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1.

INTRODUÇÃO

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Este relatório constitui um dos produtos do Contrato nº 39/ANA/2010, referente à elaboração
de “Estudos para Concepção de um Sistema de Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio
Paraíba do Sul e de um Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação dos Efeitos de
Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e Pomba e Investigações de Campo Correlatas”, adjudicado
pela Agência Nacional de Águas – ANA – à ENGECORPS – Corpo de Engenheiros Consultores
S.A., com Ordem de Serviço emitida pela ANA em 03 de janeiro de 2011.
Considerando o que determinam os Termos de Referência (TdR) que orientam o
desenvolvimento dos estudos e o que foi previsto no Relatório R01 – Detalhamento do Plano
de Trabalho –, este relatório atende ao escopo da Atividade 119 dos TdR e da Atividade 403
da Etapa 400 do referido Plano de Trabalho, apresentando o Relatório Final de Elaboração do
SISPREC – o RF01.
A Atividade 403 consiste na consolidação do SISPREC através da elaboração do Relatório RF01
– Relatório Final de Elaboração do SISPREC composto pela apresentação do sistema e da sua
documentação.
ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO

1.2

O presente relatório RF01 está estruturado nos seguintes itens, após esta Introdução:
 Capítulo 2: Estrutura do SISPREC;
 Capítulo 3: Documentação do SISPREC;
 Anexo I: MGPA 2.1 – Plano de Projeto;
 Anexo II: MESA 2.1 – Documento de Requisitos;
 Anexo III: MESA 2.2 – Especificação Suplementar;
 Anexo IV: MESA 2.3 – Caso de Uso;
 Anexo V: MESA 2.4 – Especificação de Caso de Uso


V.1 SISPREC Web – Sincronizar informações externas;



V.2 SISPREC Web – Visualizar resultados de previsão de enchentes;



V.3 SISPREC Web - Visualizar resultados de qualidade da água;



V.4 SISPREC Web - Visualizar resultados de ruptura de barragens;



V.5 SISPREC Web – Manter dados de tabelas;



V.6 SISPREC Web – Simular modelo de previsão de enchentes;
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V.7 SISPREC Model – Simular modelo de previsão de enchentes;



V.8 SISPREC Model – Sincronizar informações externas;

 Anexo VI: MESA 2.8 – Documento de Arquitetura;
 Anexo VII: MESA 3.4 – Plano de Implantação; e
 Anexo VIII: Manual do Usuário.
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2.

ESTRUTURA DO SISPREC

2.1

DEFINIÇÃO

O SISPREC constitui um sistema computacional desenvolvido para permitir o gerenciamento
de eventos hidrológicos críticos e de acidentes ambientais na bacia do rio Paraíba do Sul,
constituindo valiosa ferramenta de gestão dos recursos hídricos da bacia.
Foram incluídos nas modelagens matemáticas elaboradas o rio Paraíba do Sul e seus afluentes
Paraibuna, Pomba e Muriaé, atendendo ao Termo de Referência que orientou o
desenvolvimento dos estudos.
O SISPREC está estruturado em três grandes Subsistemas:
 Previsão de cheias na bacia do rio Paraíba do Sul;
 Simulação do rompimento de barragens, incluindo grandes reservatórios existentes e
barragens de rejeito; e
 Simulação da propagação de poluentes nos cursos d’água da bacia.
Nos itens seguintes, descreve-se a operacionalização desses três grandes módulos no âmbito
do SISPREC.
2.1.1

Previsão de Cheias

Os objetivos dos trabalhos de modelagem de cheias requerem a utilização de diferentes
modelos matemáticos, com resultados distintos e específicos para a solução do problema
analisado. Assim, as atividades de modelagem contemplaram a integração de distintos
modelos, proporcionando uma análise rápida e eficiente dos resultados gerados.
Com apoio do software HEC-HMS, a modelagem hidrológica foi desenvolvida em duas
vertentes:
 Modelo de Eventos Extremos: simulação, por eventos, das cheias extremas da bacia,
distintas nos seus diversos períodos de retorno (chuva efetiva obtida pelo método do Soil
Conservation Service);
 Modelo de Previsão de Vazões de Curto Prazo: previsão de vazões de curto prazo afluentes
aos pontos de interesse da bacia, utilizando-se simulação contínua (chuva efetiva obtida
pelo método SMA – Soil Moisture Account).
No âmbito da modelagem hidráulica, a simulação das diversas chuvas extremas resultou em
vazões afluentes a diversos pontos da bacia. Essas vazões foram utilizadas para alimentar o
modelo hidráulico (HEC-RAS), que gerou os perfis de linhas d’água ao longo dos rios
simulados. As linhas d’água foram transformadas em manchas de inundação, utilizando-se os
modelos digitais de terreno disponíveis (Missão ASTER).
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As manchas de inundação assim obtidas estão disponíveis para vazões de cheia
correspondentes a distintos períodos de retorno, possibilitando determinar os riscos a que a
população estará exposta quando da previsão da ocorrência de eventos de magnitude
semelhante.
A Figura 2.1 ilustra a interface metodológica entre os modelos utilizados.

