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MODELAGEM HIDRODINÂMICA DE RESERVATÓRIOS DE ACÚMULO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO A EQUAÇÃO DAS ÁGUAS RASAS 

 
Bernardo Carvalho Trindade1e José Goes Vasconcelos2 

 

RESUMO – Reservatórios de acúmulo de águas pluviais, ou piscinões, vem sendo utilizados em cen-
tros urbanos como forma de amortecer os picos de cheia que, de outra maneira, poderiam sobrecarregar 
o sistema de macrodrenagem, resultando em inundações. Enquanto as ferramentas para o dimensiona-
mento de canais em sistemas de drenagem utilizam modelagem dinâmica transiente, esses reservatórios 
são calculados com uma modelagem hidrológica, comparativamente muito mais simplificada. Este ar-
tigo apresenta uma alternativa metodológica para a modelagem de reservatórios de acúmulo de águas 
pluviais baseada em uma modelagem computacional que utiliza as Equações das Águas Rasas. Essa 
abordagem permite avaliar o escoamento de forma mais completa, permitindo o cálculo ao longo do 
tempo das superfícies piezométricas e do campo de velocidades. Entre as vantagens desta abordagem, 
inclui-se a verificação de se velocidades calculadas estão numa faixa adequada, que permita evitar ero-
são ou deposição de sedimentos. Exemplos de aplicação são incluídos neste artigo, e os resultados do 
modelo são comparados com os de métodos tradicionais de cálculo. Conclui-se que o modelo proposto 
é adequado para a solução desses tipos de escoamentos, permitindo a avaliação com mais detalhes da 
adequação da geometria dos reservatórios de acumulação de chuvas às hidrógrafas de projeto.  

 

ABSTRACT – Stormwater detention reservoirs have been applied in urban centers as a means to atte-
nuate peak inflows that, otherwise, overwhelm the macrodrainage system, resulting in floods. While 
design tools for urban drainage channels apply dynamic transient analysis, these reservoirs are designed 
with a hydrological approach, comparatively much simpler. This paper presents an methodological 
alternative for modeling stormwater detention reservoirs based on a computational modeling that apply 
the Shallow Water Equations. This approach allows the evaluation of the flow in a more comprehen-
sive fashion, allowing for the calculation of the piezometric surfaces and the velocity field over time. 
Among the advantages of this approach, one includes the verification whether the calculated velocities 
are within an adequate range, allowing for erosion control and averting sediment accumulation. Appli-
cation examples are included in this paper, and the model results are compared with the ones from 
more traditional calculation methods. It is concluded that the proposed model is adequate for the solu-
tion of such flows, allowing for a more detailed evaluation of the adequacy of the stormwater detention 
reservoir geometry to the inflow hydrographs. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente em áreas urbanas existem vários problemas relacionados ao excesso de escoamento 

superficial gerados por chuvas. Para minimizar impactos de enchentes decorrentes destas chuvas e 

conseqüentes danos às cidades são construídos sistemas de drenagem urbana, que podem ser 

classificados em sistemas de micro-drenagem ou macro-drenagem. A micro-drenagem constitui-se em 

menores estruturas, tais como “bocas-de-lobo”, sarjetas e galerias, que geralmente acompanham o 

projeto urbanístico de uma cidade. Em certos casos, a micro-drenagem lança a água pluvial nos 

componentes do sistema de macro-drenagem, que é composto por reservatórios on-line e off-line. A 

macro-drenagem, que segue topografia do terreno, por sua vez conduz a água pluvial para o corpo 

hídrico receptor.  

O projeto do sistema de macro-drenagem pode prever soluções estruturais ou não estruturais. As 

medidas não estruturais são as que não prevêem a construção de nenhuma estrutura (sub ou super 

estrutura) para a mitigação dos efeitos de excesso de chuvas. Exemplos deste tipo de medida são Planos 

Diretores de Drenagem, controle de ocupação de áreas propensas a alagamento, a construção de valas e 

outras estruturas de infiltração, entre outros (Gondim, 2008). As medidas estruturais prevêem a 

construção de determinados tipos de estrutura para a mitigação dos efeitos do excesso de chuvas. Estas 

estruturas são compostas por sistemas de macro e micro-drenagem, como galerias, canais e os 

reservatórios de acúmulo de águas pluviais. 

