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RESUMO
Quando fenômenos não controlados ocasionam o desastre da ruptura – conhecido
como “DamBreak - as consequências devem ser bem avaliadas e previstas. A previsão
das consequências, baseia-se na mancha de inundação do escoamento fortemente
variado do líquido liberado na ruptura. A partir dele são definidas, entre outras coisas, as
zonas de auto salvamento e as zonas secundárias de salvamento, respectivamente ZAS
e ZSS, que fazem parte do PAE – Plano de Ação de Emergência. A modelagem do
“DamBreak”, assente em um arquivo raster (matricial) da superfície envolvida, utilizando o
programa Hec-Ras, começa a ser usual entre os engenheiros hidráulicos. Entretanto se
levantam dúvidas na definição da área inundada quando, a batimetria do canal não for
realizada por motivos econômicos. Pretende-se neste trabalho apresentar uma rotina de
cálculo que utiliza as ferramentas do programa Civil 3D (Autodesk) em conjunto com o
Hec-Ras, de modo a criar no arquivo raster uma calha fictícia, mas coerente com a vazão
de formação, que simule a batimetria faltante. São comparados os resultados obtidos
pelas duas simulações - com e sem calha, e esses resultados, são comparados ainda,
com os resultados teóricos de “DamBreak” de ruptura instantânea, conforme Portaria do
DAEE 3907. O cálculo com o Hec-Ras, é apresentado dentro do possível, tipo “passo-apasso”, para facilitar a quem não está familiarizado com o uso do programa na
modelagem de regime não permanente de ruptura de barragem.

Palavras-chave: PAE, Mancha de Inundação, Hec-Ras

ABSTRACT
Dam-break analysis in MDE file
It may happen that uncontrolled phenomena cause the disaster that is the rupture
of the dam – known as DamBreak. Those consequences must be well assessed and
foreseen. The beginning for this prediction - which is the interest of this work - is the
strongly varied flow of the liquid released at rupture. From this, it can define, among other
things, the self-rescue zones and the secondary rescue zones, respectively ZAS and ZSS,
which are part of the PAE - Emergency Action Plan. The modeling of the "DamBreak", from
a raster file of the surface involved, using the Hec-Ras program, begins to be usual among
hydraulic engineers. However, doubts arise in the definition of the flooded area when is
not carried out, for economic reasons, the channel bathymetry.It is intended in this work
to present a calculation routine that uses the tools of civil 3D (Autodesk) together with HecRas, in order to create in the raster file, a fictitious gutter, but consistent with the formation
flow, which represents the missing bathymetry. The results obtained by the two procedures
– with and without gutter - will be compared, and these, also compared, with the theoretical
results of "DamBreak" of instantaneous rupture (Portaria do DAEE 3907). The calculation
with Hec-Ras, is presented as far as possible, step-by-step type, to facilitate those who are
not familiar with the use of the program in this type of modeling.
Keywords: PAE, Flood Spot, Hec-Ras
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1

INTRODUÇÃO

O programa Hec-Ras foi desenvolvido pelo United States Army Corps of
Engineers para cálculo e gerenciamento das obras hidráulicas de sua
competência; a partir de 1995 se tornou de uso público com grande
aceitação para uso em regimes de escoamento hidráulico, permanentes e
não permanentes.
A partir da 2016, na versão 5, com a interface GIS incorporada, apresentou
grande facilidade da análise e, de representação gráfica do terreno e do
escoamento.
O programa Autodesk ® Civil 3D® é muito usado nos projetos viários, de
loteamentos, e de terraplenagem em geral. Os seus recursos possibilitam
também, o cálculo de uma estrutura física linear - chamada corredor - por
meio de um alinhamento, de seu perfil, e sua seção transversal (a qual não
precisa ser constante).
A partir de uma superfície, definida por suas curvas de nível, é possível, no
Civil 3D, anexar uma calha de rio; gerar outra superfície e a exportar em
arquivo raster. Esse arquivo assim obtido, é usado neste trabalho para
modelar com o Hec-Ras, a ruptura da barragem escolhida.
A comparação entre os resultados obtidos - com e sem calha- ressalta a
influência da calha na topografia do arquivo raster. A comparação dos
resultados, permite estimar o nível de precisão esperado, realizando uma
batimetria real.
Este trabalho apresenta uma metodologia de cálculo que se presta
principalmente para os estudos iniciais de investimento, simulando
resultados, que se pretende serem próximos dos obtidos com batimetria.
O estudo da mancha de inundação proveniente do rompimento de uma
barragem faz parte do Plano de Ação de Emergência (PAE), que por sua vez
é solicitado pelo agente fiscal (quando for o caso), no plano de segurança
da barragem (PSB) a cargo do empreendedor.
Este trabalho, como ferramenta do DPA – Dano Potencial Associado, pode
ajudar na classificação da barragem quanto a seu risco, e pode ser inserido
nos documentos do PAE –Plano de Ação de Emergência, mormente nos
casos de pequenas barragens fiscalizadas pelo DAEE.
O estudo da mancha de inundação, possibilita ao conjunto do plano PAE,
indicar a Zona de Autossalvamento (ZAS), que é a região a jusante da
barragem, em que se considera não haver tempo suficiente para intervenção
13

das autoridades competentes em caso de acidente. É definida também, Zona
de Segurança Secundária (ZSS), como região constante do mapa de
inundação, não definida como ZAS 1

