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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Apresentação do Sistema 

O SISPREC foi desenvolvido para automatizar os processos inerentes da previsão de 
inundações na bacia do rio Paraíba do Sul. O sistema é baseada em interface web simulando um 
desktop sendo as informações apresentadas em janelas na forma de tabelas, gráficos e mapas. 

As janelas são independentes, sendo possível a abertura de várias janelas 
simultaneamente. É possível iniciar um processo de simulação e visualizar os dados da simulação 
anterior simultaneamente. 

Para acessar o sistema o usuário deve entrar com o binário usuário/senha na janela inicial 
do sistema. As informações para acesso ao sistema serão fornecidas pelo administrador do 
sistema. Na Figura 1.1 é apresentada a tela de acesso ao SISPREC 

 
Figura 1.1 – Tela de acesso ao SISPREC 

 

1.2 Definições 

1.2.1 Menu 

O menu do SISPREC, localizado na parte superior esquerda da janela do aplicativo, é 
composto por dois submenus e o botão Sair.  

As informações relativas às simulações e ao modelo estão disponíveis através do 
submenu Programas e o submenu Configurações para entrar com os parâmetros de configuração 
do SISPREC 

Na Figura 1.2 é apresentado o menu principal do SISPREC e os submenus Programas, 
Configurações e Manual 
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Figura 1.2 - Menu  do SISPREC 
1.2.2 Tabelas 

As tabelas são apresentadas em janelas redimensionáveis com as mesmas características 
em todo o sistema. As tabelas podem ser divididas em quatro partes: dados, navegação, filtros e 
exportação.  

1.2.2.1 Dados 

A parte central da tabela contém as informações selecionadas. Na maioria dos casos, a 
tabela é composta por 10 linhas por página sendo possível modificar esta quantidade de linhas 
através da caixa de combinação disponível na faixa de navegação. 

Os dados podem ser ordenados por qualquer coluna disponível através das setas 
existentes no cabeçalho da coluna. 

Na Figura 1.3 é apresentada uma tabela padrão do sistema com 5 linhas por página. 
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Figura 1.3 - Tabela padrão do sistema 

1.2.2.2 Navegação 

A navegação nas tabelas é feita através da faixa de navegação existente na parte superior 
e inferior das tabelas, apresentada na Figura1.4. 

Na faixa é possível navegar entre as páginas utilizando os botões e alterar o número de 
linhas apresentadas em cada página. 

 
Figura 1.4 - Faixa de navegação das tabelas 

1.2.2.3 Filtros 

Nas tabelas é possível aplicar filtros simultaneamente em todas as colunas existentes na 
tabela. Existem dois tipos de filtros, as caixas de combinação que contém uma lista fechada de 
informações e a caixa de texto para preenchimento manual. Na caixa de combinação é possível 
também digitar a opção desejada. Na Figura 1.5 são apresentadas as duas opções de filtros 
existentes nas tabelas. 

 
Figura 1.5 - Opções de filtros nas tabelas 

1.2.2.4 Exportação 

Nas parte inferior das tabelas é possível exportar os dados filtrados na tabela em três tipos 
de arquivos: planilha Excel, arquivo CSV e arquivo XML. Na Figura 1.6 é apresentada a barra de 
opções de exportação existente em todas as tabelas.  

 
Figura 1.6 - Opções de exportação 

1.2.3 Gráficos 

As informações das simulações e dos dados de entrada estão disponíveis também na 
forma de gráficos. No SISPREC existem dois tipos de gráficos. Os gráficos com dois parâmetros 
e com um parâmetro. Na Figura 1.7 é apresentado o gráfico com dois parâmetros e na Figura 1.8 
o gráfico com um parâmetro. 
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Figura 1.7 - Gráfico com dois parâmetros 
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Figura 1.8 - Gráfico com um parâmetro 

1.2.4 Mapas 

O SISPREC dispõe de um servidor de mapas para web para apresentação dos resultados 
das simulações de inundações e das manchas de inundação da ruptura de barragens. A tela pode 
ser dividida em quatro partes. Na Figura 1.9 é apresentada a tela do mapa com os quatro 
componentes. 