Uma parte importante das medidas estruturais utilizadas em sistemas de macrodrenagem são os 

reservatórios de acúmulo, comumente denominados piscinões. Esses reservatórios armazenam a vazão 

excedente proveniente de chuvas intensas que o sistema de canais a jusante do mesmo não conseguiria 

drenar, liberando de forma continuada parte dessa vazão que pode ser regularmente drenada pelo 

sistema de macrodrenagem urbana. 

No cálculo dos canais em sistemas de drenagem é possível a utilização de modelagem 

computacional sofisticada quando se utilizam as equações transientes de conservação de massa e 

momento linear, as equações de Saint-Venant. Em contraste, mesmo nos modelos computacionais mais 

modernos, como o SWMM 5 (EPA, 2009) ou o HEC-RAS 4 (USACE, 2009), a modelagem dos 

piscinões é feita de forma mais simples, sendo utilizada tão somente uma implementação da equação da 

continuidade. Esta forma de solução considera a profundidade do piscinão uniforme durante toda a 

simulação, o que pode não ser uma boa representação da realidade, além de desconsiderar o campo de 

velocidades no interior do reservatório.  
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Um possível problema ao se ignorar o campo de velocidades é o falta de informação acerca de 

zonas de curto circuito hidráulico, o que levaria a projetos que favorecem o acúmulo de sedimentos 

nessas zonas. Outro problema é ligado às zonas de alta velocidade, onde poderia haver erosão que 

poderia danificar o reservatório e talvez o entorno do mesmo. Outro possível problema são as 

conseqüências de se adotar a uniformidade de profundidade no cálculo da hidrógrafa de saída do 

reservatório.  A melhoria nas técnicas de cálculo de escoamentos em reservatórios com o uso das 

Equações das Águas Rasas poderia ser a resposta para a solução dos problemas acima citados. 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é propor uma nova metodologia para a análise do escoamento de 

reservatórios de acúmulo de chuvas, referidos nesse trabalho como piscinões de macro-drenagem. Esta 

nova metodologia considera o escoamento no interior do piscinão bidimensional e transiente, e a 

solução do mesmo é feita com a aplicação das equações da águas rasas. Com elas é possível calcular o 

campo de velocidades e a alteração na superfície da água no interior do piscinão em cada local ao longo 

do tempo.  

Para isso, o modelo proposto implementa algumas condições de contorno requeridas para simular 

tais escoamentos. As quatro condições de contorno incluídas são a de orifício de descarga, entrada de 

água, parede, e quina viva. Uma condição de contorno tipo vertedor foi também implementada, mas 

não é aplicada nesse estudo. Foram construídas também uma ferramenta de pré-processamento, que 

facilita a entrada de dados no modelo, bem como interfaces de pós-processamento de dados. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Modelo utilizado para o cálculo de piscinões 

O método utilizado atualmente para o cálculo de piscinões, denominado método Puls, é uma 

variação do método desenvolvido por Puls em 1928. Este método apesar de bastante simplificado é 

largamente utilizado inclusive nos modelos amplamente divulgados, como o SWMM. Ele baseia-se na 

lei da conservação de massa, propondo uma solução algébrica para a Equação  1. 

I − Q = dVdt  (1) 
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Para a solução dessa equação diferencial ordinária (EDO), pressupõe-se que a superfície livre 

seja horizontal e que a relação carga versus vazão no dispositivo de extravasamento seja constante. 

Discretizando-se a equação 1 para obter-se a sua forma em diferenças finitas tem-se: I�	
 + I�2 − Q�	
 + Q�2 = S�	
 − S�∆t  (2) 

Rearranjando tem-se: 

Q�	
 + 2 ∙ S�	
∆t = I�	
 + I� − Q� + 2 ∙ S�∆t  (3) 

Ainda assim têm-se duas incógnitas, Qt+1 e St+1, fazendo-se necessário o uso de mais uma 

equação para a resolução do problema. A segunda equação utilizada é a curva Q = f(S) que relaciona a 

vazão de saída do reservatório com o armazenamento no reservatório no passo de tempo. Esta equação 