1

Cabe observar que os critérios para definição da ZAS, estipulados pela
ANA (Resolução ANA 236/2017) e pela ANM (Portaria DNPM 70.389/2017)
em suas normatizações, são conflitantes:
• A ANA define que, para o estabelecimento da extensão de estudo da
ZAS, deve-se adotar no mínimo, a menor das seguintes distâncias: a
distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de
inundação igual a trinta minutos ou, a 10 km considerando seus
respectivos estudos de inundação;
• A ANM, na mesma definição, pede o maior dos dois valores
(...devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias para a sua
delimitação: a distância que corresponda a um tempo de chegada da
onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 km).
Pode-se supor, que o conflito da definição entre as duas Agências, se
origine na conceituação do tempo de chegada da onda: se o início de
sobre-elevação ou, do seu pico.
Este conflito deve ser esclarecido pelas entidades.
14

2

OBJETIVOS

Este trabalho tem por finalidade:
 Avaliar a necessidade do levantamento da batimetria num estudo
expedito de inundação de “DamBreak” quando os recursos financeiros
não estão disponíveis.
 Comparar os resultados de inundação e do tempo de ocorrência das
máximas elevações de nível, com o cálculo teórico de “DamBreak”
instantâneo (conforme Portaria DAEE 3907).

15

3

LOCAL DE ESTUDO

Foi escolhida uma barragem existente, onde foram supostas as
características construtivas dos materiais e dos taludes - coerentes com os
critérios da ANA; a seguir, foi modelada a situação de ruptura com a
topografia dos MDE utilizados, para análise dos resultados
O local para estudo é a barragem no Rio Pardo (WGS E=319.128;
N=7.612.098), da Fazenda Fortaleza que fica no município de Caconde
A barragem é considerada de “fio d’água”, de geometria fictícia,
estabelecida como de enrocamento, com faces revestidas; com 17 m de
Figura 3.1 Local de Estudo

Detalhe

Fonte Googl e
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altura. Funciona por galgamento; tem uma crista de 4 m de largura e 250 m
de comprimento.
Os taludes são admitidos com inclinações de 1:1,5 a jusante e a montante.
As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 (Fonte Google), apresentam as vistas e demais
detalhes locais.
Figura 3.2 Vistas da Barragem Modelada

17

Figura 3.3 Detalhes da Ponte
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4

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO ENVOLVIDOS

O tema da segurança de barragens é regido no País pela Lei 12.334/2010
(alterada pela Lei 14.066/2020), que estabelece a Política Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações
sobre Segurança de Barragens (SNISB).
A Lei da PNSB define barragem como “qualquer estrutura em um curso
permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação
de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos,
compreendendo o barramento e as estruturas associadas”.
A PNSB se aplica a barragens destinadas à acumulação de água para
quaisquer usos; à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação
de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes
características:
I- Altura do maciço, contada agora, do ponto mais baixo do talude de jusante
à crista, maior ou igual a 15m (quinze metros);
II- Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³ (três
milhões de metros cúbicos) ;
III- Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas
aplicáveis;
IV- Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos
econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme
definido no Art. 7º da lei mencionada.
Os outros instrumentos da PNSB previstos são:
 Plano de Segurança de Barragem (PSB) ;
 Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de BarragemSNISB ;
 Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente - SINIMA ;
 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais;
 Relatório de Segurança de Barragens
As barragens são classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria
de risco (CRI), por dano potencial associado (DPA), e pelo seu volume, com
base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos -CNRH.
As fiscalizadoras apresentam algumas variações
19

Quadro 4.1 Variações de classificação entre Entidades Fiscalizadoras

As obrigações do empreendedor previstas na Lei da PNSB compreendem o
princípio de que a segurança de uma barragem deve ser considerada nas
suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e
primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros; bem como
que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem,
cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la, obrigando-se,
ainda, a:
 Prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem;
 Providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto
final como construído (as built) e organizar e manter em bom estado
de conservação as informações e a documentação referentes ao
projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança; e
quando couber, à desativação da barragem;
 Informar ao respectivo órgão fiscalizador, qualquer alteração que
possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou
que possa comprometer a sua segurança;
 Manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme
estabelecido no PSB;
 Permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC - ao local
da barragem e a sua documentação de segurança;
 Providenciar a elaboração e a atualização do PSB, observadas as
recomendações das inspeções e as revisões periódicas de segurança;
20

Realizar as inspeções de segurança previstas na Lei;
Elaborar as revisões periódicas de segurança;
Elaborar o PAE, quando exigido;
Manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva
correspondência
em
volume
armazenado,
bem
como
das
características químicas e físicas do fluido armazenado, conforme
estabelecido pelo órgão fiscalizador;
 Manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol
freático na área de influência do reservatório, conforme estabelecido
pelo órgão fiscalizador; e
 Cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem
no SNISB. No caso da mineração, também deve ser observado o
disposto na regulamentação específica






O PAE é sempre exigido quando o dano potencial for alto. Resulta que os
entes fiscalizadores o exigem para as classificações de risco A e B.
O destaque da Resolução ANA, nº 236, de 30 de janeiro de 2017, exemplifica
esse fato.
“CAPÍTULO VI
DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE
Seção I
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO, DO CONTEÚDO MÍNIMO E DO NÍVEL
DE DETALHAMENTO DO PAE
Art. 21 O PAE será exigido para barragens de Classes A e B, conforme Matriz
de Classificação constante do Anexo I.
Art. 22 O PAE deverá contemplar o previsto no artigo 12 da Lei nº 12.334,
de 20 de setembro de 2010, e seu nível de detalhamento deve seguir o
estabelecido no Anexo II.
Parágrafo único.
Para as barragens com altura inferior a 15 m e capacidade do reservatório
inferior a 3.000.000 m³, a ANA, a seu critério, poderá aceitar a apresentação
de estudo simplificado para elaboração do mapa de inundação. ”
O DAEE estabelece na Portaria nº 3907, de 15 de dezembro de 2015 que as
barragens de classe: A, B, e C devem apresentar o PAE (podendo determinar
também, para a classe D de menor risco associado)
No seu ANEXO V, possibilita em nota técnica – NT, para pequenas barragens
o cálculo simplificado da mancha de inundação.
21

