
  
 

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA 
BARRAGEM EIXO GUAPI-AÇU JUSANTE, LOCALIZADA NO RIO 

GUAPI-AÇU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Mônica de Aquino Galeano da Hora 1* & Manoel Isidro de Miranda Neto 2 
 
Resumo – Com foco na questão da sustentabilidade da água, a Universidade Federal Fluminense 
desenvolveu o “Projeto Macacu”. O projeto contemplou a proposta de implantação de uma 
barragem para regularização de vazões no local denominado Eixo Guapi-Açu Jusante, como 
alternativa para o aumento da disponibilidade hídrica. Em 2012, em virtude do convênio firmado 
entre a Petrobras e a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, foram contratados novos 
serviços de levantamento topográfico. A partir dos dados obtidos, foram reavaliadas as 
características físicas do reservatório e da barragem. Os resultados alcançados permitiram 
estabelecer o reservatório na cota 19,0 m, com volume útil de 44,2 x 106 m3, admitindo-se uma 
probabilidade de falha no atendimento à demanda de 3,5%. A cota de coroamento da barragem foi 
definida na elevação 21,0 m. Para as estruturas de saída de água, foram previstas duas válvulas 
dispersoras com diâmetro nominal de 1,2 m e vertedouro de soleira livre com largura de 25,0 m e 
crista na cota 14,8 m. A vida útil do reservatório, considerando uma altura de deposição de 3,0 m, 
foi avaliada em 44 anos (método da deposição laminar) e 78 anos (método da redução de área). 
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DESIGN OF THE HYDRAULIC STRUCTURES OF THE GUAPI-AÇU 
JUSANTE DAM AXIS, LOCATED IN GUAPI-AÇU RIVER, RIO DE 

JANEIRO STATE 
 
Abstract – Focusing on the issue of water sustainability, the Fluminense Federal University 
developed the "Macacu Project". The project included the deployment of a regulating reservoir in 
the Guapi-Açu Jusante axis, as an alternative to increased water availability. In 2012, under an 
agreement signed between Petrobras and the Environment Secretary of Rio de Janeiro State, new 
surveying services were hired. From the survey data, the physical characteristics of the reservoir 
and dam were resized. The results achieved allowed to establish the reservoir at elevation 19.0 m, 
with a capacity of 44.2 x 106 m3, assuming a probability of failure of 3.5% to meet the demand. The 
elevation of the dam crest was set at 21.0 m. The provided outflow structures are two free discharge 
valves, with a nominal diameter of 1.2 m, and a free overflow spillway with 25.00 m width and 
elevation crest set at 14.8 m. The reservoir working life, whereas deposition of a height of 3.0 m, 
was evaluated at 44 years (laminar deposition method) and 78 years (reduction area method). 
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INTRODUÇÃO 

Com foco na questão da sustentabilidade do recurso natural água, a Universidade Federal 
Fluminense (UFF), com o apoio da Fundação Euclides da Cunha (FEC), participou e foi vencedora 
da segunda edição da seleção pública do Programa Petrobrás Ambiental na área temática “Água: 
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Corpos d’Água Doce e Mar”. Os projetos selecionados visaram contribuir para a conservação e 
preservação dos recursos naturais e à consolidação socioambiental brasileira. O projeto da UFF, 
intitulado “Planejamento Estratégico da Região Hidrográfica dos Rios Guapi-Macacu e Caceribu-
Macacu”, ou ainda “Projeto Macacu”, teve por objetivo principal a gestão integrada dos recursos 
hídricos dos rios Guapi-Macacu e Caceribu-Macacu, localizados na porção da leste da bacia 
contribuinte à Baia de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo UFF/FEC (2010), o rio Macacu é a principal fonte de abastecimento de água de 
cerca de 2,5 milhões de pessoas. O sistema já apresenta problemas com relação ao atendimento da 
demanda de água e se ainda for considerada a implantação do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ), empreendimento da Petrobras, serão necessárias alternativas que viabilizem o 
aumento da disponibilidade hídrica. Assim sendo, no contexto do Projeto Macacu, foi proposta a 
implantação de uma barragem de regularização de vazões no local denominado Eixo Guapi-Açu 
Jusante. 