é obtida utilizando-se as relações cota versus armazenamento e cota versus vazão de saída. Como o 

termo do lado direito da equação 2 é conhecido, utiliza-se o seguinte formato para a curva Q = f(S): 

Q = f �Q + 2 ∙ S∆t � (4) 

Segundo manual de drenagem de Porto Alegre (LPROWEB, 2005) e Paine e Akan (2001), é 

sugerido que a função cota versus armazenamento tenha a forma genérica: 

h = a ∙ S� (5) 

onde h é a cota, S o armazenamento e a e b parâmetros ajustáveis de acordo com as curvas de nível do 

reservatório. A função cota x vazão de saída é, na maioria dos casos, a equação do orifício ou do 

vertedor. Para encontrar-se a curva Q = f(S) o manual de drenagem sugere o uso da tabela 1: 

 

Tabela 1 – Ajuste para f(S) 

 

Depois de encontrado o valor de Q2, este é utilizado para calcular-se o novo valor de 2S1/dt –Q1, 

subtraindo-se 2Q2 de Q2+2S2/dt, e assim sucessivamente. Desta forma, a tabela sugerida para o cálculo 

de um reservatório pelo método de Puls seria como a tabela 2. 

h Q S 2S/dt+Q Ajuste de curva

0 0 0 0 0,0000

0,01 0,98 267,81 28 1,0011

0,01 1,39 535,62 55 1,4085

0,02 1,7 803,43 82 1,7210

0,02 1,97 1071,24 109 1,9845

0,03 2,2 1339,05 136 2,2166



___________________________________________________________________________________________________________________  

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

 

 

Tabela 2 – Ajuste para f(S) 

 

3.2 Outras soluções para a equação da Continuidade em Piscinões 

 

3.2.1 Método de Euler (Forward Euler) 

 

Outra técnica simples que pode ser utilizada para resolver a equação 1 é conhecida como método 

de Forward Euler. Neste, uma derivada qualquer pode ser substituída por uma divisão entre intervalos 

pequenos, ou seja,  

f�t� = dydt ≅ �y��  (6) 

Desta forma tem-se que, 

�y = f�t��t (7) 

onde Δ� é somado ao valor anterior de y para obter-se valor de y no passo de tempo seguinte, ou seja: 

�y� = f�t ��t (8) 

onde  

t = t !
 + ∆t  (9) 

A expressão final de atualização é: y = y !
 + Δy  
 

(10) 

3.2.2 Método de Runge-Kutta 4ª ordem (Método RK) 

 

O método de Runge-Kutta é derivável a partir da teoria das séries de Taylor e é mais preciso que 

o método de Euler, porém exigindo somente o cálculo da primeira derivada, o que constitui uma vanta-

t1 t2 I1 I2 I1+I2 (2S1/dt)-Q1 (2S2/dt)-Q2 Q2 puls (2S2/dt)-Q2

0 20 0 0,22 0,22 0 0,22 0,0000 0,22

20 40 0,22 0,44 0,67 0,22 0,89 0,0896 0,71

40 60 0,44 0,67 1,11 0,71 1,82 0,1601 1,5

60 80 0,67 0,89 1,56 1,5 3,06 0,2328 2,59

80 100 0,89 1,11 2 2,59 4,59 0,3058 3,98

100 120 1,11 1,33 2,44 3,98 6,42 0,3790 5,67
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gem do método. O aumento da precisão do método faz-se com a avaliação das derivadas em mais pontos in-

termediários (Press et al., 1989). Utilizando o a equação 1, o que não faz perder a generalidade, tem-se que: 

A dhdt = I�t� − Q�h� (11) 

dhdt = 1A $I�t� − Q�h�% 
(12) 

Para a avaliação de &ℎ calcula-se uma média ponderada dos &ℎ(′*: 

+,,
,-
,,,
. dh
 = dtA $I�t� − Q�h�%

dh/ = dtA 0I �t + ∆t2 � − Q �h + ∆h
2 �1
dh2 = dtA 0I �t + ∆t2 � − Q �h + ∆h/2 �1

dh3 = dtA $I�t + ∆t� − Q�h + ∆h2�%
4 (13) 

Resultando em: 

dh = 16 �dh
 + 2dh/ + 2dh2 + dh3� (14) 

h 	
 = h + dh  (15) 