5

PORTARIA DAEE Nº 3907

A NT do Anexo V da Portaria DAEE nº 3907, de 15 de dezembro de 2015
(substituída, recentemente, pela 1634 de 10/03/2021), é aqui transcrita.
Esclarecimentos sobre a teoria envolvida, podem ser encontrados no
Capítulo 8 de Henderson-Open Channel Flow, Item 8.5.
Segue a transcrição do Anexo V da portaria nº3907:
ANEXO V
Critérios de enquadramento de barragens quanto ao potencial associado
1- Introdução
Esta Nota Técnica apresenta os elementos técnicos do estudo da onda de
rompimento de barragem com a finalidade de dar embasamento para a
regulamentação da aplicação da Lei Federal 12.334/10 no Estado de São
Paulo a empreendimentos que são responsabilidade de fiscalização pelo
DAEE. Pelo enquadramento da Lei 12.334/2010 as barragens que deverão
compor o Sistema Nacional de Informações sobre Seguranças de Barragens
(SNISB) deverão seguir entre outros critérios a categoria de barragens de
pequeno porte (com altura inferior a 15 m ou volume inferior a 3.000.000
m3) que possam, em caso de ruptura, apresentar um "dano potencial
associado”, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou
perda de vidas humanas. Para dar maior objetividade deste enquadramento
foi desenvolvido este estudo simplificado sobre ruptura de barragens.
O rompimento de barragem pode produzir onda com perfil inicial abrupto,
com intensa componente vertical de aceleração e com alto poder destrutivo;
tudo depende da evolução do rompimento, que pode ser abrupto ou com
evolução gradual; a condição mais temerosa é a associada ao rompimento
instantâneo e que será o foco desta Nota Técnica - NT. A quase totalidade
das barragens de pequeno porte em território paulista são constituídas de
maciços de terra que em caso de ruptura ocorreria com evolução de brecha,
portanto de forma gradual. Adotou-se como critério o caso de ruptura
abrupta, situação esta, bastante conservadora, o que garante maior
segurança em termos de enquadramento do empreendimento.
Apresenta-se, portanto, a base conceitual para este estudo, seguida de uma
aplicação prática para diferentes possibilidades de perfis de terreno e um
critério final para orientar a escolha dos requisitos básicos para o
enquadramento de barragens de pequeno porte. ”
2- Metodologia
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O critério para a categoria de “dano potencial” será desenvolvido de acordo
com o método seguindo o modelo matemático abaixo desenvolvido.
A profundidade (y) produzida pelo rompimento instantâneo de uma barragem,
que aqui será tratada como uma variável dependente, dependerá da distância
(x), medida da posição da barragem para montante e do tempo (t), contado
do instante do rompimento. Neste contexto, x e y são variáveis
independentes, portanto deve-se elaborar um modelo matemático que
permita a determinação da função incógnita. y(x,t).
Um modelo para a determinação de y(x,t) pode ser elaborado a partir das
equações de Saint- Venant; que são:
2.1- Conservação de Massa:
v

∂y
∂v ∂y
+y
+
=
0
∂x
∂x ∂t

(1)

2.1- Quantidade de movimento:

∂y v ∂v 1 ∂v
+
+
=( S0 − S f )
∂x g ∂x g ∂t

(2)

Onde:

g = aceleração gravitacional;

S0 =declividade longitudinal do rio ou canal;
S f =declividade da linha de carga total.
As equações (1) e (2) são transformadas em equações características e, para
tanto, são adotadas as seguintes hipóteses:
1. O canal a jusante da barragem é retangular de largura constante “B”.
2. A declividade longitudinal do leito do canal, “ S0 ”, é constante e pequena.
3. A celeridade de onda gravitacional é dada por:

c = gy .
2.3- Equações características
As equações características são obtidas a partir das equações (1) e (2) onde
a profundidade é eliminada com o uso da relação’ c =

gy , produzindo o

seguinte par de equações
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(v + c).

∂ (v + 2c) ∂ (v + 2c) D1 (v + 2c)
+
=
=
g ( S0 − S f )................................................(3)
∂x
∂t
D1t

(v − c).

∂ (v − 2c) ∂ (v − 2c) D1 (v − 2c)
+
=
=
g ( S0 − S f )................................................(4)
∂x
∂t
D1t

D1 (v + 2c)
D (v − 2c)
e, ’ 2
, representam, respectivamente,
D1t
D2 t

As derivadas totais

taxas de variação para observadores que se desloquem com velocidade:
(v + c )  e  (v − c )

Se: S0 e S f são constantes a equação (4) garante que

v(t ) − 2c(t ) =
v0 − 2c0 ................................................................(5)
onde
v0

velocidade
para t 0
=
gy0 , celeridade
=

c0
=

para
t 0
=

Para um observador que se desloque para montante com a velocidade de
convecção vale a equação
dx
= v(t ) + c(t )
dt

(6)

As expressões (v + 2c).e.(v − 2c) e são conhecidas como invariantes de Riemann.
Para a obtenção do modelo matemático para estimativa de y(x,t), faz-se a
eliminação de v(t) entre a equação (5) e (6), obtendo-se
dx
= 3c(t ) + v0 − 2c0 .................................................................(7)
dt

