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SIMULAÇÃO HIDRODINÂMICA 3D DE ENCHIMENTO DO 

RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE MAUÁ   

Rubem L. Daru1; Éder D. B. da Silva2; Akemi Kan3; Rosana de F. C. Gibertoni4 

RESUMO --- Este estudo foi realizado para entender o comportamento do fluxo da água durante o 
processo de enchimento de um reservatório. Para isso foram realizados o levantamento e a 
investigação dos modelos hidrodinâmicos mais utilizados, analisando o custo e o desempenho de 
cada um deles. Na sequência, selecionou-se o ELCOM por apresentar uma boa documentação e ser 
gratuito na época da escolha em 2009. O modelo foi implantado, usando os parâmetros básicos do 
próprio modelo e inserindo os dados hidrometeorológicos e de topografia para a área do reservatório 
da usina hidrelétrica de Mauá. A simulação foi feita para um cenário hidrometeorológico do período 
entre final julho de 2004 e janeiro de 2005 e usando os dados de levantamento topográfico a laser. A 
discretização temporal e espacial do modelo foi de 60 segundos e 80 metros, respectivamente. Neste 
estudo, os resultados da circulação e da temperatura da água durante e após a formação do 
reservatório foram obtidos pelo ELCOM, e esses resultados mostraram a possibilidade de utilizar os 
modelos para compreender os fenômenos atuantes no processo de enchimento de um reservatório.  

ABSTRACT  --- This study was done to understand the behavior of water flow during the filling of 
a reservoir. The analysis of cost and performance of the hydrodynamic models was conducted. As a 
result, it was selected the ELCOM because of good documentation available and be free at the time 
of choice in 2009. The model was set using the parameters default and hydro-meteorological data 
and topography of the Mauá hydroelectric plant reservoir as a boundary and initial conditions. The 
model simulated the hydrodynamic using hydro-meteorological data for the period between July 
2004 and January 2005 and laser surveying data of the reservoir area. The temporal and the spatial 
resolution of the model were 60 seconds and 80 meters respectively. In this study, the results of the 
water circulation and temperature during and after filling of the reservoir were obtained, and these 
results show the possibility to use models to understand some physical phenomena in the process of 
filling a reservoir. 

Palavras-chave: Modelo hidrodinâmico 3D, enchimento reservatório, usinas hidrelétrica 
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1 - INTRODUÇÃO 

Algumas décadas atrás, o uso da modelagem matemática era limitado devido à dificuldade de 

encontrar soluções analíticas para resolver os sistemas não lineares de equações diferenciais 

ordinárias e parciais da hidrodinâmica. A sua utilização era restrita aos modelos baseados em 

equações lineares, onde o movimento do fluido dentro de canais ou calhas era descrito com base em 

geometria simples, como exemplo: retângulo, trapézio ou triângulo, e condições de equilíbrio 

dinâmico (Chapra, 1997). Somente com o desenvolvimento dos computadores e a utilização de 

métodos numéricos, foi possível obter soluções para as equações que representam o escoamento dos 

corpos da água. Essas soluções são chamadas soluções numéricas de equações diferenciais parciais 

e não lineares, permitindo com isso simular o comportamento da circulação da água de rios, lagos, 

reservatórios e mares.  

Em geral os modelos matemáticos bidimensionais (2D) ou unidirecionais conseguem 

descrever o escoamento em rios, onde a velocidade predominante da corrente é na direção e sentido 

do rio, variando somente com a profundidade. Quando a vazão de um rio adentra um reservatório, a 

velocidade longitudinal do escoamento diminui, e com isso faz-se perceber a velocidade transversal 

e os vórtices. Essas últimas variáveis estão também presentes em rios, mas frente à grandeza do 

escoamento longitudinal do rio, elas não são consideradas em modelos 2D.  

Os modelos tridimensionais (3D) são projetados para descrever o movimento do fluido em 

reservatórios e lagos. Esses modelos necessitam de quantidade maior de dados de entrada e 

demandam maior tempo computacional, considerando tempo de preparação de dados, calibração e 

simulação.  

A hidrodinâmica pode ser descrita basicamente através das equações da continuidade e da 

quantidade de movimento (Navier-stockes; Reynolds). O modelo hidrodinâmico depende do 

método adotado para caracterizar a turbulência. Estes métodos variam desde uso da viscosidade de 

Eddy, como sendo um parâmetro conhecido, a aplicação da teoria denominada de k-ε (Rodi, 1993 

citado por Rauch et al., 1998). Existem diversos modelos hidrodinâmicos que são aplicados para 

caracterizar a movimentação da água em reservatórios, lagos e rios. Dentre esses modelos citamos: 

ELCOM, DELFT3D, SISBAHIA, RMA10, MIKE3, MOHID e ECOMSED. 

