das cotas máximas anuais referentes às enchentes com 

períodos de recorrência entre 3 e 20 anos. 

Além disso, outras dificuldades encontradas na ON-GEADE nº 003/2001 é a 

determinação do Gradiente Altimétrico e da Cota Básica. No item de conceituação, constante 

nesta orientação normativa, Gradiente Altimétrico é a relação entre a diferença de altitude de 

dois pontos e a sua respectiva distância, medida pelo eixo do rio. É utilizado para determinação 

da cota básica em pontos localizados entre outros de cota básica conhecida. Cota Básica é Valor 

numérico que expressa a média aritmética das cotas máximas anuais, reduzido ao mesmo Datum 

Vertical. 

De acordo com Brasil (2016f), para a determinação do Gradiente Altimétrico, depois de 

determinadas as altitudes das médias das Enchentes Ordinárias referidas ao Datum Vertical de 

Imbituba (Santa Catarina) nas estações fluviométricas localizadas à montante e à jusante do 

trecho a ser demarcado, deve-se calcular a distância entre as referidas estações para a obtenção 

do gradiente altimétrico. Esta distância deve ser medida na planta utilizada como base 

cartográfica, pelo eixo do rio, isto é, pela linha média definida pela junção dos pontos 

equidistantes das margens. O gradiente altimétrico é o resultado da divisão da diferença de 

altitude entre as estações fluviométricas (em centímetros) pela distância medida entre as mesmas 

(em quilômetros): 

 

Onde: 

gradiente altimétrico, em cm/km; 

 valor absoluto da diferença de altitude entre as estações, em cm; 

 distância entre as estações, em km. 

Na ON-GEADE nº 003/2011 (BRASIL, 2016f), a Cota Básica definirá o posicionamento 

da LMEO nos locais em que a conformação primitiva das margens do rio não foi alterada natural 

ou artificialmente, seja por aterros, assoreamentos etc. Em caso contrário, o posicionamento da 

Linha será definido pelos estudos executados em campo e em plantas e documentos antigos, 

abstraindo-se as alterações que porventura tenham ocorrido. A Cota Básica – CB, que definirá o 

posicionamento da LMEO, será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
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Onde: 

cota básica, em cm; 

altitude da média das enchentes ordinárias na estação fluviométrica, em cm; 

distância entre a estação fluviométrica e o trecho a ser demarcado, medida pelo eixo 

do rio, em km; 

gradiente altimétrico, em cm/km. 

Na fórmula acima, foi convencionado que o sinal positivo “+” deverá ser utilizado 

quando a estação fluviométrica estiver localizada à jusante do trecho a demarcar e, o sinal 

negativo “-” quando a estação fluviométrica estiver localizada à montante. 

Além das dificuldades encontradas na ON-GEADE nº 003/2001, há locais em que se 

constatam grandes modificações dos leitos dos rios, como obras de retificação, construção de 

barramentos, mudanças na posição dos braços dos rios, além dos assoreamentos de canais, os 

quais não possuem documentação fidedigna que possam ser consideradas pelos técnicos da SPU, 

dificultando assim a delimitação da LLTM.  

Em muitas áreas que são de dominialidade da União, observam-se ocupações irregulares 

e significativas invasões pela população, como por exemplo, em reservatórios artificiais 

construídos devido aos barramentos em rios federais.  Não são respeitados nem os limites 

definidos como área de preservação, o que ocasionam significativas alterações na qualidade da 

água dos corpos hídricos e nos planos ambientais de conservação e uso do entorno dos 

reservatórios artificiais. 

 

 

3.3 Morfologia do leito e do canal fluvial 

 

Para subsidiar a delimitação do canal e das margens de um determinado rio faz-se 

necessário compreender a morfologia do leito e do canal fluvial. 

A morfologia dos leitos e canais fluviais em escala local é profundamente ligada ao 

substrato, podendo ser identificados os rios aluviais e os rios com leitos consolidados. Os 

primeiros são localizados em planícies, vales aluvionais, constituídos de materiais sedimentares 

recentes, em geral aportados pelo próprio rio. Os rios com leitos consolidados localizam-se em 

vales encaixados, constituídos de materiais rochosos ou coesivos (VON SPERLING, 2014) 



22 
 

Segundo Von Sperling e Baptista (2014) em termos do canal e das margens, podem ser 

identificadas as seguintes formas fluviais e que podem ser observadas na Figura 1: 

 Leito de vazante: incluído no leito menor, acompanhando o talvegue. Corresponde às 

vazões de estiagem; 

 Leito menor: bem delimitado, encaixado entre as margens bem definidas. Apresenta 

usualmente, irregularidades de fundo, com soleiras e depressões; 

 Leito maior: ocupado periodicamente pelas cheias, podendo ser identificado o leito 

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

planície de inundação, com ocupação por cheias em intervalos menos frequentes; 

 Diques marginais: delimitam, em geral, o leito menor, sendo usualmente 

caracterizados por vegetação abundante, as matas ciliares. 

 

Figura 1 – Seção fluvial típica 

 

Fonte: Von Sperling (2014) 

De acordo com Von Sperling e Baptista (2014), no tocante à presença do escoamento, o 

leito menor corresponde ao canal principal ou dominante, sendo mais bem definido que os 

outros canais em termos de largura, profundidade, continuidade da vazão e continuidade da 

vegetação. A forma do canal e de suas margens pode variar substancialmente. Ao leito menor 

associa-se a vazão dominante, que corresponde à cheia com o período de retorno próximo de 

dois anos.  

Com relação à delimitação do canal dominante, observa-se que, assim como a ON-

GEADE nº 003/2001, pode-se associá-lo ao rio e seus terrenos marginais, uma vez que serão 

determinados pelas cheias ordinárias (com baixo período de retorno). No caso da ON-GEADE nº 

003/2001, considera-se período de retorno próximo a três anos. 

O extravasamento de água do rio para a planície é uma consequência natural do regime 

hidrológico. Durante a maior parte do tempo, correspondente às épocas de estiagem e de cheias 
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moderadas, o escoamento está limitado ao canal principal do rio e é predominantemente 

unidimensional na direção do curso d’água. Em eventos de cheia de grande intensidade, ocorre o 

aumento do nível da água acima das margens do canal e o extravasamento do escoamento para a 

planície, que pode inundar extensas áreas. A planície passa a atuar tanto como área de 

armazenamento temporário quanto conduzindo o escoamento. Pequenos acréscimos no nível da 

água significam grandes aumentos na área inundada e na área transversal ao escoamento (PAZ & 

TUCCI, 2010). 

A variação de nível durante a enchente pode ser de vários metros em poucas horas. 

Quando o relevo é acidentado, as áreas mais propícias à ocupação são as planas e mais baixas, 

justamente aquelas que apresentam alto risco de inundação. A várzea de inundação de um rio 

cresce significativamente nos seus cursos médio e baixo, onde a declividade reduz-se e aumenta 

a incidência de áreas planas (TUCCI, 2002). 

O transbordo, provocando o alagamento da planície de inundação não ocorre 

necessariamente todos os anos, mas constitui um processo natural, comum a todos os cursos 

d’água não regularizados. O zoneamento dessas áreas inundáveis realiza-se a partir da definição 

de risco de inundação de diferentes cotas e o respectivo mapeamento e torna-se elemento 

norteador de planos diretores e de políticas de ocupação das regiões de risco. 

Muitas são as dificuldades ou impossibilidades físicas para eliminar totalmente as causas 

das inundações, sendo, em alguns casos, economicamente inviável. A convivência com as 

enchentes torna-se possível a partir da implementação de medidas de controle para minimizar 

suas consequências.  

 

 

3.4  Principais características do comportamento do rio 

 

De acordo com Von Sperling e Baptista (2014), como características principais que ditam 

o comportamento do rio têm-se a velocidade de escoamento da água, bem como a morfometria 

do curso d’água, representada pelo comprimento, largura, profundidade e declividade. 