Figura 2.1 - Interface Metodológica entre os Modelos Utilizados

Tendo em vista que o SISPREC é uma ferramenta de gestão, e que o sistema poderá ser
operado por pessoas de distintos níveis de conhecimento, foi desenvolvida uma interface
simples, prescindindo de um operador que seja, obrigatoriamente, especialista em modelagens
hidrológicas e hidráulicas.
Basicamente, o SISPREC, no âmbito da previsão de vazões de curto prazo, terá uma interface
que permitirá ao operador visualizar o que acontecerá na bacia através dos resultados dos
modelos. Estes resultados serão transformados em mapas de inundabilidade na bacia
predefinidos, que o operador poderá entender facilmente. O SISPREC também disponibilizará
os dados dos reservatórios operados pelo ONS em formatos de gráficos e os dados das estações
fluviográficas da bacia, com operação de responsabilidade da ANA, permitindo ao operador
comparar os resultados com o que está acontecendo na bacia em tempo real. Esses dados
serão implantados em um banco de dados do próprio SISPREC, que abastecerá os modelos e a
própria interface (Figura 2.2).
O SISPREC foi planejado para possibilitar o “download” dos dados que são subsídio para o
modelo de previsão de vazões de curto prazo, sendo eles, o histórico de chuvas, a vazão, os
níveis de reservatórios e a previsão de chuvas, baixados do INPE, do ONS, da NASA e do
Banco
de
Dados
de
Recursos
Hídricos
(BDRH)
disposto
no
sitio
“http://www.ana.gov.br/telemetria1ws/”.
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O SISPREC possibilita o download automático dos dados de previsão de precipitação do
CPTEC-INPE
INPE para um horizonte de três dias e de atualização
ão diária dos níveis e vazões
turbinadas e vertidas pelos reservatórios, disponibilizados pelo sítio do
d ONS, permitindo ao
usuário simular eventos diferentes alterando as operações e níveis dos reservatórios, para as
precipitações previstas.
Muitos desses dados estão em formatos não compatíveis com os softwares
software de simulação.
Entretanto, o SISPREC é equipado para transformar esses dados em formatos padrão (.DSS), e
abastecer o banco de dados, que pode ser acessado e editado. Estão também inseridos no
banco de
e dados do SISPREC os mapas referentes às simulações das manchas de inundação
para os períodos de retorno previstos.
O modelo de previsão de vazões de curto prazo é composto dos softwares
software HEC-HMS e HECResSim, que foram inseridos dentro da plataforma do SISPREC,
SISPREC, de modo que os resultados de
um software constituem os dados de entrada do outro software e vice-versa.
versa.
O operador, no seu dia a dia, não vai acessar a interface dos softwaress do modelo de previsão
de vazões, apenas a interface do SISPREC, facilitando e otimizando a operação; apenas por
ocasião de recalibrações do modelo será necessário acessar a interface desses softwares.