Este estudo visa verificar as potencialidades dos modelos hidrodinâmicos e selecionar e 

implantar um modelo, baseado nas equações de conservação de massa e de movimento. Para uma 

aplicação prática de simulação dos fluxos durante o enchimento de um reservatório, foi utilizado, 

neste caso, o ELCOM (Estuary and Lake Computer Model) e para este estudo foi selecionado o 

reservatório da usina hidrelétrica de Mauá que se encontra em construção e pertence ao Consórcio 
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Cruzeiro do Sul, formado pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e ELETROSUL 

Centrais Elétricas S.A. 

A topografia da área do reservatório de Mauá foi levantada pela equipe do Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) utilizando o levantamento por perfilador a laser, 

feito com vôo a 2.000 m de altura a partir do solo, cuja precisão foi de 70 cm na horizontal e 25 cm 

na vertical. Esse levantamento de alta precisão foi inserido no modelo como uma das condições de 

contorno juntamente com os dados hidrometeorológicos. O objetivo dessa simulação é verificar o 

comportamento da circulação da água durante o processo de formação do reservatório. A simulação 

permite descrever o campo de velocidade de um fluido ao longo do tempo, bem como a variação do 

perfil de temperatura da água, viabilizando a simulações de cenários em curto espaço de tempo com 

resolução espacial satisfatória. Os resultados das simulações mostraram locais onde o escoamento é 

mais lento ou mais rápido e as respectivas temperaturas, e o nível da água ao longo do processo de 

enchimento. 

 

2 - MODELOS HIDRODINÂMICOS  

O modelo para os estudos da hidrodinâmica em reservatório deve ser tridimensional, dinâmico 

(capaz de simular efeitos transientes), determinístico (não empírico ou estocástico) e considerar os 

processos na interface ar-água (condições meteorológicas) e solo-água. Além disso, deve possuir pré 

e pós-processadores, e algoritmos, de boa qualidade para facilitar a entrada e a visualização dos 

resultados. 

A seguir foi feita a caracterização dos modelos hidrodinâmicos anteriormente mencionados 

para escolha do modelo a ser implementado na simulação do enchimento do reservatório de Mauá. 

Atualmente, esses modelos além de simular os processos físicos da água, apresentam rotinas que 

permitem também simular a qualidade da água e transporte de sedimentos. O estudo da simulação 

da qualidade da água e transporte de sedimentos, ainda está sendo realizado e, portanto, não foi o 

foco do trabalho aqui apresentado, apesar de estar inserido na descrição dos modelos aqui 

apresentada.  

O ECOMSED é um modelo desenvolvido nos EUA pela HydroQual, Inc. Inicialmente, em 

meados da década de 80, o modelo oceânico foi desenvolvido pela Universidade de Priceton, e, 

posteriormente, atualizado com o nome de ECOM para ambientes de águas rasas, como rios, lagos, 

estuários e mares costeiros. Em meados da década de 1990, foram introduzidas ao modelo as 

equações de ressuspensão de sedimentos, passando a se chamar ECOMSED que ao longo do tempo 

foi aperfeiçoado para incluir os modelos de superfície ondulada, tensões de cisalhamento na camada 
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limite e transporte de sedimentos não coesivos. Esse modelo é baseado na formulação do modelo 

POM (Blumberg & Mellor, 1987) mais apropriada para aplicações em corpos de água estuarinos.  

O MOHID é um modelo tridimensional de sistemas aquáticos que simula os processos físicos 

e biogeoquímicos, e foi desenvolvido pelo MARETEC (Marine and Environmental Technology 

Research Center) do Instituto Superior Técnico pertencente à Universidade Técnica de Lisboa. O 

modelo teve origem por volta de 1985, passando desde então por atualizações e desenvolvimentos 

constantes devido ao seu uso em diferentes projetos científicos e de engenharia. Inicialmente, o 

MOHID era um modelo hidrodinâmico bidimensional chamado de MOHID2D (Neves, 1985), onde 

a solução numérica era obtida por diferenças finitas. Nos anos seguintes foi incluído um modelo de 

transporte bi-dimensional Euleriano e Lagrangiano. Em 1995, Santos introduziu o modelo 

tridimensional chamado de MOHID3D. A introdução do transporte tridimensional Euleriano e 

Lagrangiano ocorreu na versão MESHE3D (Leitão, 1996; Martins, 1999), onde foi inserido o 

modelo de qualidade de água (Miranda, 1999). O MOHID, na versão atual, apresenta melhoria na 

estruturação da programação deixando-o mais robusto e em módulos. Esses módulos calculam além 

dos fluxos; a qualidade da água; a dispersão da pluma de poluente; e o efeito das ondas sobre o 

transporte de sedimentos.  