Em 2012, em virtude de um convênio firmado entre a Petrobras e a Secretaria de Estado do 
Ambiente do Rio de Janeiro (SEA), foram contratados novos serviços de levantamento topográfico 
na região estudada pelo Projeto Macacu. O convênio foi firmado em atendimento a um 
condicionante do licenciamento ambiental que visava aumentar a disponibilidade hídrica em 5,0 
m3/s nas regiões de impacto direto e indireto do empreendimento COMPERJ. 

OBJETIVO 
O presente trabalho teve como principal objetivo o de avaliar e redimensionar o projeto da 

barragem Eixo Guapi-Açu Jusante proposto pela UFF, no âmbito do Projeto Macacu, a partir dos 
dados obtidos pelo levantamento topográfico realizado pela SEA em 2012. Sintetizando o estudo, 
foram definidas as curvas características do reservatório e seus níveis operativos, realizadas 
simulações para a operação de enchimento e esvaziamento do reservatório para o atendimento da 
demanda de água, laminação das cheias de projeto e definidas as características físicas principais da 
barragem. 

REVISÃO DO DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 

Definição das Curvas Características do Reservatório 
No âmbito do Projeto Macacu foi elaborado um mapeamento da região do eixo da barragem 

na escala de 1:10.0000. Posteriormente, a SEA realizou novos estudos topográficos, com 
aerofotogrametria e apoio de campo, com nível de precisão que permitiu um mapeamento na escala 
de 1:2.000. Vale destacar que a partir de informações colhidas junto a SEA, com relação aos 
aspectos sociais e ambientais de uso e ocupação do solo e custo social de relocação de população, 
adotou-se que a cota do nível d’água máximo normal do reservatório (NAmáx) corresponderia a 
elevação 19,00 m. Do levantamento realizado, observou-se também que o limite inferior do 
reservatório (pé da barragem) estaria situado na cota 10,00 m. 

Com base no exposto, foram traçados os gráficos Cota versus Área e Cota versus Volume, a 
partir dos dados obtidos do levantamento realizado por SEA (2012). Foi dada preferência às curvas 
polinomiais de grau ímpar, pois polinômios de grau ímpar crescem sem limite à medida que os 
valores de “x” crescem, representando melhor o comportamento físico do reservatório. 
Tabela 1 – Curvas Características do Reservatório 

Equação 
Cota x Área A=-0,0079∙C3+0,49628∙C2+32,938 

Cota x Volume V=0,00005∙C5-0,00702∙C4+0,37013∙C3-7,6840∙C2+69,1377∙C -227,66547 



  
 

Cálculo da Vida Útil da Barragem pela Deposição de Sedimentos 
A partir dos estudos desenvolvidos por Mazza (2011), foram definidas as condições iniciais 

do reservatório para a estimativa da sua vida útil, a saber: altura do depósito de sedimentos no pé da 
barragem igual a 3,00 m, correspondendo à cota 13,00 m (geratriz inferior da tomada d’água) e 
volume acumulado de 2,81 x 106 m3 (calculado pela equação Cota versus Volume); vida útil 
superior a 35 anos (prazo máximo de concessão de outorga previsto na Lei 9433/97); vazão média 
anual afluente de 11,08 m3/s e descarga sólida anual afluente de 109.022 t/ano.  

