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Resumo - Captações de água existentes no trecho baixo do rio Macaé, para abastecimento público e
industrial, sofrem durante as estiagens com acúmulo de sedimentos e níveis d’água muito baixos. A
modelagem de perda de solo indicou que a produção de sedimentos por erosão laminar é baixa em
função da presença de floresta nas partes altas da bacia. Os estudos identificaram um processo de
incisão na planície do rio Macaé nos últimos anos, fato que contraria a hipótese inicial do projeto
que supunha a ocorrência de agradação e assoreamento no leito em função do aporte sedimentar,
oriundo de movimentos de massa na bacia. A estação fluviométrica próxima à captação da UTENF
tem apresentado, desde a sua instalação em 2000, uma tendência de aprofundamento do fundo do
leito fluvial nesse local. As simulações de longo prazo, horizonte de 22 anos, através da aplicação
do modelo SRH-1D, indicaram que poderá ocorrer uma recuperação do fundo do rio próximo à
tomada d’água da UTENF nos próximos anos. No entanto, estas simulações não consideraram
implantação de reservatórios a montante, que poderia provocar retenção de sedimentos, e nem
eventuais dragagens do leito na região da foz, que poderia contribuir para o deslocamento mais
acentuado de material.
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Abstract – There are multiple water intakes, for public and industrial supply, along the lower reach
of the Macaé river. These hydraulic structures have been suffering with sediment deposition and
extremely low water levels. In an attempt to tackle this problem, the universal soil loss equation
model was implemented and its results indicated that sediment production from erosion could be
considered low thanks to the high forest cover of the basin. The study also showed the occurrence
of mass movement and local landslides distributed around within the basin. In a peculiar way,
observations at the fluviometric station, installed since 2000 near the UTENF intake, has presented
a trend to lowering the river bed. The results of long-term simulation (over 22 years), by the use of
the uni-dimensional SRH-1D model, indicated that there may be a recovery of riverbed along the
intake reach in the coming years. However, these simulations have not considered the possible
implementation of upstream reservoirs, which could contribute to sediment retention, nor any
dredging work executed in the downstream reach, near to the mouth, which also could contribute to
even more displacement of material from the intake region.
Keywords - water availability, erosion, sediment modeling.
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INTRODUÇÃO
Do ponto de vista dos usuários dos recursos hídricos, as estruturas de captação de água
existentes no trecho baixo do rio Macaé, tanto para abastecimento público quanto industrial, sofrem
anualmente com problemas operacionais em suas tomadas d’água, pois os níveis d’água ficam
muito baixos durante os períodos de estiagem.
Em um trecho fluvial de 1,5km de extensão estão localizadas as tomadas d’água: das usinas
termelétricas Norte Fluminense e Mário Lago; da base da Petrobras em Imbetiba em conjunto com
a estação de tratamento de óleo e gás de Cabiúnas; de abastecimento da cidade de Macaé. As vazões
outorgadas totalizam 1160 L/s, conforme apresentado na Figura 1. Aproximadamente 24 km a
montante fica ainda a captação para abastecimento da cidade de Rio das Ostras.
O acúmulo de sedimentos depositados junto às margens, durante a estiagem, quando os níveis
d’água ficam muito baixos, levou à hipótese inicial de haver um processo de assoreamento nesse
trecho do rio Macaé, dando origem a um Projeto P&D para a UTE Norte Fluminense.
As atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto buscaram aprofundar o conhecimento sobre
os fatores e os mecanismos que provocam erosão e o consequente assoreamento dos cursos d’água
da bacia do rio Macaé, assim como elencar áreas prioritárias e propor ações para intervenção
ambiental.

Figura 1: Vazões outorgadas no trecho baixo do rio Macaé

METODOLOGIA
A área de estudo (1.446 km2) foi definida como a bacia hidrográfica do rio Macaé, excluindose a área a jusante de sua confluência com seu principal afluente, o rio São Pedro. A partir da
confluência, a área de estudo abrange ainda a calha fluvial do rio Macaé até seu desemboque no
Oceano Atlântico, que foi estudada no Projeto somente quanto aos aspectos do transporte de
sedimentos na calha fluvial. Com a delimitação dessa área de estudo, buscou-se concentrar a
pesquisa nas questões mais relevantes relacionadas com a garantia de suprimento hídrico para os
vários setores de usuários da água. Foram realizadas as seguintes atividades: monitoramento
hidrossedimentológico; modelagem da perda de solo por erosão hídrica superficial; modelagem do
transporte e deposição de sedimentos na calha fluvial; e caracterização dos processos erosivos com
base no monitoramento recente com imagens.
No período de outubro de 2009 a junho de 2011, foram instaladas cinco novas estações
fluviométricas, equipadas com réguas limnimétricas, sensores de nível d’água e de chuva, além de
equipamentos para transmissão por telemetria em intervalos de 15 minutos. Equipamentos de

telemetria foram instalados também na estação Galdinópolis (ANA), em operação desde 1950.
Nessas estações foram realizadas medições mensais de descarga líquida e sólida, que incluíram
também a estação Piller (ANA), também em operação desde 1950. A Figura 2 mostra a rede de
estações, que monitora também as sub-bacias dos principais afluentes, os rios Bonito, Sana e São
Pedro.