O escoamento em rios é o denominado escoamento livre em canais abertos, o qual é 

caracterizado pela presença de uma superfície em contato com a atmosfera, submetida, portanto, 

à pressão atmosférica. Assim, ao passo que nos escoamentos em condutos forçados (escoamento 

em carga) as condições de contorno são sempre bem definidas, nos escoamentos livres estas 

condições, representadas pela interface da água com materiais constituintes do leito e das 

margens, podem ser bastante variáveis, no tempo e no espaço, quanto à forma e quanto à 

rugosidade (VON SPERLING & BAPTISTA, 2014). 
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Segundo Baptista & Coelho (2003) em função da geometria da seção e da profundidade 

de escoamento, pode-se definir certo número de parâmetros, que têm grande importância e são 

largamente utilizados nos cálculos hidráulicos. Estes parâmetros hidráulicos fundamentais, 

relativos a uma seção transversal, que estão apresentados na  

Figura 2 são essencialmente os seguintes: 

 Seção ou Área Molhada (A): parte da seção transversal que é ocupada pelo líquido; 

 Perímetro Molhado (P): comprimento relativo ao contato do líquido com o conduto; 

 Largura Superficial (B): largura da superfície em contato com a atmosfera; 

 Profundidade (y): altura do líquido acima do fundo do canal; 

 Profundidade Hidráulica (yh): razão entre a Área Molhada e Largura Superficial:  yh 

= A/B 

 Raio Hidráulico (Rh): razão entre a Área Molhada e o Perímetro Molhado: Rh = A/P 

 

Figura 2 – Parâmetros hidráulicos fundamentais das seções transversais 

 

 Fonte: Baptista & Coelho, 2003 

 

Os canais são considerados condutos livres e, nesses casos, de acordo com Baptista & 

Coelho (2003), a presença de superfícies de atrito são distintas, correspondentes às interfaces 

líquido-parede e líquido-ar, o que acarreta uma distribuição não uniforme da velocidade nos 

diversos pontos da seção transversal. A  

 

 

 

Figura 3 ilustra a distribuição das velocidades em uma seção de curso d’água, podendo 

observar-se o aumento da velocidade das margens para o centro e do fundo para a superfície, em 

função do aumento da distância do tubo de corrente em relação à superfície de atrito. 
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Figura 3 – Esquema de distribuição das velocidades em um curso d’água 

 

Fonte: Baptista & Coelho, 2003 

 

A determinação das velocidades em uma seção só é possível através de medições diretas, 

por meio de levantamentos topobatimétricos.  

As seções topobatimétricas são perpendiculares à direção do fluxo do curso d’água, 

alcançando pontos possíveis de serem inundados na ocorrência de cheias extremas, conforme 

apresentado na  

Figura 4. 

 

Figura 4 – Esquema de locação das seções topobatimétricas 
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Fonte: CEMIG (2006) – Adaptado de POTAMOS (1997) 

 

Na parte seca, correspondente ao trecho entre o nível d’água em que se encontra o rio no 

instante do levantamento e o nível máximo na planície de inundação, o levantamento topográfico 

é realizado através de estação total, com gravação digital para posterior incorporação aos dados 

batimétricos. Nesta parte todos os pontos levantados devem ser representados e representam 

descontinuidades do terreno e mudanças de declividade das margens.  

Na parte molhada, ou seja, no leito vazante, a batimetria pode ser realizada com aparelhos 

denominados molinetes, pelo método convencional, utilizando guincho, lastro, cabos de aço ou 

ecobatímetro, quando as condições do rio permitirem. 

 

3.5 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

 

A bacia hidrográfica é a principal unidade de planejamento dos recursos hídricos. 

Segundo Von Sperling (2014), uma bacia hidrográfica é uma unidade fisiográfica, limitada por 

divisores topográficos, que recolhe a precipitação, age como um reservatório de água e 

sedimentos, defluindo-os em uma seção fluvial única, denominada exultório. Os divisores 

topográficos ou divisores de água são as cristas das elevações do terreno que separam a 

drenagem da precipitação entre duas bacias adjacentes  

Ainda de acordo com Von Sperling (2014), uma bacia hidrográfica é um sistema que 

integra as conformações de relevo e drenagem. A parcela da chuva que se abate sobre a área da 

bacia e que irá transformar-se em escoamento superficial, chamada precipitação efetiva, escoa a 
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partir das maiores elevações do terreno, formando enxurradas em direção aos vales. Esses, por 

sua vez, concentram esse escoamento em córregos, riachos e ribeirões, os quais confluem e 

formam o rio principal da bacia. O volume de água que passa pelo exultório na unidade de tempo 

é a vazão ou descarga da bacia. 

Neste item foi feita a caracterização da bacia hidrográfica do Rio Doce, onde está 

inserido o município de Aimorés. Essa bacia localiza-se entre os paralelos 17º45’ e 21º15’ Sul e 

os meridianos 29º45’ e 43º45’ Oeste. É limitada ao norte pela Serra Negra, divisor de águas entre 

as bacias dos rios Doce e Jequitinhonha. A oeste o limite é a Serra do Espinhaço, que separa a 

bacia em estudo da bacia do Rio São Francisco. Já ao sul, é limitada pela Serra da Mantiqueira, 

tendo como vizinhas as bacias do Rio Grande e do Rio Paraíba do Sul, conforme mostrado na  

Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

 

Fonte: http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/04_Doce.jpg  

 

 

A bacia hidrográfica do Rio Doce apresenta uma significativa extensão territorial, cerca 

de 83.400 km2, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do 

Espírito Santo. Abrange, total ou parcialmente, áreas de 228 municípios, sendo 202 em Minas 
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Gerais e 26 no Espírito Santo e possui uma população total da ordem de 3,1 milhões de 

habitantes (ATLAS DIGITAL DAS ÁGUAS DE MINAS, 2016).  

O Rio Doce, com uma extensão de 853 km, tem como formadores os rios Piranga e 

Carmo, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da Mantiqueira e Espinhaço, onde 

as altitudes atingem cerca de 1.200 m. Seus principais afluentes são: pela margem esquerda os 

rios Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí Grande, em Minas Gerais, Pancas e São José, no 

Espírito Santo; pela margem direita os rios Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté e Manhuaçu, em 

Minas Gerais, e Guandu, no Espírito Santo (Idem, 2016). 

O alto Rio Doce, considerado como o trecho das nascentes até a foz do Rio Piracicaba, no 

município de Ipatinga, atravessa inicialmente um relevo bastante movimentado, com a presença 

de muitas cachoeiras. No seu trecho médio, de Ipatinga até a cachoeira de Baguari, o Rio Doce 

apresenta, primeiramente, declividade relativamente fraca, com margens baixas e algumas ilhas. 

Depois desta cachoeira, até o limite da cidade de Baixo Guandu, o Rio Doce reinicia seu 

percurso em declividade acentuada, com vales encaixados e corredeiras. A maior declividade do 

trecho médio do Rio Doce, cerca de 4 m/km, ocorre exatamente na área de estudo, entre as 

cidades de Aimorés e Baixo Guandu, limite entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

(CEMIG, 1997). 

No trecho do baixo Rio Doce até o desemboque no oceano Atlântico, o rio apresenta 

declividades mais suaves, cerca de 0,3 m/km, atravessa terrenos pouco ondulados até atingir a 

planície costeira, não apresentando meandros acentuados (CEMIG, 1997). 

Atualmente a bacia do Rio Doce vem sofrendo com o grande impacto ambiental 

ocasionado pelos rompimentos das barragens de rejeitos, barragem do Fundão e Santarém, 

localizadas no município de Mariana/MG, o que comprometeu ainda mais a qualidade da água e 

da vida da população. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse trabalho apresenta características investigativas, descritivas e explicativas para a 

aplicação de modelo computacional à situação hipotética delineada para época anterior à 

construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés.  

A partir do levantamento e da análise de informações sobre o objeto de estudo, referentes 

aos trechos dos rios Doce e Manhuaçu na área urbana do município de Aimorés/MG, foram 

reunidas informações técnicas mais relevantes aplicáveis ao tema.  

Foram utilizados alguns preceitos da Orientação Normativa vigente da Secretaria do 

Patrimônio da União Brasil, ON-GEADE nº 003/2001, como levantamento de dados 

fluviométricos e de bases cartográficas, pesquisas em documentos antigos e vistorias de campo. 

As etapas a serem apresentadas no item “Resultados e Discussão”, podem ser resumidas 

nos seguintes tópicos:  

 Informações básicas da bacia hidrográfica e da área de estudo;  

 Coleta de dados disponíveis para o trecho de interesse, abrangendo cartografia, 

seções topobatimétricas, estudos anteriores e fluviometria;  

 Estudos hidrológicos com determinação de série de vazões médias diárias, análise de 

frequência de cheias e relações cota-descarga; 

 Estudos de hidráulica fluvial, com traçado de perfis de escoamento para diversos 

valores de vazões de cheias;  

 Demarcação da LMEO em campo, a partir das elevações do perfil de escoamento, 

indicadas em cada uma das seções de cálculo; 

 Elaboração do mapa de zoneamento da planície de inundação no trecho de interesse 

utilizando o software AutoCAD, a partir dos perfis de escoamento e da base 

cartográfica disponível, considerando a cheia com período de retorno de três anos 

(conforme a ON-GEADE nº 003/2001). 