Como o caminho característico passa pela origem (x=0, t=0) e é linear,
pode-se escrever a equação (7) como:
x
= 3c + v0 − 2c0 .................................................................(8)
t

Lembrando que: c =

gy e c0 = gy0 ..........(9)

A equação (8) pode ser transformada em:
x
= 3 gy + v0 − 2 gy0 ..
t

Que ainda pode ser escrita em termos adimensionais:
x
t * gy0

=3

y
+
y0

v0
gy0

− 2. , que fica explicitada para:

y
y0
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v
y  1 x
= . 
+2− 0
y0  3  t gy0
gy0


2


  ................................(10)



Fazendo-se a velocidade inicial nula (v0 = 0) e mudando-se a orientação
positiva do eixo para jusante, obtém-se o modelo matemático para a
determinação de y ( x, t ) na forma

y  1
x
= .  2 −
y0  3  t gy0


2


  ............................................(11)



2.4- Análise
No instante do rompimento da barragem (t=0) e na posição da barragem
x
(x=0), o adimensional
apresenta uma indeterminação, pois x/t=0/0 .
t gy0
Como x/t é uma aproximação para
pois

dx
, t → 0 a indeterminação fica superada
dt ,

dx
, t → 0 = v0 = 0 .
dt ,

Assim, na posição da barragem (x=0), tem-se

x
t gy0

=0, que substituído na

equação (11), fornece:

yb 4
=
≅ 0, 444 .........................................................(12)
y0 9
Indicando que na posição da barragem a correspondente profundidade (y 0 ),
permanece constante com valor
yb =

4
y0
9

O máximo valor assumido pelo adimensional
y/y 0

x
t gy0

é 2, quando então tem-se

=0.

O mínimo valor assumido pelo adimensional, deve ser (-1) o que corresponde
a

y
=1
y0

A representação gráfica da equação (11) está na Figura 5.1
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Este estudo permite calcular a sobre-elevação de água do rio, que ocorre
num determinado tempo num determinado local; ou, o tempo em que ocorre
a sobre-elevação determinada nesse local.
Figura 5.1

Fonte: Anexo V da portaria nº3907
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6

PROPOSTA DA CALHA DO RIO

6.1

Critério da Escolha

A calha fictícia a ser inserida na representação raster do MDE, tem seção
parabólica e guarda similaridade com a seção senoidal apresentada por E.
W. Lane et al (apud F. M. Henderson – Open Channel Flow), como sendo
uma seção de igual resistência ao atrito em todo seu perímetro.
A Figura 6.1, ilustra a seção senoidal.

Figura 6.1 Esquema da Seção Estável (apud Henderson)

Página 452 F. M. Henderson

Fonte: Livro Open Channel Flow, Hender son

A seção da Figura 6.1 costuma ser adotada para caracterizar uma seção
estável proveniente da vazão de formação da calha do rio.
A seção parabólica apresenta facilidades geométricas de manuseio
computacional, e não prejudica o objetivo proposto neste trabalho, que é a
comparação dos resultados entre o uso de MDE com, e sem calha.
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6.2

Comparação Geométrica entre a Seção Senoidal e a Parabólica

A calha de seção parabólica tem geometria representada na Figura 6.2
Na Tabela, são registrados os parâmetros hidráulicos comparativos, para
uma mesma profundidade de 5m, que diferem menos de 5%, entre eles.

Figura 6.2 Esquema da seção parabólica e comparação com seção
senoidal

Porcentagem de variação dos parâmetros hidráulicos
PARÂMETRO
PROFUNDIDADE
LARGURA
ÁREA
PERIMETRO
RAIO HID.

Y
B
A
P
Rh

SENOIDAL
m
5.00
22.45
71.50
24.95
2.87

PARABÓLICA
m
5.00
22.45
74.82
25.13
2.98

VARIAÇÃO
%
0.00%
0.00%
-4.64%
-0.73%
-3.88%

Fonte: Aut or
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6.3

Elaboração e Uso da Seção Proposta

A seção proposta é elaborada com um aplicativo do Civil 3D denominado
Subassembly Composer. A Figura 6.3 ilustra a página do aplicativo para
programar sua geometria.
Uma vez elaborada a seção, ela, a partir do eixo, terá a propriedade de se
adaptar às margens do rio com a propriedade denominada “target” e poderá
ser usada para definir o “corredor” procurado no MDE original.

Figura 6.3 Página de elaboração do Subassembly Composer

Fonte: Subassembly Composer
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7

PESQUISA DA VAZÃO DE FORMAÇÃO DA CALHA

7.1

Conceituação

A vazão de formação é geralmente entendida como a vazão que consegue
(dentro de certos limites) erodir os sedimentos do leito e depositar
sedimentos nas margens onde as velocidades são menores, (apud
Henderson). É adotada com recorrência de chuva próxima de anual, e gera
velocidades máximas compatíveis com a capacidade do solo.
O local de estudo, apresenta a montante, a represa de Graminha (ou
Caconde), construída em1966, com dados conforme resumo da Figura 7.1
Figura de dados da Usina de Caconde
Pelos dados técnicos da Figura 7.1, se deduz que a vazão máxima efluente
é da ordem de 100 m³/s.
A vazão de formação, porém, é anterior à construção da barragem.
Pesquisando qual seria a vazão de formação anterior à construção, são
coletados os parâmetros hidrológicos correspondentes, e calculada a vazão
para retorno anual (1,05 anos), pelo Hidrograma Unitário Triangular (SCS).
Neste método, a vazão que é o escoamento superficial de uma chuva
caracterizada, é função da área contribuinte; da parcela excedente da
chuva, e do tempo de concentração do escoamento (em que o ponto mais
afastado passa a contribuir com a parcela excedente).
Esses parâmetros são calculados a seguir.
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Figura 7.1 Figura de dados da Usina de Caconde