O SISBAHIA (Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental) é um modelo desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro dentro do Programa de Pós-Graduação da COPPE.  Desde 

1987, o modelo vem sendo atualizado constantemente com novos escopos e aperfeiçoamentos 

derivados de várias teses de mestrado e doutorado, além de projetos de pesquisa. A versão atual do 

SISBAHIA contém modelo hidrodinâmico, modelo de transporte Euleriano e Lagrangeano, modelos 

de qualidade da água e eutrofização, modelos de transporte de sedimentos e evolução morfológica 

do fundo, entre outros. O modelo SISBAHIA tem sido mais utilizado em regiões costeiras até 

porque seus aperfeiçoamentos têm sido realizados pelo AECO (Área de Engenharia Costeira e 

Oceanográfica) do Programa de Engenharia Oceânica da UFRJ.  

O RMA10 e RMA11 foram inicialmente desenvolvidos para simulações hidrodinâmicas, de 

qualidade de água e de transporte de sedimentos, servindo como apoio para a Estação Experimental 

de Recursos Hídricos do Grupo de Engenheiros dos Estados Unidos. O RMA10, usando a rotina 

hidrodinâmica, é capaz de simular a salinidade, a temperatura e o transporte de sedimentos. Além 

disso, o modelo leva em consideração a ação do vento, a tensão de cisalhamento no fundo, a força 

de Coriolis, a turbulência e a força gravitacional. O seu processamento é feito usando o método dos 

elementos finitos com possibilidade de utilizar geometrias complexas (King, 2003; Terabe et al., 

2004a e 2004b). Por outro lado, o RMA11 é um modelo de qualidade de água capaz de realizar 

simulações tridimensionais da dispersão e do transporte de substâncias dissolvidas e em suspensão.  
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O MIKE3 é um modelo hidrodinâmico tridimensional desenvolvido pelo DHI (Danish 

Hydraulic Institute) da Dinamarca; ele simula a variação do nível da água e da velocidade da 

correnteza, em resposta a uma variedade de forçantes externas e, ele pode ser aplicado em lagos, 

estuários, baías e zonas costeiras.  Os níveis de água e as correntes são resolvidos em grades de 

diferentes formatos, adaptando-se às mais variadas formas geométricas. O modelo inclui tensão de 

cisalhamento do fundo e do vento na superfície da água, força de Coriolis, momento convectivo, 

efeito da densidade, fontes e sumidouros de massa e momento, dispersão dinâmica através da 

formulação de Smagorinsky.  

O DELFT3D é um modelo hidrodinâmico tridimensional desenvolvido pelo WL DELFT 

Hydraulics na Holanda, e possui módulos de transporte de sedimentos, qualidade de água e 

morfologia em ambientes fluviais, estuarinos e costeiros. As características do módulo 

hidrodinâmico são: cisalhamento exercido pelo fluxo turbulento no fundo baseado em uma fórmula 

quadrática Chézy ou Manning; tensão do vento sobre a superfície da água modelada por uma lei de 

atrito quadrática; simulação da descarga térmica (módulo de difusão-advecção); modelo de 

turbulência para dar conta da viscosidade e difusividade turbulenta vertical baseada no conceito de 

viscosidade turbulenta com quatro opções: (1) modelo k-ε baseia-se na resolução de dois termos 

turbulentos: a energia cinética (k) e a dissipação turbulenta (ε). O primeiro representa a variância 

das flutuações de velocidade e o segundo é a taxa na qual a energia cinética é dissipada; (2) 

viscosidade turbulenta do próprio modelo; (3) kL, a viscosidade cinética turbulenta, onde k é 

calculada equação de transporte e L é o comprimento característico do número de Reynolds e é 

estimado; (4) a viscosidade turbulenta é considerada constante. As forçantes introduzidas no modelo 

são: gradientes de pressão, em termos da equação da dinâmica (fluxo de densidade); advecção-

difusão; força de Coriolis; estratificação térmica em lagos, reservatórios e mares; transporte de 

material dissolvido e de poluentes.  

O ELCOM (Hodges & Dallimore, 2001) sigla em inglês de “Estuary and Lake Computer 

Model” desenvolvido pelo CWR (Centre for Easter Resources da University of Western Australia), 

é um modelo hidrodinâmico tridimensional utilizado para previsão da distribuição de velocidades, 

temperaturas e salinidades em lagos e reservatórios estratificados sujeitos aos fatores ambientais 

externos, tais como: cisalhamento devido aos ventos, aquecimento e resfriamento da superfície de 

água. O modelo pode ser executado juntamente com o modelo CAEDYM (Romero et al., 2003) 

sigla em inglês de “Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model”, também desenvolvido 

pelo CWR, em simulações de processos biológicos e químicos. Os modelos ELCOM-CAEDYM já 

foram utilizados em vários locais como: lagos, reservatórios, estuários, costa marítima.  
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A Tabela 1 foi elaborada para apresentar um resumo das características principais dos 

modelos avaliados anteriormente com base no levantamento realizado em 2009. Hoje o ELCOM-

CAEDYM não é mais gratuito e alguns módulos do DELFT3D passaram a ser disponibilizado sem 

custo. Com base nesse levantamento, no final de 2009, o modelo implantado para a simulação do 

enchimento do reservatório de Mauá foi o ELCOM. Uma melhor descrição do modelo encontra-se a 

seguir. 