 

Nesta monografia foram utilizados o estudo de hidráulica fluvial desenvolvido pela 

CEMIG (1997), no estudo de viabilidade de implantação da usina hidrelétrica de Aimorés, 

disponibilizado à Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais – SPU-MG.  

Foram traçados os perfis de escoamento nos trechos de interesse, para diversas vazões de 

cheias. As informações essenciais nesse estudo de viabilidade foram representadas pela 

geometria da calha do rio, através de seções topobatimétricas e verificou-se que as seções 

abrangiam a calha maior do Rio Doce, uma vez que se tratava de implantação da UHE-Aimorés. 
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Ressalta-se que, conforme a orientação normativa, inferiu-se que as informações obtidas 

neste estudo foram consideradas as mais próximas possível do ano 1867, marco no surgimento 

dos terrenos marginais, conforme Brasil (2016f), uma vez que houve alteração das condições 

naturais do Rio Doce. 

 

 

4.1 Cartografia utilizada na identificação dos terrenos 

 

Para o mapeamento das áreas inundáveis no trecho de interesse utilizou-se a cartografia 

na escala 1:100.000, carta de Conselheiro Pena, folha SE-24-Y-C-II, publicada pelo IBGE 

(1971) conforme apresentado na  

 

Figura 6. 

Para subsidiar os trabalhos de demarcação da SPU/MG, foi utilizado o material elaborado 

por meio do contrato nº 03/2010 GRA-MF/MG, executado pela empresa Aerocarta S.A. 

Engenharia de Aerolevantamentos, cujo objeto foi referente à execução de serviços de 

mapeamento aerofotogramétrico para demarcação da Linha Média das Enchentes Ordinárias 

nas áreas da União, localizadas ao longo dos rios Sapucaí, Paraibuna, Doce e Paraíba do Sul, 

com alto grau de confiabilidade. No produto final, entregue pela empresa AEROCARTA, foram 

apresentados: 

 

 Cartografia em escala 1:2000, com curvas de nível de metro em metro; 

 Ortofotos, as quais são imagens captadas em voo que passam por processamento para 

a correção de distorções, e que ao final do processo podem ser consideradas como um 

mapa, com riqueza de detalhes da visualização fotográfica em cores reais da área 

imageada; 

 Mapas vetoriais a partir das imagens aéreas específicas para as mais diversas 

finalidades, que associadas a ortofotos são importantes ferramentas para planejamento 

do uso e ocupação do solo, projetos e obras, análise e estudo da viabilidade de 

projetos, planejamento de sistema viário urbano, elaboração de zoneamentos 

ambientais, análise e planejamento da utilização de recursos hídricos, naturais, entre 

outros; 

 Modelos Digitais de Terreno (MDT) que associados ao sistema de geoprocessamento 

torna possível obter medidas e volumetria das feições mapeadas. 
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Figura 6 – Carta com a localização de Aimorés 

 

 Fonte: IBGE, 1971 
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Os trabalhos desenvolvidos pela empresa Aerocarta S.A. Engenharia de 

Aerolevantamentos, na etapa de mapeamento, foram realizados nas seguintes etapas, 

resumidamente: 

 Recobrimento aerofotogramétrico na escala 1:8.000 (colorido – câmera convencional 

Zeiss RMK 150mm); 

 Aquisição e tratamento de dados a laser; 

 Geração de Ortofotos Digitais Coloridas na escala 1:2000; 

 Restituição Estereofotogramétrica na escala 1:2000; 

 Formatação dos arquivos vetoriais; 

 Geração do Modelo Digital do Terreno e Imagens Hipsométricas; 

 Lançamento da LMEO e LLTM; 

 Procedimentos da fase cadastral. 

 

 

4.2 Levantamento topobatimétrico das seções transversais 

 

A batimetria ou levantamento topobatimétrico é uma técnica utilizada para determinação 

do mapa de profundidade e perfis batimétricos de áreas submersas obtendo um modelo 

cartográfico confiável para estudos de dragagens de leitos, travessias, barragens, detecção de 

erosão submersa, análise de fluxo de água, mapeamento de leito, instalação de dutos e cabos em 

rios, lagos e oceanos. 

Nessa técnica são coletados os dados do relevo submerso que serão representados 

cartograficamente por curvas batimétricas constituídas pela união de pontos da mesma 

profundidade com equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível topográfico.  

Os estudos de hidráulica fluvial foram realizados através de simulações dos perfis de 

escoamento, nos trechos de interesse dos rios Doce e Manhuaçu, utilizando-se o modelo 

hidráulico HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's - River Analysis System), na delimitação 

das zonas inundáveis fluviais. 

De acordo com Fernandez et. al (2013), trata-se de um modelo unidimensional que 

resolve as equações de Saint-Venant completas, por aplicação do método de diferenças finitas, 

permitindo simular o escoamento em superfície livre em regime permanente e em regime 

variável. A lei de resistência aplicada é a Equação de Manning-Strickler e a seção transversal de 

escoamento é considerada uma secção composta. A topografia do canal é caracterizada pelo 
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resultado do levantamento topográfico de uma série de secções transversais ao longo do trecho 

do rio em estudo. Para delimitar a zona inundada são calculadas as alturas de água nas seções 

transversais referidas. Como a cota da superfície livre é constante na seção, a zona inundada é 

limitada pela intercepção da topografia do terreno com a superfície livre em cada seção e o 

resultado da interpolação entre os perfis das seções transversais. 

Para se calcular o perfil da linha d’água do trecho em estudo no Rio Doce, utilizou-se o 

levantamento topobatimétrico das seções transversais, desenvolvidos pela CEMIG (1997) 

durante estudos de viabilidade da Usina Hidrelétrica de Aimorés (Figura 7). Os dados de cada 

seção se encontram no ANEXO I. Todas as seções transversais levantadas foram referenciadas 

ao mesmo datum altimétrico da base planialtimétrica que foi utilizada no mapeamento das áreas 

inundáveis.
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Figura 7 — Localização das seções batimétricas 
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Fonte: Adaptado de CEMIG (1997)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Área de estudo – Município de Aimorés 

 

O município de Aimorés localiza-se no estado de Minas Gerais, na Mesorregião do Vale do 

Rio Doce. Segundo Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população do município era de 24.959 habitantes, sendo que 19.700 habitantes viviam na 

zona urbana e 5.259 na zona rural. A área de 1.348,774 km², dos quais 3,573 km² estão no 

perímetro urbano do município.  

De acordo com os estudos da CEMIG (1997) é uma das cidades mais quentes de Minas 

Gerais, podendo chegar a 35ºC, no inverno. Sua temperatura anual média é aproximadamente 

24,6ºC. Apresenta altitude máxima na Serra da Mata Fria com 1118 m, e mínima próxima ao Rio 

Doce, com 76 m de altitude. No ponto central da cidade a altitude é cerca de 77,34 m. A topografia 

da região pode ser dividida como: 30% plana, 40% ondulada e 30% montanhosa. Os principais 

cursos d’água do município de Aimorés são o Rio Manhuaçu e o Rio Doce.  

Na Figura 8 é apresentada uma vista área do município de Aimorés, e pode ser observado o 

encontro do rio Manhuaçu com o Rio Doce e ao fundo, observa-se a barragem da Usina de 

Aimorés.  

Figura 8 – Vista área do município de Aimorés 

 

Fonte: www.diariodoaco.com.br 
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Com relação aos eventos relevantes que tenham contribuído para a ocupação do território do 

município, buscou-se informações sobre a história do município de Aimorés.  

De acordo com o IBGE (2016), o desbravamento da região, onde fica o Município de 

Aimorés, data de 1856 a 1860, quando os primeiros posseiros, os irmãos João e Luís de Aguiar e 

um cunhado de nome Inácio Mançores, vindos da Paraíba do Sul (RJ), chegaram à propriedade do 

Tenente Francisco Ferreira da Silva, no Município de Manhuaçu, ganharam as cabeceiras do Rio 

Pocrane, no Município de Ipanema, seguiram margeando-o até o Rio Manhuaçu, por este desceram 

até a confluência com o Rio Doce.  

Ainda de acordo com IBGE (2016), como o lugar oferecesse vantagens econômicas, com 

seu solo fértil, caça abundante e rios piscosos, estabeleceram-se como produtores rurais e 

mineradores em busca de ouro e pedras preciosas. Só por volta de 1870 vieram para o município os 

desbravadores com o verdadeiro propósito de implantar o progresso através da agricultura e da 

pecuária. Entre esses, destaca-se Paulo Martins dos Santos. Denominaram a nova terra de 

Natividade. Incentivaram a agricultura, a pecuária e foram aos poucos povoando o local que até 

então era dominado pela tribo dos tapuias ou aimures. Outras pessoas foram atraídas pela notícia da 

fertilidade e riqueza da zona e para lá se dirigiram, crescendo assim a localidade. Em 1915 passou a 

chamar-se Aimorés, em homenagem aos primitivos habitantes da terra, os índios botocudos do 

grupo "aimure/guimaré" (aimoré). 