Usina Hidrelétrica de Caconde (Fonte: www.caconde.com.br)
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7.2

Bacia de Contribuição

A Figura 7.2 apresenta o estudo da delimitação da bacia de contribuição.
Com esse estudo foram coletados os seguintes valores:
• Área =
3.090 km²
• Talvegue
148 km
• Desnível
715 m
Resulta usando a equação de Kirpich, o tempo de concentração:

L2 0385
tc = 57 * ( ) , em min
I

L = comprimento do talvegue, em km;
I = declividade equivalente do talvegue (m/km)
‘ t c = 57*((148^2/4,8) ^0,385) =1462 min=24,38 horas 24h (adotado)
Figura 7.2 Bacia de Contr ibuição do Rio Pardo

Fonte: Aut or
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7.3

CN do escoamento superficial

O escoamento superficial pode ser estimado a partir da classificação
proposta no boletim técnico do DAEE /79 por José Setzer e Rubem La Laina
Porto, para o estado de São Paulo, em que são classificados os solos
conforme sua capacidade de produzir escoamento excedente.
A Figura 7.3 caracteriza a classificação. O Quadro 7.1 indica propriedades
do solo SGq 25
Para o complexo cristalino quente, e tipo de solo número 25, são lidas as
porcentagens dos tipos de solo quanto à suas capacidades de gerar
escoamento.
A avaliação com a imagem Google possibilita a interpretação do uso do solo
e é obtida a classificação da capacidade de escoamento desse aspecto
Quadro 7.2
Figura 7.3 Regiões Ecológicas em SP

Fonte José Setzer e Rubem La Laina Por to
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A ponderação feita no Quadro 7.3 desses dois estudos avalia o índice
denominado CN, usado para calcular a parcela de chuva excedente (chuva
que produz escoamento).

Quadro 7.1 Descr ição do Tipo de Solo

Fonte: José Setzer e Rubem La Laina Porto
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Quadro 7.2 Valores de CN para bacias urbanas e subur banas

35

Quadro 7.3 Cálculo de CN

Fonte: Aut or
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7.4

Chuva

A chuva considerada para a bacia é a definida pelo DAEE em São Joé do
Rio Pardo conforme Quadro 7.4
Quadro 7.4 Pr ecipitação em São José do Rio Pardo

Fonte: Precipitações Intensas no Estado de São Paulo ( DAEE)
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7.5

Cálculo do Hidrograma

Foi escolhido o método de cálculo de transformação chuva-vazão, pela
metodologia do HUT- Hidrograma Unitário Triangular- do SCS- desenvolvido
pelo Natural Resources Conservation Service (1976), que é amplamente
aplicado para a simulação hidrológica em sub-bacias urbanas.
O hidrograma da bacia resulta da soma dos HUT escalonados para toda
duração da chuva, na parcela de tempo, em que foi dividido o tempo de
concentração da chuva – tempo unitário.
Cada HUT tem sempre o mesmo tempo de efeito (tempo de base) e, suas
vazões são proporcionais à chuva excedente no escalonamento.
O método do SCS - Hidrograma Unitário Triangular (HUT), em resumo,
baseia-se no cálculo do hidrograma gerado, na bacia de tempo de
concentração conhecido, pela unidade de chuva, de duração (Tu) de 0,13
do tempo de concentração (ou aproximado).
A chuva excedente é calculada em unidades inglesas (polegadas) com a
fórmula:

Onde:
Hexc =altura excedente;
P=altura precipitada;
S=retenção potencial do solo; função do valor CN adotado em polegadas;
CN=1000/ (10-S).
O pico do hidrograma unitário triangular, em m³/s, se calcula para cada cm
de chuva excedente, pela fórmula:
Qp=2,08*A/Ta; onde:
A=área em km 2 ; Ta= tempo de ascensão.
Ta=Tu/2+0,6*Tc; Tu= tempo do escalonamento.
Tc=tempo de concentração.
O HUT tem tempo de base 2,67*Ta
As ordenadas do HUT são multiplicadas pelo valor do quinhão de chuva
excedente no Tu.
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O efeito do diagrama unitário é escalonado no tempo unitário - Tu.
A soma dos efeitos, somados ao longo do tempo, resulta num máximo, que
dimensiona a vazão procurada (após um acréscimo da vazão de base
estimada).
A planilha montada com o método, corresponde ao indicado na Figura 7.4
Planilha de cálculo do HUT - Dados
O resultado do cálculo da planilha, está indicado na Figura 7.5
O hidrograma resultante está representado na Figura 7.6
−6

Para um solo com k= 10 cm/s, o abaixamento uniforme do lençol freático,
na área de 3.090 km² corresponde a uma vazão de:(10^-8 m) *(3.090*10^6
m²) =30 m³/s; adotada, aproximadamente, como vazão de base.
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Figura 7.4 Planilha de cálculo do HUT - Dados

Fonte:Autor
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Figura 7.5 Planilha de cálculo do HUT - Cálculos

Fonte: Autor
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Figura 7.6 Hidrograma Resultante

Fonte: Aut or

7.6

Adequação da Calha

A calha proposta deverá ser adequada para conduzir a vazão estimada com
velocidades médias, adequadas ao terreno natural - geralmente inferiores a
1,50m/s ou, no máximo, 1,80m/s (V.T. Chow).
Na imagem Google pode ser verificado que a largura típica do Rio Pardo a
jusante da barragem Fortaleza nas seções de controle – onde se supõe que
é encontrada a seção estável - a largura é de 25m. Nas demais seções a
largura típica é de 40m.
Adotando a profundidade de 5m e largura 25m, a velocidade de escoamento
(área=2/3*5*25), nas seções de controle é de 180 m³/s; o que é compatível
com a vazão de formação estimada.
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8