3.3 Solução do escoamento em piscinões utilizando a Equação das Águas Rasas 

 

Desenvolvida em meados do século XVIII, a equação de Euler é a expressão das conservações de 

massa e momento linear. Ela pode ser utilizada para a resolução de problemas que envolvam 

escoamentos invíscidos, em uma, duas ou três dimensões, sendo particularmente utilizada na 

engenharia aeroespacial. Derivações a partir dessa equação também são usadas na descrição de uma 

série de fenômenos de escoamento de interesse da hidráulica. Entre estes, incluem-se rompimentos de 

barragens, escoamentos em piscinões e outros tipos de reservatórios, escoamentos oceânicos em áreas 

costeiras, entre outros problemas onde se justifiquem uma análise bi ou tridimensional.  

A derivação das Equações das Águas Rasas parte da equação de Euler onde duas hipóteses 

simplificadoras são incluídas: 

• A primeira delas é a de que o fluido em questão é incompressível, o que é um 

pressuposto para o estudo da água em escoamentos livres, por esta ter um módulo de 

Young muito alto e estar sujeita a baixas pressões. 
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• A segunda, que é a razão do nome das equações em estudo, é de que a componente 

vertical da aceleração da água pode ser desprezada. Isso é válido para escoamentos onde 

as dimensões horizontais são muito maiores que a vertical, como em casos de 

rompimentos de barragens e piscinões de macro-drenagem. 

Com a adoção destas hipóteses, chega-se às Equações das Águas Rasas (equação 16): 

+,,
-
,,.

∂h∂t + ∂�hu�∂x + ∂�hv�∂y = 0∂�hu�∂t + ∂∂x ;u/h + g h/2 = + ∂∂y �uvh� = −g ∂b∂x∂�hv�∂t + ∂∂x �uvh� + ∂∂y ;v/h + g h/2 = = −g ∂b∂y h
4 h (16) 

onde  h é o tirante, u e v, as velocidades nas direções x e y respectivamente, g a aceleração da gravidade 

e b uma função que descreve o fundo do reservatório. Na forma divergente e vetorial, essa equação é 

expressa por: ∂∂t U@@A + ∂∂x F$U@@A% + ∂∂y G$U@@A% = S$U@@A% (17) 

U@@A = D huhvhE ;  F$U@@A% =
GH
I huu/h + g h/2uvh JK

L ;  G$U@@A% = M huuvhv/h + g h/2 N ;  S$U@@A% = Ds
s/s2E (18) 

onde P@@A é o vetor das variáveis conservadas, Q$P@@A% e R$P@@A% os vetores dos fluxos de centro de célula, S$P@@A% o vetor dos termos fonte e s1, s2 e s3 os próprios termos fonte. 

Caso ocorram descontinuidades no escoamento, tal como ressaltos hidráulicos e ondas de choque, 

a forma diferencial das Equações das Águas Rasas (Equação 16) não pode ser utilizada diretamente 

para o cálculo do problema (Vasconcelos, 2007). Nesses casos, deve-se usar a forma integral das 

equações. Integrando a equação 18 ao longo dos eixos coordenados x-y e ao longo do tempo t tem-se: 

T ∂∂t U@@Adxdydz = − T ∂∂x F$U@@A% + ∂∂y G$U@@A%dxdydzVV + T S$U@@A%dxdydzV  (19) 

Aplicando o teorema de Gauss sobre uma superfície fechada ao primeiro termo do lado direito da 

equação 19 e aproximando-se as integrais pela regra dos retângulos chega-se a expressão geral das 

Equações da Águas Rasas para o MVF: 
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U@@AW 	
 = U@@AW + ∆t∆x ;F@AW!
/
 	
/ − F@AW	
/

 	
/= + ∆t∆y ;G@@AW!
/
 	
/ − G@@AW	
/

 	
/= + ∆tSW  (20) 

onde n representa o passo de tempo, i-½ a interface entre as células de cálculo i e i-1, ∆� o valor do 

passo de tempo, ∆X o comprimento da célula i na diração x e ∆� o comprimento da célula i na direção 

y. Os valores de dos fluxos F e G são avaliados na interface das células e são calculados por esquemas 

numéricos, não sendo iguais aos valores nos centros das células. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para o cálculo do escoamento em piscinões utilizando-se as Equações das Águas Rasas foi criado 

em ambiente Delphi (linguagem Object Pascal) um modelo baseado nas Equações das Águas Rasas. 