Em divisão territorial datada de 2001, o município foi constituído de nove distritos: 

Aimorés, Alto do Capim, Conceição do Capim, Expedicionário Alicio, Mundo Novo de Minas, 

Penha do Capim, Santo Antônio do Rio Doce, São Sebastião da Vala e Tabaúna (IBGE, 2016). 

É uma cidade que tem tudo para atrair investimentos industriais, comerciais e agropecuários, 

devido ao fato de ser servida pela EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas, pela sua estratégica 

localização geográfica, na divisa entre o leste de Minas Gerais e o Centro Norte do Espírito Santo, o 

que faz de Aimorés uma cidade de bastante movimento, tanto que é ligada por duas rodovias até o 

Espírito Santo (IBGE, 2016). 

O município em questão apresenta um grande empreendimento localizado no Rio Doce, a 

Usina Hidrelétrica de Aimorés – UHE – Aimorés, também conhecida como Hidrelétrica Eliezer 

Batista, inaugurada em 5 de maio de 2006. 

De acordo com estudos de Silva et al. (2012), a Usina de Aimorés localiza-se na bacia 

hidrográfica do Rio Doce, em seu médio curso, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, cujo empreendimento ocupou áreas dos municípios de Aimorés, Itueta e Resplendor, todos 

em Minas Gerais. Os dados obtidos junto à Usina Aimorés informam que seu reservatório possui 

área total de 30,9 km², profundidade média de 16 metros, sendo do tipo fio d’água com capacidade 

de geração de energia em torno de 330 MW.  
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Na Figura 9 é apresentada a localização da usina no município de Aimorés. Na Figura 10 

consta uma fotografia da barragem construída a montante do município. 

 

Figura 9 – Localização da UHE- Aimorés   

 

 Fonte: Google Earth – imagens 28/11/2015 
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Figura 10 – Barragem da UHE- Aimorés 

 

 Fonte: www.aliancaenergia.com.br 

 

Segundo consta nos estudos de viabilidade da UHE Aimorés, realizados pela CEMIG (1997) 

e obtidos junto à SPU-MG, a estação meteorológica de Aimorés registra média de 1.224 mm de 

evaporação total anual, com média mensal variando entre 83,7 mm (junho) e 115,0 mm (outubro). 

Quanto à umidade relativa do ar, a média anual fica em torno de 77,2%, variando de 71% a 83,6%, 

conforme mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores médios mensais de evaporação e umidade relativa em Aimorés (período: 

1961 a 1990)  

Mês 
Evaporação 

(mm) 

Umidade Relativa 

(%) 

Janeiro 105,0 79,8 

Fevereiro 108,4 77,7 

Março 111,8 78,8 

Abril 97,9 78,4 

Maio 91,2 76,0 

Junho 83,7 73,4 

Julho 95,4 72,1 

Agosto 104,3 71,0 

Setembro 111,8 77,9 

Outubro 115,0 78,3 

Novembro 104,6 79,6 

Dezembro 94,7 83,6 

Fonte: CEMIG (1997) 
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Na área de estudo verifica-se a existência de dois períodos bem definidos: um chuvoso, de 

outubro a março, e um período de estiagem, que se estende de abril a setembro. Na estação de 

Aimorés, no período de 1961 a 1990, os valores médios mensais variaram de 17,9 mm a 212,0 mm, 

sendo a precipitação anual em torno de 1.163mm (CEMIG, 1997). Essas informações estão 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 — Valores médios mensais de precipitação em Aimorés (período de 1961 a 1990) 

Mês  

Precipitação 

(mm) 

Janeiro 195,3 

Fevereiro 89,5 

Março 135,6 

Abril 60,6 

Maio 44,8 

Junho 18,5 

Julho 17,9 

Agosto 25,6 

Setembro 38,9 

Outubro 125,0 

Novembro 198,9 

Dezembro 212,0 

Fonte: CEMIG (1997) 
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5.2 Análise de frequência de vazões máximas anuais 

 

Nos estudos desenvolvidos pela CEMIG (1997) utilizou-se de análise regional de 

frequências devido à falta de informações locais no trecho de estudo e à escassez de estações 

fluviométricas próximas a Aimorés. Foram efetuadas duas considerações: 

1. Existência de dois postos fluviométricos próximos a Aimorés, localizado no Rio Doce, 

com registros superiores a 40 anos — Resplendor e Colatina; 

2. O posto de São Sebastião da Encruzilhada (localizado no Rio Manhuaçu), apresenta 

registro histórico longo. 

Com estes dados, foi possível partir para uma análise de frequência mais objetiva, voltada 

para os três postos, ou seja, uma análise de frequência local. Desta forma, aprimoraram-se os 

registros históricos, as vazões máximas anuais observadas, analisando-se as consistências das séries 

e preenchendo-se, quando possível, algumas falhas. Finalmente, realizou-se o ajuste de 

distribuições de probabilidades às séries definidas, estabelecendo-se as vazões para os diversos 

tempos de recorrência. 

Considerando que o estudo realizado pela CEMIG (1997) buscava a viabilidade para a 

implantação da Usina Hidrelétrica, a qual necessitava de um tempo de recorrência elevado, utilizou-

se o emprego de distribuição de probabilidade de dois parâmetros, pois o terceiro parâmetro, 

dependente da assimetria amostral, poderia conduzir a estimativas equivocadas, majoradas ou 

minoradas.  

A determinação da cheia em Aimorés realizou-se a partir das respectivas cheias estimadas 

para os postos de Resplendor e Colatina, por interpolação linear em função das áreas de drenagem.  

Isto se justifica pela proximidade entre estes postos e devido ao fato de os registros de vazões 

máximas anuais nos mesmos serem os mais longos disponíveis (CEMIG, 1997). 

Considerou-se máxima anual a maior vazão observada no ano hidrológico, que se entende 

de outubro do ano anterior a setembro do ano em questão. Para os três postos – Resplendor, 

Colatina e São Sebastião da Encruzilhada, as séries de vazões máximas anuais foram consideradas, 

individualmente, as leituras de régua às 7h e das 17h. 

A Figura 11 apresenta as séries de máximos anuais obtidas das vazões médias diárias dos 

diversos postos fluviométricos. Dados obtidos no estudo da CEMIG (1997). 
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Figura 11 – Série de vazões máximas anuais nos postos fluviométricos de Resplendor, Colatina e São Sebastião da Encruzilhada 
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No posto de Colatina não houve registro de nível d’água durante a cheia de fevereiro de 

1979. Visando complementar a série, para este ano, lançou-se mão da vazão estimada a partir de 

levantamento da marca de cheia (CEMIG, 1997). 

Observa-se que a operação do posto fluviométrico de Resplendor foi interrompida em abril 

de 1989, em virtude da construção de uma praça sob a ponte rodoviária, ao lado das réguas. Desde 

julho de 1983, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) iniciou a operação 

do posto fluviométrico de “Resplendor Jusante”, localizado cerca de 1500m a jusante da ponte 

rodoviária, em local adequado para medições de descargas e observações de régua (CEMIG, 1997). 

Ainda segundo a CEMIG (1997), houve um pequeno período de operação, conjunta dos dois 

postos fluviométricos, o que permitiu o estabelecimento de uma boa correlação de vazões entre os 

dois locais. Foi ajustada uma reta de regressão entre as séries de vazões máximas mensais nos dois 

locais, a partir da qual foi feita a extensão do registro de máximos anuais em Resplendor para os 

anos de 1990/1991 a 1994/1995. 

 A operação do posto de Colatina esteve interrompida no período de outubro de 1977 a 

junho de 1983, durante o qual foi possível contar com as observações do posto “Colatina Jusante”, 

operado desde outubro de 1976. Foi definida a correlação entre os dois postos, com base nas 

descargas médias mensais, a partir da qual foi possível complementar a série de Colatina nos anos 

hidrológicos de 1977/1978 e 1979/1980, para as máximas vazões registradas, e nos anos de 

1977/1978, 1979/1980, 1980/1981 e 1982/1983, para as médias diárias (CEMIG, 1997). 

