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RESUMO 

 

O monitoramento de recursos hídricos é fundamental para encontrar soluções que visam 

o melhor gerenciamento da água em bacias hidrográficas urbanas. Nesse sentido o presente trabalho 

teve como objetivo a obtenção das curvas-chave do córrego Barreiro, situado em bacia urbana. O 

trabalho foi desenvolvido em trechos deste córrego, localizado na cidade de Goiânia, Goiás. Para a 

obtenção das curvas-chave, foram determinadas as áreas das secções transversais e a declividade de 

uma seção a outra, obtendo assim dois trechos, que se caracterizaram como a área de estudo para a 

determinação destas. A partir destes dados pode-se avaliar o comportamento do curso d’água para 

diferentes vazões, através de um software como o Hec-Ras que processa os dados do levantamento 

das seções e avalia as diferentes alturas dos níveis d’água para diferentes vazões analisando assim 

se a região contém algum problema relacionado com enchentes ou estiagem, já que a região, por ser 

urbana, deve-se ter um cuidado maior para evitar problemas em períodos de grandes chuvas. Apesar 

do uso de equipamentos muito simples e o software que é obtido gratuitamente, o estudo mostra ser 

eficaz, pois possibilita fazer esta análise do comportamento deste curso d’água sem gastar muito 

com equipamentos sofisticados, sendo necessário apenas um ajuste das curvas com monitoramentos 

contínuos ou utilização de outros métodos, aproximando assim melhor da realidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Software HEC-RAS, curva chave, equações de Saint-Venant, modelo 

hidrodinâmico. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a ocorrência de inundações em áreas urbanas e 

ribeirinhas tem-se intensificado e tornado cada vez mais frequente entre os municípios 

brasileiros (TUCCI, 2003). Nesse contexto, surge a necessidade de um melhor estudo 

das bacias hidrográficas, para ações preventivas e corretivas na drenagem urbana, 

evitando assim problemas de inundações. 

A dificuldade encontrada para se fazer este estudo em uma bacia urbana, é 

que quando há ocorrência de chuva, com a contribuição das redes pluviais, a vazão 

aumenta rapidamente, e após a chuva a vazão diminui também bruscamente, o que 

acarreta uma dificuldade para efetuar medições de níveis, medidas as quais são 

utilizadas na curva-chave para a determinação da vazão.  

 Dentre os vários modelos existentes, o estudado nesta pesquisa, é o modelo 

hidrodinâmico unidimensional, pois o mesmo possibilita a execução de forma eficiente 

de uma curva chave, sendo esta essencial para determinar o comportamento de um curso 

d’água à diferentes vazões, comparando-as com o nível d’água. 

Este modelo é o mais viável economicamente, pois não é necessária a 

utilização de equipamentos sofisticados, o que possibilita municípios com poucos 

recursos financeiros investigar de forma satisfatória os cursos d’água, executando: 

 O levantamento topográfico (determinando a topografia das 

seções ao longo dos trechos do curso d’água, assim como a 

declividade); 

 Utilizar um software como o HEC-RAS, onde este é obtido 

gratuitamente, e que processa os dados levantados, obtendo o nível d’água 

variando os valores da vazão, e a utilização de um linígrafo, que é um 

equipamento de custo relativamente baixo e pode ser instalado em um ponto 
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específico no curso d’água para comparar resultados, obtendo maior 

precisão nos valores encontrados; 

 Obter através dos dados de vazão e altura das lâminas d’água uma curva 

chave que possibilita fazer uma avaliação do curso d’água; 

A obtenção da curva chave é essencial para orientar nos diversos processos 

de tomada de decisões em relação a eventos críticos como cheias e estiagens, e além 

disso seria necessário fazer um ajuste desta curva, com medições contínuas ou 

utilização de outros métodos para comparação de resultados, tornando este método 

bastante eficaz. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. INTRODUÇÃO A HIDROMETRIA 

A palavra hidrologia deriva das palavras gregas hydor (água) e logos (ciência) 

designando, portanto, a ciência cujo objetivo é o estudo de água sobre a terra, sua ocorrência, 

distribuição e circulação, suas propriedades e seus efeitos sobre o meio ambiente e a vida 

(SANTOS et. al., 2001). 

Desde muito cedo, o homem reconheceu a importância da água perante sua 

existência. Para afirmar a recíproca, Tucci (1993) e Chow (1964) citam as estruturas 

remanescentes dos sistemas de irrigação na China, Índia, Babilônia e Egito, e o sistema de 

aquedutos durante o Império Romano. 

A necessidade da construção de grandes canais de irrigação, no meio leste dos 

Estados Unidos, fez com que a busca da determinação do fluxo dos rios e canais fosse 

estabelecida. O trabalho dos pioneiros sobre a hidrometria na América, era proeminente e 

muito dele foi adaptado como os padrões adotados em outros países (CHOW, 1964). 

Segundo Santos et. al. (2001) a hidrometria é a parte da hidrologia ligada à 

medida das variáveis hidrológicas, e tem como objetivo obter dados básicos, tais como a 

precipitação, os níveis de água, as vazões, entre outros, além da sua variação entre tempo e 

espaço. 

A avaliação diária da vazão por um processo direto (medição e integração do 

campo de velocidade na seção transversal) seria excessivamente oneroso e complicado, por 

este motivo opta-se pelo registro dos níveis do rio e determina-se uma relação entre vazão e o 

nível, denominada curva-chave. 
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2.2. LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO 

 “Os levantamentos topográficos e batimétricos são recursos auxiliares na 

operação das estações fluviométricas.” (SANTOS et. al., 2001). O levantamento 

Topobatimétrico consiste em dois levantamentos: o levantamento topográfico e o 

levantamento batimétrico e tem por objetivo o estudo da continuidade da topografia de uma 

margem a outro, com a finalidade de obter as cotas do terreno sob as águas. 

Segundo Santos et. al. (2001), o levantamento das seções transversais são 

compostos de duas etapas: o levantamento batimétrico e o levantamento topográfico da parte 

seca (margens). Onde o nivelamento deve ser feito nas duas margens a partir do nível de água. 

Segundo Santos et. al. (2001), as medidas de distâncias podem ser feitas por 

processos diretos e indiretos. O processo direto, utilizado em rios de pequeno e médio porte, 

emprega a trena como instrumento preferencial, a medição indireta é utilizada em rios de 

largura superiores a 300m ou com de alta velocidade, onde esta medição pode ser feita por 

processo eletrônico que utiliza o distanciômetro para determinar a distância em questão, 

normalmente por um barco ancorado ou em movimento. 

A escolha do método a ser utilizado depende muito do volume do fluxo de água, 

das condições locais, da disponibilidade de gastos com os equipamentos (que podem ser 

muito caros) e da precisão desejada. 

A batimétria da seção transversal consiste em um levantamento detalhado do 

relevo do leito do rio (parte submersa). Operacionalmente este processo depende das 

características da seção levantada, podendo ser embarcado ou a vau. 

Segundo Santos et. al. (2001), o processo a vau, é recomendado em pequenos rios, 

principalmente com profundidades inferiores a 1 m, e velocidades máxima de 1 m/s, onde 

consiste no caminhamento na seção com uma mira ou régua graduada, levantando a 

profundidade da vertical e a distância entre verticais em relação ao PI (ponto inicial) e PF 

(ponto final). 

Segundo Santos et. al. (2001) no levantamento batimétrico com guincho 

fluviométrico, o posicionamento na vertical pode ser feito com cabo de aço graduado ou pelos 
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métodos indiretos (sextante, triangulação ou distanciômetro). A profundidade máxima medida 

com guincho depende da velocidade da corrente, onde quanto maior a velocidade maior é o 

peso do lastro, observando e corrigido o ângulo de arrasto do lastro. 

Segundo Santos et. al. (2001) o ecobatímetro é um emissor e receptor de ondas 

sonoras, que mede a profundidade da água através de um intervalo de tempo, entre emitir e 

receber estas ondas sonoras, a uma velocidade e um ponto conhecido (alguns centímetros 

abaixo do NA) até o leito do rio, onde são refletidas e voltem até o equipamento. Os limites de 

operação variam com os modelos dos equipamentos existentes no mercado. 