Este programa implementa a equação usando o MVF e utilizando um esquema numérico linear para o 

cálculo dos fluxos apresentados na equação 20. O programa é capaz de gerar dados em formato tabular 

com um pequeno relatório e, juntamente, uma outra saída de dados em formato lido pelo programa 

GNUPlot (Williams e Kelley, 2004). Com isso é possível criar imagens da superfície livre e gráficos 

em escala de cores e curvas de nível para os perfis de velocidades máximas e médias atingidas no 

interior do reservatório, permitindo assim que se identifique zonas de erosão e de acúmulo de 

sedimentos. Os gráficos em cores não foram colocados no trabalho por sua difícil visualização quando 

convertido para tons de cinza. 

Não foram utilizados termos fontes no modelo, sendo o vetor S$P@@A% = 0. Desta forma, não são 

consideradas variações na declividade do fundo e, por conseqüência, nem os taludes que podem existir 

nas paredes dos piscinões, além de perdas por atrito, o que em parte é compensado pela difusividade do 

esquema numérico adotado. 

4.1 Cálculo dos fluxos 

Para o cálculo dos fluxos F e G foi utilizado o esquema linear de primeira ordem Lax-Friedrichs 

pois, apesar de muito difusivo, é muito estável e de fácil implementação. 

 De acordo com Vasconcelos (2007), os fluxos são calculados por este pelas expressões: 

+,-
,.F@AW	
/

 	
/ = 12 $F@AW,Z + F@AW	
,Z % + 14 ∆t∆x $U@@AW,Z + U@@AW	
,Z %
G@@AW	
/

 	
/ = 12 $G@@AW,Z + G@@AW,Z	
 % + 14 ∆t∆y $U@@AW,Z + U@@AW,Z	
 %4 (21) 
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4.2 Condições de contorno 

 

4.2.1 Parede 

A condição de parede, descrita em Toro (2001) é calculada para a direção i como sendo uma 

fronteira reflexiva. Para uma parede na direção j a condição é calculada de forma análoga. 

\ hW	
 = hWuW	
 = −uWvW	
 = vW
4 (22) 

 

Figura 1 – Esquema de parede. A cor preta representa parede e cinza o domínio de escoamento. 

 

4.2.2 Canto vivo 

O canto vivo foi calculado como se esta célula armazenasse os valores dos dois nós internos com 

ele em contato. Dessa forma, cada nó interno que chamar a célula de canto vivo receberá um valor 

diferente, como se este nó estivesse em contato com uma parede. 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de canto vivo. A cor preta representa parede e cinza o domínio de escoamento. 

 

4.2.3 Entrada 

Como se tem duas variáveis, a saber, tirante e velocidade, são necessárias duas equações para 

resolver o escoamento neste tipo de célula. Sendo assim, a condição de entrada foi deduzida 

assumindo-se escoamento subcrítico na célula de entrada. Desta forma, tem-se uma informação 

(equação condicionante) que vem de fora do reservatório, que é a vazão indicada pela hidrógrafa, e 

outra informação que vem da linha característica proveniente do nó interno adjacente. 

Um problema na aplicação do método das características em escoamentos em regime livre é a 

mudança de declividade das linhas características, o que muitas vezes dificulta a obtenção de um 

cruzamento de linhas em um determinado ponto (x,t), conforme apresentado em Vasconcelos (2007) e 
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Cunge et al. (1980). Para evitar-se este problema foi utilizado o método das características modificado 

de Hartree, apresentado em Sturm (2001). Este método interpola os valores das variáveis conservadas 

entre duas coordenadas espaciais do passo de tempo anterior de forma a se obter um passo de tempo 

fixo. Como as equações têm solução analítica complexa, optou-se por resolver numericamente as 

equações. O método escolhido foi o método de Newton-Raphson, apresentado em Ruggiero (1996). 