Para os postos fluviométricos apresentados foram estabelecidas as principais estatísticas das 

séries de vazões máximas anuais, mostradas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Estatística das séries de vazões máximas anuais  

Local 

Área de 

Drenage

m (km²) 

Núme

ro de 

anos 

Vazões Máximas 

Anuais (m³/s) 
Coeficien

te de 

variação 

Coeficient

e de 

assimetria 
Médi

a  

Máxim

a 

Mínim

a 

Colatina 75.305 49 3722 11200 1739 0,41 2,70 

Resplendor 60.890 53 3205 8975 1511 0,39 2,07 

São Sebastião da 

Encruzilhada 8.784 49 612 2180 187 0,62 2,00 

Fonte: Dados CEMIG (1997) 

Percebeu-se, ao analisar os coeficientes de variação amostrais das estações de Resplendor e 

Colatina, as séries apropriadas apresentam coeficientes uniformes, com valores próximos a 0,40. 
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Com base nas estatísticas obtidas para as séries de valores extremos, especificamente as 

médias e os coeficientes de variação, os dados amostrais foram ajustados pela distribuição de 

probabilidade Gumbel:  

 

Essa distribuição de valores extremos torna-se apropriada para a análise de frequência de 

cheias, desde que a série anual seja composta de cada vazão da série de valores extremos que seja a 

maior de uma amostra de 365 possibilidades (NAGHETTINI e PINTO, 2007). 

A Tabela 4 contém os quantis obtidos do ajuste à distribuição de Gumbel. Neste trabalho 

foram utilizados os dados para os períodos de retorno de 3, 10 e 100 anos, para identificar a linha 

média das enchentes ordinárias (3 anos) e calha maior do rio (10 anos) e a planície de inundação 

(100 anos). 

Tabela 4 – Vazões máximas anuais (m³/s) para diversos períodos de retorno. 

Local 
Nº de 
anos 

Período de retorno (anos) 

2 3 5 10 20 50 100 

Colatina 49 3474 4103 4805 5686 6531 7624 8444 

Resplendor 53 3001 3519 4096 4820 5516 6415 7090 

São Sebastião 
da Encruzilhada 49 550 707 883 1104 1315 1589 1795 

Fonte: Própria autora 

 

5.3 Estudos de hidráulica fluvial 

 

Para os estudos de hidráulica fluvial, desenvolvidos pela CEMIG (1997) foram traçados os 

perfis de escoamento nos trechos de interesse, para diversas vazões de cheias. 

As informações essenciais para esse estudo foram representadas pela geometria da calha do 

rio, através de seções topobatimétricas feitas pela CEMIG, no estudo de viabilidade de implantação 

da usina hidrelétrica de Aimorés. Verificou-se que as seções abrangiam a calha maior do rio Doce, 

uma vez que se tratava de implantação da UHE-Aimorés. 

Para atender a finalidade deste estudo, os estudos de hidráulica fluvial foram realizados 

através de simulações dos perfis de escoamento, nos trechos de interesse dos rios Doce e 
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Manhuaçu, utilizou-se o modelo computacional HEC-HAS, o qual tem sido bastante empregado no 

Brasil em aplicações similares ao objeto deste estudo, a exemplo de ANA, CPRM e IGAM (2004), 

Baptista e Dias (2011) e INCRA (1999).  

Como as declividades do trecho analisado são inferiores a 1:10, a hipótese de fluxo 

unidimensional e gradualmente variável, assumindo-se que a declividade da linha de energia é 

constante entre duas seções transversais, torna-se compatível com o modelo computacional 

empregado (US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2011). 

As condições de contorno a jusante foram dadas pela hipótese de escoamento uniforme. De 

acordo com Brasil (1997), “o próprio modelo HEC-RAS processa automaticamente essa condição 

de contorno, transformando-a imediatamente para a condição de escoamento em regime 

gradualmente variado”. 

Desta forma, pelas limitações de informações cartográficas anterior a 1994, assumiu-se a 

hipótese em relação à morfologia fluvial do Rio Doce que o trecho entre as seções batimétricas 

SBJ4 e SCF3 não apresentava geomorfologia anastomosada como a de hoje, principalmente pela 

ausência de barragens a montante. 

Todos os cálculos foram elaborados para a condição de escoamento em regime subcrítico, 

com coeficiente de rugosidade Manning igual a 0,035 para a calha menor do rio e de 0,080 para as 

planícies de inundação. 

A Figura 12 serve como amostra gráfica dos resultados processados pelo modelo HEC-RAS, 

com indicação dos perfis de escoamento que representam o nível d'água em cada seção, 

correspondente ao período de retorno de 3, 10 e 100 anos.  

Ressalta-se que no ANEXO II estão apresentadas as interpolações entre as seções 

topobatimétricas, SBR-1, SB-9, SB-10 e SB-5. As interpolações foram apresentadas na Figura 13.  

 

 

Figura 12 – Seção batimétrica SB11  

 

Fonte: Própria autora 
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Figura 13 – Interpolação das seções topobatimétricas no trecho analisado 

 

 

Fonte: Própria autora 
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5.4 Zoneamento da planície de inundação 

 

O transbordo provocando o alagamento da planície de inundação não ocorre 

necessariamente todos os anos, mas constitui um processo natural, comum a todos os cursos d’água 

não regularizados. Entretanto, neste estudo teve-se dificuldade, nos trabalhos de campo, para 

identificação visual das áreas sujeitas a enchente ordinária, pois a vazão foi regularizada devido à 

existência da barragem da UHE-Aimorés a montante. 

Como o zoneamento de áreas inundáveis realiza-se a partir da definição do risco de 

inundação de diferentes cotas e o respectivo mapeamento, podendo tornar-se um elemento 

norteador de planos diretores e de políticas de ocupação das regiões de risco, foi apresentado 

graficamente, sobre as plantas cartográficas, a extensão das áreas atingidas por uma determinada 

vazão de cheia. Na Figura 14 foi representada a áreas atingidas pelas cheias de 3, 10 e 100 anos. 

Ressalta-se que neste estudo a linha que representa a LMEO é aquela que representa a cheia com 

período de retorno igual a três anos.  

Ressalta-se que depois de analisar os mapas de zoneamento da planície de inundação, 

elaborou-se o planejamento dos pontos a serem vistoriados e georreferenciados. Realizou-se uma 

viagem ao município de Aimorés, onde foram levantados 72 pontos notáveis (Tabela 5 mostrada a 

seguir), buscando observar prováveis obras de terra, incoerências da linha prévia lançada no 

AutoCAD com relatos de moradores, cotas elevadas, entre outros, buscando sempre percorrer 

trechos nos diversos bairros onde a linha se desenvolve. 



47 
 

Figura 14 – Área urbana atingida pela cheia com tempo de retorno de 3, 10 e 100 anos 

 

Fonte: Própria autora 
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Tabela 5 – Pontos notáveis vistoriados 
Pontos Localização Observação