MODELAGEM DO TERRENO

8.1

Fontes mais disponíveis

A premissa básica deste trabalho é que, a base do estudo para comparação
de resultados, inicia com um arquivo MDE obtido por satélite SRTM- Shuttle
Radar Topography Mission - e disponibilizados livremente. O site mais usado
com essa finalidade é o site EarthExplorer com precisão de pixel de 30m.
A partir de 2017, o projeto Alos Palsar começou a ser conhecido e
disponibiliza no site EarthData, arquivos MDE com resolução geoespacial
(pixel) de 12,5m x 12,5m.
A Figura 8.1mostra as páginas dos dois sites respectivos

Figura 8.1 Páginas do EarthExplorer e EarthData
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A aquisição do arquivo se faz de forma similar nos dois casos, localizando
a área de interesse, e baixando o arquivo “. Tif” disponibilizado para essa
área.
O arquivo disponibilizado é geralmente de grande abrangência, quando a
região de interesse é central ao arquivo disponibilizado. No caso da área de
interesse se situar na divisa do arquivo, será necessário baixar os arquivos
contíguos, que posteriormente podem ser mesclados (“paste”) de maneira
a englobar a área de interesse.
8.2

Arquivo MDE do Alos Palsar

A escolha feita para o arquivo, está caracterizada na Figura 8.2 com foco no
local de interesse, em contorno saliente. O arquivo escolhido tem
designação ALPSRP271026750, de 25 de fevereiro de 2011(o site indica HiRes; ou seja, alta resolução do terreno corrigido).

Figura 8.2 Aquisição do MDE pelo Alos Palsar

É necessário lembrar que um MDE, pode ser um MDS (modelo digital de
superfície) ou um MDT (modelo digital do terreno).
O sinal refletido ao satélite (que gera o MDE), sofre influência da densidade
do solo; da transparência da água; da cobertura vegetal; e das construções.
A precisão do MDE está, portanto, ligada ao tamanho do pixel e a todos os
fatores mencionados (Ver Figura 8.3)
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Figura 8.3 Esquemas de diferenças entre modelos digitais

Fonte: ClickGeo
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8.3

Inclusão da Calha no MDE

A inclusão da calha do rio no MDE, para modelar uma hipotética batimetria,
é feita com o auxílio do programa Civil 3D, e com seu plugin residente
denominado Infraworks.
São três os passos necessários:
a) Abrir o arquivo “. Tif” e gerar com o infraworks, a superfície original
MDE;
b) Gerar a superfície do corredor e mesclar esta superfície com a do
terreno, obtendo a superfície final;
c) Exportar a superfície alterada MDE em formato “. tif”.
O passo a), pode ser melhor compreendido e exercitado por meio do vídeo
da
Autodesk,
apresentado
por
Pedro
Soethe
https://blogs.autodesk.com/mundoaec/manual-completo-para-importacaode-superficies-no-civil-3d-2018/
O passo b) utiliza a seção típica proposta; o alinhamento do eixo do rio; o
perfil da superfície do rio obtido do arquivo “. Tif” (sobre a superfície MDE);
e os alinhamentos das margens para servirem como “target” ou alvos. Após
isto a superfície de fundo gerada neste corredor é mesclada com a superfície
inicial resultando a superfície que apresenta a calha modelada do rio.
A Figura 8.4 mostra os resultados do passo b).
O passo c) é efetuado dentro do Civil 3D, exportando os elementos da
superfície criada para um arquivo MDE (. Tif).
A Figura 8.5 mostra o aspecto dos arquivos DEM utilizados neste trabalho
para comparação de resultados.
Ainda falta, para início de processamento no REC-RAS, estabelecer o
georreferenciamento do MDE. Isso pode ser facilmente conseguido,
exportando em qualquer momento, dentro do Civil 3D, um ponto, ou uma
linha, ou um polígono – com o comando “mapexport” – para criar um arquivo
em formato Shp. Os formatos Shp contém quatro arquivos: “. Shp”, “. Shx”,
“. Dbf”, e “. Prj”. Este último será solicitado no processamento com RECRAS, para georreferenciar as imagens.
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Figura 8.4 Superfícies geradas no Civil 3D

Fonte: Autor
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Figura 8.5 MDE antes e depois da inserção da calha, para o modelament o com Hec- Ras.

R

OR I G IN A L

AL T E RAD O

Fonte: Aut or

48

9

PROCESSAMENTO HEC-RAS

O processamento no Hec-Ras pode seguir a alternativa sequencial (que
pouco difere, entre outras variantes possíveis):
a) Abrir a versão 5.07 ou superior do Hec-Ras;
b) Definir local de arquivo e nome de um novo projeto;
c) Configurar o sistema em unidades métricas, e o formato das datas, e
separação numérica americano; passar a trabalhar no Ras Mapper,
clicando no botão apropriado;
d) Por meio de Tools, georreferenciar o projeto; indicar as unidades em
metro; e adicionar o terreno com um (ou vários) arquivo “. Tif”;
e) Após a visualização do terreno, esta pode ser alterada conforme gosto
individual. É possível também anexar imagens da Web. A Figura 9.1
exemplifica uma imagem produzida
Figura 9.1 Exemplo de Imagem

