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CÁLCULO DE VELOCIDADES EM PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO 

COM O MÉTODO DA DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL 

 

Adolfo O. N. Villanueva1 

 

 

Resumo - Este trabalho apresenta a aplicação do método da distribuição lateral (MDT) 

para a análise das velocidades nas planícies de inundação do rio Uruguai, na seção da 

travessia desse rio pela Interconexão Brasil - Argentina da LT 500 kV Rincón-Garabi-Ita. 

Para tal fim foram calculadas com o MDT as distribuições de velocidades médias na 

vertical, ao longo da seção transversal, no leito principal do rio e em suas planícies de 

inundação. Os parâmetros do método (rugosidades do leito principal e das planícies de 

inundação) foram calibrados comparando a curva chave obtida a partir do MDT, com 

uma já existente, gerada por um modelo hidrodinâmico calibrado para o mesmo trecho do 

rio, no estudo do projeto da barragem de Garabí. Os resultados desse modelo 

hidrodinâmico serviram também para estimar as declividades longitudinais da linha de 

água, que é uma das informações requeridas pelo modelo. 

 

 

Abstract - This paper presents the use of the lateral distribution method (LDM) in a 

study of floodplain velocities of the Uruguay river, in a section where a power line 

crosses the river. The transversal distribution of depth mean velocities was calculated 

using the LDM, for both the main channel and the floodplains. The parameters of the 

LDM (roughness of the main channel and the floodplains), were calibrated comparing the 

stage discharge curve computed with the LDM and the curve obtained in the calibration 

of a hydrodynamic model. That calibration, for the same river reach under study, was part 

of the project studies of the Garabí dam. The results of the hydrodynamic model also 

provided estimations of the stream-wise water slope, which is one of the data required by 

the model.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho apresenta a aplicação do método da distribuição lateral (MDT, Villanueva, 

1997) para a análise das velocidades nas planícies de inundação do rio Uruguai, na seção 

da travessia desse rio pela Interconexão Brasil - Argentina da LT 500 kV Rincón-Garabi-

Ita. Para tal fim foram calculadas as distribuições de velocidades médias na vertical, ao 

longo da seção transversal, no leito principal do rio e em suas planícies de inundação. 

  

Descrição do problema 

 

A LT 500 kV Rincón-Garabi-Ita atravessa o rio Uruguai em uma seção situada 10,5 km a 

jusante da cidade de Garruchos (Brasil), e a 3000 m a jusante da localização do projeto da 

hidroelétrica Garabi. O leito principal do rio tem, aproximadamente, 650 m de largura. 

Para a travessia a linha é sustentada por duas torres, a do lado argentino situada a 150 m 

da margem de rio (cota 64,73), e a do lado brasileiro a 60 m da margem (cota 64,64). 

Ambas, portanto, dentro da planície de inundação do rio Uruguai, cuja enchente de 

projeto nessa região atinge uma cota de 76,85 m (projeto Garabi). Isso significa que 

quando acontecerem enchentes extraordinárias, a profundidade da água será de vários 

metros, da ordem de 12 m no caso da enchente máxima citada. As torres devem ter 

condições estruturais de suportar os efeitos da velocidade da água, e este trabalho teve 

por objetivo fornecer os valores dessas velocidades. 

 

Características da região do estudo 

 

O trecho de rio em estudo é um estirão entre duas curvas, que apresenta características 

bem diferentes nas duas margens. Na margem argentina a planície de inundação esta 

coberta de mato na maior parte de sua extensão. As árvores desse mato tem uma altura da 

ordem de 6 m, e a parte baixa do mesmo é formada por vegetação arbustiva bastante 

densa. Na figura 1 é apresentada uma fotografia tirada no interior do mato. 

 

  Do lado brasileiro a situação é bem diferente, a planície é aberta, com predominância de 

vegetação de baixo porte, e grupos isolados de árvores. A fotografia da figura 2 mostra 

essa situação. 
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Figura 1: Vegetação típica da margem argentina. 

 

 
 

Figura 2: Vegetação típica da margem brasileira. 
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METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS VELOCIDADES MÉDIAS NA 

VERTICAL 

 

O método utilizado foi o da distribuição transversal (Villanueva, 1997, Knight e Shiono, 

1990), que calcula a distribuição transversal da velocidade média na vertical, no canal 

principal e na planície de inundação, e por integração dessas velocidades, as vazões no 

canal principal e nas planícies. Está baseado na equação transversal de quantidade de 

movimento em uma seção transversal, em regime permanente. O método já tem sido 

utilizado para a análise do escoamento em rios com planícies de inundação (e. g. Tucci e 

Villanueva, “Controle de enchentes de União da Vitoria e Porto União”, 1997) 

 

A metodologia leva em consideração o efeito sobre o escoamento produzido pela 

interação entre o canal principal (velocidades maiores) e a planície de inundação 

(velocidades menores). Esta interação acontece na forma de turbulência e de fluxos 

secundários, causando uma transferência de quantidade de movimento entre o canal 

principal e a planície. Os fundamentos do método podem ser vistos em Villanueva 

(1997), e aqui é feita uma breve descrição da metodologia de aplicação do mesmo. 