1 Próximo a linha férrea 280202,43 7844265,22 Medir 20,52 m, mais 13,0m.

2 Próximo a linha férrea 280264,25 7844229,96 Medir 36,15m do P01, mais 62m

3 Campo 280347,70 7844169,53 Medir 4,65m da árvore, mais 50,87m em direção ao rio

4 Campo 280394,67 7844155,74 Árvore

5 Próximo ao rio 280520,39 7844074,54 Medir 20,0m do telhado

6 Casa 280619,67 7844005,86 Medir 2,8m no telhado

7 Próximo ao rio 280683,19 7843967,12 Medir 7,52m do telhado

8 Próximo ao rio 280771,77 7843942,93 Medir 11,62m do telhado

9 Próximo ao rio 280808,21 7843912,06 Medir 11,10m do telhado

10 Casa 280854,02 7843885,21 Medir 1,0m da piscina, mais 5,0m

11 Casa 280884,61 7843866,32 Medir 8,0m do telhado

12 Casa 280920,66 7843831,89 Medir 5,26m do telhado

13 Casa 280965,27 7843785,54 Medir 1,52m do telhado

14 Casa 281002,17 7843745,32 Medir 4,20 do telhado

15 Próximo ao rio 281045,65 7843698,97 Medir 12,04m do telhado

16 Próximo ao rio 281080,66 7843651,87 Medir 8,88m do muro

17 Próximo ao rio 281121,09 7843619,88 Medir 18,17m do telhado

18 Próximo ao rio 281164,49 7843608,64 Medir 37,79m do P18, mais 16,05m em direção do rio

19 Próximo ao rio 281196,97 7843538,96 Medir 14,8m do muro

20 Próximo a entrada da casa 281235,50 7843495,59 Medir 13,14m do telhado

21 Próximo ao rio 281324,81 7843456,79 Medir 8,89m do muro

22 Próximo ao rio 281447,39 7843421,89 Córrego

23 Próximo ao rio 281437,71 7843378,48 Córrego

24 Próximo ao rio 281473,20 7843416,59 Córrego

25 Próximo ao caminho 281621,57 7843354,73 Medir 17,88m da praça, mais 30,41m em direção ao rio

26 Próximo ao rio 281740,98 7843262,34 Medir 84m do telhado, mais 27,35m em direção ao rio.

27 Próximo ao rio 281816,27 7843229,83 Medir 10,69m

28 Próximo ao rio 281964,26 7843225,06 Medir 11,90m

29 Próximo ao rio 282129,26 7843234,99 Medir 23,08m do caminho

30 Próximo ao rio 282304,91 7843304,59 Medir 22,45m da árvore

31 Próximo ao rio 282443,51 7843345,88 Medir 33,26m da árvore

32 Próximo ao ponto de ônibus 282726,59 7843420,46 Medir 7,27m

33 Próximo ao muro. 282776,85 7843429,28 Medir 26,83m do muro

34 Próximo ao rio 282919,69 7843481,54 Medir 41,16m (partindo da direção do muro da casa)

35 Próximo ao rio 283026,25 7843515,13 Medir 2,07m da portaria, mais 7,13m em direção ao rio

36 Próximo ao rio 283193,82 7843494,41 Medir 13,13m (partindo da direção do muro da casa)

37 Próximo ao rio 283314,03 7843530,54 Medir 37,4m em direção ao rio

38 Próximo ao rio 283335,84 7843612,91 Medir 19,0m

39 Próximo ao rio 283230,52 7843629,38 Próximo a árvore(observar a curva)

40 Próximo ao rio 283138,49 7843674,02 Medir 20,18m

41 Próximo ao rio 283250,51 7843711,91 Medir 26,93m da árvore

42 Próximo ao rio 283298,46 7843795,28 Medir 19,34m em direção ao rio

43 Próximo ao rio 283408,56 7843806,64 Medir 17,46m da árvore

44 Próximo ao rio 283524,43 7843724,61 Próximo a árvore(observar a curva)

45 Próximo ao rio 283475,06 7843665,71 Medir 19,16m

46 Próximo ao rio 283562,58 7843782,94 Medir 25,42m da árvore

47 Próximo ao rio 283763,66 7843828,66 Próximo a árvore(observar a curva)

48 Próximo ao rio 283792,12 7843724,29 Medir 31,60m do ponto mais alto

49 Próximo ao rio 283946,70 7843636,97 Medir 19,40m

50 Próximo ao rio 284179,57 7843682,48 Medir 27,32m

51 Próximo ao rio 284349,68 7843769,23 Medir 54,53m

52 Próximo ao rio 284534,76 7843845,08 Medir 32,27m

53 Próximo ao rio 284513,92 7843770,72 Próximo a árvore(observar a curva)

54 Próximo ao rio 284619,25 7843885,82 Próximo a árvore(observar a curva)

55 Próximo ao rio 284627,13 7843818,33 Próximo ao córrego (observar a curva)

56 Próximo ao rio 284707,09 7843848,63 Medir 22,73m do ponto mais alto

57 Próximo ao rio 284827,77 7843838,24 Medir 42,91m do muro

58 Próximo ao rio 284903,98 7843833,49 Medir 13,70m

59 Próximo ao rio 284982,84 7843764,84 Medir 42,50m do muro, mais 15,13m

60 Próximo ao rio 285047,26 7843694,51 Medir 22,46m do muro

61 Próximo ao rio 285144,61 7843576,25 Medir 22,40 da lagoa

62 Próximo ao rio 285245,79 7843545,81 Medir 39,65m

63 Próximo ao rio 285382,28 7843471,74 Medir 54,90m da casa, mais 57,37m, mais 41,77m

64 Próximo ao rio 285460,68 7843456,72 Medir 79,23 do P63, mais 14,5m

65 Próximo ao rio 285493,58 7843425,58 Medir 119,50m do P63

66 Próximo ao rio 285542,43 7843371,46 Medir 71,90m do P65

67 Próximo ao rio 285606,17 7843302,73 Medir 85,56m, mais 23,76m.

68 Ilha 1 281443,62 7843564,93 Medir 49,0m do início do caminho

69 Ilha 1 281413,87 7843611,11 Medir 11,0 da árvore

70 Ilha 1 281279,55 7843652,19 Observar a curva

71 Ilha 1 281334,60 7843567,04 Observar a curva

72 Ilha 1 281623,69 7843425,25 Medir 11,15m do caminho

Coordenadas
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Na Figura 15 foi apresentada uma das residências atingidas pela enchente de 2010, onde 

pode ser observada a marca da enchente no muro da casa. De acordo com a moradora, todo ano tem 

enchente no município e nestas épocas a água da chuva chega até a rua. Na enchente de 2010, o 

nível d’água chegou a 50 cm de altura dentro da residência. 

Figura 15 – Residência localizada próxima as margens do Rio Doce e atingida pela enchente 

de 2010 

Fonte: Própria autora 
 

Na Figura 16 foi apresentada uma residência localizada às margens do Rio Doce, que se 

encontra dentro da linha correspondente ao tempo de retorno igual a 3 anos. O morador informou 

que as maiores enchentes ocorreram em 1979 e 1997, quando o nível da água subiu mais de 1,0 m 

dentro da residência. Em 2010, a água do Rio Doce chegou a atingir a casa, subindo cerca de 40 cm 

e destacou que durante a enchente ordinária, a água do rio chega até o degrau da escada dos fundos. 

Figura 16 – Residência localizada próxima às margens do Rio Doce 

Fonte: Própria autora 

 

Local onde chega o 

Rio Doce quando 

ocorre a enchente 

ordinária 
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De posse das informações obtidas no trabalho de campo, foi feita a determinação da linha 

média das enchentes ordinárias (LMEO), representada pela área atingida pela cheia de três anos. A 

partir da identificação da LMEO, considerou-se 15 metros para a parte da terra para identificar a 

linha limite de terrenos marginais (LLTM), conforme apresentado na Figura 17. Observa-se que há 

ocupações, em alguns casos irregulares, nas áreas de domínio da União. 
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Figura 17 – Zoneamento da planície de inundação em Aimorés para tempo de retorno igual a três anos correspondente a Linha Média das 

Enchentes Ordinárias e identificação da Linha Limite dos Terrenos Marginais 

 

Fonte: Própria autora 
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6  CONCLUSÃO 

 

Os trabalhos realizados no município de Aimorés foram baseados nas orientações da ON-

GEADE-003/2001. Foram feitas pesquisas em documentos antigos, com o objetivo de resgatar as 

feições antigas das margens fluviais. Foram pesquisados trabalhos e estudos que apresentassem a 

dinâmica fluvial do Rio Doce dentro do município de Aimorés, destacando o estudo elaborado pela 

CEMIG, “UHE Aimorés: Estudo de Viabilidade – Relatório final”, utilizado como base do trabalho 

de demarcação da SPU/MG. 

O modelo computacional empregado, desde que utilizado criteriosamente e alimentado por 

dados fidedignos, destaca-se como uma ferramenta importante para a demarcação da linha média 

das enchentes ordinárias, sendo considerado pelos técnicos da SPU/MG, a melhor alternativa para 

demarcação dos terrenos marginais no município de Aimorés. Logo, considerou-se essa proposta de 

demarcação apropriada para delimitação dos terrenos marginais que são de domínio da União em 

áreas onde não existe mais o traçado natural do rio. 

Essa metodologia aplicada, além de atender às questões de desapropriação e seus 

desdobramentos, pode ter sua aplicação ampliada para questões de segurança, ambientais e de 

planejamento urbano. Além disso, possibilitou a identificação de áreas de riscos potenciais de 

inundação. 

Ressalta-se que, nos trabalhos de campo, observou-se que o estudo utilizado como base para 

este trabalho de demarcação se aproximou dos pontos notáveis identificados pela equipe de 

demarcação e, principalmente, com os depoimentos de moradores e trabalhadores, coletados ao 

longo de toda a extensão do rio. 
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ANEXO I – SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS 

Seção SBR1 Seção SB11

Nº Ponto Dist.Acum.(x) Altitude(y) Obs. Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs.