Fonte: Aut or

f) Definir a geometria do modelo a ser estudado (o que se orienta, é
definir o nome do arquivo de geometria na janela principal do HecRas, e voltar para o Ras Mapper).
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No Ras Mapper são definidos todos os elementos geométricos
necessários, como listados na Figura 9.2. Para tanto, é necessário
estar no modo de edição;
Figura 9.2 Árvore de element os geométricos

Fonte: Programa Hec-Ras

g) Após serem definidos os elementos do rio e do reservatório, devem
ser definidos os elementos estruturais. No caso, temos uma ponte e
uma barragem. A Figura 9.3 indica a seção modelada da ponte, e a
Figura 9.4 indica o modelamento da barragem e suas hipóteses de
ruptura, parametrizadas usando as orientações da ANA (ver Figura
9.5);
h) O próximo passo é definir as condições iniciais e de contorno de
escoamento (ver Figura 9.6);
i) Por último, ao programa se pede para executar os cálculos no regime
variável, levando em conta as datas para início e fim de
processamento, e as condições estabelecidas para a abertura da
brecha (ver Figura 9.7).
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Figura 9.4 Modelam ento da Ponte

Fonte: Programa Hec-Ras

Figura 9.3 Modelam ento da Barragem

Fonte: Programa Hec-Ras

51

Figura 9.5 Tipos de abertura suger idos por ANA

Fonte: ANA Guia de Orientação e Formulários do PAE-Vol.I V
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Figura 9.6 Condições de contor no

Fonte: Programa Hec-Ras
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Figura 9.7 Tela do Processamento

Fonte: Programa Hec-Ras
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10 PROCESSAMENTO COM MDE ORIGINAL
Apresenta-se a seguir os resultados mais expressivos do processamento
com o MDE original, de forma a serem comparados com as demais análises.
Os resultados extraídos são referentes à área de inundação máxima; tempo
e sobre-elevação em três seções escolhidas: Seção 25 (inicial); Seção 1603
(intermediária); e Seção 3170 (ponte).
Todas as figuras a seguir, são cópias das imagens fornecidas pelo Hec-Ras.

Figura 10.1 Mancha de inundação e Perfil de Máx. MDE original
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Figura 10.2 Escoamento em função do tempo: Seções 3070, 1603, 25
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Os resultados desta modelagem permitem a apresentação do Figura 10.1,
(com processamento de tempos de saídas a cada minuto).
Registra-se que a área da mancha de inundação é de 1.274,05 km²

Quadro 10. 1 Result ados do processamento
LOCAL

OBS.

SECÃO 25
SECÃO 1063
SECÃO 3070
MANCHA
de alagamento

Inicial
Intermediária
Ponte

VAZÃO

ELEV
INICIAL
715.89
718.70
725.00

MÁX
719.86
722.90
727.99

DIF
3.97
4.20
2.99

(m³;s)
1,758
1,845
1,786

INSTANTE DE ELEVAÇÃO
MÁX.
(h:min)
0:57
0:53
0:41

1.274.05 km²

Fonte: Programa Hec-Ras
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11 PROCESSAMENTO COM MDE ALTERADO
O MDE Alterado corresponde ao MDE Original com a inserção no seu eixo,
da calha calculada e descrita no Item 8
São apresentadas a seguir, as figuras do processamento em Hec-Ras e o
quadro de resultados.
Figura 11.1 Mancha de inundação e Perfil de Máx do MDE modificado
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Figura 11.2 Escoamento em função do tempo: Seções 3070, 1603, 25
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Os resultados desta modelagem permitem a apresentação do Quadro 11.1,
com processamento de saídas a cada minuto
Registra-se que a área da mancha de inundação é de 1,269,66 km².

MDE ALTERADO

Quadro 11.1 Resultados do processamento
LOCAL

OBS.

SECÃO 25
SECÃO 1063
SECÃO 3070
MANCHA
de alagamento

Inicial
Intermediária
Ponte

ELEV
INICIAL
712.88
718.36
720.42

MÁX
718.11
720.97
728.46

VAZÃO
DIF
5.23
2.61
8.04

(m³;s)
1,074
1,089
2,000

INSTANTE DE ELEVAÇÃO
MÁX.
(h:min)
1:19
1:13
1:06

1.269.66 km²

Fonte: Aut or
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12 CÁLCULO PELA PORTARIA DAEE Nº 3907
Para usar a metodologia apresentada no Anexo V da portaria 3907 do DAEE,
são calculadas as distancias das seções à barragem
A profundidade da brecha é de 15m.
A metodologia do Anexo V está baseada na hipótese que não falta água, no
reservatório a montante, para manter a configuração de equilíbrio da Figura
12.1. Admite ainda que a declividade do rio é pequena e constante, e que a
Figura 12.1 Esquem a de ruptura instantânea

Fonte Henderson

seção do rio pode ser considerada retangular
Geralmente é utilizada para auxiliar na análise das ZAS (zonas de auto
salvamento), pois pode responder à pergunta: numa seção definida e
distante x da barragem, qual o tempo de chegada da onda de ruptura
instantânea, para determinada sobre-elevação?
Esta hipótese é válida até que a linha de recessão a montante elimine o
remanso represado. Até esse momento a profundidade no eixo da barragem,
teoricamente tem um valor constante igual a 4/9 da sua altura. A partir desse
momento ocorrerá o abaixamento desse ponto de pivoteamento no eixo da
barragem, reduzindo os efeitos da onda que se propaga a jusante
O cálculo do tempo de recessão, pode ser estimado calculando a extensão
do reservatório com a inclinação do rio. No caso i=0,0035 e H=15; então:
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Figura 12.2 Esquem a de cálculo do com primento do reservatório