Segundo Marti et al. (2007), o ELCOM simula a estratificação e mistura vertical de 

densidade, dinâmica das vazões e ligação entre as zonas litoral e pelágica, isto é: entre interfaces de 

contorno e o centro do reservatório. O modelo resolve as equações dinâmicas de Navies-Stokes, 

com as aproximações de Boussinesq e hidrostática, e as equações de transporte para variáveis 

escalares: temperatura, salinidade e traçadores (Hodges & Dallimore, 2001; Rio, 2003).  

Para o cálculo do transporte turbulento o modelo utiliza um modelo de sub-mistura, com a 

utilização do esquema de fechamento único baseado no “TKE budget” (Marti et al., 2007). A 

evolução da superfície livre é governada pela equação da continuidade para fluídos 

incompreensíveis, integrada na coluna de água e aplicando-se a condição de contorno cinemática. 

As trocas de calor na superfície livre são realizadas através de uma rotina de transferência de calor 

na interface ar-água. A transferência de energia pela superfície livre é feita por componentes não 

penetrativos (radiações das ondas, evaporação, condução) e penetrativos (ondas curtas).  

A cada passo de tempo o modelo executa os seguintes processamentos: (i) introdução do 

aquecimento ou resfriamento na camada superficial; (ii) mistura das concentrações dos escalares 

simulados e da quantidade de movimento; (iii) introdução da energia do vento como forçante; (iv) 

solução da evolução da superfície livre e campos de velocidade; (v) difusão horizontal do momento; 

(vi) advecção dos escalares; (vii) difusão horizontal dos escalares.   

O modelo ELCOM tem a capacidade de viabilizar simulações de sistemas aquáticos em 

escalas temporais que compreendem desde horas até meses, bem como em tempo real, dependendo 

do tamanho da malha e recurso computacional disponível. É adequado para estudos comparativos 

de padrões de circulação de verão e de inverno, eventos de cheias e seca, ou dispersão de poluentes.  
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Tabela 1 – Resumo das características dos modelos hidrodinâmicos com base no levantamento feito em 2009 

Modelo ELCOM-CAEDYM DELFT3D SISBAHIA RMA 10-11 MIKE 3 MOHID  ECOMSED 

Autor 
Centre for Water 
Resource, CWR 

Austrália 

Delft Hydraulics, 
Holanda 

UFRJ COPPE, 
Brasil 

Resource 
Management 
Associates 

EUA 

Danish Hydraulic 
Institute DHI, 

Dinamarca 

Universidade 
técnica de Lisboa 

HydroQual, Inc., EUA 

web www.cwr.uwa.edu.au www.wldelft.nl www.sisbahia.coppe.ufrj.br www.rmanet.com www.dhi.dk www.mohid.com www.hydroqual.com 

Modelo de 
turbulência 

eddy-viscosity, mixed-
layer 

k-ε, ε -, AEM 
Filtragem Fechamento 

Algébrico 
Smagorinsky- 

Mellor-Yamada 2.5 
Smagorinsky, k-ε Smagorinsky Mellor-Yamada 2.5 

Qualidade da 
água 

sim sim sim sim sim sim não 

Transporte de 
sedimentos 

sim sim sim sim sim sim sim 

Simulação de 
escoamento 

crítico 
sim sim sim sim sim não sim 

Pré e pós 
processador 

sim sim não* sim sim sim não 

Sistema 
operacional 

Windows, Unix, Linux, 
Mac OSX 

Windows, Unix, 
Linux 

Windows Windows, Unix Windows, Unix Windows Windows, Unix, Linux 

Documentação boa boa boa fraca boa boa fraca 

Custo gratuito 95.00 € gratuito 
Custo de 

consultoria 
120.000 US$ gratuito gratuito 

* saída e entradas compatíveis com “Argus One”, “Grapher” e “sufer” que não são gratuitos. 
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3 - DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O local da construção da barragem da UHE de Mauá encontra-se situado na extremidade 

jusante da bacia do Alto Tibagi (Figura 1), nas coordenadas geográficas 24°03’42,22”S e 

50º42’33,40”O e na divisa entre os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba, próximo ao local 

denominado Salto Mauá. A área de contribuição ao reservatório é de 15.418 km2. O eixo do 

barramento se localiza a montante de barra do Ribeirão das Antas e o final do remanso do 

reservatório se encontra aproximadamente na face norte da área urbana da cidade de Telêmaco 

Borba. Esse barramento está sendo implantado à montante da atual UHE Presidente Vargas, 

pertencente à empresa Klabin SA. A barragem de Mauá possue uma altura de 78 metros. 