1.2.4.1 Barra de Ferramentas 

No canto superior esquerdo tem-se a barra de ferramentas apresentada na Figura 1.10, 
composta pelas funções: 
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Controle de camadas 

 
Voltar para a representação anterior 

 
Impressão 

 
Voltar para a representação posterior 

 
Pan 

 
Centralizar o mapa 

 
Informação 

 
Legenda 

 
Medição 

 
Mapa 3D 

 
Aproximar 

 
Controle das Manchas por período 

 
Afastar   

 

No controle de camadas selecione as camadas para apresentação no mapa. O controle de 
camadas é separado em dois conjuntos: resultados e base. Estão disponíveis nos resultados 
cinco camadas: Mancha de Inundação, Mancha de Alerta e Mancha de Profundidade, Mancha 
TR0 e as Ortobacias. Na base existem três opções de camadas do Google, sendo apresentada 
somente uma das opções: Satélite, Híbrido e Terrain. 

A Mancha TR0 equivale à calha natural dos rios estudados sendo, portanto a 
apresentação do SISPREC quando a previsão de inundações for inferior ao TR02. 

O comando Informação apresenta os atributos das feições gráficas de todas as camadas 
interceptadas pelo ponto selecionado. As informações são apresentadas num janela.  

O Controle de Manchas trabalha em conjunto com o controle de camadas. Serão 
apresentadas as manchas de acordo com o período selecionado. O valor inicial apresentado é o 
período das 0h. O Controle das Manchas é composto por períodos de 6h contados da 0h do dia 
atual até 72h sendo, portanto a previsão para três dias. 
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Figura 1.9 - Tela de Mapa 

 
Figura 1.10 - Barra de ferramentas 

1.2.4.2 Navegação 

A navegação nos mapas é feita através da barra de navegação existente no canto superior 
esquerdo das janelas com mapas. Na Figura 1.11 é apresentada a barra de navegação padrão 
Google. Os comandos existentes são padrões para navegação em mapas na web. Para executar 
o zoom em uma área específica pressione a tecla “Shift” e selecione a área desejada para 
aproximar. 

 
Figura 1.11 - Coluna de navegação padrão Google 

Navegação 

Barra de Ferramentas 

Escala 

Mapa 
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1.2.4.3 Escala 

No canto inferior direito é apresentada a escala gráfica do mapa. 

1.2.4.4 Mapa 

O mapa apresentado corresponde às camadas selecionadas no controle de camadas e de 
acordo com o zoom escolhido. Na Figura 1.12 é apresentado o mapa com o comando informação 
selecionado. 

 
Figura 1.12 - Mapa com o comando Informação  

2 MODELO 
Os resultados do SISPREC podem ser divididos em três grupos de informações: 

• Previsão de Inundações; 

• Qualidade da Água; 

• Ruptura de Barragem. 

2.1 Previsão de Inundações 

O processo de previsão de inundações pelo SISPREC é executado automaticamente 
todos os dias no período da amanhã, após a divulgação da previsão meteorológica do CPTEC. 
Com as novas previsões de chuvas o SISPREC, atualiza automaticamente as informações dos 
reservatórios e executa a simulação do modelo hidrológico nos programas HEC-HMS e HEC-
ResSim. 

O modelo hidrológico fornece as vazões nos rios modelados que são comparadas com as 
vazões correspondentes a períodos de retorno pré-estabelecidos. O SISPREC monta as manchas 
de inundação, alerta e profundidade para períodos de 6h durante 3 dias.  
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Na Figura 2.1 é apresentada a tela para acesso ao módulo de previsão de inundações do 
SISPREC. 