Segundo Santos et. al. (2001) a utilização do ecobatímetro possui algumas 

vantagens, como: possibilitar a conexão com outros equipamentos como GPS, DGPS, ADPs, 

ADCPs e micro computadores gravando digitalmente os dados coletados; permite o registro 

contínuo do leito; informa o posicionamento através de bússola; utilizado praticamente em 

todas as situações de velocidades e o processo é realizado em movimento. 

2.3 MEDIÇÃO DE VAZÃO LÍQUIDA 

A medição de descarga, dentro da hidrometria, é definida como o processo 

empírico que é utilizado para determinar a vazão de um canal ou curso de água. A vazão de 

um rio é o volume de água que passa por uma determinada seção transversal por uma unidade 

de tempo (SANTOS et. al., 2001). 

Existem diversos métodos para obter a descarga líquida de um curso de água. Em 

alguns casos, não se faz possível na prática, conhecer a descarga de um dado instante, se 

tornando medições demoradas e caras (TUCCI, 1993). 

Para Santos et. al. (2001), na hidrometria, a vazão é diretamente associada a uma 

cota linimétrica. Já segundo Tucci (1993), para se conhecer a vazão ao longo do tempo deve-

se estabelecer uma relação, a qual permitirá substituir a medição contínua das descargas por 

uma medição contínua das cotas. 

Segundo Santos et. al. (2001), Tucci (1993) e Pinto (1976) os principais métodos 

de medição de vazão são: por capacidade, medição e integração da distribuição da velocidade, 
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método acústico, método volumétrico, método químico, uso de dispositivo de geometria 

regular (vertedores e calhas Parshall), medição de flutuadores entre outros métodos, como 

por exemplo um modelo reduzido em laboratório. 

Segundo Santos et. al. (2001) o método convencional para medir a vazão, deve-se 

utilizar a medição e a integração da distribuição de velocidade na seção, embora o método 

acústico tenha sido empregado com freqüência. 

Para medições realizadas em rios muito pequenos, com pouca profundidade e 

vazão, o melhor método para se realizar este tipo de medição era o convencional feito por 

molinete ou micromolinete, mas hoje existem equipamentos como Flow Tracker com as 

mesmas funções de um ADCP, mas em proporções menores, para medir efetivamente este 

tipo de vazões. 

Segundo Santos et. al. (2001) duas grandes categorias agrupam uma série de 

grandezas que caracterizam o escoamento: grandezas geométricas da seção (área, perímetro 

molhado, largura, profundidade, etc) e grandezas referentes ao escoamento (velocidade e 

vazões). 

As vazões medidas em uma seção transversal são associadas a uma cota 

linimétrica h (cota da superfície livre em relação a um plano de referência arbitrário). Para 

determinação de uma curva-chave em uma determinada seção é necessário conhecer certo 

número de pares de cota x vazões medidas em condições reais. 

Ressalta-se que as curvas chaves ajustadas para as seções monitoradas nos rios 

são de grande importância, pois fornecem informações utilizadas constantemente na 

elaboração de estudos hidrológicos que orientam diversos processos de tomada de decisão, 

entre eles, análises de processos de outorga, definições sobre medidas estruturais e não 

estruturais sobre eventos críticos (cheias ou estiagens), projetos de abastecimento público e 

lançamento de efluentes domésticos e industriais, etc. Desta forma, quanto maior a precisão 

durante a medição de descarga líquida (vazão), melhor será o processo de tomada de decisão 

na área de recursos hídricos e saneamento ambiental. 

Entre os diferentes métodos que foram desenvolvidos para medir velocidades de 

um curso de água, os molinetes é o principal, seguido pelo método químico. Mas, devido às 

condições das mudanças de vazões, as quais variam de muito baixas às velocidades muito 



19 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

elevadas e turbulentas, com seções transversais extremamente rugosas, nenhum método de 

medida de velocidade se faz aplicável (CHOW, 1964). 

2.3.1 Método Convencional 

O método convencional de medição de descarga líquida, também conhecido por 

área-velocidade, consiste em utilizar um molinete hidrométrico para determinar a velocidade 

e representar a seção transversal (SANTOS et. al., 1997). 

O método convencional utilizando o molinete hidrométrico é universalmente 

utilizado para a determinação da vazão em cursos de água naturais e artificiais (canais) e 

consiste em determinar a área da seção e a velocidade média do fluxo que passa na seção, 

conforme se visualiza na Figura 4.1. 

 

Figura 2.1 – Representação gráfica das grandezas necessárias para determinação da Q 

Fonte: autor desconhecido 
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A determinação da área da seção é realizada a partir da medição da largura do rio 

e da profundidade em um número significativo de pontos ao longo da seção. Estes pontos irão 

determinar as verticais que ligam a superfície livre ao fundo do rio, sendo que, nestas mesmas 

verticais são realizadas as medições de velocidade com o molinete hidrométrico em certo 

número de pontos (variando-se com a profundidade). 

2.3.2. Método Acústico Doppler 

Este método é fundamentado no efeito Doppler, visando, principalmente, 

determinar o perfil da velocidade da corrente e consequentemente, o cálculo da descarga 

líquida total (GOMES e SANTOS, 1999). 

O efeito Doppler é uma característica observada nas ondas quando emitidas ou 

refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador (ALVES, 

GUIMARÃES e MEDEIROS, 2006). 

Esta técnica de medição por este tipo de equipamento se desenvolveu até o ponto 

em que tornou as medições mais rápidas, eficientes e mais seguras. Mas esta facilidade toda é 

fruto de uma forte tecnologia aplicada, que exige certos cuidados ao se utilizar para evitar 

distorções e garantir uma boa qualidade dos dados obtidos nas medições (GAMARO, 2006). 

No Brasil, sua utilização ainda é muito pequena e basicamente voltada para a medição de 

vazão. 

Medidores de Efeito Doppler, neste caso mais conhecidos por ADCP e ADPs 

(Acoustic Doppler Profilers), trouxeram um novo limiar à hidrometria e aos dados de campo. 

Diferente do que se pensa, existem inúmeros usos para estes aparelhos, porém há muito ainda 

o que descobrir sobre o que se pode aproveitar de seus recursos (GAMARO, 2006). 

Os medidores acústicos Doppler, medem vazão de forma rápida e eficiente. Estes  

foram desenvolvidos primeiramente, para medir correntes sem grandes turbulências e ficavam 

estáticos no fundo ou presos a uma bóia. Em seguida vieram os sistemas em movimento 

acoplado a barcos e passaram a medir ambientes mais dinâmicos (GAMARO, 2006). 
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Os medidores de vazão utilizando o efeito Doppler ficaram conhecidos como 

ADCP por ser o nome dado ao aparelho pelo fabricante que o tornou comercial. No Brasil, 

por facilidade de se referir ao termo ADCP, estará subentendendo-se a um aparelho medidor 

de vazão Doppler genérico (GAMARO, 2006).  

O ADCP mede a velocidade da água com som, que são ondas de pressão que 

viajam através de gases líquidos e sólidos, e percebidos pelos seres humanos através da 

vibração destas ondas nos tímpanos e depois fazendo a conversão (no fundo dos ouvidos) da 

energia mecânica em sinais elétricos que são enviados ao cérebro onde serão interpretados 

(GAMARO, 2006). 

A medição com equipamentos acústicos difere da medição com molinete, sendo 

essa muito mais detalhada. Sua medição é feita em movimento ao invés de parar em cada 

vertical (GAMARO, 2006). 

Alguma das inúmeras vantagens é que seu trajeto não precisa ser perpendicular à 

seção, devendo-se buscar uma direção (dentro da seção) que seja possível medir sobre ela, 

sempre que necessário (GAMARO, 2006). 