Para o cálculo da vida útil pelo método da deposição laminar de sedimentos foi utilizado o 
software SEDIMENT, disponível em Carvalho (2008). Foram adotadas as seguintes premissas: 
reservatório operado com consideráveis variações de nível (Tipo 3); utilização da curva de Brune 
com envoltória média no cálculo da eficiência de retenção dos sedimentos no reservatório e taxa de 
aumento do transporte sólido igual a zero. O resultado encontrado é apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Vida Útil do Reservatório para Deposição Laminar de Sedimentos 

Para o cálculo da vida útil pelo método da redução de área (Borland & Miller) foi utilizado o 
software DPOSIT, também disponível em Carvalho (2008). Na simulação foi adotada uma taxa de 
aumento do transporte sólido variando linearmente, inicial de 1,5% e final de 2,5%, e que o 
reservatório seria de zona plana (Tipo I). O resultado encontrado é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Vida útil Calculada pelo Método de Borland & Miller 



  
 

Através dos resultados das simulações, foi possível aceitar a consideração inicial da cota do 
depósito de sedimentos na elevação 13,0 m, pois para o método da deposição laminar de sedimentos 
a vida útil resultou em 44 anos e para o método da redução de área correspondeu a 78 anos, ou seja, 
ambos resultados superiores a 35 anos. 

Dimensionamento do Volume do Reservatório 
As condições de contorno adotadas foram: vazão de atendimento à demanda definida por SEA 

(2012) igual a 5,0 m3/s; vazão máxima outorgável representada pela metade da vazão Q7,10 (critério 
do órgão estadual gestor de recursos hídricos) e igual a 1,6 m3/s e vazão regularizada representada 
pela soma da vazão de atendimento à demanda acrescida da vazão máxima outorgável no local do 
barramento e igual a 6,6 m3/s. 

A Figura 3 apresenta uma esquematização do arranjo considerado para o dimensionamento 
dos volumes morto (VM) e útil (VU) do reservatório. 

 
Figura 3 – Esquematização do Volume Útil e do Volume Morto de uma Barragem 

Com base na Figura 3, o nível d’água mínimo normal do reservatório pode ser expresso por: 

2
HHHCotaNA TA

TASEDPBmín +++=                                                             (1) 

onde: 
mínNA  nível d’água mínimo normal, em m. 

PBCota  cota do pé da barragem e igual a 10,00 m. 

SEDH  altura do depósito de sedimentos e igual a 3,00 m. 

TAH  altura da tomada d’água, em m. 
2HTA  submergência crítica, ou seja, altura mínima de água necessária para evitar a formação de 

vórtices na tomada d’água, em m. O valor adotado foi fundamentado a partir dos estudos 
desenvolvidos por Ferreira (2001). 

Para o presente trabalho, adotou-se que a tomada d’água estaria acoplada a duas válvulas 
dispersoras com diâmetro de 1,20 m. Efetuando as devidas substituições na equação (1), o NAmín do 
reservatório estaria situado na cota de 14,80 m, correspondendo a um volume morto de 9.238.619 
m3, obtido da curva Cota versus Volume.  

Para determinação da capacidade de vazão das válvulas dispersoras, foi adotada a fórmula da 
capacidade de descarga de um orifício, definida por: 



  
 

hg2AQDEF ⋅⋅⋅⋅= µ                                                                                              (2) 

onde: 
DEFQ  vazão defluente pelo orifício, em m3/s. 

µ  coeficiente de descarga do orifício, considerado igual a 0,6. 
A área do orifício, em m2. 
g aceleração da gravidade e igual a 9,81 m/s2. 
h carga hidráulica, em m. 

A partir da equação (2), foram calculadas as vazões defluentes do reservatório através das 
duas válvulas dispersoras e a Tabela 2 apresenta os resultados alcançados para as cotas 
relacionadas. Destaca-se que a variável Hc representa a altura até o centro da tomada d’água, a partir 
do NAmín. 
Tabela 2 – Vazão Defluente pelas Válvulas Dispersoras 

NA reservatório 
(m) 

Hc 
(m) QDEF (m3/s) 

14,80 1,20 6,6 
15,10 1,50 7,4 
15,40 1,80 8,1 
15,70 2,10 8,7 
16,00 2,40 9,3 
16,30 2,70 9,9 
16,60 3,00 10,4 
16,90 3,30 10,9 
17,20 3,60 11,4 
17,50 3,90 11,9 
17,80 4,20 12,3 
18,10 4,50 12,8 
18,40 4,80 13,2 
18,70 5,10 13,6 
19,00 5,40 14,0 

A análise da Tabela 2 permite inferir que a consideração de duas válvulas dispersoras com 
diâmetro de 1,20 m atende a vazão regularizada de 6,6 m3/s. 