 

A equação utilizada pelo método é: 

 

gHS
f
Bu u

y

f
H u

u

yx − +


















 =

8 8
0

1 2
2








/

 (1) 

 

onde: y = direção transversal ao escoamento; u = velocidade média na vertical; 

g = aceleração da gravidade, H = tirante local, Sx  = declividade no sentido do 

escoamento, f = coeficiente de Darcy-Weisbach, que pode ser estimado a partir do n de 

Manning pela relação f gn H= 8 2 1 3/
; B = fator de correção do termo de atrito em 

função das declividades longitudinal e transversal, definido como B= ( )1 2 2
1 2

+ +S Sx y

/
, 

sendo Sy  a declividade do fundo no sentido transversal ao escoamento. 

 

O terceiro termo da equação representa a tensão lateral de cisalhamento, formulada 

segundo o conceito de viscosidade turbulenta, estimada pelo modelo mais simples 

t= U H , onde  é a viscosidade turbulenta adimensional e U=(b /)1/2  é a 

velocidade de cisalhamento. 

 

O modelo tem dois parâmetros, a rugosidade e a viscosidade turbulenta. A rugosidade  

pode ser estimada a partir do n de Manning, em relação ao qual existe abundante 
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literatura em relação a valores de rugosidade de canais, tanto naturais quanto artificiais 

(e.g. Chow, 1959), o que facilita a definição dos valores, especialmente para a planície de 

inundação, principal objeto deste estudo. Para a adoção do coeficiente adimensional de 

viscosidade turbulenta, em geral os valores citados na literatura estão na faixa 0,160,08. 

Cabe destacar que a influencia deste parâmetro é muito menor que a da rugosidade. 

 

Solução da equação 

 

A equação apresentada acima é resolvida de forma numérica, utilizando um esquema de 

diferenças finitas, para o que a seção transversal é representada, como mostrado na figura 

3, mediante uma série de verticais ao longo da mesma, e para cada uma delas pontos é 

obtida a velocidade média na vertical. O esquema numérico adotado usa 3 pontos: i-1, i e 

i+1. 

 

 
Figura 3: Discretização da seção transversal. 

 

O resultado de aplicar esta discretização, para cada uma das verticais i com que é 

representada a seção transversal, é um sistema de equações não lineares com os ui 

(velocidades médias na vertical) como incógnitas. Nos extremos da seção é imposto 

ui = um = 0 como condição de contorno. Para resolver o sistema de equações é utilizado o 

método iterativo de Newton-Raphson. O valor inicial dos ui  para o processo iterativo é 

calculado como ( )u H n Si i i x=
2 3/

. As iterações são interrompidas quando o 

incremento de u, entre o resultado de duas iterações sucessivas, é menor que um 

determinado valor, geralmente fixado em 1%. 

 

 

Calibração do modelo 

 

O procedimento de calibração é desenvolvido ajustando os valores dos parâmetros (n de 

Manning, neste caso), e comparando os resultados do modelo com valores observados. O 

ideal seria dispor de medições de velocidades em varias verticais, no leito principal e nas 

planícies de inundação. Essa situação é rara, mas é possível utilizar outros procedimentos 

de calibração, em função das informações existentes.  
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No caso deste estudo, os dados disponíveis eram curvas chave para seções do trecho de 

análise, mas sem valores de distribuição de velocidades ou vazões no leito principal e/ou 

nas planícies de inundação. 

 

O procedimento de calibração a aplicar em casos como este consiste em fazer primeiro 

uma calibração para níveis menores que o de extravasamento, para ajustar a rugosidade 

da calha do rio, obtendo assim um ponto de partida para a calibração da distribuição de 

velocidades nas planícies de inundação. Uma vez executada a calibração das rugosidades 

da calha do rio é iniciado o processo para as planícies de inundação. Nesta etapa é 

possível aproveitar as informações disponíveis sobre as características físicas e 

hidráulicas das planícies, para, pelo menos, obter subsidios sobre a relação entre as 

rugosidades das margens, e. g. qual delas deve ser maior, e aproximadamente quanto. 