Figura 2.2 – Visão Geral da Operacionalização do SISPREC no Âmbito da Previsão de Vazões de Curto Prazo

Os resultados das simulações de enchentes serão apresentados na forma de gráficos, tabelas e
mapas.
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2.1.2

Simulação da Propagação de Poluentes

A modelagem matemática da qualidade da água da bacia do rio Paraíba do Sul visa avaliar o
impacto produzido pelos fenômenos de contaminação, sejam de tipo contínuo, como são os
lançamentos de águas residuárias de aglomerações urbanas ou de tipo pontual, como os
produzidos por lançamentos acidentais de substâncias tóxicas. Conhecer o impacto devido a
eventos de contaminação permitirá avaliar seus efeitos sobre pontos de captação para
abastecimento público, considerados os pontos vulneráveis da bacia do rio Paraíba do Sul.
Para cada um dos rios objeto da modelagem foram construídos dois modelos de qualidade, um
para a simulação da matéria orgânica e outro para a simulação dos poluentes microbiológicos.
Estes, por sua vez, constam de duas versões:
 Modelo para a simulação de lançamentos não conservativos de matéria orgânica (modelo
WASP – Eutro): versão para vazões em período seco (de abril a setembro) e versão para
vazões em período úmido (entre outubro e março);
 Modelo para a simulação de lançamentos de poluentes microbiológicos (modelo WASP –
Heat): versão para vazões em período seco (de abril a setembro) e versão para vazões em
período úmido (entre outubro e março).
As simulações foram realizadas para diferentes cenários, considerando diferentes fontes de
contaminação e diferentes vazões, permitindo estabelecer planos de gestão e controle para
conservação da qualidade da água ou para restabelecê-la.
Para cada rio objeto de estudo, o modelo de qualidade das águas foi calibrado e verificado,
para um regime de vazões médias características da estação seca e para um regime de vazões
médias características da estação úmida, sendo construídos, dessa forma, dois modelos.
Com os modelos de qualidade gerados, foram simulados lançamentos hipotéticos acidentais de
poluentes tóxicos localizados em cruzamentos de estrada e ferrovia com o curso d’água, ou
lançamentos procedentes do rompimento acidental das barragens de rejeito de mineração ou
de acumulação de resíduos industriais perigosos, todos eles em diferentes cenários de regime
de vazão: média de vazões em período úmido, média de vazões em período seco, regime de
vazões característico de estiagens (Q90%) e regime de vazões máximas (Q10%).
A aplicação do modelo possibilita a interpretação da distribuição espaço-temporal do impacto
na qualidade da água com relação a um poluente tóxico, em resposta a eventos críticos
pontuais, e avaliação do impacto em zonas sensíveis, como os pontos de captação de água
para abastecimento público.
Para a operacionalização da modelagem de propagação de poluentes no âmbito do SISPREC,
foi desenvolvida uma interface amigável, mediante a utilização de planilhas do Excel pelo
operador do sistema.
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O operador deve acessar no menu Programas/Modelo/Qualidade da Água como apresentado
na Figura 2.3 e fazer o download da planilha correspondente ao local do lançamento. Na
Figura 2.4 é apresentada a tela para o download das planilhas.

Figura 2.3 – Acesso às planilhas para simulação da qualidade da água

Figura 2.4 – 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.
Após esses passos iniciais, o operador deve informar ao modelo os parâmetros necessários, à
medida que vão sendo solicitados.
Feitas as simulações, na aba “Resultados”, são apresentados os dados obtidos em cada trecho
do curso d’água, que são constituídos por curvas de dispersão dos poluentes, indicando a sua
concentração máxima para cada trecho e o tempo no qual começa a ser detectada a presença
desse poluente no ponto em que se localiza uma captação para abastecimento público.
2.1.3

Simulação da Ruptura de Barragens

O objetivo principal do estudo de ruptura de barragens foi a caracterização das diferentes
hipóteses de ruptura das barragens analisadas, e os efeitos dessa ruptura, em termos da
inundação resultante, nas cidades localizadas a jusante das estruturas.
Para alcançar esse objetivo, foi empregado o modelo hidráulico (software HEC-RAS), simulando
a propagação de cheias advindas do rompimento das barragens, utilizando-se também o
módulo de geração de hidrogramas de rompimento, do mesmo software.
Os resultados obtidos são os mapas das manchas de inundação dos diferentes cenários de
ruptura, e também a caracterização dos hidrogramas (tempos de transito, vazões máximas etc.)
propagados até as cidades a jusante dos reservatórios.
O Quadro 2.1 relaciona os reservatórios estudados e o Quadro 2.2, as barragens de rejeito
simuladas.
QUADRO 2.1 – RESERVATÓRIOS ESTUDADOS
Nome reservatório