O equipamento emite ondas sonoras através da água. As partículas transportadas 

pela corrente de água refletem o som de volta para o aparelho que percebe o eco através de 

sensores (GAMARO, 2006). “Estes materiais, na média, movem-se com a mesma velocidade 

da massa da água em que se encontram” (TUCCI, PEREIRA e NETO, 2003). 

Os sons que retornam das partículas a diferentes profundidades são identificados 

pelos sensores do ADCP, fazendo com que o equipamento reconheça as diferentes 

profundidades e velocidades. Também pode ser utilizado para medir o seu movimento com 

relação ao fundo do rio e a distribuição dos sedimentos na seção da medição (GAMARO, 

2006). 
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Figura 2.2 – ADCP  
Fonte: http://www.meted.ucar.edu/ (acesso 2010) 

2.3.3. Método Volumétrico  

Segundo Santos et. al. (2001) para determinar a vazão pelo método volumétrico 

deve-se fazer a medição do tempo necessário para encher um reservatório de volume 

conhecido. Este método é bastante preciso caso o reservatório tenha o volume conhecido com 

exatidão. 

 

Figura 2.3 – Representação do método volumétrico  
Fonte: http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/hidro_mod1.htm (acesso 2010) 

 
 

http://www.meted.ucar.edu/
http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/hidro_mod1.htm
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2.3.4. Método Químico  

Segundo Santos et. al. (2001) em rios de pouca profundidade, de grande 

turbulência principalmente em rios de montanha, o método químico é bastante utilizado, onde 

é injetada uma certa quantidade de uma solução de um produto químico (em geral bicromato 

de sódio) ou de um radioisótopo de concentração conhecida e assim é determinada  a 

concentração deste produto na água a uma certa distância a jusante. 

2.3.5. Dispositivos Regulares  

Segundo Santos et. al. (2001) existem dispositivos de medição de vazões 

pequenas pelo emprego de dispositivos de geometria simples e bem definidos, como a Calha 

Parshall, onde é construído uma calha com algumas dimensões padronizadas de acordo com a 

faixa de vazões que se pretende medir, assim pode-se determinar a vazão através do nível de 

água que percorre pela calha. Este é um método apresenta um custo elevado e uma maior 

complexidade em relação a construção de um vertedor, mas possui a vantagens de não alterar 

significantemente as condições naturais do rio e apenas uma única estrutura permite medir 

uma ampla faixa de vazão. 
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Figura 2.4 – Exemplo de dispositivo irregular Calha Parshall  
Fonte: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81gua_bruta_e_medi%C3%A7%C3%A3o_em_Calha_P
arshall.jpg (acesso 2010) 

 

2.4 MODELO HIDRODINÂMICO. 

O modelo é representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma 

de fácil acesso e uso, com o objetivo de atendê-lo e buscar suas respostas para diferentes 

entradas. Tucci (1993). 

O modelo hidrológico é uma ferramenta desenvolvida para representar o 

comportamento da bacia hidrográfica e prever condições diferentes da observada (como 

enchentes), usado principalmente para prever eventos. Porém é limitada pela heterogeneidade 

das bacias e pelos processos envolvidos e por esses motivos há um grande número de 

modelos. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81gua_bruta_e_medi%C3%A7%C3%A3o_em_Calha_Parshall.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81gua_bruta_e_medi%C3%A7%C3%A3o_em_Calha_Parshall.jpg
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Além do modelo hidrodinâmico, existem outros modelos de escoamento, entre 

eles: 

 O modelo de Armazenamento que simula o escoamento em rios ou canais, 

utilizando a equação da continuidade concentrada e uma relação entre o 

armazenamento e as vazões que entram e saem. É muito utilizado em 

hidrologia devido à formulação simples, exigindo uma pequena 

quantidade de dados.  

 O modelo de Onda Cinemática simula o escoamento com efeitos de 

montante, não se aplicando quando existe influência de jusante. Esse 

modelo não leva em consideração o amortecimento devido a efeitos 

dinâmicos, utiliza equações de continuidade distribuída e quantidade de 

movimento. 

 O modelo de Difusão utiliza as equações da continuidade e da quantidade 

de movimento, com simplificações como a inércia que não é considerada 

nos cálculos. Considera termos relativos à pressão para efeitos de jusante, 

sendo mais aplicável que o modelo da onda cinemática. 

 E por fim o modelo hidrodinâmico que utiliza as equações da continuidade 

e da quantidade de movimento, apresentando maior precisão e melhor 

representação física do escoamento, permitindo simular modificações do 

sistema em estudo. Esse modelo requer soluções numéricas das equações 

diferenciais que necessitam uma quantidade maior de dados que os 

modelos já citados. 

O modelo hidrodinâmico é baseado nas equações de Saint Venant, essas equações 

que podem ser deduzidas a partir das equações da continuidade e conservação da quantidade 

de movimento, aplicadas a um volume de controle no interior do fluido em movimento. 

As equações do escoamento unidimensional serão vistas mais adiante, essas 

equações formam um sistema de equações diferenciais parciais quase-linear que não podem 

ser resolvido por métodos analíticos, por esse motivo a necessidade de um software como o 

HEC-RAS. Apenas as versões simplificadas podem ser resolvidas por métodos analíticos, 

porém os resultados não são satisfatórios quando o canal varia muito quanto à rugosidade, 

seção, declividade. Essas equações diferenciais são resolvidas por métodos numéricos, esses 
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permitem a discretização do rio por seções, porém podem produzir erros numéricos e 

tendenciosidade nas seções. 

2.4.1 EQUAÇÕES DE SAINT-VENANT 

As equações de Saint-Venant foram desenvolvidas pelo francês Barre de Saint-

Venant em 1871, elas descrevem um fluxo unidimensional instável em um canal. 

O escoamento da água sobre o solo é um processo distribuído, a velocidade e 

altura da lâmina de água variam no tempo e no espaço. O cálculo destas variáveis pode ser 

efetuado através das equações de Saint-Venant. Estas são equações diferenciais às derivadas 

parciais, que permitem o cálculo da altura da lâmina de água como funções do tempo e do 

espaço. 

Para isso as equações de Saint-Venant assumem algumas hipóteses 

simplificadoras para o cálculo do escoamento, são essas: 

 O fluxo é unidimensional; a profundidade e a velocidade variam somente 

na direção longitudinal do canal. Isso significa que a velocidade da água é 

constante e a superfície da água é horizontal em qualquer seção transversal 

perpendicular. 

 O fluxo varia gradualmente ao longo do canal, de modo que as acelerações 

verticais podem ser desprezadas. 

 O eixo longitudinal do canal é aproximadamente uma linha reta. 

 A inclinação do fundo do canal é pequena. 

 Os coeficientes de resistência para o fluxo uniforme permanente 

turbulento são aplicáveis com as equações de Manning, e podem ser 

utilizadas para descrever os efeitos de resistência. 

 O fluxo é incompressível e de densidade constante ao longo do fluxo. 

Cabe ressaltar que estas hipóteses frequentemente não se verificam na prática da 

Hidrologia Urbana limitando o interesse da modelagem hidrodinâmica completa com o uso 

das equações de Saint-Venant. 
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Resumidamente as equações de Saint-Venant são as apresentadas na Figura (4.5), 

essas equações são demonstradas no Apêndice A. 

 

Figura 2.5 Resumo das equações de Saint-Venant 

 Fonte: Chow (1988) 

2.5. MODELO HIDRODINÂMICO UNIDIMENCIONAL PARA CURVA-

CHAVE 

A medição de vazão é uma etapa importante na estruturação de uma série 

hidrológica. Em estações fluviométricas convencionais, elas são realizadas com baixa 

frequência devido aos elevados custos financeiros e disponibilidade de equipamentos. Para a 

obtenção de séries de vazões a curtos intervalos de tempo, como horários ou diários, são 

empregadas as curvas chaves, que permitem transformar as leituras de níveis das seções 

fluviométricas em vazões do escoamento fluvial. Diferentes funções matemáticas podem ser 

empregadas no ajuste da curva chave (CHEVALIER, 2004). 