Porém, a solução das equações pode cair no caso de um escoamento supercrítico, o que faz com 

que o método das características da forma como foi empregado não faça mais sentido. Nesses casos, o 

programa verifica o número de Froude do escoamento e se for verificada a condição supercrítica ele 

força o escoamento para o regime crítico, aplicando a equação da continuidade e a relação entre vazão 

e carga esperada em um regime crítico. 
 

4.2.4 Orifício 

A estratégia de solução de condição de contorno tipo orifício é similar à adotada para entrada, 

sendo as incógnitas resolvidas pela equação característica vinda do primeiro nó interno pelo método de 

Hartree e pela equação de orifício descrita em Porto (2006):  

Q = A ∙ C^ ∙ _2gh (23) 

onde A é a área do orifício, Cd é o coeficiente de descarga, g a aceleração da gravidade e h a altura da 

lâmina d’água sobre o centróide do orifício. 

Porém, como a carga h na equação 23 tem o seu zero no centróide do orifício, este foi 

considerado rebaixado. Durante os primeiros 10 cm de lâmina de enchimento, considera-se zero a 

vazão do orifício. A partir desse ponto, a equação 23 passa a ser usada no cálculo juntamente com a 

equação da continuidade no local. 
 

5. APLICAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Para a análise do modelo foram rodadas três simulações em um computador com processador 

clock de 2.4 GHz e 4 GB de memória RAM. A primeira simulação foi de um reservatório quadrado de 

área relativamente pequena, enquanto as outras utilizaram um piscinão maior com geometria mais 

complexa baseada no piscinão do Cambuci em São Paulo. 

Com os dados exportados pelo programa, foram comparadas as hidrógrafas de saída gerada pelo 

método de Puls, pelos dois métodos numéricos para a solução da equação 1 (Foward Euler e Runge-

Kutta) e pelo modelo baseado nas Equações das Águas Rasas. Nos gráficos de comparação das 
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hidrógrafas do piscinão mais complexo, as hidrógrafas por Foward Euler e Runge-Kutta (RK) ficaram 

perfeitamente superpostas, sendo, portanto, observada uma única hidrógrafa para as duas soluções. 

Todas as hidrógrafas de entrada testadas são triangulares e simétricas em relação ao ponto de 

pico, ou seja, o pico é atingido a metade do tempo de base da hidrógrafa. 

Para a avaliação de velocidades, foram utilizados os critérios de 2 m/s como sendo a máxima 

velocidade em qualquer instante para não causar erosão em um piscinão com o fundo em solo sem 

revestimento e 5 mm/s como a velocidade média mínima para não haver no interior do reservatório  

deposição e acúmulo de sedimentos proveniente das águas pluviais. 

 

5.1 Reservatório quadrado 

O domínio quadrado rodado na primeira simulação possui área de 1420 m², tendo a hidrógrafa 

um tempo de base de 5000 segundos e um pico de vazão de 1 m³/s.. A discretização para o modelo 

baseado nas Equações das Águas Rasas foi de 12784 nós internos, levando aproximadamente 30 

minutos para ser concluída para um tempo total de simulação de 8000 segundos. Os resultados das 

hidrógrafas de saída pelos diferentes métodos estão representados na figura 3. 

 

Figura 3 – Comparação de hidrógrafas para o reservatório quadrado 

 

Pode-se observar na figura 3 que a diferença entre picos de amortecimento foi pequena, com o 

modelo baseado na Equações das Águas Rasas retornando uma hidrógrafa com pico de 0,76 m³/s, 
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ligeiramente menor do que os outros três, que obtiveram 0,77 m³/s. Apesar dos picos serem parecidos, a 

forma da hidrógrafa por Águas Rasas diferiu bastante das outras três, principalmente no esvaziamento 

do reservatório. 

O retardo na hidrógrafa do modelo baseado nas Equações das Águas Rasas deve-se em boa parte 

ao o tempo de chegada do escoamento ao orifício. O erro de continuidade para o modelo foi de 5,8%. 

Foi gerada também a superfície do escoamento em 3 dimensões para o instante t=2000 s apresentada 

na figura 4, onde a entrada está à esquerda, no ponto de carga piezométrica levemente elevada, e o 

orifício de descarga está à direita precedido de um pequeno canal, no ponto rebaixado.  