 

Figura 1 – Localização da bacia do Tibagi à montante da Usina de Mauá 

 

4 - CONDIÇÕES DE CONTORNO 

As condições iniciais e de contorno utilizados no cenário foram elaboradas com base nos 

estudos hidrometeorológicos da bacia do Tibagi e topografia do vale do rio.  

 

4.1 - Batimetria do reservatório 

O Reservatório da UHE de Mauá será formado sobre um relevo acidentado da Bacia 

Sedimentar do Paraná, uma depressão intracratônica alongada. O relevo da bacia do Rio Tibagi até 

o barramento da usina é caracterizado por uma variação topográfica acentuada. No curso natural do 

rio até o barramento (anterior ao alagamento), encontram-se diversas cachoeiras e corredeiras, 

impossibilitando a utilização de barcos para os reconhecimentos em campo.  
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Os dados topográficos do reservatório foram obtidos de um perfilamento a laser. A batimetria 

do rio Tibagi foi desprezada por não ter uma boa quantidade e qualidade e por ser muito pequena 

em relação à profundidade alcançada pelo reservatório.  

Os dados do levantamento a laser foram disponibilizados com resolução de 10 metros, sendo 

estes convertidos para uma resolução de 80 metros. Essa conversão foi realizada devido ao elevado 

tempo computacional com a utilização de malhas menores que 60 metros, inviabilizando a 

modelagem hidrodinâmica.   

A Figura 2 apresenta a região do levantamento topográfico e a área alagada na cota 635 m. 

As altitudes foram convertidas de forma que toda a batimetria fosse negativa (imposição do 

modelo), para isso valores acima da cota de 640 foram desprezados e esta foi fixada como valor 0, 

gerando assim um profundidade máxima de -72,5m. Com a nova resolução foi criada uma matriz de 

359x290 células. O valor de cada célula desta matriz é a profundidade do reservatório abaixo da 

cota 640 m, As células da matriz que correspondem a terrenos com cotas superiores a 640m têm 

valores 999, indicando região não modelada.  

 

(a)                                                                             (b)       

 

 Figura 2 – Área do reservatório da usina hidrelétrica de Mauá: (a) Levantamento topográfico a laser 
e (b) imagem de satélite GOOGLE EARTH com inserção da área de alagamento em azul. 
 

 

4.2 - Dados fluviométricos 

A Tabela 2 apresenta o código, nome, rio e início de funcionamento das cinco estações 

fluviométricas em operação utilizadas neste estudo e, a Figura 3 mostra as respectivas localizações. 

Juntamente nessa figura aparecem os pontos de monitoramento da qualidade da água que serão 

utilizados em trabalhos futuros.  
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Tabela 2 - Estações fluviométricas utilizadas 

Código Nome Rio Área (km2) Início 
64482000 Telêmaco Borba Tibagi 13.748 01/01/1980 

64482800 Recanto Beira Rio Imbauzinho 330 23/04/2009 

64483950 Fazenda Santana Barra Grande 296 23/04/2009 

64490900 Salto das Antas Ribeirão das Antas 680 30/06/2004 

64491000 Barra Ribeirão das Antas Tibagi 16.087 01/11/1941 

 

 

Figura 3 - Localização das estações fluviométricas 

 
As estações fluviométricas 64483950 e 64482800 foram instaladas recentemente, e a 

64490900 possui dados a partir de junho de 2004. Para obter as séries de dados entre 2000 e 2009, 

foi realizada uma extrapolação usando um modelo de regressão linear e dados da estação 64482000 

que possui uma série sem falhas para todo o período. A Tabela 3 mostra o resultado do ajuste das 

curvas de regressão. Após obtenção dessas séries, a série de vazão incremental no trecho do 

reservatório foi obtida pela diferença entre 64491000 e a soma das demais estações. Na estação 

64490900 foi aplicado um fator de correção de 1,05 referente à área de contribuição entre essa 

estação e a sua foz. Os resultados dessa série incremental de vazões afluentes ao reservatório foram 

divididos proporcionalmente pela área de 16 sub-bacias.  Além dessas sub-bacias, o reservatório 

recebe a contribuição de outras 3 sub-bacias, onde as séries das próprias estações (64482000, 