Fonte Anexo V – Portaria 3907 DAEE

C=7.285 m
Lembrando a Figura 3.1:

x
t * gy0

=-1; vem: t=7.285/ (9,8*15) ^0,5

T=600s=10 min
Portanto, durante 10 min a sobre-elevação prevista pode ser calculada com
Figura 5.1; ou com a fórmula da qual é resultante:

y  1
x
= .  2 −
y0  3 
t * gy0


2


  (Fórmula 11 do Anexo V)
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Os resultados apresentados na Figura 12.3 se referem às sobre-elevações ao longo do tempo dentro do período
de recessão de 10 mim no qual o nível d’água da barragem se mantém no valor 4/9 de Y 0 .
Durante os 10 min do rompimento instantâneo a sobre-elevação na seção é calculada, interpolando entre dois
valores encontrados, e acrescida ao nível inicial do rio.
Figura 12.3 Cálculos baseados na Portaria 3907- DAEE
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13 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS
13.1

Comparação entre as modelagens MDE

Comparando os resultados dos modelos MDE, pode-se visualizar o Quadro
13.1, e listar as principais observações:
 A inclusão da calha no MDE diminui área da mancha de inundação;
 Os instantes das máximas elevações tendem a ser maiores no MDE
alterado;
 As elevações máximas são menores no MDE alterado, salvo onde
houver constrição lateral, como no caso de ponte;
 Analisando as figuras Figura 10.2 e Figura 11.2, nota-se que o volume
de escoamento no tempo de processamento, é maior no modelamento
com MDE alterado.
Quadro 13. 1 Comparação de resultados MDE

Fonte: Aut or

13.2

Análise da modelagem Hec-Ras e Anexo V

O cálculo teórico apresentado na Portaria Nº3907 do DAEE é adequado para
responder a questionamentos sobre qual seria o tempo de uma sobreelevação a uma distância conhecida da barragem; que rompe subitamente.
A teoria apresentada no Anexo V, disponibiliza a possibilidade de cálculo
para um máximo e, uma indicação do decaimento, ao longo de uma distância
dupla do comprimento do reservatório.
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Observa-se que as acentuadas singularidades do fundo, não atestam as
hipóteses da declividade constante, de pequeno valor e, a de seção
constante.
Nos cálculos efetuados, obtiveram-se elevações que nem sempre foram as
máximas, se comparadas com os demais cálculos.
A figura a seguir indica os perfis obtidos entre os processamentos com HecRas e com o Anexo V da Portaria 3907-DAEE
Figura 13.1 Linhas de máximas nos processamentos

Fonte: Aut or
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14 CONCLUSÃO
Foram processados com Hec-Ras, os escoamentos de “DamBreak”
utilizando os arquivos, respectivamente: MDE original; e MDE com inserção
da calha batimétrica hipotética, resultante de uma vazão de formação da
ordem de 150 m³/s.
Verifica-se que os dois processamentos conduzem a resultados
sensivelmente diferentes (variação da ordem de 2m, neste estudo). Verificase também, que o MDE original, produz uma área de inundação maior em
relação ao MDE com calha. Esta constatação evidencia a grande importância
dos dados topográficos de batimetria.
O modelo teórico (Anexo V da Portaria 3907 do DAEE), nem sempre acarreta
elevações de inundação superiores a um processamento como os
modelados neste trabalho (duração de uma hora de formação de brecha);
pois as hipóteses de cálculo referentes à declividade de fundo e de seção
constante, não são verificadas.
O inciso XI da lei 14066/2020 menciona que deverá ser feito o mapa de
inundação, considerado o pior cenário identificado. Portanto, a
identificação do cenário deverá ser feita de forma cuidadosa.
Os resultados do modelo teórico tendem a resultar, como esperado,
superiores aos do processamento - no modelo MDE original; mas isso não
ocorreu para o modelo com calha, onde os estrangulamentos da seção, e
as grandes mudanças de declividade, conflitam as hipóteses iniciais do
modelo teórico.
Todavia, a partir das estimativas fornecidas com o procedimento do Anexo
V (Portaria 3907 do DAEE), pode ser avaliada a extensão do rio influenciada
pela ruptura (2 vezes o comprimento do reservatório). A seguir, podem ser
iniciados os estudos mais detalhados coletando os dados cartográficos e
topográficos necessários.
Considerando a facilidade do uso do programa Hec-Ras, pode-se postular,
que ambos os procedimentos devem ser utilizados concomitantemente,
garantindo maior controle nos resultados e, confiabilidade em formular
novas hipóteses ao fenômeno de ruptura.
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15 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Este trabalho, iniciou com um trecho processado total de 5km, mas
facilmente poderia ter sido realizado com um trecho de maior extensão. Isto
não invalida as observações obtidas.
O estudo possibilitou operar e conhecer a flexibilidade do programa HecRas.
Foi possível perceber que o programa está em evolução e tende para maior
uso de plataforma GIS no seu módulo RAS Mapper.
Durante o desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se ainda, a facilidade
de obter o hidrograma efluente da ruptura e com ele, poder estudar os
efeitos em uma barragem a jusante (efeito cascata).
A tendência atual indica que as imagens raster de pixel menores que 30m,
serão cada vez mais disponibilizadas, mas permanece a dificuldade dos
custos envolvidos com a batimetria.
O interesse neste trabalho pode evoluir, se forem comparados, para um
mesmo local, os resultados com batimetria real, e com a calha hipotética.
Essa comparação poderá melhor ajuizar a variação esperada, entre o
processamento com calha hipotética inserida no MDE e, com a batimetria
real. Permitindo decidir sobre a adoção dos resultados, no caso de não se
dispuser de recursos financeiros, para a realização dessa batimetria.
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