 

Figura 4 – Exemplo de superfície 3D do reservatório quadrado 
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Figura 5 – Mapa de velocidades máximas no reservatório quadrado 
 

A figura 5 apresenta os mapas de velocidades máximas nesta simulação, obtidos com o programa 

GNUPlot (Williams e Kelley, 2004). O mesmo indica que não haveria zonas de erosão pois não há 

pontos onde a velocidade tenha atingido 2 m/s, tendo sido o máximo 1,25 m/s.  

 

Figura 6 – Mapa de velocidades médias no reservatório quadrado 
 

Para a verificação acerca da deposição de sedimentos nesta simulação, avalia-se o mapa de 

velocidades médias, apresentado na figura 6. Os resultados indicam que haveria zonas de deposição de 

sedimentos nas quinas da diagonal principal do domínio, onde a velocidade atingirá uma velocidade 

média menor que 5 mm/s. Estas zonas correspondem a 0,06% da área total do reservatório. 
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5.2 Reservatório baseado no piscinão do Cambuci com pico de entrada de 40 m³/s 

 

A segunda simulação é feita em uma geometria similar à do piscinão do Cambuci, possuindo área 

de 45977 m². O primeiro dos dois casos analisado utiliza uma entrada com a hidrógrafa tendo tempo de 

base de 10800 segundos, um pico de vazão de 40 m³/s, e uma saída na forma de orifício de descarga 

com 4,6 m² de área. A discretização para o modelo baseado nas Equações das Águas Rasas foi de 

21838 nós internos, levando cerca de 4 horas para ser concluída para um tempo de simulação de 40000 

segundos. Os resultados das hidrógrafas de saída até um tempo de 30000 segundos pelos diferentes 

métodos são apresentados na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Comparação de hidrógrafas para reservatório complexo – Pico de 40 m³/s 
 

Pode-se observar pela figura 7 que a diferença no pico de amortecimento foi pequena entre os 

métodos comparados, com o modelo baseado nas Equações das Águas Rasas retornando uma 

hidrógrafa ligeiramente maior que os outros três, com 18,9 m³/s do método de Puls, 19,5 m³/s por 

RK/Forward Euler e 20,1 m³/s por Águas Rasas. Novamente, a hidrógrafa as Águas Rasas diferiu 

significativamente das outras três, principalmente na fase de esvaziamento do reservatório. Para esse 

caso, o modelo baseado nas Equações das Águas Rasas apresentou um erro de continuidade de 6,3%.  

A superfície piezométrica do escoamento para o instante t=2000 s está apresentada na figura 8. A 

saída de água do reservatório localiza-se à direita da imagem, enquanto a entrada de água está à 

esquerda. Percebe-se que nesse instante a hipótese de tirante constante em todo o reservatório não é 

válida, sendo a carga no orifício diferente do tirante médio do reservatório. Na mesma figura, vê-se um 

aumento localizado do tirante próximo à entrada de água, que decorre da onda formada pela vazão que 

entra no piscinão chocando-se contra uma parede oposta à entrada. 
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Figura 8 – Superfície piezométrica do reservatório baseado no piscinão do Cambuci e projeções laterais 

para o instante T = 2000 s 
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Figura 9 – Mapa de velocidades máximas no reservatório complexo com pico de 40 m³/s 
 

A figura 9 indica que haveria duas prováveis zonas de erosão visto que há dois pontos, um logo a 

frente da entrada e outro anterior ao orifício onde as velocidades máximas atingiriam 2 m/s. Já a figura 

10 apresenta o mapa de velocidades médias calculadas pelo programa, indicando que haveria zonas 

passíveis de deposição de sedimentos, onde a velocidade atingirá uma velocidade média menor que 5 

mm/s. Estas zonas se localizam principalmente na extremidade oposta à saída e à entrada, 

correspondendo a 14.3% da área total do reservatório. 

 

Figura 10 – Mapa de velocidades médias no reservatório complexo com pico de 40 m³/s 
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5.3 Reservatório baseado no piscinão do Cambuci com pico de entrada de 80 m³/s 

Na terceira simulação foi utilizado o mesmo domínio que na segunda, apenas mudando-se o valor 

de pico da entrada para 80 m³/s. Esta também levou aproximadamente 4 horas para ser concluída para 

um tempo total de simulação de 40000 segundos. Os resultados das hidrógrafas de saída pelos estão 

mostrados na figura 11. Também foi gerada também uma da superfície piezométrica do escoamento 

para o instante t=2000 s, que não foi inserida no trabalho por sua semelhança com a figura 8.  