64482800 e 64483950) foram utilizadas. Com isso, tem-se 19 sub-bacias de contribuição ao 

reservatório conforme apresentadas na Figura 4. A sub-bacia 1 não aparece nessa figura devido a 

grande dimensão da bacia à montante da estação 64482000, mas encontra-se indicado o ponto de 

contribuição de sua vazão.  
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Tabela 3 - Modelo de regressão entre estações fluviométricas 
Parâmetros* Estação 

dependente 
y 

Estação 
independente 

x a b c d 
N R² p-value 

64482800 64482000 4.151e-2 -3.218e-5 -8.018e-9 2.683e-11 168 0.7121 < 2.2e-16 

64483950 64482000 3.910e-2 1.725e-6 -8.343e-9 1.187e-11 162 0.4577 < 2.2e-16 

64490900 64482000 3.320e-2 -2.868e-5 2.530e-8 -7.412e-12 1864 0.5677 < 2.2e-16 

* Modelo polinomial: y = a*x+b*x²+c*x³+d*x 4; Número de amostras N; Coeficiente de determinação R². 

 

 

Figura 4 - Bacias incrementais de contribuição ao reservatório de Mauá 
 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas da vazão média afluente estimada para a UHE Mauá para 

o período de 2000 a 2010, considerando  a vazão média de 30 dias, com exceção para o mês de 

dezembro que é de 35 dias. Na Tabela 5 encontram-se as estimativas do tempo de enchimento até a 

cota 635 m (2.104.6127 m³ de volume) para o reservatório de Mauá com base na vazão afluente 

estimada e na vazão defluente de 18,8 m³/s (vazão sanitária), e com os inícios nas datas 

especificadas nessa tabela. Observa-se pelos resultados apresentados nas tabelas que o menor tempo 

de enchimento, com base nos dados históricos utilizados e admitindo as datas iniciais de 

enchimento apresentadas na Tabela 5, ocorre em 27 dias (com início do enchimento no 271° dia do 

ano 2004), quando ocorre a maior vazão do período (934 m3/s). O maior tempo (276 dias) ocorre 

quando o enchimento começa no primeiro dia do ano de 2006, quando ocorre uma sucessão de 

baixas vazões culminando na maior recessão registrada de 45.6 m3/s (média para o período entre 

211° e 240° dia de 2006). A média de tempo para o enchimento é de 109 dias e a vazão média é de 

288 m3/s. 
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Tabela 4 - Vazões médias afluentes ao reservatório de Mauá em m3/s  
Vazão média de 30 dias em m3/s (Dia Juliano) 

Ano 
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 

331-
365* 

Mínimo  Máximo Média 

2000 118,78 439,81 262,10 106,47 70,36 108,26 182,53 210,83 776,22 494,00 324,61 309,12 70,36 776,22 283,59 
2001 436,42 674,28 386,91 189,45 281,18 333,31 373,35 303,86 276,59 862,86 318,08 299,91 189,45 862,86 394,68 
2002 348,22 302,23 181,69 106,84 290,85 157,85 116,32 178,77 354,90 284,77 320,06 520,90 106,84 520,90 263,62 
2003 425,54 503,52 372,42 239,41 149,83 154,51 262,82 128,31 120,41 226,92 237,34 391,93 120,41 503,52 267,75 
2004 336,70 246,97 201,82 168,35 442,62 612,23 463,56 212,36 149,04 387,99 407,51 289,16 149,04 612,23 326,53 
2005 425,95 208,39 109,49 125,51 200,58 254,61 208,53 159,21 727,29 933,60 510,98 190,02 109,49 933,60 337,85 
2006 176,17 184,53 122,76 78,90 48,40 46,82 53,02 45,66 191,95 212,94 188,64 259,82 45,66 259,82 134,14 
2007 310,92 396,70 313,74 174,71 351,73 244,20 251,59 173,76 96,21 74,88 193,16 273,02 74,88 396,70 237,89 
2008 295,71 160,37 162,86 268,66 413,35 338,77 204,39 598,88 211,41 414,28 327,92 130,41 130,41 598,88 293,92 

Mínimo  118,78 160,37 109,49 78,90 48,40 46,82 53,02 45,66 96,21 74,88 188,64 130,41 45,66 188,64 95,97 
Máximo 436,42 674,28 386,91 268,66 442,62 612,23 530,42 598,88 835,45 933,60 510,98 520,90 268,66 933,60 562,61 
Média 313,24 347,55 232,81 154,56 233,71 234,72 264,65 257,80 373,95 432,47 314,26 296,03 154,56 432,47 287,98 

* Média de 35 dias 

. 
 