A qualidade do ajuste da função matemática utilizada pode ser determinada 

através de parâmetros estatísticos (NAGHETTINI; PINTO, 2007). Deste modo, incertezas na 
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estimativa das vazões escoadas podem ser geradas. Além disto, (PAIVA, PAIVA, 2003) 

indicam que no estabelecimento da curva chave existem incertezas associadas ao processo de 

medição da vazão. Elas são devidas à determinação da área da seção transversal, da 

velocidade e da vazão. Foi demonstrado que quanto maior o número de verticais utilizadas em 

uma seção fluviométrica, menor será o erro da estimativa da área. 

A curva chave relaciona a altura da lâmina de água de uma seção transversal de 

escoamento e a vazão correspondente. Esta relação é usada para transformar a cota de nível 

do rio em vazão do escoamento fluvial. Ela é necessária visto que a medição de vazão é um 

processo lento e custoso e a medição da cota de nível pode ser obtida pela leitura de uma 

régua ou através do uso de sensores de níveis, tais como sensores de pressão ou bóia (PAIVA, 

PAIVA 2003). A avaliação diária da vazão por um processo direto (medição e integração do 

campo de velocidade na seção transversal) seria excessivamente oneroso e complicado, por 

este motivo opta-se pelo registro dos níveis do rio e determina-se uma relação entre vazão e o 

nível. 

Deve-se considerar que a curva chave de um curso d’água pode sofrer alterações 

com o tempo, dependendo do material do leito, visto que a curva representa a relação entre a 

vazão e a cota do escoamento levando em conta as características hidráulicas e geométricas da 

seção transversal deste curso. Em razão da importância da água e da crescente preocupação 

ambiental nas diversas atividades desenvolvidas pelo homem, está evoluindo 

progressivamente em todo mundo um novo conceito integrado de planejamento e uso dos 

recursos hídricos, no qual, por meio de um conjunto de medidas busca-se uma resposta eficaz 

às necessidades humanas. 

Ressalta-se que as curvas-chaves ajustadas para as seções monitoradas nos rios 

são de grande importância, pois fornecem informações utilizadas constantemente na 

elaboração de estudos hidrológicos que orientam diversos processos de tomada de decisão, 

entre eles, análises de processos de outorga, definições sobre medidas estruturais e não 

estruturais sobre eventos críticos (cheias ou estiagens). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS. 

3.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo foi realizado na Bacia do Córrego Barreiro, localizada no 

município de Goiânia/GO, e foi subdividida em Bacia B1 Figura 3.1 e Bacia B2 Figura 3.2. 

Os estudos realizados em relação ás área, coordenadas e comprimento do talvegue das bacias 

foram feitos utilizando o Software Google Earth Pro, que possibilita visualizar a topográfica 

do terreno. 

  Com os dados do Google Earth Pro, encontrou os seguintes parâmetros: a seção 

inicial (ponto de controle) da bacia B1,  os     43’ 05.21’’      t tu    u     os     13’ 

13.82’’ de Latitude Oeste, e a seção inicial da bacia     os     43’ 07.18’’      t tu    u    

 os     13’ 39.05’’ de Latitude Oeste, as áreas estão situadas entre a Vila Alto da Gloria e o 

Parque das Laranjeiras. A Bacia B1 possui uma área com cerca de 2,96 km² ,  2,27km  de 

talvegue e diferença de nível no talvegue de 59m,  já a B2 possui uma área com cerca de 1,5 

km² e 1,31km de talvegue e diferença de nível no talvegue de 45m. 



30 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

 

Figura 3.1 Localização da Bacia B1  

Fonte: Google Earth Pro 

 

Figura 3.2 Localização da Bacia B2 

Fonte: Google Earth Pro 



31 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

 

Figura 3.3 Localização das Bacias  

Fonte: Google Earth Pro 

 

Para bacias com áreas de drenagem inferiores ou iguais a 100 ha, o tempo de 

concentração será calculado pela fórmula de KIRPICH, expressa pela Equação (3.1): 

tc = 57 ( L³/H ) 
0,385                                                                         

                                             (3.1) 

 Onde: 

tc = Tempo de concentração, em min; 

L = Comprimento do talvegue, em km; 

H = Desnível médio do talvegue, em m. 
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Para bacias com áreas de drenagem superiores a 100 ha, o tempo de concentração 

será calculado pela fórmula de KIRPICH Modificada, expressa pela Equação (3.2):             

tc = 85,2 ( L³/H ) 
0,385                     

                                                                            (3.2) 

Onde: 

tc  =  Tempo de concentração, em min; 

L = Comprimento do talvegue, em km; 

H = Desnível médio do talvegue, em m. 

Portanto o tempo de concentração para a Bacia B1 é de cerca de 31mim e para a 

Bacia B2 é de cerca de 18mim. 

3.2 DETERMINAÇÃO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS 

Para determinar a área da seção da estação fluviométrica, foram utilizados os 

seguintes equipamentos: trena milimétrica de 30m, mangueira de nível graduada de 13m, 

foice, marreta, piquetes de madeira, facão e material para anotação. 

 Foi determinado um ponto  n c    “z ro” (onde foi instalado o linígrafo), para 

cada uma das bacias de estudo. A partir deste ponto foram feitas medições em uma extensão 

média de 400m a montante e 50m a jusante, sendo feita as medições das seções transversais 

de 10 em 10 metros durante os primeiros 50m, e de 50 em 50 metros no restante do trecho, 

sendo que, na primeira bacia, onde o ponto inicial se encontra em uma obra de arte especial 

(ponte), estas medições iniciais foram feitas de acordo com as variações dimensionais ao 

longo deste trecho, para um maior detalhamento das seções deste trecho onde há uma variação 

brusca de dimensão. Como mostra na Figuras 3.4: 
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Figura 3.4 Foto do ponto inicial do trecho 1 

 

Figura 3.5 Foto do ponto inicial do trecho 2 
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Em cada seção, a partir do talvegue, p rp n  cu  r  o curso  ’águ , foram 

medidas as distâncias até as bordas do mesmo, assim como a sua declividade. Em cada borda 

foram cravadas estacas numeradas, e foram medidas as distâncias laterais fixando-se estacas 

em cada 1m de diferença de cota, até uma distância que varia de acordo com cada seção, onde 

esta   stânc     v r   s r m  or qu  um  possív     tur   o nív    ’águ  máx mo. Obtendo-se 

assim todas as seções desejadas, em apêndice C. 

De uma seção para outra, foram feitas demarcações com as estacas, enumerando 

as seções. Entre uma seção e outra foi determinado a declividade e a distância entre elas, 

utilizando a trena para medir a distância no talvegue e nas duas margens, e a mangueira de 

nív   p r    t rm n r     c  v      no t  v gu   o curso  ’águ . 

Mesmo considerando a bacia urbana, ao longo do trecho existiam áreas onde foi 

necessário fazer limpeza da vegetação com o auxilio de facão e foice, até mesmo para facilitar 

no estaqueamento das seções e medições.  

3.3 MODELO HEC-RAS VERSÃO 4.1.0 

 O software HEC-RAS versão 4.1.0 é um programa computacional desenvolvido 

pela subdivisão do Institut of Water Resources (IWR) do U.S. Army Corps of Engineers, 

software obtido de forma gratuita. Esse software utiliza as equações de Saint-Venant, sendo 

empregado para simulação do escoamento permanente unidimensional, pseudo-

bidimensional, do escoamento não permanente e análise de transporte de sedimentos e 

contornos móveis. 

3.3.1 EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DE ESCOAMENTO 

No cálculo do escoamento permanente o software faz um tratamento matemático 

unidimensional, para regime subcrítico, supercrítico e misto, levando em consideração as 

hipóteses:  

 O escoamento ocorre gradualmente variado em canais naturais e artificiais, 

inclusive em rede, com baixas declividades; 



35 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

 O escoamento é bruscamente variado em estruturas hidráulicas e 

singulares. 