 

Figura 11 – Comparação de hidrógrafas para reservatório complexo – Pico de 80 m³/s 
 

Pode-se observar pela figura 11 que neste terceiro caso, a diferença entre os picos de descarga 

também foi pequena entre os métodos comparados, com o método de Puls retornando uma hidrógrafa 

ligeiramente menor que os outros três:  29,8 m³/s pelo método de Puls; 30,8 m³/s pelos métodos 

RK/Forward Euler e 30,8 m³/s pelo modelo usando a Águas Rasas. Novamente, a forma da hidrógrafa 

das Águas Rasas diferiu razoavelmente das outras três, principalmente no esvaziamento do 

reservatório. O erro de continuidade do modelo baseado nas Equações das Águas Rasas foi de 4,5%, o 

menor de todos os casos analisados. 

O mapa em curvas de nível de velocidade máxima gerado para este caso está representado na 

figura 12. A figura indica que haveria duas prováveis zonas de erosão nos mesmos dois locais que na 

segunda simulação, porém em uma área maior que aquela observada para a simulação com pico de 

cheia de 40 m3/s. Já a figura 13 indica uma redução na área das zonas onde pode haver deposição de 

sedimentos. Estas zonas estão localizadas nos mesmo locais que na segunda simulação, mas para este 

caso, como as velocidades são maiores, foram reduzidas à fração de 10,4% da área do reservatório. 
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Figura 12 – Mapa de velocidades máximas no reservatório quadrado 

 

 

Figura 13 – Mapa de velocidades máximas no reservatório quadrado 

 

 6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Pode-se ver que o pico da hidrógrafa de descarga não sofre grandes alterações de acordo com o 

método que se usa, tendo o modelo baseado nas Equações das Águas Rasas calculado as mesmas 

vazões de pico que o consagrado método de Puls.  
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Apesar disso, os métodos baseados na equação 1 (EDO de continuidade) não consideram a 

dinâmica do escoamento no interior do piscinão. Assim, uma análise baseada apenas neste método pode 

ignorar problemas como deposição de sedimentos e erosões em piscinões com o fundo não revestido, 

que foram revelados na análise com o modelo baseado nas Equações das Águas Rasas. Desta forma, os 

mapas gerados por este tipo de análise são uma ferramenta para evitar os problemas citados.  

Outra diferença importante é o resultado da simulação em tempos mais elevados. O modelo 

baseado nas Equações das Águas Rasas indicou, para a vazão de 40 m³/s no Cambuci e no reservatório 

quadrado, um perfil de descarga significativamente diferente dos perfis dos outros modelos, o que 

influenciaria no comportamento do canal a jusante do reservatório, podendo interferir no 

comportamento simulado para o sistema de drenagem. 

Além disso, o perfil de descarga dos modelos baseados na equação da 1, incluindo o método de 

Puls, não retornam um resultado condizente com a realidade para a segunda metade do esvaziamento, 

visto que com a diminuição da carga sobre o orifício a vazão de descarga também deveria diminuir. 

Os resultados obtidos indicam que os modelos simplificados para a análise de reservatórios 

fornecem uma previsão da atenuação do pico de cheia bem próxima do valor obtido com o modelo 

baseado nas equações das águas rasas. Contudo, não fornecem muitas informações detalhadas sobre o 

escoamento. Os autores entendem que a modelagem mais elaborada que é possível com o modelo 

baseado nas Equações das Águas Rasas permite a avaliação de riscos de erosão e de sedimentação, que 

são preocupações relevantes nesses tipos de aplicações. Pesquisas no desenvolvimento desse tipo de 

modelo estão em curso, e próximos desenvolvimentos devem incluir a possibilidade de incorporar 

variações topográficas no fundo dos reservatórios, uso de esquemas numéricos mais sofisticados e de 

grids dinâmicos para redução do tempo de cálculo, e melhorias no cálculo das condições de contorno. 
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