 
Figura 2.1 - Módulo de Previsão de Inundações 

2.1.1 Configuração 

Na tela de configuração são apresentadas as estruturas hidráulicas com os respectivos 
parâmetros utilizados no modelo. Os parâmetros são obtidos automaticamente pelo SISPREC 
através dos “Web Services” da ANA e do ONS. O usuário pode alterar estes valores afim de 
simular novos cenários no modelo. Com a alteração dos parâmetros, os valores oficiais serão 
perdidos e só estarão disponíveis novamente após a sincronização com os “Web Services”, 
portanto é altamente recomendável anotar os valores oficiais para possível retorno das 
informações iniciais. 

O SISPREC atualiza os parâmetros das estruturas hidráulicas todos os dias no período da 
manhã, desde que os serviços na internet estejam disponíveis. 

O SISPREC considera como padrão o bombeamento de 40m³/s com utilização de apenas 
uma bomba, sendo necessário o operador verificar o número de bombas em operação quando da 
realização da previsão. Em Vigário existem 4 bombas com 47,2m³/s de capacidade máxima cada 
uma. O operador deverá verificar quando da previsão o número de bombas disponíveis. O 
SISPREC considera como padrão a disponibilidade de 4 bombas. 

Na Figura 2.2 é apresentada a tela de configuração das estruturas hidráulicas do 
SISPREC. 
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Figura 2.2 - Tela de configuração das estruturas hidráulicas  

2.1.2 Simulação 

Na tela de simulação é possível executar nova simulação e verificar o status das 
atualizações executadas no período da manhã, conforme apresentada na Figura 2.3. A simulação 
demora aproximadamente 30 minutos. 
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Figura 2.3 - Tela de simulação 

2.1.3 Resultados 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas, gráficos e mapas, conforme 
apresentado nas Figuras 2.4 a 2.6. Na Figura 2.4 é possível realizar o filtro por cidade e através 
dos dados exportados criar boletins customizáveis para as cidades. 

Apesar da apresentação dos resultados no mapa ser mais impactante, a tabela apresenta 
um conjunto de informações de maneira mais objetiva para todos os períodos simulados, com 
isso é possível filtrar ou ordenar os resultados nas tabelas afim de apresentar somente as 
situações mais críticas. 

No modelo foram realizadas simulações a cada hora sendo apresentadas as previsões em 
intervalo de 6h. A primeira previsão (0h) corresponde a zero hora do dia atual e a última previsão 
(72h) da meia-noite do terceiro dia. As precipitações previstas são apresentadas no mapa em 
intervalos de 6h e as precipitações observadas acumuladas do dia anterior. 

O SISPREC monta as camadas com as manchas de acordo com a vazão obtida em cada 
nó do modelo, sendo três camadas de resultados para cada período de previsão:  

• Manchas de Inundação 

• Manchas de Alerta 

• Manchas de Profundidade 
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Figura 2.4 - Tabelas de Resultados da Previsão de Inundações – Resultados por Nós e Resultados por 
Sub-bacias 
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Figura 2.5 - Gráfico de Resultados da Previsão de Inundações 

 
Figura 2.6 - Mapa de Resultados da Previsão de Inundações 



 
Manual do Usuário - SISPREC                                                        

 17 de 44 
 

Para dar agilidade e uma maior rapidez no processo de simulação foram realizadas pré-
rodadas com chuvas associadas a períodos de retorno conhecidos, objetivando criar manchas de 
inundações. O modelo SISPREC realiza as interações com a chuva prevista, obtendo as vazões 
previstas e estas são associadas às vazões obtidas com os períodos de retorno definidos sendo 
assim associadas às manchas de inundação, portanto para o SISPREC a indicação TR00 
apresenta valores de vazões inferiores a vazões para aquele trecho com recorrência de 2 anos. 

A tabela de resultados por nós do modelo (Aba Dados) é composta pelos campos: 

� Sub-bacia: Nome da sub-bacia; 

� Nós: Nome do nó corresponde ao modelo hidrológico; 

� Cidade: Cidade associada ao nó do modelo; 

� Data: Período da informação apresentada; 

� Qmáx (m³/s): Vazão máxima prevista para o nó do modelo para um determinado período; 

� Período: Período de retorno que a vazão Qmáx mais se aproxima; 

� Hora: Tempo em horas de previsão a partir da data de cálculo; 

� Nível Máximo (m): Nível máximo atingido para a cheia com o período de recorrência 
associado, este nível é em relação as vazões de período de retorno conhecidos; 

� Latitude: Coordenadas de latitude; 

� Longitude: Coordenadas de longitude. 