O cálculo do escoamento permanente, para a conservação de energia é feito pela 

Equação (3.3): 

      
     

  
       

     

  
                                                 (3.3) 

Onde: 

Yᵢ = profundidade do nível de água; 

Zᵢ = elevação do fundo da calha principal; 

Vᵢ = velocidade média; 

aᵢ = coeficiente de Coriolis; 

g = aceleração da gravidade; 

he = perda de energia; 

Como pode ser observado na Figura (3.6): 

 

Figura 3.6 Standard Steep Method. 
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O cálculo do coeficiente de Manning para a calha principal é feito pela Equação 

(3.4): 

    
           

   

 
 
   

                                                                                     (3.4) 

Onde: 

nc = coeficiente de rugosidade equivalente; 

P = perímetro molhado total da calha principal; 

P   = perímetro molhado da subdivisão i; 

     = coeficiente de rugosidade da subdivisão i. 

O cálculo da Condutância é feito pelas Equações (3.5) e (3.6): 

                                                                                                            (3.5) 

  
 

 
                                                                                                          (3.6) 

Onde: 

K = condutância da subdivisão; 

A = área de escoamento da subdivisão; 

n = coeficiente de rugosidade de Manning da subdivisão; 

R = raio hidráulico da subdivisão. 

Como pode ser observado na Figura (3.7): 

 

Figura 3.7 Condutância. 
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Para perda de carga utilizam-se as seguintes equações: 

Condutância média como mostrado na Equação (3.7): 

       
     

     
 
 

                                                                                                (3.7) 

Média aritmética como mostrado na Equação (3.8): 

      
       

 
                                                                                                    (3.8) 

Média geométrica como mostrado na Equação (3.9): 

                                                                                                                (3.9) 

Média Harmônica como mostrado na Equação (3.10): 

      
          

       
                                                                                               (3.10) 

Para perdas de cargas localizadas, utiliza-se a Equação (3.11): 

             
     

  
 

     

  
                                                                   (3.11) 

Onde: 

L = distância entre as seções, ponderada pela vazão, conforme a Equação (3.12); 

Sf = declividade da linha de energia; 

C = coeficiente de perda por contração e expansão. 

  
                              

                
                                                       (3.12) 

Onde: 

Llob, Lrob, Lch = comprimentos específicos entre as seções, para as vazões nas 

margens esquerdas e direitas e para calha, respectivamente; 

Qlob, Qrob, Qch = média aritmética das vazões entre as seções para margem 

esquerda, direita e calha, respectivamente. 
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Para o coeficiente de Coriolis, utiliza-se a Equação (3.13): 

  
      

     

     
 

    

    
 

     

     
 

   
                                                           (3.13) 

Onde: 

 At = área total da seção transversal; 

Alob, Arob, Ach = área de escoamento das margens esquerdas, direitas e caha 

respectivamente; 

Kt = condutância total da seção transversal; 

Klob, Krob, Kch = condutância das margens esquerda, direita e calha, 

respectivamente. 

Como pode ser observado na Figura (3.8): 

 

Figura 3.8 Coeficiente de Coriolis. 

Para mudança brusca do regime de escoamento, utiliza-se as Equações (3.14), 

(3.15) e (3.16): 

    

   
        

     

 
      

     

 
        

    

   
                                     (3.14) 

Para incorporação de ar em trechos com alta velocidade: 

Número de Froude   8.2 

Da = 0,906D                                                                                                (3.15) 

Número de Froude > 8.2 

                                                                                                      (3.16) 
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3.4 VERIFICAÇÕES DOS NÍVEIS D’ÁGUA ATRAVÉS DO SOFTWARE 

HEC-RAS. 

Os dados coletados no campo (cota das seções, declividades, distância entre 

seções) foram digitados para aplicação no sofware Hec-Ras, sistema computacional que é 

empregado para simulação do escoamento permanente unidimensional e escoamento não 

permanente.  

Após determinadas as seções no sofware Hec-Ras, foram inseridos os coeficientes 

de Manning para cada seção, sendo determinadas conforme as características do canal , onde 

a maior parte do canal foi de paredes de terra, com pedras e vegetação (coeficiente de 0,03), 

com exceção do trecho da obra de arte, que apresenta paredes lisas e pouco lisas, utilizando-se 

a ponderação entre os coeficientes de Manning para as duas condições (coeficiente de 0,015), 

conforme a Tabela 3.1: 

 

Tabela 3.1 Coeficiente de Manning 

 

Características  do Canal Coeficiente de Manning

Paredes muito lisas (cimento alisado, madeira aplainada) 0,010

Paredes lisas (tijolos, pedra aparelhada madeira não aplainada) 0,013

Paredes pouco lisas (alvenaria de pedra regular) 0,017

Paredes rugosas (alvenaria de pedra bruta) 0,020

Paredes de terra, ou com taludes empedrados 0,025

Paredes de terra, com pedras e vegetação 0,030

Paredes de terra, com pedras e vegeteção, irrelugares e mal 

conservadas
0,035

Paredes de terra, com pedras e vegeteação muito irregulares, com a 

vegetação e lodo
0,040
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DO TRECHO 01  

Foi definido como trecho 01 as seções da bacia B1, sendo que esse trecho obteve-

se 29 seções onde 21 a montante e 7 a jusante da seção 00 com uma extensão total 

aproximada de 470m, com na Tabela (4.1); 

 

Tabela (4.1) Dados das seções do Trecho 01 

Trecho 

01(Seção)

borda 

esquerda 

(m)

Distância 

no eixo 

(m)

borda 

direita (m)

Desnível 

(m)

Declividade 

(%)

21 48.5 49.3 50.4 0.400 0.81%

20 50.69 50.08 49.11 0.680 1.36%

19 50.5 49.8 49.4 0.660 1.33%

18 50.77 52.89 56.5 0.530 1.00%

17 49 49 49 0.740 1.51%

16 50.39 51.64 41.44 0.900 1.74%

15 57.29 55.89 54.04 0.530 0.95%

14 12 12 12 0.220 1.83%

13 10 10 10 0.170 1.70%

12 10 10 10 0.030 0.30%

11 4.45 4.45 4.45 0.030 0.67%

10 4.1 3.8 4.6 0.030 0.79%

9 2.45 3.6 4.3 0.040 1.11%

8 2.12 3.25 2.9 0.050 1.54%

7 2.2 2.2 2.2 0.040 1.82%

6 2.6 2.6 2.6 0.030 1.15%

5 3.2 3.2 3.2 0.070 2.19%

4 1 1 1 0.100 10.00%

3 3.6 3.6 3.6 0.220 6.11%

2 1.8 1.8 1.8 0.050 2.78%

1 3.7 3.7 3.7 0.090 2.43%

0 1.5 1.5 1.5 0.040 2.67%

-1 0.5 0.5 0.5 0.080 16.00%

-2 4.3 4.3 4.3 0.150 3.49%

-3 6.6 6.6 6.6 1.900 28.79%

-4 5.5 5.5 5.5 0.130 2.36%

-5 4 4 4 0.250 6.25%

-6 5 5 5 0.740 14.80%

-7 0 0 0 - -
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 No software determinou-se também o leito natural em cada seção, onde este leito 

é determinado através do limite do canal principal, representado pelos pontos em vermelho 

como, por exemplo: 

 

Figura 4.1 Representação do leito natural de uma seção do trecho 01 

Foram estimadas as vazões para verificar os níveis de água na seção inicial de 

cada bacia, onde foram instalados os linígrafos, essas vazões foram de 0,5m³/s a 50m³/s 

variando de 0,5m³/s em 0,5m³/s. Assim como foi determinada a profundidade normal do canal 

e inserindo no software, após isso o software pode ser processado para os regimes subcrítico, 

supercrítico ou crítico, para o trabalho foi processado para o regime subcrítico devido, as 

características das seções. Como mostrado nas Figuras 4.2 e 4.3: 
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Figura 4.2 Representação do nível de água para vazões de 0,5m³/s, 5m³/s, 10m³/s, 20m³/s 

30m³/s e 50m³/s na seção 00 do Trecho 01 
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Figura 4.3 Representação do nível de água para vazões de 0,5m³/s, 5m³/s, 10m³/s, 20m³/s 

30m³/s e 50m³/s em todo o Trecho 01 
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Figura 4.4 Representação do Trecho 01 em 3D 
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Determinando assim os possíveis níveis de água para as diferentes vazões, 

possibilitando uma melhor avaliação do escoamento do Córrego Barreiras, bem como a 

determinação da curva chave da seção inicial do trecho 01.  