Para o cálculo do volume útil do reservatório foi utilizada a planilha eletrônica desenvolvida 
por Hora et al (2010) que é fundamentada na formulação do método da simulação proposto por 
McMahon & Main (1978) e expressa por: 

tttt1t EDQZZ ∆−−+=+                                                                                         (3) 

CZ0 1t ≤≤ +                                                                                                             (4) 

onde: 
1tZ +  volume armazenado no final do período de tempo t (igual ao volume armazenado no início 

do período de tempo t+1). 
tZ  volume armazenado no início do período de tempo t. 

tQ  volume afluente durante o período de tempo t. 



  
 

tD  volume defluido durante o período de tempo t. 

tE∆  volume evaporado no reservatório durante o período de tempo t. 
C  volume útil do reservatório. 

A vazão defluente corresponde à soma das parcelas de vazões regularizada e vertida. A vazão 
vertida é aquela que é descarregada por uma estrutura extravasora (e.g., vertedouro ou 
descarregador de fundo). Já a vazão regularizada é definida como sendo a maior vazão defluída de 
forma constante, ao longo do período de simulação, durante a condição de enchimento ou 
deplecionamento do reservatório. Portanto, ela representa a média das vazões afluentes do período 
em que o reservatório estava totalmente cheio (100%), passou pelo instante em que ficou vazio 
(0%), e tornou a ficar cheio novamente (100%), sem reenchimentos totais intermediários, 
utilizando, neste intervalo de tempo, todo o volume útil do reservatório, conforme proposto por 
Hora (2012). 

Partindo da condição inicial de reservatório cheio e com base na série histórica de vazões 
médias mensais, extraída de UFF/FEC (2010), e referente ao período de jan./1932 a dez./2007, 
foram realizadas várias simulações buscando variar a capacidade de armazenamento do reservatório 
para atender a uma confiabilidade de até 95% no tempo, ou seja, com até 5% de falha, como 
preconizado por McMahon et al (2007). Os resumos dos resultados são mostrados na Tabela 3. 
Tabela 3 – Variação do Volume Útil em função da Falha no Atendimento à Demanda 

Falhas no tempo (%) - 1,0 2,0 3,0 3,5 
Volume Útil (m3) 262.000.000 203.666.667 110.000.000 55.579.487 46.971.428 

Volume Total (m3) 271.238.619 212.905.285 119.238.619 64.818.106 56.210.047 
Cota Volume Total (m) 25,37 24,97 23,16 19,92 19,18 

Da análise da Tabela 3, observa-se que a cota que mais se aproxima do limite estabelecido 
pela SEA (elevação 19,00 m) é aquela equivalente a 19,18 m. Nesta condição, a simulação do 
reservatório resulta em 3,5% de falha, valor considerado satisfatório. Desta forma, o volume total 
do reservatório a ser adotado para o nível d’água máximo normal (NAmax = 19,00 m) corresponde 
a 53.484.616 m3, obtido da curva Cota versus Volume. 

Laminação das Cheias de Projeto 
Para a propagação e a laminação da cheias em reservatórios é usual a adoção da metodologia 

proposta por Goodrich, descrita em Schulz (1989), e expressa por: 
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onde: 
tS  armazenamento ou volume acumulado no início do intervalo de tempo, em m3. 

ttS ∆+  armazenamento ou volume acumulado no final do intervalo de tempo, em m3. 

tI  vazão afluente no início do intervalo de tempo, em m3/s. 

ttI ∆+  vazão afluente no final do intervalo de tempo, em m3/s. 

tQ  vazão defluente no início do intervalo de tempo, em m3/s. 

ttQ ∆+  vazão defluente no final do intervalo de tempo, em m3/s. 
t∆  intervalo de tempo considerado na simulação. 