A tabela de resultados por sub-bacias (Aba Sub-bacia) é composta pelos campos: 

� Sub-bacia: Nome da sub-bacia; 

� Data: Período da informação apresentada; 

� Qmáx (m³/s): Vazão máxima prevista para a sub-bacia para um determinado período; 

� Hora: Tempo em horas de previsão a partir da data de cálculo. 

 

2.2 Qualidade da Água 

Para a operacionalização da modelagem de propagação de poluentes no âmbito do 
SISPREC, o operador do sistema deve acessar no menu Programas/Modelo/Qualidade da Água 
como apresentado na Figura 2.7 e fazer o download da planilha correspondente ao local do 
lançamento. Na Figura 2.8 é apresentada a tela para o download das planilhas. 
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Figura 2.7 - Acesso às planilhas para simulação da qualidade da água 

 
Figura 2.8 - Tela para download da planilha de simulação da qualidade da água 
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Após a abertura da planilha, permitir a execução de macros no Excel selecionando o botão 
Opções, conforme apresentado na Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 - Acesso a tela de liberação para execução de macros no Excel. 

 

Selecionar a opção Habilitar este conteúdo na tela de Opções de Segurança do Microsoft 
Office conforme apresentado na Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 - Liberação de execução de macros no Excel. 

 

Todos os arquivos, no seu estado inicial, contêm 9 abas, conforme a Figura 2.11. As abas 
são: 

• Inicial 

• Resumo 

• Gráfico 

• Resultados 

• Modelo 

• Parametros 
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• TRAMO_INICIAL 

• TRAMO_AFLUENTE 

• TRAMO_PRINCIPAL 

 
Figura 2.11 - Abas das planilhas 

 

A aba Inicial é dividida em quatro seções: 

Seção 1 – Modelo simplificado do curso d’água 

Localizada na parte superior da aba apresenta o modelo completo do curso d’água. O 
modelo é composto pelos trechos, afluentes e as captações. As informações de cada elemento 
estão armazenadas na aba Modelo. 

De acordo com a localização do vertido o programa monta o novo modelo criando novas 
abas para cada tramo. 

 
Figura 2.12 - Seção 1 da aba Inicial relativa ao modelo do curso d’água 

 

Seção 2 – Dados de Entrada 

Esta seção contém quatro grupos de entrada de dados. As informações fornecidas pelo 
operador são inseridas somente nas células com fundo em amarelo. Os quatro grupos são:  

• Grupo 1 – Lançamento 

Neste grupo são informados os dados relativos ao lançamento do poluente como: 

− Tempo - tempo de lançamento em segundos. 

− Carga - quantidade de poluente vertida em kg. 

− Distância da nascente - local de lançamento expresso em metros a partir da nascente 
ou do início do modelo para os modelos do Paraíba Médio e Baixo. 

− Data do lançamento – dia do lançamento. 

− Período – nesta célula é selecionado o período da vazão que será utilizado na 
simulação do acidente. Existem quatro opções de período: Seco, Úmido, Q10% e 
Q90%, exceto na planilha do rio Carangola que só estão disponíveis os períodos Seco 
e Úmido. 
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− Contaminante -  nesta célula é especificado o grupo do contaminante, através do 
grupo o sistema preenche o tipo do contaminante e os parâmetros necessários no 
Grupo 2 da Dispersão e Degradação. 

Com o botão Determinar Trecho o programa identifica qual o trecho no qual o lançamento 
ocorreu,calcula o comprimento do tramo inicial do modelo montado. 