Após ter determinado as variações do nível d’água através da variação de vazões 

arbitradas, foi elaborada a curva chave na seção do linígrafo. Na curva chave tem-se a cota do 

nível d’água no eixo das abscissas e a vazão no eixo das ordenadas, determina-se os vários 

pontos que são interligados por uma linha, cuja linha de tendência do gráfico se aproxima de 

uma potência conforme as Figura 4.5 e 4.6: 

 

Figura 4.5: Curva chave na seção 00 do trecho 01 

A partir desta curva chave, pode-se determinar a vazão através do nível d’água e 

vice versa, sendo o estudo realizado na seção 00 deste trecho, que é onde está instalado o 

linígrafo. 
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Figura 4.6 Representação da seção 00 do trecho 01 

4.2 RESULTADOS DO TRECHO 02  

No trecho 02 obteve-se 14 seções onde 9 a montante e 4 a jusante da seção 00 

com uma extensão total aproximada de 400m como na Tabela(4.2); 

 

Tabela (4.2) Dados seções trecho 02 

Trecho 

02(Seção)

borda 

esquerda 

(m)

Distância 

no eixo 

(m)

borda 

direita (m)

Desnível 

(m)

Declividade 

(%)

9 59.2 59.2 59.6 0.592 1.00%

8 50.1 50.1 49.9 0.501 1.00%

7 57 56.55 56.3 0.57 1.01%

6 48.9 49.6 52.6 0.489 0.99%

5 44.2 42.4 41.9 0.442 1.04%

4 60.8 61.1 61.8 0.608 1.00%

3 7.6 7.5 7.5 0.076 1.01%

2 9.15 9.2 9.5 0.0915 0.99%

1 9 9 9.2 0.09 1.00%

0 9.6 9.5 9.8 0.096 1.01%

-1 10.9 10.9 10.6 0.109 1.00%

-2 12 11.2 10.2 0.12 1.07%

-3 11.9 11.2 10.65 0.119 1.06%

-4 0 0 0 0
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 No software determinou-se também o leito natural em cada seção, onde este leito 

é determinado através do nível de água médio, representado pelos pontos em vermelho como, 

por exemplo: 

 

Figura 4.7 Representação do leito natural de uma seção do trecho 02 

Foram estimadas as vazões para verificar os níveis de água na seção inicial do 

trecho 02, onde foi instalado o linígrafo, essas vazões foram de 0,5m³/s a 50m³/s variando de 

0,5m³/s. Assim como foi determinada a profundidade normal do canal e inserindo no 

software, após isso o software pode ser processado para os regimes subcrítico, supercrítico ou 

crítico, para o trabalho foi processado para o regime subcrítico devido, as características das 

seções. Como mostrado nas figuras 4.8 e 4.9: 
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Figura 4.8 Representação do nível de água para vazões de 0,5m³/s, 5m³/s, 10m³/s, 20m³/s 

30m³/s e 50m³/s na seção 00 do Trecho 02 
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Figura 4.9 Representação do nível de água para vazões de 0,5m³/s, 5m³/s, 10m³/s, 20m³/s 

30m³/s e 50m³/s em todo o Trecho 02 
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Figura 4.10 Representação do Trecho 02 em 3D 
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Determinando assim os possíveis níveis de água para as diferentes vazões, 

possibilitando uma melhor avaliação do escoamento do Córrego Barreiras, bem como a 

determinação da curva chave da seção inicial do trecho 02.  

Após ter determinado as variações do nível d’água através da variação de vazões 

arbitradas, foi elaborada a curva chave na seção do linígrafo. Na curva chave tem-se a cota do 

nível d’água no eixo das abscissas e a vazão no eixo das ordenadas, determina-se os vários 

pontos que são interligados por uma linha, cuja linha de tendência do gráfico se aproxima de 

uma potência conforme a Figura 4.11: 

 

Figura 4.11: Curva chave da seção 00 do trecho 02 

A partir desta curva chave, pode-se determinar a vazão através do nível d’água e 

vice versa, sendo o estudo realizado na seção 00 deste trecho, que é onde está instalado o 

linígrafo. 
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Figura 4.12 Representação da seção 00 do trecho 02 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

De acordo com as condições em que o trabalho foi realizado, pôde-se concluir que 

apesar do uso de equipamentos muito simples e o software que é fornecido gratuitamente, 

podemos fazer um estudo bastante eficaz do comportamento de um curso d’água, em suas 

diferentes vazões podendo assim corrigir ou prevenir uma possível sobrecarga no curso 

d’água evitando uma provável inundação de uma área principalmente urbana. 

O software HEC-RAS é baseado no modelo hidrodinâmico, esse apresenta bons 

resultados, pois é o modelo que tem maior precisão e melhor representação física do 

escoamento. 

Com a curva chave, podemos determinar a vazão que escoa nos trechos a partir da 

medição dos diferentes níveis de água no ponto que foi instalado o linígrafo, verificando o 

comportamento da bacia para diferentes escoamentos.  

No córrego objeto de estudo por ser uma bacia urbana há dificuldade em simular o 

escoamento, pois para bacias urbanas a vazão varia muito em pouco tempo, pois a cheia é um 

evento rápido devido às contribuições das redes pluviais, outro aspecto que deve se levar em 

consideração é a constante mudança do leito principal devido a sedimentação e a mudança das 

margens e do escoamento devido a possíveis erosões. Portanto o ideal seria a calibração da 

curva chave fazendo medições contínuas, e a utilização de outros métodos para se comparar 

os resultados aproximando assim melhor a realidade.   

O método se mostrou econômico, por isso pode ser utilizado em locais onde não 

há tanta disponibilidade de recursos para o estudo das bacias, além disso este método é 

simples de ser executado. 
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APÊNDICE A 

A.1 EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE 

A equação da continuidade para um escoamento não-permanente é encontrada 

considerando um volume de controle elementar, com um comprimento fixo dx, conforme as 

Figuras abaixo: 

 

Figura A.1 Volume de controle (perfil longitudinal) 

 

Figura A.2 Volume de controle (planta) 
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Figura A.3 Volume de controle (perfil transversal) 

Essa pode ser expressa pela Equação (A.1): 

 

  
                                                                                              (A.1) 

O fluxo afluente ao volume de controle (sinal positivo) é representado pela 

Equação (A.2): 

                                                                                             (A.2) 

O fluxo defluente (sinal negativo) é expresso pela Equação (A.3): 

           
  

  
                                                                            (A.3) 

A variação da massa dentro do volume de controle é expressa pela Equação (A.4): 

 

  
     

       

  
                                                                                       (A.4) 

Substituindo (A.2), (A.3) e (A.4) em (A.1), obtêm-se Equação (A.5): 

       

  
              

  

  
                                                      (A.5) 

Assumindo que a densidade do fluido   é constante, a Equação (A.5) pode ser 

dividida por   dx, de onde se obtém a equação da conservação da massa, conforme a equação 

(A.6): 

  

  
 

  

  
                                                                                                      (A.6) 
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Onde Q é a vazão em m³/s; A é a área da seção molhada em m²; x é a distância no 

sentido longitudinal em m; t é o tempo em s; e q é a vazão por unidade de largura de 

contribuição lateral em m³/s/m. 