Tabela 5 - Estimativas de tempo de enchimento do reservatório de Mauá em dias   
Tempo de enchimento em dias para o dia juliano de início do enchimento Ano 

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 
Mínimo  Máximo Média 

2000 106,08 129,42 181,40 166,51 138,85 110,63 83,16 58,09 33,27 57,37 78,66 68,40 33,27 181,40 100,99 
2001 49,55 41,59 91,75 94,72 83,13 70,60 78,87 69,36 46,82 27,62 84,38 79,06 27,62 94,72 68,12 
2002 102,34 120,15 157,58 164,38 142,58 127,28 112,59 99,04 87,46 72,43 61,50 59,23 59,23 164,38 108,88 
2003 54,25 54,96 111,00 137,53 166,21 152,94 144,79 140,76 117,54 100,64 76,99 69,65 54,25 166,21 110,60 
2004 109,90 115,96 93,24 73,63 47,92 47,44 94,33 98,25 83,25 68,74 72,04 73,91 47,44 115,96 81,55 
2005 125,82 150,47 151,45 136,85 127,10 105,93 83,30 60,43 37,25 26,57 66,09 270,77 26,57 270,77 111,84 
2006 276,05 270,09 271,36 250,56 227,66 204,15 178,49 162,06 132,35 114,38 105,30 87,40 87,40 276,05 189,99 
2007 72,74 88,78 92,36 111,53 92,18 164,33 166,56 160,68 147,41 130,13 114,28 119,00 72,74 166,56 121,67 
2008 119,94 105,34 92,81 78,10 71,18 78,09 64,09 63,91 78,23 83,71 108,60 107,18 63,91 119,94 87,60 

Mínimo  49,55 41,59 91,75 73,63 47,92 47,44 64,09 58,09 33,27 26,57 61,50 59,23 26,57 91,75 54,55 
Máximo 276,05 270,09 271,36 250,56 227,66 204,15 178,49 162,06 147,41 130,13 114,28 270,77 114,28 276,05 208,58 
Média 112,96 119,64 138,11 134,87 121,87 117,93 111,80 101,40 84,84 75,73 85,32 103,84 75,73 138,11 109,03 

* Valores não consideram a evaporação do reservatório durante o período de tempo, é considerada a vazão sanitária de 18.08 m³/s 
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4.3 - Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos de velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa do 

ar, radiação solar, pressão atmosférica e precipitação da estação de Telêmaco Borba (02450064) 

foram fornecidos pela COPEL e, pelo fato da estação estar próxima do local de estudo, os mesmos 

foram utilizados no modelo hidrodinâmico.  

 

5 - DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 

Em função da incerteza a respeito da vazão no período de enchimento, foram elaborados e 

simulados os diferentes cenários de enchimento usando os dados de vazões afluentes do período de 

2000 a 2010. Neste trabalho é apresentado apenas o cenário montado para o ano de 2004 com início 

do enchimento no 211º dia. Esse cenário apresenta vazões próximas da média do período analisado, 

e está apresentado neste trabalho como exemplo de um resultado obtido da implantação do modelo 

ELCOM para o caso de enchimento de um reservatório.  

A Figura 5 mostra os dados meteorológicos utilizados na simulação. 

 

 
Figura 5 – Série de dados meteorológicos de Telêmaco Borba (02450064) utilizado na simulação, 
(Unidades: velocidade e direção do vento em m/s e graus, respectivamente; temperatura e umidade 

do ar em °C e %, respectivamente; radiação em W/m²; pressão em hPa; precipitação em mm) 
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A Figura 6 mostra a série de vazão diária da estação Telêmaco Borba (sub-bacia 1), como 

exemplo de hidrograma obtida, mostrando o intervalo utilizado na simulação. 

 

 
Figura 6 – Exemplo de série de vazão diária mostrando o intervalo utilizado na simulação: estação 

Telêmaco Borba (64482000). 
 

6 - RESULTADOS 

Utilizando os dados de vazões afluentes ao reservatório de Mauá e dados meteorológicos, bem 

como os dados topográficos obtidos do perfilador a laser foi feito a simulação para o ano de 2004 

com início no dia 29 de julho. A resolução da simulação foi de 60 segundos para o intervalo 

temporal e de 80 metros para o espacial. O tempo total de simulação foi a soma do tempo de 

enchimento, 99 dias, com mais 2 meses após o enchimento. Durante o enchimento, considerou-se a 

vazão defluente do reservatório de 18,8 m³/s e após o enchimento como sendo igual à vazão 

afluente. Os intervalos de monitoramento dos dados de vazões e dados meteorológicos (diário e 15 

minutos, respectivamente) são maiores que o intervalo de processamento (60 segundos), portanto os 

mesmos foram interpolados linearmente para intervalos de 60 segundos. 

A Figura 7 mostra a temperatura e o nível da água do perfil longitudinal do reservatório ao 

longo do enchimento (2004-08-13, 2004-10-15 e 2004-11-04) e após o enchimento (2004-12-04, 

2004-12-16 e 2005-01-04), sendo a distância zero, o local da barragem; e a distância de 

aproximadamente 75.000 metros, a região norte da cidade de Telêmaco Borba. Deve-se levar em 

consideração que o início do enchimento acontece no período de inverno onde a temperatura do ar é 

mais baixa, influenciando a temperatura da água durante esse período.  