 

No caso de não se dispor de valores observados de vazão para situações de 

extravazamento, o método funcionaria como uma extrapolação da curva chave, com a 

vantagem de que neste casso não seria necessário inferir o comportamento do escoamento 

só a partir dos dados da calha. Nessa situação, que favorece o aparecimento de erros, pela 

grande diferença que pode existir entre os escoamentos dentro e fora da calha, é possível 

aproveitar todas as informações sobre as características da seção e de suas planícies de 

inundação.   

 

APLICAÇÃO DO MODELO 

 

As informações utilizadas para a calibração neste casso foram extraídas do estudo:  

“Verificação e extrapolação das curvas chave do rio Uruguai desde Garabi até Barra do 

Bugre”, A&E-Eletrobras, 1986, executado para o projeto da barragem de Garabí e 

complementadas com uma batimetria na seção da travessia.  

 

O estudo citado acima consistiu na consolidação das curvas chaves das seções a montante 

e jusante de Garabi, com base em medições de vazão em várias seções e em curvas chave 

já existentes no trecho. Com os dados existentes foi ajustado um modelo hidrodinâmico 

sobre um trecho de 185 km de comprimento (40 km a jusante e 145 a montante de 

Garabi), e com o modelo satisfatoriamente ajustado foram geradas curvas cota-vazão para 

todas as seções de interesse.   

 

Uma das seções utilizadas no mencionado estudo, a LE-4, está situada 500 m a jusante da 

seção da travessia, e seu leito e planícies apresentam as mesmas características que a 

seção de interesse, pelo que sua curva chave foi utilizada no processo de calibração.  

 

O fato de dispor das curvas chave de várias seções permitiu estimar a declividade da 

linha de água, que é um dos valores requeridos pelo método da distribuição transversal. 
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Isto foi feito a partir dos valores de cota, para a mesma vazão, nas seções LE-3 e LE-4 

(montante e jusante da seção de interesse). A análise das curvas chave dessas seções 

mostrou que os valores de declividade se mantinham praticamente constantes para os 

diferentes níveis de enchente, o que levou a adotar um valor de 11,7 cm/km para todas as 

simulações. 

 

O procedimento de calibração foi dividido em duas etapas, conforme sugerido no item 

anterior. Na primeira delas trabalhou-se ajustando as rugosidades do leito principal, com 

especial cuidado para as das cotas próximas do nível de extravasamento (~ 67 m). Isso 

porque elas servem como base para o ajuste da rugosidade a ser utilizada no leito 

principal para níveis superiores ao de extravasamento, e as velocidades nessa situação são 

o objeto específico deste estudo. O ajuste obtido foi bom, e pode ser conferido na figura 

6, que mostra as curvas chave do projeto Garabi e a obtida neste estudo. Como controle 

adicional, foi verificado que os valores de rugosidade obtidos (ver tabela 1) se encontram 

dentro dos valores recomendados pela literatura, para esse tipo de curso de água.  

 

Uma vez calibrado o modelo para o leito principal, foi realizada a calibração para os 

níveis superiores, para o que era necessário estimar os coeficientes de rugosidade das 

planícies de inundação 

 

Tabela 1: Rugosidades finais do leito principal 

cota (m) rugosidade 

(Manning) 

52,00 0,0360 

55,00 0,0360 

59,00 0,0360 

65,50 0,0340 

67,00 0,0340 

70,00 0,0345 

74,00 0,0350 

80,00 0,0330 

 

 

Nas figuras 1 e 2 foram apresentadas fotos representativas das características das 

planícies de inundação de ambas margens. A planície do lado argentino esta coberta com 

mato, o que representa uma forte obstrução ao escoamento. Isso acontece não só quando 

o nível da água está por baixo do topo das árvores, mas também para níveis mais altos, já 

que a parte inferior da seção de escoamento permanece obstruída, e alem disso gera 

turbulência que diminui as velocidades de escoamento na parte superior da seção.  
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Já do lado brasileiro a situação é mais favorável ao escoamento, dado que o fato da 

vegetação ser de menor porte e esparsa implica em coeficientes de rugosidade que, 

embora maiores que o do leito principal, são menores que os do lado argentino. 

 

Os resultados da calibração do modelo para as planícies de inundação confirmaram o 

comentado acima, o que pode ser visto na tabela 2, que apresenta os valores de 

rugosidade nas planícies obtidos no processo de ajuste. 

 

Os valores de rugosidade do leito principal, ligeiramente maiores depois que é 

ultrapassado o nível de extravasamento, são coerentes com os resultados de estudos (e. g. 

Ackers, 1991) sobre o escoamento em canais com planícies de inundação, que indicam 

que a interação entre os escoamentos do leito principal e das planícies resulta em uma 

certa perda de capacidade de condução de vazão no leito principal. 