Esta equação ainda pode ser simplificada, se for desprezada a variação da largura 

no tempo, temos a Equação (A.7): 

 
  

  
 

  

  
                                                                                                   (A.7) 

Outra combinação frequentemente utilizada usando a profundidade e velocidade é 

a Equação (A.8): 

 
  

  
 

  

  
   

  

  
                                                                                    (A.8) 

Se considerado um trecho onde o hidrograma de entrada é It, o hidrograma de 

saída é Qt, desprezando-se a variação da área no tempo e o armazenamento de água no trecho 

St é St=At.dx, obtemos a equação de continuidade concentrada, apresentada na Equação 

(A.9): 

   

  
                                                                                                (A.9) 

Onde Ql é a contribuição lateral do trecho (qdx). 

A.2 EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

A segunda lei de Newton se escreve de acordo com o teorema de Reynolds como 

a Equação (A.10): 

   
 

  
                                                                          (A.10) 

Esta equação estabelece que a soma das forças aplicadas é igual a mudança do 

movimento armazenado dentro do volume de controle mais a variação de quantidade de 

movimento através das superfícies de controle: 
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Existem cinco forças que atuam em um volume de controle: 

Fg - Força da gravidade na direção do fluxo; 

Ff - Forças de resistência no fundo e laterais do volume de controle; 

Fe - Força de contração ou expansão por mudança abrupta na seção do canal;  

Fw - Força de atrito do vento sobre a superfície da água;  

Fp - Forças de pressão. 

Portanto temos a Equação (A.11): 

                                                                           (A.11) 

A componente da força gravitacional é dada pela Equação (A.12): 

                                                                                   (A.12) 

Onde: 

   
  

  
     e               para pequenas declividades no canal. 

As forças de resistência no fundo e laterais do volume de controle podem ser 

representadas pela Equação (A.13): 

          
 

 
                                                                                   (A.13) 

Resultando na Equação (A.14): 

                                                                                         (A.14) 

As principais forças que atuam sobre o escoamento são a da gravidade, atrito e 

pressão. A força devido a gravidade é a sua componente na direção do escoamento (Figura 

A.4). 
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Figura A.4 Perfil do escoamento e das forças 

Como    
  

  
    , para ângulos pequenos aproximação sen  = tg  pode 

ser aceita. A equação da força de gravidade é representada na Equação (A.15): 

                                                                                       (A.15) 

Equação essa que pode assumir sinal negativo para expansão e positivo para 

compressão. 

A força de cisalhamento devida ao atrito causado pelo vento sobre a superfície da 

água é dada pela Equação (A.16): 

                                                                                         (A.16) 

   é o esforço cortante (cisalhamento) do vento, podendo ser representado pela 

Equação (A.17): 

   
          

 
                                                                                           (A.17) 

Onde Vr é a velocidade relativa do liquido e Cf é coeficiente de forma, a 

velocidade relativa é calculada pela Equação (A.18): 

   
 

 
                                                                                 (A.18) 

Portanto a força devido ao vento é dada pela Equação (A.19): 
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                                                                 (A.19) 

Onde o fator de cisalhamento do vento Wf é igual a           . Nesta equação a 

direção da força do vento se opõe a direção do fluxo de água. 

Com referência a figura A.2, a força de pressão é a resultante das forças que 

atuam a jusante e a montante do volume de controle e pela pressão que é exercida pelas 

laterais do líquido, conforme a Equação (A.20): 

                                                                                          (A.20) 

Com referência a figura A.3, encontra-se a força hidrostática que atua na seção de 

montante, obtendo a Equação (A.21): 

               
 

 
                                                                         (A.21) 

A força hidrostática na seção jusante do volume de controle é a Equação (A.22): 

         
    

  
                                                                                (A.22) 

Pela regra de Leibniz, temos Equação (A.23): 

    

  
    

  

  
            

  

  

 

 

 

 

   

    
  

  
         

  

  
  

 

 
                                                           (A.23) 

A força devida à pressão exercida pelas laterais ao fluído é a Equação (A.24): 

             
  

  
  

 

 
                                                              (A.24) 

Substituindo a Equação (A.22) em (A.20), temos a Equação (A.25): 

            
    

  
         

    

  
                      (A.25) 

Substituindo as Equações (A.23) e (A.24) em (A.25), temos a Equação (A.26): 
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                                                                                         (A.26) 

A soma das cinco forças na equação (A.11) pode ser expressa, depois de substituir 

nas Equações (A.12), (A.14), (A.15), (A.19) e (A.26), como a Equação (A.27): 

                                     
  

  
   (A.27) 

A quantidade de movimento que entra no volume de controle é a Equação (A.28): 

                                                                             (A.28) 

Onde,      representa a quantidade de movimento que entra a montante e 

        representa a quantidade de movimento que incide na lateral, com uma velocidade 

lateral cuja a componente na direção do eixo do canal é representada por Vx. O parâmetro   

(coeficiente de Boussinesq), representa a não uniformidade da velocidade na seção transversal 

no cálculo da quantidade de movimento, este valor é dado por (A.29): 

  
 

   
                                                                                                (A.29) 

Onde v é a velocidade através de elemento infinitesimal de área, na seção 

transversal do canal. 

A quantidade de movimento que sai do volume de controle é dada pela Equação 

(A.30): 

             
      

  
                                                            (A.30) 

A variação total da quantidade de movimento é a soma das Equações (A.28) e 

(A.30), conforme a Equação (A.31): 

                            
      

  
     

        
      

  
                                                                                 (A.31) 
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A variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle é 

expressa por (A.32): 

 

  
       

  

  
                                                                                   (A.32) 

Substituindo as Equações (A.27), (A.31) e (A.32) em (A.10), obtêm-se a Equação 

(A.33): 

                                  
  

  
    

       
      

  
     

  

  
                                                               (A.33) 

Dividindo esta equação por     e substituindo v por Q/A, obtêm-se a forma 

conservativa da equação da quantidade de movimento, conforme a Equação (A.34): 

  

  
 

  
   

 
 

  
    

  

  
                               (A.34) 

A profundidade na Equação (A.34) pode ser substituída pela altura h, como 

observado na Figura (A.1), obtendo assim a Equação (A.35): 

                                                                                                            (A.35) 

A derivada da Equação (A.35) com respeito a distância longitudinal do eixo do 

canal x é a Equação (A.36): 

  

  
 

  

  
 

  

  
                                                                                                  (A.36) 

Como          , fica a Equação (A.37): 

  

  
 

  

  
                                                                                                     (A.37) 

A equação de movimento pode ser escrita em termos de h na Equação (A.34), 

conforme a Equação (A.38): 
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                                     (A.38) 

Desprezando-se as perdas, os efeitos de cisalhamento por vento e o fluxo lateral, e 

considerando largura unitária, o fluxo é a Equação (A.39): 

  

  
  

  

  
   

  

  
                                                                  (A.39) 

As equações de Saint-Venant para continuidade e para a quantidade de 

movimento, são as que regem o fluxo unidimensional não permanente em um canal aberto. O 

uso dos termos Sf e Se em (A.38), que representam a taxa de perda de energia a medida que o 

fluxo passa ao longo do canal, ilustra a estreita relação entre as considerações de energia e 

momento na descrição do fluxo. As Equações de Saint-Venant Também poderiam ser 

deduzidas pelos princípios de energia, em lugar de se usar a segunda lei de Newton. 
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APÊNDICE B 

ESTRUTURA DO SOFTWARE HEC-RAS VERSÃO 4.1.0 

O HEC-RAS é um software que apresenta uma estrutura não é muito complexa, 

sua tela inicial, é mostrada na Figura (B.1): 

 

Figura B.1 Tela inicial do software HEC-RAS versão 4.1.0 

Após abrir a tela do programa, deve-se criar um novo projeto em: File/New 

Project, como mostrado na Figura (B.2): 

 

Figura B.2 Iniciando um novo projeto no HEC-RAS versão 4.1.0 
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Depois de feito isso deverá aparecer a tela da Figura (B.3), onde deverá ser 

escolhida a pasta e o nome do arquivo a ser gravado: 

 

Figura B.3 Nome do arquivo a ser iniciado no HEC-RAS versão 4.1.0 

Após criar um nome para o projeto conforme a Figura (B.4) deve-se adicionar os 

dados geométricos (clicando no ícone “Edit/Enter geometric data”) da bacia ou canal, 

inserindo suas seções:  