Figura 2. Abrangência da Área de Estudo e Localização as Estações Fluviométricas

Para a identificação das áreas com maior potencial erosivo na área em estudo, o procedimento
metodológico adotado foi realizada uma modelagem baseada na Equação Universal de Perda de
Solos (EUPS) associada aos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). A EUPS [Baptista (1997);
Bertoni e Lombardi (2008)] fornece uma estimativa das perdas anuais médias de solo em função de
parâmetros específicos do local a ser estudado, sendo eles: pluviosidade, declividade, tipo de solo,
uso do solo e práticas conservacionistas adotadas em cultivos agrícolas.
A modelagem hidrossedimentológica foi realizada para um trecho de 28 km do rio Macaé a
partir da sua foz, no qual foram levantados perfis topobatimétricas de 20 seções transversais.
Numa primeira etapa foi realizada a modelagem hidráulica do trecho, com a condição de
escoamento permanente associado a diferentes faixas de vazão em trânsito, tendo por objetivo a
calibração e validação dos parâmetros do modelo hidráulico, como, por exemplo, coeficientes de
Manning para cada seção, a partir das seções topobatimétricas do trecho fluvial e das condições de
contorno de jusante. Nessa primeira etapa foi empregado o modelo HEC-RAS 4.1 [USACE (2010)],
que funcionou basicamente como suporte ao modelo sedimentológico.
Uma segunda etapa envolveu a modelagem sedimentológica, na qual foi utilizado o modelo
SRH-1D [U.S. Bureau of Reclamation (2008)], cujo objetivo foi compreender melhor a dinâmica do
transporte de sedimento no trecho estudado, facilitando a identificação de tendências e padrões de
erosão e depósito de sedimentos em locais de interesse. Para o processo de calibração do modelo
sedimentológico, como também das simulações de longo prazo, foi adotada a mesma geometria do
modelo hidráulico. A avaliação do desempenho do modelo consistiu-se na análise dos resultados da
simulação para um período de 11 anos, compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2010,
devido à maior disponibilidade de dados.
RESULTADOS
Monitoramento hidrossedimentológico
A partir das medições de descarga sólida, verificou-se a predominância de material com
granulometria grossa em todas as estações, conforme o exemplo na Figura 3, que mostra as curvas
granulométricas do material de fundo na estação Ponte do Baião. Utilizando os dados de vazão
líquida, concentração de sedimentos em suspensão e granulometria do material de fundo, foram

empregados quatro métodos para cálculo da descarga sólida total: Colby [Carvalho (2008)],
Laursen [Madden (1958)], Yang [(1996)] e Engelund-Hansen [(1972)].
As relações entre descarga sólida total e descarga líquida, apresentaram bons coeficientes de
correlação em todas as estações. Os resultados pelos métodos de Yang e Engelund-Hansen foram
bastante semelhantes, tendo sido considerados como os melhores. A Figura 3 apresenta a curvachave de descarga sólida total ajustada para a estação Ponte do Baião, a partir dos resultados
obtidos pelo método do Engelund-Hansen.
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Figura 3. Curvas Granulométricas do Material de Fundo e Curva-chave de Descarga Sólida Total do Rio Macaé em
Ponte do Baião

A estação fluviométrica Jusante BR-101(Severina), localizada junto à estrutura de captação da
UTENF, tem apresentado um comportamento bastante peculiar. Desde a sua instalação em 2000,
verifica-se o aprofundamento contínuo do fundo do canal do rio Macaé nesse local [HICON
(2009)]. As medições mais recentes, realizadas até junho de 2012, continuaram indicando essa
tendência, conforme demonstrado na curva-chave da estação apresentada na Figura 4.