 

Tabela 2: Rugosidades finais nas planícies de inundação. 

 

Margem Argentina 

 

Margem Brasileira 

cota (m) rugosidade 

(Manning) 

cota (m) rugosidade 

(Manning) 

60,00 0,3000 65,00 0,0900 

67,00 0,1700 67,00 0,0600 

70,00 0,1300 70,00 0,0600 

72,50 0,1000 72,50 0,0600 

75,00 0,0800 75,00 0,0600 

80,00 0,0800 80,00 0,0600 

 

 

Cabe destacar que os coeficientes de rugosidade das planícies, se comparados com os 

citados na literatura (e. g. Chow, 1959), ficaram em valores médios entre os 

recomendados para as características físicas das situações simulados. Isto foi 

especialmente verificado para evitar a tendência usual de cálculo, que é subestimar as 

velocidades nas planícies de inundação (Ackers, 1991). 

 

Os resultados do ajuste foram muito bons, já que o modelo conseguiu reproduzir 

adequadamente a curva chave em toda sua extensão, com um erro quadrático médio de 

3,5 %. Além disso, o procedimento de calibração por etapas minimiza os erros de 

distribuição de vazões entre o leito principal e as planícies. Na figura 4 é apresentada a 

comparação entre as curvas cota-vazão do projeto Garabi e calculada neste estudo, e é 

possível verificar a qualidade do ajuste. 
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Neste caso, os resultados finais da calibração já fornecem a informação procurada, 

porque cada vez que é executado o modelo este calcula as velocidade em todos os pontos 

da seção transversal. No item seguinte são apresentados os valores de velocidade média 

na vertical na localização das torres da travessia. 

 
Figura 4: Curva cota-vazão resultante da calibração. 

 

 

ANALISE DAS VELOCIDADES NAS PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO 

 

Na figura 5 é apresentado um exemplo do resultado fornecido pelo modelo, a distribuição 

transversal de velocidades médias na vertical, nesse caso para um nível de enchente de 77 

m. As duas linha verticais nas planícies mostram a localização das torres da travessia. 

 

 
Figura 5: Distribuição transversal de velocidades para nível de enchente=77m 
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Essa distribuição de velocidades foi calculada para níveis de enchente de até 78 m., a 

cada 0,50 m. 

 

A partir dessas distribuições de velocidades foi possível determinar as velocidades 

médias na vertical nos pontos onde estarão localizadas as torres da linha de transmissão. 

Na figura 6 são apresentados os valores de velocidade nesses pontos.  

 

A análise dos resultados mostra diferentes comportamentos para cada margem, que são 

resultado das diferentes características físicas, tanto no referente a rugosidade quanto a 

profundidades. 

 

Na margem argentina o decaimento da velocidade entre o leito principal e a planície é 

brusco, pelo efeito da mata que cobre a planície.  Além do acréscimo da rugosidade, a 

mata limita a transferencia de quantidade de movimento do leito para a planície. Mesmo 

quando o nível da água está acima do topo das árvores, a parte inferior da seção, coberta 

de mato, continua sendo uma região de escoamento com velocidades baixas, bem 

inferiores à média na vertical. Nos valores de velocidade média na vertical, para 

diferentes níveis de água, isso se reflete em taxas de aumento da velocidade com a 

profundidade menores do lado argentino do que no lado brasileiro. 

 
Figura 6: Velocidades médias na vertical na localização das torres. 

 

No lado brasileiro, como a vegetação é de menor porte e esparsa, os valores de 

velocidade são maiores, e a transição entre o leito e a planície mais gradual, já que aqui a 
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transferencia de quantidade movimento acontece com maior liberdade. As velocidade 

crescem rapidamente para os níveis muito baixos e atingem depois uma taxa de aumento 

praticamente constante. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A metodologia utilizada se mostrou adequada em termos práticos para os objetivos do 

estudo, já que sua aplicação foi simples, e não foram necessárias informações especiais, 

só os dados padrão para um estudo de velocidades (rugosidades e declividades). Alem 

disso, o método permitiu explorar melhor as informações relativas às  características 

físicas das planícies de inundação. 

 

No entanto, os dados sobre declividades de linha de água, que estavam disponíveis neste 

casso, são raros, e deveriam ser analisadas formas de trabalhar sem essa informação. Essa 

limitação se aplica a qualquer método de cálculo de velocidades. 

 

O método parece uma alternativa interessante para a extrapolação de curvas chave, 

especialmente quando é necessário extrapolar com dados da calha do rio para situações 

de extravasamento. Particularmente interessante foi a coincidência entre os valores de 

rugosidades obtidos na calibração e os citados na literatura.   
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