 

Figura B.4 Dados geométricos 
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Deve-se então inserir o rio/canal, podendo dividir em trechos clicando em “River 

Reach”, como mostrado na Figura (B.5): 

 

Figura B.5 Rio/Canal 

Com o rio desenhado, devemos clicar em “Cross Section” para criar as seções do 

rio, aparecendo na tela apresentada na figura (B.6): 
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Figura B.6 Seções do rio/canal 

 

Deve-se clicar então em Options, aparecendo o ícone mostrado na figura (B.7), 

onde se deve inserir o nome da seção: 

 

Figura B.7 Nome da seção 

Então se deve inserir a seção pelas cotas em x (Station) e em y (Elevation), 

clicando em Apply Data, é mostrado o desenho da seção como na Figura (B.8): 

 

Figura B.8 Seções inseridas no HEC-RAS 
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De acordo com a Figura (B.9), em Downstream Reach Lengths deve-se inserir a 

distância da seção anterior, lado direita, eixo do canal e lado esquerdo; em Manning`s n 

Values, deve-se inserir os coeficientes de Manning para a lateral direita, eixo do canal, e 

lateral esquerda; em Main Channel Bank Stations, deve-se inserir o leito natural do rio; 

 

Figura B.9 Parâmetros das seções 

Após todas as seções serem inseridas, é necessário colocar as vazões que se deseja 

obter os resultados, para isso é necessário ir para a tela inicial do software e clicar em 

Edit/Enter steady flow data, conforme a Figura (B.10): 
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Figura B.10 Inserindo vazões para seções 

 

 

 

 

 

Em Enter/Edit Number of Profiles deve-se inserir a quantidade de vazões que se 

deseja analisar, em River Sta. coloca-se a seção que se deseja estudar essas vazões, para 

inserir as vazões basta digitá-las em PF 1, PF 2, PF 3, assim por diante, como mostrado na 

Figura (B.11): 

 

Figura B.11 Diferentes vazões para seções 

Clicando em Reach Boundary Conditions, temos a tela da Figura (B.12), onde se 

deve inserir a profundidade normal do canal; 
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Figura B.12 Profundidade normal do canal 

 

 

 

 

Para computacionar o programa com os dados lançados é necessário ir até a tela 

inicial e clicar em Perform a steady flow simulation, conforme a Figura (B.13); 

 

Figura B.13 Simulação de diferentes vazões 

É necessário escolher o tipo do regime e clicar em compute para computacionar o 

programa como mostrado na Figura (B.14); 
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Figura B.14 Computando dados  

Após computar o software, pode-se analisar os dados da seção em Cross Section 

na tela inicial: 

 

 

Figura B.15 Vazões nas seções 

 

Em Profile Plot pode-se analisar a elevação de todo o rio, devido às vazões 

lançadas; 
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 Figura B.16 Diferentes vazões do canal 

Em view summary output tables by profile, é possível verificar as características 

de cada trecho para as vazões selecionadas, conforme a Figura (B.17): 
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Figura B.17 Características das seções  

O software tem diversas funções adicionais, apresentando várias tabelas e dados 

fundamentais para o estudo de escoamento em canais, possibilitando um estudo mais 

aprofundado do comportamento do canal para diferentes vazões e níveis de água. 
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APÊNDICE C 

C.1.1 IMAGENS DAS SEÇÕES TRECHO 01

 

Figura C.1 Seção -07 trecho 01 

 

Figura C.2 Seção -06 trecho 01 
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Figura C.3 Seção -05 trecho 01 

 

Figura C.4 Seção -04 trecho 01 
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Figura C.5 Seção -03 trecho 01 

 

Figura C.6 Seção -02 trecho 01 
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Figura C.7 Seção -01 trecho 01 

 

Figura C.8 Seção -00 trecho 01 
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Figura C.9 Seção 01 trecho 01 

 

 

Figura C.10 Seção 02 trecho 01 
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Figura C.11 Seção 03 trecho 01 

 

Figura C.12 Seção 04 trecho 01 
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Figura C.13 Seção 05 trecho 01 

 

Figura C.14 Seção 06 trecho 01 
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Figura C.15 Seção 07 trecho 01 

 

Figura C.16 Seção 08 trecho 01 

 



85 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

 

Figura C.17 Seção 09 trecho 01 

 

Figura C.18 Seção 10 trecho 01 
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Figura C.19 Seção 11 trecho 01 

 

Figura C.20 Seção 12 trecho 01 
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Figura C.21 Seção 13 trecho 01 

 

Figura C.22 Seção 14 trecho 01 
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Figura C.23 Seção 15 trecho 01 

 

Figura C.24 Seção 16 trecho 01 
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Figura C.25 Seção 17 trecho 01 

 

Figura C.26 Seção 18 trecho 01 
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Figura C.27 Seção 19 trecho 01 

 

Figura C.28 Seção 20 trecho 01 
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Figura C.29 Seção 21 trecho 01 

C.1.2 IMAGENS DAS SEÇÕES TRECHO 02 

 

Figura C.30 Seção -04 trecho 02 
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Figura C.31 Seção -03 trecho 02 

 

Figura C.32 Seção -02 trecho 02 
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Figura C.33 Seção -01 trecho 02 

 

Figura C.34 Seção 00 trecho 02 
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Figura C.35 Seção 01 trecho 02 

 

Figura C.36 Seção 02 trecho 02 
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Figura C.37 Seção 03 trecho 02 

 

Figura C.38 Seção 04 trecho 02 
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Figura C.39 Seção 05 trecho 02 

 

Figura C.40 Seção 06 trecho 02 
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Figura C.41 Seção 07 trecho 02 

 

Figura C.42 Seção 08 trecho 02 
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Figura C.43 Seção 09 trecho 02 

C.2 FOTOS 

 

Figura C.44 Medição de uma seção 



99 
Modelagem Hidrodinâmica Unidimensional para obtenção de uma curva-chave 

 

B.M.de Siqueira, L.C.Miguel F., R.V. e Souza 
 

 

Figura C.45 Seção zero trecho 01 

 

Figura C.46 Trecho logo abaixo seção zero 
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Figura C.47 Colaboração do orientador 

 

Figura C.48 Nível entre duas seções  
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Figura C.49 Estaqueamento 

 

Figura C.50 Estaqueamento 02 
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Figura C.51 Limpeza de uma seção 

 

Figura C.52 Seção 20 trecho 01 
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Figura C.53 Seção 19 trecho 01 

 

Figura C.54 Representação de uma seção estaqueada 
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Figura C.55 Seção 18 trecho 01

 

Figura C.56 Seção 17 trecho 01 
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Figura C.57 Seção 16 trecho 01 

 

Figura C.58 Seção 15 trecho 01 
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Figura C.59 Seção 14 trecho 01 

 

Figura C.60 Seção 13 trecho 01 
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Figura C.61 Seção 12 trecho 01 

 

Figura C.62 Seção 11 trecho 01 
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Figura C.63 Seção 10 trecho 01 

 

Figura C.64 Seção8 trecho 01 
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Figura C.65 Seção 9 trecho 01 

 

Figura C.66 Seção 7 trecho 01 
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Figura C.67 Seção 6 trecho 01 

 

Figura C.68 Trecho abaixo da seção zero trecho 01 
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Figura C.69 Seção -5 trecho 01 

 

Figura C.70 Seção 9 trecho 02 
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Figura C.71 trecho 02 estaqueado 

 

Figura C.72 Medição do nível 01 trecho 02 
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Figura C.73 Seção 8 trecho 02 

 

Figura C.74 Medição do nível 02 trecho 02 
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Figura C.75 Seção 4 trecho 02 

 

Figura C.76 Seção 2 trecho 02 
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Figura C.77 Seção 1 trecho 02 

 

Figura C.78 Seção zero trecho 02 
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Figura C.79 Seção -3 trecho 02 

 