 
Figura 2.13 - Grupo 1 – Lançamento 

 

• Grupo 2 – Dispersão e Degradação 

Neste grupo as informações são preenchidas pelo sistema de acordo com a célula 
Contaminante do Grupo 1. 

 

 
Figura 2.14 - Grupo 2 – Dispersão e Degradação 

 

• Grupo 3 – Parâmetros Simulação 

Parâmetro utilizado na definição dos pontos de inflexão nas curvas de dispersão para a 
simulação dos trechos. O valor fornecido será aplicado ao valor máximo de concentração e 
comparado com os pontos anterior e posterior. De acordo com a comparação o ponto pode ser 
classificado em ponto normal da curva, ponto de inflexão do trecho inicial ou ponto de inflexão do 
trecho final da curva. 

 
Figura 2.15 - Parâmetro limite da simulação 

 

• Grupo 4 – Divisão Gráfico 

Neste grupo são definidas as divisões utilizadas para o cálculo da área do gráfico de 
dispersão através de análise numérica. Para o cálculo do modelo o gráfico da curva de dispersão 
foi dividido em 6 partes e a divisão ajustada para calcular a integral da curva de dispersão 
numericamente. 
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Figura 2.16 - Parâmetros utilizados para o cálculo da área do gráfico 

 

Seção 3 – Dados do Modelo para Simulação 

Nesta seção são apresentadas informações sobre o número de trechos no modelo 
completo e no modelo do acidente. 

O botão Montar Modelo prepara e executa o modelo de acordo com os dados fornecidos 
na seção 1 da planilha. A macro cria novas abas e apresenta os resultados da simulação na aba 
Resumo, Gráfico e Resultados. Sempre que houver alteração nos parâmetros do Grupo 1 o botão 
Montar Modelo deve ser utilizado para atualizar as informações das planilhas auxiliares. 

 
Figura 2.17 - Dados do Modelo para processamento da simulação 

 

Seção 4 – Croquis 

Nesta seção é apresentado o croquis para facilitar na localização do local do acidente. 

 

Figura 2.18 – Croquis para localização do acidente 



 
Manual do Usuário - SISPREC                                                        

 23 de 44 
 

 

Na aba Resumo é apresentada uma tabela dos resultados obtidos, conforme apresentado 
na Figura 2.19. 

Na aba Gráfico são apresentadas as curvas de dispersão dos trechos com o tempo de 
concentração máxima para cada trecho. Na Figura 2.20 apresenta-se o gráfico com as curvas de 
dispersão para todos os trechos, para visualizar a curva de um determinado trecho selecione na 
caixa de opções o trecho desejado e aperte o botão Ok. 

 
Figura 2.19 - Resumo dos resultados 

 

 
Figura 2.20 - Curvas de dispersão  
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As abas Modelo, Parametros TRAMO_INICIAL, TRAMO_AFLUENTE e 
TRAMO_PRINCIPAL são utilizadas pela macro e não devem ser alteradas pelo usuário. 

A macro cria novas abas de acordo com o número de trechos do modelo, estas abas 
também são utilizadas pela simulação e não devem ser alteradas pelo usuário. 

2.3 Ruptura de Barragens 

Para operacionalização do modelo de simulação de ruptura de barragens no âmbito do 
SISPREC, o operador do sistema deverá acessar no menu Programas/Modelo/Ruptura de 
Barragem como apresentado na Figura 2.21. 

 
Figura 2.21 - Acesso aos resultados da simulação da Ruptura de Barragem 

 

Os resultados das simulações para as barragens selecionadas são apresentados na forma 
de tabelas, gráficos e espacialmente no mapa. O usuário pode escolher entre as três opções 
através da aba inferior, conforme apresentado na Figura 2.22. 

 
Figura 2.22 - Barra de opções para os resultados da Ruptura de Barragem 

 
Nas Figuras 2.23, 2.24 e 2.25 são apresentadas as telas com os resultados obtidos nas 

simulações para rompimento de barragens. 