Figura 4. Curva-chave da estação Jusante BR-101 (Severina)

A partir desses resultados, diversas hipóteses sobre as causas do aprofundamento do leito do
rio Macaé no local da tomada d’água foram levantadas. Uma delas é que a ponte da rodovia BR101, localizada logo a montante, provocaria um aumento da velocidade do curso d’água, o que
acarretaria a erosão no trecho da tomada d’água. Outra hipótese é que o trecho baixo do rio Macaé
foi retificado há algumas décadas atrás e seu leito ainda não estaria estável. Uma terceira causa
poderia ser as frequentes dragagens e extrações de areia nos trechos baixos dos rios Macaé e São
Pedro, que estariam alimentando o processo erosivo dos leitos. Finalmente, uma quarta hipótese,

seria que existe um processo natural de erosão distribuído por toda a bacia, e o material produzido e
transportado se depositaria principalmente no trecho próximo à foz do rio Macaé. Buscou-se,
durante o Projeto, verificar essas hipóteses.
A rede de monitoramento do Projeto permitiu o registro de eventos pluviométricos intensos,
observados nas diversas estações com observadores e equipamentos diferentes, incluindo sistemas
de transmissão telemétrica em alguns.
Em fevereiro de 2010, houve um evento extremo na bacia do rio Macaé, no qual a estação
Ponte do Baião registrou 43,0 mm em 30 minutos. Foram analisadas também as chuvas acumuladas
em 24 horas, sendo a maior em Ponte do Baião (156,8 mm), e em 3 dias, quando o maior volume
aconteceu na estação Fazenda Airis (235,2 mm).
Retrocedendo um ano, em janeiro de 2009 houve outro evento chuvoso extremo na bacia do
rio Macaé, com forte erosão e movimento de massa. Conforme relato de moradores, um grande
volume de material deslizado chegou ao rio Macaé, formando um barramento natural, o que fez o
nível do curso d’água continuar a subir até seu rompimento. Ainda não havia sido instalada a rede
de monitoramento telemétrico, mas foi registrada na estação Piller uma chuva de 468,5 mm em
apenas 24 horas, dado verificado e confirmado como consistente pela entidade operadora da
estação.
Modelagem da erosão e perda de solo
Verificou-se que a maior parte da bacia não apresenta potencial de perda de solo significativo,
entretanto, em algumas áreas ocorrem manchas de potencial erosivo classificado como alto e muito
alto, principalmente na região do eixo Glicério-Frade-Sana-Lumiar. O alto da bacia do Macaé se
caracteriza por ser uma região mais preservada, apresentando poucas áreas com potencial de
ocorrência de erosão laminar.
A localização dos processos erosivos significativos indicados na modelagem foi aferida
através de vistorias de campo, quando os resultados foram confirmados de forma excelente,
mostrando que a EUPS associada ao geoprocessamento é uma ferramenta poderosa para a
estimativa de áreas com potencial à perda de solo em uma bacia hidrográfica.
Em função do comprimento de rampa, espessura do solo e estrutura geológica marcada por
falhamentos, a bacia apresenta locais suscetíveis também à ocorrência de movimentos de massa (em
regiões montanhosas), voçorocas e ravinas (em domínios de morros e colinas), sendo os dois
últimos intimamente associados a locais principalmente onde a cobertura vegetal original foi
substituída por pastagens e cultivos. Outros pontos suscetíveis à erosão são os locais onde a estrada
gerou descontinuidades, desencadeando escorregamentos em taludes.
Em resumo, verificou-se que a bacia do rio Macaé é potencialmente produtora de grandes
volumes de sedimentos, uma vez que o relevo e as chuvas são favoráveis aos processos erosivos.
Neste contexto, destaca-se o papel da cobertura vegetal na manutenção do balanço sedimentar na
bacia, uma vez que sua presença em grande parte dessa região contribui para a redução dos fatores
erosivos, concorrendo para a proteção dos solos e regulando a produção de sedimentos.
Caracterização dos processos erosivos pelo monitoramento com imagens
A modelagem realizada no Projeto indicou a ocorrência de processos erosivos distribuídos
espacialmente em diferentes tipos de encostas da bacia hidrográfica do rio Macaé. Estes processos
foram também mapeados através da análise de imagens de satélite de várias datas da última década,
que indicaram a ocorrência, no âmbito da bacia, de erosão associada a movimentos de massa. Para
ilustração deste processo, foram escolhidas imagens de uma região da bacia, obtidas através do

Google Earth, em dois momentos distintos (vide Figura 5), onde é possível observar a dinâmica de
recorrência de um processo erosivo em um intervalo de sete anos. Cabe lembrar que entre essas
datas ocorreram dois eventos chuvosos muito intensos na bacia, em 2009 e 2010. A Figura 6 mostra
a distribuição, por toda a bacia, de pontos de processos erosivos com movimento de massa e em
sulcos. Foi possível identificar ainda, no baixo curso, vários pontos com alterações significativas da
calha fluvial do rio Macaé, refletindo ajustes em sua morfologia em relação às chuvas intensas,
conforme exemplificado na Figura 7.