1 0 110,26 1 0 99,81

2 21,24 103,42 2 31,3 85,5

3 58,68 91,76 3 56,99 81,05 Marco / ME

4 61,57 90,09 4 60,33 78,91

5 67,65 90,12 5 64,05 77,57 NA / ME

6 91,45 85,09 6 73,16 75,08

7 131,37 81,9 7 81,67 76,16

8 156,11 81,9 Marco - ME 8 91,98 75,74

9 159,76 81,63 9 102,36 75,91

10 169,9 79,82 10 118,62 76,94

11 172,55 78,6 NA / ME 11 134,69 77,14

12 187,63 78,15 12 145 77,08

13 198,88 77,83 13 162,15 76,13

14 211,68 77,82 14 177,1 75,66

15 225,62 77,82 15 193,43 75,19

16 243,78 76,19 16 213,71 74,59

17 266,93 76,59 17 230,33 74,45

18 284,7 76,48 18 244,07 74,43

19 296,77 76,11 19 263,13 74,37

20 336,94 77,45 20 275,19 74,21

21 360,95 77,34 21 287,53 73,75

22 385,81 77,67 22 300,11 73,95

23 407,91 77,64 23 314,16 73,98

24 436,23 77,35 24 327,91 76,81

25 459,87 77,13 25 338,15 76,47

26 487,85 77,43 26 349,81 76,32

27 512,27 77,02 27 362,35 77,12

28 535,94 77,22 28 374,66 77,3

29 558,4 77,66 29 380,32 77,16

30 589,27 77,78 30 390,23 76,58

31 608,82 77,91 31 398,28 77,56 NA / MD

32 621,53 77,95 32 401,31 78,15

33 638,52 77,9 33 404,24 79,72

34 654,3 77,91 34 408,7 80,8 Marco / MD

35 668,2 77,97 35 416,02 80,1

36 689,23 77,6 36 419,8 81,06

37 708,37 77,43 37 457,54 81,22

38 722,64 77,41 38 474,71 80,33

39 733,71 77,41 39 487,42 80,58

40 749,61 77,24 40 513,15 80,39

41 763,95 76,59 41 565,17 80,8

42 776,08 76,22 42 588,46 79,43

43 787,79 78,59 NA / MD 43 602,25 82

44 790,44 79,89 44 742,5 82

45 797,94 80,63 45 804,16 82

46 802,93 81,95 Marco - MD 46 1118,08 82

47 844,15 82,38 47 1141,33 84 Ferrovia

48 888,26 82,41 48 1150,91 84 Ferrovia

49 959,35 82,38 49 1163,79 84

50 965,75 84,73 50 1170,95 86

51 971,95 84,74 51 1176,06 87,49 Asfalto

52 974,17 85,49 52 1188,32 87,76 Asfalto

53 980,49 85,51 53 1205,44 86

54 982,89 84,83

55 1006,45 86,33

56 1024,16 91,85

57 1046,22 98,41

58 1087,95 107,42

Distância = 2420m e 2195m Distância =131.5m
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Seção SB10 Seção SB9

Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs. Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs.

1 0 96 1 0 96

2 10,28 94 2 7,12 94

3 19,24 92 3 14,21 92

4 28,16 90 4 21,55 90

5 37,8 88 5 28,67 88

6 64,97 86 6 34,43 86

7 93,98 84 7 54,6 86

8 123,03 82 8 81,82 88

9 169,99 80 9 111,81 90

10 216,18 78,5 10 125,07 90

11 276,76 78,7 11 154,47 88

12 287,94 78 12 166,19 86

13 323,01 80,74 13 182,28 84

14 325,19 80,8 14 192,86 82

15 328 78,53 15 212,35 80,79

16 345,99 77,76 NA / ME 16 236,25 80,67

17 356,5 76,41 17 243,72 79,34

18 368,65 75,96 18 256,61 77,74 NA / ME

19 376,32 76,97 19 262,01 77,09

20 386,7 76,72 20 267,21 77,06

21 393,95 76,62 21 278,65 77,14

22 403,24 76,63 22 285,08 76,59

23 412,23 75,87 23 298,64 76,04

24 424,28 76,37 24 315,31 76,08

25 437,01 76,07 25 327,83 76,32

26 448,34 76,31 26 336,87 76,13

27 461,92 76,25 27 347,72 76,23

28 482,28 76,15 28 359,47 76,39

29 494,7 75,92 29 371,19 76,48

30 509,31 76,12 30 381,77 76,49

31 520,66 76,1 31 394,85 76,47

32 533,67 76,22 32 407,03 76,18

33 547,81 75,83 33 418,93 76,32

34 557,75 76,73 34 428,18 76,39

35 569,53 75,65 35 438,72 76,27

36 581,12 75,56 36 451,29 76,02

37 592,74 76,47 37 466 75,71

38 601,57 76,56 38 478,89 75,64

39 612,56 76,33 39 490,86 75,59

40 618,94 76,26 40 505,61 75,61

41 625,92 76,6 41 518,42 75,95

42 635,81 76,7 42 535,43 75,58

43 646,83 76,3 43 552,68 75,92

44 653,15 76,44 44 567,42 76,72

45 658,92 77,05 45 581,17 77,21

46 664,03 77,03 46 590,92 77,14

47 675,22 76,67 47 597,4 77,29

48 683 76,67 48 602,39 77,74 NA / MD

49 689,26 76,57 49 606,63 79,98

50 699,25 76,75 50 610,59 81,77 Marco / MD

51 707,56 76,89 51 633,69 81,84

52 715,56 76,55 52 661,71 81,6

53 723,55 77,78 NA / MD 53 693,37 81,71

54 726,33 80,43 54 723,16 81,74

55 729,71 81,43 55 773,28 80,62

56 731,76 82,06 Marco / MD 56 802,55 80,62

57 917,06 82 57 829,12 80,71

58 963,96 82 58 890,75 81,2

59 977,66 84 59 896,52 82

60 1011,46 84 Ferrovia 60 904,32 84

61 1016,66 84 Ferrovia 61 911,62 84 Ferrovia

62 1018,56 86 62 919,62 84 Ferrovia

63 1020,26 88 63 931,32 86

64 1022,36 90 64 935,92 88

65 1040,66 90 Estrada 65 945,62 88 Estrada

66 1052,66 90 Estrada 66 958,12 88 Estrada

67 1054,96 92 67 963,72 90

68 968,22 92

Distância = 201m Distância = 225m
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Seção SB8 Seção SB7

Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs. Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs.

1 0,00 96,00 Nº Ponto Dist. Acum. Altitude Obs.

2 13,40 94,00 1 0,00 96,00

3 22,87 92,00 2 5,91 94,00

4 28,40 90,00 3 11,29 92,00

5 34,29 88,00 4 16,15 90,00

6 40,18 86,00 5 23,06 88,00

7 45,89 84,00 6 29,63 86,00

8 52,00 81,57 7 35,79 84,00

9 72,44 81,25 8 41,95 82,00

10 97,04 81,28 Marco / ME 9 65,40 80,77 Marco / ME

11 101,63 79,99 10 73,61 78,66

12 110,98 77,74 NA / ME 11 75,64 77,68 NA / ME

13 122,22 76,94 12 82,84 76,44

14 130,37 76,12 13 88,10 76,79

15 141,27 76,79 14 98,70 77,02

16 152,79 76,45 15 109,12 76,88

17 165,12 76,39 16 122,59 76,82

18 177,27 76,47 17 136,04 76,79

19 191,77 76,10 18 151,45 76,52

20 204,82 75,64 19 163,30 75,85

21 213,00 75,96 20 175,20 75,42

22 224,45 76,52 21 188,51 75,44

23 235,00 76,48 22 199,93 75,34

24 246,10 76,27 23 213,22 75,38

25 256,02 76,39 24 225,98 75,35

26 267,52 76,04 25 232,59 75,54

27 278,78 76,18 26 242,95 76,23

28 288,96 76,34 27 252,11 76,23

29 302,44 76,36 28 270,50 76,11

30 313,01 76,16 29 282,78 75,98

31 326,76 75,84 30 293,51 75,89

32 337,72 75,67 31 307,06 75,67

33 353,11 75,72 32 316,50 75,47

34 364,50 75,67 33 330,57 75,91

35 374,46 75,72 34 342,28 75,75

36 388,10 76,39 35 354,36 75,93

37 401,28 76,15 36 368,75 76,51

38 419,85 75,79 37 377,88 76,34

39 429,79 76,41 38 389,93 76,29

40 439,24 76,54 39 399,48 75,73

41 448,15 77,73 NA / MD 40 412,81 77,70 NA / MD

42 452,03 80,13 41 418,05 79,98

43 460,37 81,37 Marco / MD 42 426,45 81,28 Marco / MD

44 474,55 81,21 43 446,24 81,33

45 502,84 81,86 44 471,41 81,50

46 526,79 80,73 45 497,23 80,62

47 574,26 81,62 46 522,29 81,11

48 603,10 80,69 47 574,02 80,76

49 632,86 80,44 48 598,30 80,53

50 661,15 80,45 49 622,42 80,57

51 686,47 80,46 50 646,41 80,56

52 709,76 80,29 51 671,64 80,51

53 736,55 80,94 52 686,46 80,53

54 751,30 82,00 53 701,01 80,94

55 765,50 84,00 Ferrovia 54 724,55 80,84

56 778,70 84,00 Ferrovia 55 737,17 82,00

57 782,10 84,00 56 750,07 84,00 Ferrovia

58 787,90 86,00 57 762,07 84,00 Ferrovia

59 794,50 88,00 58 767,57 84,00

60 801,70 88,00 Estrada 59 776,57 86,00

61 814,20 88,00 Estrada 60 783,67 88,00 Estrada

62 834,10 90,00 61 795,67 88,00 Estrada

63 843,50 92,00 62 801,37 88,00

63 814,67 90,00

64 818,67 92,00

Distância = 233m Distância = 885m, 853m, 847m
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Seção SBJ1 Seção SBJ2

Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs. Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs.