Esse comportamento é distinto dos reservatórios já formados, principalmente em reservatórios 

profundos, onde o processo da variação de entalpia é distinto. O modelo mostra que as águas nas 

partes rasas ou superficiais são mais quentes e são mais frias em locais mais profundos, durante o 

verão simulado. A Figura 8 mostra a temperatura da superfície obtida pela simulação hidrodinâmica 

para os dias 4 de novembro de 2004 (primavera) e 4 de janeiro de 2005 (verão) caracterizando a fase 
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de enchimento e após o enchimento do reservatório, respectivamente. Ainda essa figura mostra o 

esquema do croqui utilizado para apresentação dos resultados de fluxo e temperatura da água do 

reservatório. 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Temperatura e nível da água durante e após o enchimento do reservatório de Mauá 
com base nos dados hidrometeorológicos de julho/2004 a janeiro/2005 
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Figura 8 – Temperatura da água durante a fase final de enchimento (direita) e após o 

enchimento (esquerda) do reservatório de Mauá e, o esquema do croqui utilizado para apresentar os 
resultados de fluxo da água.   

 
Os resultados da intensidade e direção do fluxo e da temperatura da água próximas ao fundo e 

na superfície do reservatório são apresentados na Figura 9 e nas Figuras 10 a 13, respectivamente. A 

Figura 9 mostra o comportamento do fluxo e da temperatura da água durante e após o enchimento. 

Os resultados mostram para trecho do croqui C que a intensidade do fluxo no fundo do reservatório 

diminui significativamente à medida que o reservatório se enche, enquanto que a temperatura da 

água é fortemente influenciada pela estação do ano. Para a superfície, Figuras 10 a 13, são 

apresentadas 4 situações distintas de evolução do enchimento ao longo do tempo e essa sequência 

de imagens mostra de maneira geral a diminuição da intensidade do fluxo. Deve-se levar em conta 

que existe a variação influenciada pelas condições hidrológicas e meteorológicas na intensidade do 

fluxo e na temperatura. Em locais de estrangulamento da calha, verifica-se um aumento 

significativo na velocidade do fluxo. 

 

 
Figura 9 – Intensidade e direção do escoamento e temperatura nas proximidades do fundo do 

reservatório para a região do croqui C, a direita durante enchimento e a esquerda após o enchimento.  
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Figura 10 – Intensidade e direção do escoamento e temperatura na superfície da água (croqui A) 

durante e após o processo de enchimento do reservatório de Mauá. 
 

 
Figura 11 – Intensidade e direção do escoamento e temperatura na superfície da água (croqui B) 

durante e após o processo de enchimento do reservatório de Mauá. 
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Figura 12 – Intensidade e direção do escoamento e temperatura na superfície da água (croqui C) 

durante e após o processo de enchimento do reservatório de Mauá. 
 

 
Figura 13 – Intensidade e direção do escoamento e temperatura na superfície da água (croqui D) 

durante e após o processo de enchimento do reservatório de Mauá. 
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7 - CONCLUSÕES 

Com base nos estudos realizados e resultados obtidos conclui-se que o modelo hidrodinâmico 

ELCOM apresenta um bom desempenho e, neste estudo forneceu resultados que ajudaram a 

compreender da circulação e da temperatura da água durante e após o enchimento do reservatório. 

Os estudos mostram que os modelos hidrodinâmicos estão constantemente sendo aprimorados, 

melhorando a capacidade de processamento e a resolução de suas saídas, aliado à evolução da 

tecnologia da informática.  

A escolha do ELCOM foi por apresentar uma boa documentação e ser gratuito na época da 

escolha. A implantação do modelo foi feito usando os parâmetros básicos do próprio modelo e 

inserindo os dados hidrometeorológicos e de topografia, sem a realização da calibração. Para 

verificar o desempenho do modelo é necessário obter dados de monitoramento do escoamento, do 

nível da água e da temperatura durante e após a fase de enchimento, bem como todos os dados 

hidrometeorológicos e de operação do reservatório. Portanto, a simulação do enchimento 

apresentada aqui não representa o processo real do enchimento do reservatório de Mauá. Além de 

não ter sido calibrado, os dados de entrada do modelo foram obtidos de observações passadas, 

podendo não representar as condições hidrometeorológicas no período do enchimento.  

A importância dessa simulação reside na utilização dos seus resultados como ferramenta 

auxiliar na compreensão dos fenômenos que possam estar ocorrendo durante e após o processo de 

enchimento, tais como: identificação de locais com baixa velocidade de fluxos possibilitando uma 

maior deposição de sedimentos e matéria orgânica e verificação da variabilidade da temperatura da 

água do reservatório.  
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