Tipo reservatório

Responsável pelo reservatório

Funil

Usina hidrelétrica

FURNAS

Jaguari

Usina hidrelétrica

CESP

Paraibuna/Paraitinga

Usina hidrelétrica

CESP

Santa Branca

Usina hidrelétrica

LIGHT

Chapéu d’Uvas

Regularização de cheias

CESAMA

Barragem Bom Jardim

Rejeito/mineração

Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda

Barragem da Pedra

Rejeito/mineração

Votorantim Metais Zinco S.A

Barragem dos Peixes

Rejeito/mineração

Votorantim Metais Zinco S.A

Elaboração ENGECORPS, 2012
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Altura
(m)

Cota na
crista da
barragem
(m)

Nível
Máximo
Normal
(m)

Volume no
Nível
Máximo
Normal
(hm³)

Volume na
crista da
barragem
(hm³)

65,76

23,0

630,0

626,5

1,93

2,77

Terra

267,86

20,0

751,0

749,5

1,49

1,77

Terra

261,00

21,5

728,5

727

0,878

0,984

Barragem

Tipologia
barragem
(m)

Comprimento
na crista da
barragem
(m)

Barragem Bom
Jardim

Terra

Barragem da
Pedra
Barragem dos
Peixes

Elaboração ENGECORPS, 2012 (com base em informações obtidas diretamente com os empreendedores)

Em síntese, o estudo da ruptura de barragens compreende o desenvolvimento de um modelo
de simulação de cheias resultantes de eventos acidentais em barragens. De forma habitual,
nesse tipo de estudos realizam-se duas análises: a primeira delas é a ruptura decorrente de
falhas estruturais, que são referenciadas como rupturas de dias secos ou “Sunny Day” ou
“Piping”. A segunda é a ruptura por galgamento, também denominada ruptura hidrológica.
Para os grandes reservatórios do rio Paraíba do Sul, realizaram-se estudos de ruptura
considerando as hipóteses de Piping, Overtopping e as combinações pertinentes, no caso de
rupturas em cascata.
Para realizar esses estudos, também se teve em conta a hipótese de que após uma ruptura por
Piping ou Overtopping na barragem de montante, a ruptura que poderia acontecer na(s)
barragem(ns) de jusante seria sempre por Overtopping. Com essa hipótese, os fenômenos de
Pipings se tornam independentes entre as diferentes barragens, resultando num total de oito
casos de estudo.
Estudou-se também a possibilidade do rompimento em cascata da barragem de Funil, no caso
do rompimento das barragens de Santa Branca ou Jaguari, Em ambos os casos não ocorre
galgamento de Funil, portanto, não há ruptura em cascata dessa barragem.
No caso das barragens de rejeito, o estudo do efeito das cheias foi realizado para diferentes
períodos de retorno, resultando num total de seis casos de ruptura por galgamento e um caso
de ruptura por falha estrutural. Para a reapresentação gráfica das manchas de inundação,
optou-se por representar os dois cenários extremos entre os sete simulados: a ruptura por falha
estrutural, que provocará menor inundação ao estar a calha do rio com baixa vazão; e a
ruptura por galgamento associada à cheia de 500 anos de período de retorno, que provocará a
maior inundação, considerando que estará escoando pela calha do rio uma grande vazão).
Para operacionalização do modelo de simulação de ruptura de barragens no âmbito do
SISPREC, o operador do sistema deverá acessar o menu Programas/Modelo/Ruptura de
Barragem, como apresentado na Figura 2.5.
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Figura 2.5 – Acesso aos resultados da simulação da Ruptura de Barragem

Os resultados das simulações para as barragens selecionadas são apresentados sob a forma de
tabelas, gráficos e, espacialmente, em mapas. O usuário pode escolher entre essas três opções
através da aba inferior, conforme apresentado na Figura 2.6.

Figura 2.6 – Barra de opções para os resultados da Ruptura de Barragem

Nas Figuras 2.7, 2.8 e 2.9 são apresentadas as telas de saída do SISPREC com os resultados
obtidos nas simulações para rompimento de barragens.

Figura 2.7 – Resultados apresentados em tabela
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Figura 2.8 – Resultados apresentados em gráficos

Figura 2.9 - Resultados espacializados em mapa
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3.

DOCUMENTAÇÃO DO SISPREC

A documentação do SISPREC, disponível nos Anexos I a VII, segue a Metodologia de
Engenharia e Fornecimento de Software (MESA) da ANA.
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