 
Figura 2.23 - Resultados apresentados em tabela 
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Figura 2.24 - Resultados apresentados em gráficos 

 

 
Figura 2.25 - Resultados  espacializados no mapa 
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A tabela representada na figura 2.23 apresenta as informações relevantes no módulo de 
ruptura de barragem sendo: 

� Barragem: Nome da barragem estuda; 

� Causa da Ruptura: Tipo de ruptura utilizada na simulação sendo por galgamento ou falha 
estrutural; 

� Trecho: Região ou cidade onde está associada às informações referente ao rompimento; 

� Vazão Máxima (m³/s): Vazão máxima obtida do hidrograma de rompimento considerando 
as o tipo de falha da barragem; 

� Tempo de Chegada da Vazão Máxima (horas): é o tempo a partir do rompimento da 
barragem até a vazão máxima chegar no trecho de interesse; 

� Tempo de Chegada do Hidrograma (horas): é o tempo a partir do rompimento da 
barragem até o início da variação da vazão para um determinado trecho; 

� Distância em relação ao inicio do trecho (km): corresponde a distância da barragem até ao 
trecho requisitado; 

� Vazão de 2 anos de Período de Retorno (m³/s): corresponde a vazão de uma cheia natural 
para o período de recorrência de 2 anos; 

� Vazão Período Anos TR (m³/s): corresponde a vazão de rompimento da barragem num 
trecho para um rompimento causado por uma cheia de “T” (causa de ruptura) anos; 

� Vazão 500 anos de Período de Retorno (m³/s): corresponde a vazão de cheia natural para 
um período de recorrência de 500 anos. 

 

3 SIG 
O Módulo SIG corresponde a utilização do servidor de mapas do SISPREC e outras fontes 

de informações disponíveis através de servidores WMS ou WFS. 

O visualizador de mapas é uma versão simplificada da tela Editor de Mapa aonde as 
camadas disponíveis estão fixas, na tela Editor de Mapa é possível selecionar outras camadas 
provenientes do SISPREC ou de outros servidores. Na Figura 3.1 é apresentada a tela do Editor 
de Mapa. A tela contém a barra de ferramentas padrão dos mapas e a barra para alteração das 
camadas, conforme apresentado na Figura 3.2. 
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Figura 3.1 - Editor de Mapa 

 

 
Figura 3.2 - Barra de ferramentas para  controle de camadas 

 

Através da barra de controle é possível acrescentar ou eliminar camadas no mapa. O 
controle de camadas é feito através da tela apresentada na Figura 3.3 

 
Figura 3.3 - Controle de Camadas 

4 RELATÓRIOS 
Estão disponíveis no sistema duas telas com os dados obtidos automaticamente pelo 

SISPREC junto ao ONS e a ANA para os Reservatórios e Estações Telemétricas. As informações 
são apresentadas na forma de tabelas e gráficos.  
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4.1 Históricos dos Reservatórios 

Nesta tela estão disponíveis os dados dos históricos dos reservatórios, como por exemplo: 
afluência, defluência, nível de montante, vazão turbinada, vazão de evaporação, vazão vertida, 
vazão natural, vazão artificial, vazão incremental, volume recomendado e volume útil. Na Figura 
4.1 é apresentada a tabela com os dados dos reservatórios. 

 
Figura 4.1 - Tabela de Históricos dos Reservatórios 

 

Os gráficos podem ser realizados com as seguintes variáveis: defluência, nível de 
montante, vazão turbinada, vazão artificial e vazão vertida. Na Figura 4.2 é apresentado o gráfico 
do reservatório.  

 
Figura 4.2 - Gráfico dos Reservatórios 

4.2 Estações Telemétricas 

Nesta tela estão as informações das estações telemétricas com as seguintes variáveis: 
vazão, nível e precipitação. Na Figura 4.3 é apresentada a tabela com as informações 
hidrometeorológicos e na Figura 4.4 o gráfico das estações telemétricas. 
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Figura 4.3 - Tabela das estações telemétricas 

 
Figura 4.4 - Gráfico das estações telemétricas 