1 SBE1 - 90,88 MARCO ME 1 SBE2 -   99,03 MARCO ME

2 33,15 86,14 2 20,04 93,18

3 49,42 82,91 3 30,94 86,77

4 91,4 80,97 4 36,02 81,67

5 119,91 80,08 5 41,22 78,71 NA-ME

6 123,6 79,21 NA-ME 6 60,63 76,17

7 141,76 75,01 7 70,94 75,65

8 165,25 71,96 8 77,12 75,72

9 187,97 72,96 9 85,99 73,49

10 210,36 76,06 10 141,03 75,36

11 233,29 75,26 11 171,01 75,94

12 261,68 76,44 12 197,76 76,23

13 286,87 75,38 13 241,14 72,29

14 318,25 76,25 14 273,58 73,11

15 346,29 76,83 15 301,27 74,41

16 373,78 76,23 16 321,52 74,94

17 405,88 76,68 17 343,32 75,59

18 441,08 77,7 18 361,02 73,68

19 480,96 76,45 19 378,36 72,89

20 505,75 75,91 20 392,6 73,69

21 539,28 76,64 21 403,97 74,04

22 568,15 76,74 22 413,97 75,14

23 583,97 77,02 23 424,62 78,71 NA-MD

24 612,4 75,71 24 433,9 79,79

25 635,18 75,69 25 460,19 80,56

26 663,76 75,94 26 494,45 81,19

27 657,61 76,11 27 528,81 80,86

28 685,54 79,21 NA-MD 28 553,67 80,61

29 688,88 79,71 29 609,96 79,23

30 - SBD1 698,1 80,25 MARCO MD 30 656,72 79,2

31 740,15 80,68 31 707,95 79,22

32 781,2 80,51 32 758,17 79,05

33 814,91 80,09 33 785,88 78,87

34 854,47 79,89 34 817,06 78,65

35 890,57 79,91 35 926,92 86,32

36 936,24 80,63 36 930,95 88,33

37 987,23 80,5 37 941,95 86,69

38 1024,72 81,27 38 961,68 84,67

39 1060,86 85,55 39 976,79 85,47

40 1063,08 85,69 40 982,56 84,07

41 991,13 85,21

42 1000,08 84,75 FERROVIA

43 1008,92 84,14 FERROVIA

44 1022,49 87,84

45 - SBD2 1047,3 93,79 MARCO MD

46 1060,12 92,91 RODOVIA

47 1087,47 92,62

48 1091,76 95,51

Distância =1100m e 1300m Distância =1368m e 875m
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Seção SBM Seção SBJ3

Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs. Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs.

1  - 91,09 1 SBE4  - 89,25 MARCO ME

2 37,16 86,8 2 16,94 84,04

3 77,68 81,59 3 61,34 78,24

4 124,29 79,65 4 78,46 77,46 NA-ME

5 173,4 79,56 5 185 74,64

6 216,74 79,36 6 213,3 73,98

7 286,35 79,54 7 240,71 74,51

8 - SBE3 320,7 80,37 MARCO - ME 8 265,87 74,64

9 324,85 78,51 NA - ME 9 293,42 74,6

10 334,87 75,34 10 315,49 74,96

11 345,31 75,57 11 354 75,11

12 358,94 75,83 12 381,52 75,26

13 371 75,97 13 404 75,3

14 384,48 75,85 14 430,4 74,81

15 394,81 75,83 15 462,04 74,61

16 407,43 76 16 488,97 75,23

17 420,99 76,28 17 513,44 74,98

18 433,19 76,09 18 537,76 74,33

19 442,64 75,49 19 563,43 74,71

20 451,44 78,51 NA -MD 20 596,01 75,16

21 465,38 79,11 21 625,79 75,1

22 544,17 80,46 22 647,48 75,24

23 590,17 82,83 FERROVIA 23 669,17 75,11

24 632,83 83,1 24 694,4 75,25

25 693,42 81,2 25 718,25 75,18

26 765,64 83,52 26 745,81 75,29

27 805,01 86,16 27 771,71 75,22

28 840,62 91,7 28 794,5 75,46

29 847,94 93,48 29 813,2 74,94

30 - SBD3 854,55 95,26 MARCO -MD 30 828,97 74,79

31 844,66 74,97

32 860,92 77,46 NA - MD

33 - SBD4 868,75 78,93 MARCO -MD

34 915,47 78,83

35 1003,11 77,57

36 1053,98 78,71

37 1106,91 81,67

38 1117,24 82,56 FERROVIA

39 1122,87 82,69 FERROVIA

40 1130,54 83,65 RODOVIA

41 1189,99 102,29

Distância =1212m Distância =401m e 270m
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Seção SBJ4 Seção SCF3

Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs. Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs.

1 SBE5  - 97,88 MARCO -ME 1 0 78,56

2 43,21 93,29 2 28,35 76,52 Marco - ME

3 80,77 84,68 3 34,82 75,13

4 109,76 79,03 4 53,01 69,38

5 284,29 78,4 5 93,42 64,57

6 322,34 78,31 6 109,98 61,74

7 386,51 77,58 7 119,05 61,68

8 456,08 78 8 153,39 61,3

9 483,03 77,03 NA - ME 9 173,23 63,25

10 493,43 73,91 10 197,03 64,33

11 507,24 74,4 11 236,16 63,72

12 523,46 74,9 12 260,7 62,04

13 544,52 74,55 13 273,09 60,93 NA - ME

14 561,57 73,6 14 284,56 60,33

15 570,31 72,87 15 306,05 57,58

16 583,3 73,82 16 323,83 52,13

17 595,02 74,03 17 335,89 56,31

18 611,08 74,79 18 360,2 49,31

19 617,57 73,97 19 370,49 51,54

20 628,94 74,48 20 385,49 57,77

21 648,62 73,94 21 393,07 59,23

22 660,28 73,37 22 406,14 60,92 NA - MD

23 673,63 74,81 23 435,51 61,29

24 688,49 73,96 24 463,27 61,72

25 704,44 73,73 25 496,62 61,68

26 721,77 75,2 26 514,9 61,79

27 746,02 75,26 27 547,2 64,3

28 775,18 72,25 28 587,12 67,71 Marco - MD

29 789,41 72,4 29 606,62 70,4 Ferrovia

30 809,26 71,83 30 612,04 70,34 Ferrovia

31 830,07 74,42

32 848,22 75,31

33 874,59 73,9

34 893,06 75,03

35 910,06 75,11

36 935,46 74,71

37 959,65 74,11

38 979,13 74,45

39 1000,38 74,24

40 1020,01 74,08

41 1045,68 74,61

42 1064,87 75,4

43 1080,97 75,47

44 1097,93 74,96

45 1115,11 74,65

46 1135,19 74,32

47 1152,66 74,48

48 1164,89 74,54

49 1177,39 75,11

50 1214,84 77,03 NA - MD

51 - SBD5 1228,05 78,84 MARCO - MD

52 1251,58 79,26

53 1318,23 79,76

54 1349,31 80,19

55 1376,63 81,76

56 1425,82 81,77  
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Seção SCF2

Nº Ponto Dist.Acum. Altitude Obs.

1 0 70,43

2 31,18 69,25

3 ,74,16 69,52 Marco - ME

4 80,94 68,68

5 83,54 67,63

6 95,86 64,95

7 107,26 62,2

8 129,96 60,76 NA - ME

9 147,94 60,08

10 159,69 55,26

11 197,6 52,35

12 214,22 56,75

13 224,78 56,84

14 232,4 56,47

15 244,26 59,62

16 249,48 60,74 NA - MD

17 267,41 62,46

18 287,43 62,6

19 296,5 60,9

20 301,66 62,6

21 319,54 60,86

22 330,46 60,4

23 342,79 60,47

24 369,73 60,86

25 380,29 63,18

26 385,22 61,83

27 409,58 63,04

28 434,98 65 Marco - MD

29 458,21 66,05

30 470,86 67,72 Muro

31 483,24 69,55 Ferrovia

32 488,87 69,34 Ferrovia

33 502,43 69,02 Muro  
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ANEXO II – INTERPOLAÇÃO DAS SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS NO TRECHO ANALISADO 
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