Figura 5. Processo erosivo na margem direita - Imagens de 04/06/2003 e 25/06/2010.

Figura 6. Pontos com movimentos de massa (esquerda) e com erosão em sulcos (direita) na bacia do Macaé

Figura 7. Alterações na calha do rio Macaé entre 25/08/2003 (esq) e 25/06/2010 (dir) [Ecologus, 2011)

Modelagem do transporte de sedimentos na calha fluvial
Foram gerados, com auxílio do modelo SRH-1D, os perfis de fundo para cota mínima e fundo
médio, respectivamente, resultantes da simulação ao final do horizonte de 10 e 22 anos, ilustrando a
dinâmica da variação de fundo ao longo do trecho. Como a data inicial do horizonte de simulação
foi 01/janeiro/2000, os resultados para o horizonte de 10 anos foram considerados para calibração,
tendo sido aderentes aos valores observados, representando a tendência de rebaixamento observada
ao longo deste período [Ecologus et al.(2011)].
Os resultados para o horizonte de 22 anos indicaram uma tendência de recuperação do fundo
do trecho a jusante da Ponte BR-101, caso as condições de contorno se mantenham inalteradas.
Apesar disso, a utilização do modelo para aplicações preditivas deve se encarada de maneira
cautelosa, visto que o processo de modelagem compreendeu inúmeras simplificações e limitada
base de dados.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Apesar do período de monitoramento ser ainda curto para análises estatísticas mais
aprofundadas, através do estabelecimento de correlações entre os dados levantados pelo Projeto e
outros dados históricos disponíveis em estações fluviométricas de outras entidades, associadas a
informações obtidas em mapas temáticos da bacia, foi possível o desenvolvimento das modelagens
relacionadas com a erosão laminar, a hidráulica fluvial e o transporte de sedimentos no rio Macaé.
O processo de calibração do modelo sedimentológico SRH-1D foi realizado considerando tanto
aspectos qualitativos, quanto quantitativos. A avaliação do desempenho do modelo consistiu da
análise dos resultados da simulação para um período recente de 11 anos, para o qual se dispõe de
levantamentos topobatimétricos em datas distintas. As simulações do transporte de sedimentos a
longo prazo indicaram que para os próximos anos poderá ocorrer uma recuperação do fundo no
trecho a jusante da Ponte BR-101, próximo à tomada d’água da UTE Norte Fluminense.
No entanto, estas simulações não consideraram a implantação de reservatórios a montante das
captações, o que poderia provocar retenção de sedimentos e aumentar o processo erosivo a jusante,
e nem eventuais dragagens do leito na região da foz, o que poderia contribuir para o deslocamento
mais acentuado de material.
O monitoramento realizado pelo Projeto confirmou o aprofundamento contínuo do fundo do
canal do rio Macaé na estação fluviométrica Jusante BR-101(Severina), localizada junto à estrutura
de captação da UTENF. Este processo erosivo tem provocado problemas operacionais na tomada
d’água para geração termelétrica durante as estiagens, criando uma indisponibilidade hídrica,
dificuldade também percebida nas outras tomadas d’água localizadas no estirão 1,5 km a montante.
Nenhumas das diversas hipóteses de causas do aprofundamento do leito do rio Macaé,
mencionadas anteriormente, pode ser descartada ao longo do Projeto, concluindo-se que todas
podem estar contribuindo para o processo erosivo.
O monitoramento com imagens, realizado no Projeto, indicou também a ocorrência, nos
últimos dez anos, de processos erosivos distribuídos espacialmente em diferentes tipos de encostas
da bacia hidrográfica do rio Macaé, além dos processos erosivos na calha fluvial do curso d’água
principal e seus afluentes. Com base nas modelagens hidrossedimentológicas realizadas, não foi
possível indicar um período de tempo para a recuperação do leito do rio.
A água captada nesse trecho fluvial é utilizada para o abastecimento público, a produção de
óleo e gás e a geração elétrica, representando um local estratégico para todo o estado do Rio de
Janeiro, em termos econômicos e sociais. Como o aprofundamento do leito tem se mostrado
contínuo, a simples alteração das estruturas das tomadas d’água pode não ser eficiente ao longo do
tempo, sugerindo o estudo de uma solução estrutural para controle dos níveis d’água nesse trecho.

Conceitualmente, do ponto de vista do estudo da disponibilidade hídrica, recomenda-se
enfaticamente a manutenção do monitoramento hidrossedimentológico, o aprofundamento das
análises estatísticas e da modelagem hidráulica e sedimentológica, particularmente para os cenários
críticos de estiagens mais severas.
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