Os termos desconhecidos aparecem no lado esquerdo e os termos conhecidos no lado direito.  



  
 

Para a simulação das cheias de projeto, foram considerados os tempos de retorno 
recomendados em ELETROBRAS (1999), para as estruturas de concreto e de terra, além dos 
critérios definidos no Projeto Macacu, quais sejam: vertedouro do tipo soleira livre com largura de 
25,00 m; dimensionamento do vertedouro para a cheia de 500 anos e seu desempenho verificado 
para a vazão de 1.000 anos; nível d´água máximo maximorum (NAmaxmax) definido pela 
sobrelevação resultante da laminação da cheia de 500 anos e cota da crista da barragem de terra 
(cota de coroamento) definida pela sobrelevação resultante da laminação da cheia de 1.000 anos. 
Foram também desconsideradas as vazões defluentes pelas válvulas dispersoras durante a passagem 
das cheias, em virtude destas serem muito pequenas em relação à magnitude das vazões com 500 e 
1.000 anos de recorrência.  

Os picos das vazões afluente e defluente para o tempo de recorrência de 500 anos resultaram 
em, respectivamente, 876,70 e 45,13 m3/s, e a cota máxima alcançada foi igual a 19,88 m, 
correspondendo a uma sobrelevação de 0,88 m em relação ao NAmax. Já o pico das vazões afluente 
e defluente para o tempo de recorrência de 1.000 anos resultaram em, respectivamente, 1.214,94 e 
60,37 m3/s, e a cota máxima atingida foi de 20,10 m, correspondendo a uma sobrelevação de 1,10 m 
em relação ao NAmax. Por questão de segurança, a cota da crista do coroamento da barragem foi 
admitida como sendo igual a 21,00 m, representando uma borda livre de 1,12 m em relação ao 
NAmaxmax e uma folga adicional de 0,90 m da laminação da cheia milenar. A Figura 4 consolida 
as características físicas da barragem e do reservatório propostos a partir dos estudos desenvolvidos. 

 
Figura 4 – Principais Características Físicas da Barragem e do Reservatório 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
A partir dos novos serviços de campo levantados por SEA (2012), foi possível determinar o 

volume útil necessário para o atendimento da vazão de demanda de 5,0 m3/s, fixada pela SEA 
através dos condicionantes de licenciamento. A vazão regularizada de 6,6 m3/s considerou o valor 
da vazão de demanda acrescido da vazão máxima outorgável igual a 50% Q7,10. 

Tendo em vista a restrição de inundação na cota 19,00 m, em função dos aspectos sociais e 
ambientais de uso e ocupação do solo e custo social de relocação de população residente a ser 
atingida pelo futuro reservatório, admitiu-se que a cota do nível d’água máximo normal corresponde 
a esta elevação. Assim, a partir do valor do volume útil calculado, foram simuladas falhas no 
atendimento à demanda, entre 1 a 3,5% no tempo, com a finalidade de redução do volume e, 
consequentemente, do nível d’água máximo normal. Foi selecionada a falha de 3,5% que 



  
 

corresponde a um volume útil de 44,2 x 106 m3. O nível d’água máximo maximorum foi definido na 
cota 19,88 m e a cota de coroamento da barragem na elevação 21,00 m. 

No que diz respeito às defluências do reservatório, foram previstas dois tipos de estruturas: 
para as vazões regularizadas, duas válvulas dispersoras com diâmetro nominal de 1,20 m, e para as 
cheias de projeto, vertedouro de soleira livre com largura de 25,00 m e crista na cota 14,80 m. 

A vida útil do reservatório foi avaliada por dois métodos, a saber: deposição laminar e 
redução de área. Em ambos, foi considerada uma altura de deposição de 3,00 m e os resultados 
alcançados foram de 44 anos para o primeiro método e 78 anos para o segundo método. Como os 
valores são superiores a 35 anos, admitiu-se que a cota de deposição dos sedimentos no pé da 
barragem corresponde a elevação 13,00 m. 
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