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Resumo - Neste artigo são avaliados os resultados obtidos com o modelo matemático HEC-RAS e 

comparados com dados de modelos físicos reduzidos existentes. A questão principal analisada é a 

elevação da lâmina d'água causada pelas confluências formadas por um canal secundário acoplado a 

um canal principal, ambos prismáticos e de seção retangular, tendo em vista as variações de regime 

de escoamento, vazões, ângulos das junções e larguras dos canais. Os testes conduzidos neste 

estudo para confluências com escoamento subcrítico mostram boa aderência entre os resultados da 

simulação do HEC-RAS e dos protótipos. As simulações realizadas pelo HEC-RAS para as 

confluências com escoamento misto apresentam resultados compatíveis com os dos protótipos para 

as lâminas d’água de jusante da confluência; entretanto, nos canais a montante desta, 

principalmente nos casos em que o canal secundário conduz vazões elevadas, as lâminas de água 

ficam superestimadas. No caso das confluências com escoamento supercrítico o programa HEC-

RAS mostra-se inadequado para simular as lâminas d’água.  

 

Abstract – The results obtained with the HEC-RAS system are evaluated and are compared with 

reduced model existing data in this article. The main question for analysis is the increase of the 

water surface caused by confluence, which is formed by a coupled secondary channel to a main 

channel, both prismatic and of rectangular section, taking into account the regimes of flow, 

discharges, channel width and angle junction. The tests conducted for confluence with subcritical 

flow show well the validity of the HEC-RAS. The simulation accomplished by HEC-RAS on 

confluences with mixed flows introduces compatible results with the ones in the prototype for 

downstream water surface profile. However, in the upstream, mostly in the case when the secondary 

channel carries greater flow, hydraulic depths are overestimated. In the confluence case with 

supercritical flow the software HEC-RAS shows inadequate to simulate the water surface profile.  
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Palavra –Chave – confluências em canais, junções em canais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As confluências são estruturas hidráulicas destinadas a receber as vazões afluentes de dois ou 

mais canais e conduzi-las para um canal de jusante. Confluências ocorrem naturalmente em 

sistemas fluviais e sistemas de canalizações artificiais. Esse último caso ocorre com freqüência em 

sistemas de esgoto, irrigação, abastecimento de água e se revestem de suma importância nos 

sistemas de drenagem. No presente trabalho, abordam-se essencialmente as confluências como 

estruturas hidráulicas de canalizações artificiais. 

As confluências produzem alterações nas condições de escoamento, e nas vizinhanças causam 

o aumento das lâminas d’água, chegando até mesmo, em algumas situações particulares, a provocar 

ondas, cujas alturas podem ultrapassar a 20 vezes a profundidade normal nestes condutos, segundo 

Schwalt (1994). Por conseguinte, trata-se de um tipo de estrutura muito importante, tanto pela 

maneira sistemática que ocorrem, quanto pelos riscos de transbordamento e inundação associados.  

Apesar dessa importância, ainda não existe uma formulação mais geral para tratar 

adequadamente todos os problemas de confluência, devido, principalmente, à diversidade das 

características geométricas das confluências e tipos de escoamento dos canais a ela conectados. A 

abordagem conceitualmente indicada tem sido o emprego de modelos reduzidos. Entretanto, há de 

se considerar para muitas aplicações práticas a necessidade de se dispor de ferramentas de 

modelagem matemática de fácil acesso e emprego, capazes de simularem sistemas de canalizações 

onde é corrente a presença de confluências e outras estruturas hidráulicas. Entre essas ferramentas, 

o modelo HEC-RAS, proposto e distribuído pelo US Army Corps of Engineers (USACE, 2001), 

tem sido muito empregado em razão de sua simplicidade e abrangência na solução de problemas na 

área de escoamentos livres. Tendo em vista essas qualidades do modelo, julgou-se útil um confronto 

entre resultados experimentais e a modelagem matemática por intermédio do HEC-RAS. A questão 

principal analisada foi a elevação da lâmina d'água causada pelas confluências, tendo em vista as 

variações de regime de escoamento, vazões, ângulos das junções e larguras dos canais.  

Apresenta-se a seguir um breve relato a respeito da hidrodinâmica dos escoamentos nas 

confluências de canais, seguido pela apresentação dos modelos experimentais que servirão de base 

para análise dos resultados do HEC-RAS. A nomenclatura utilizada neste trabalho é listada a seguir: 

 



- Símbolos: 

Fr = número de Froude 

Q = vazão 

y = altura da lâmina d’água 

U = velocidade média 

W = largura do canal 

θ = ângulo da junção 

- Índices: 

1 = canal afluente 

2 = canal principal montante 

3 = canal principal jusante 

 

HIDRODINÂMICA DAS CONFLUÊNCIA 

 

A confluência de dois escoamentos livres, de configuração semelhante à mostrada na Figura 

1, é caracterizada pelo deslocamento do escoamento principal na região CDE, gerado pela força 

específica do escoamento secundário. A conseqüência disso é a convergência das linhas de corrente 

próximo à seção DG, onde a velocidade é máxima, e formação de uma região de recirculação, 

denominada de zona de separação, onde se verificam baixas pressões e velocidades.  
 

 

Figura 1 - Esquema em planta da dinâmica do escoamento nas confluência, 

 adaptado de BEST e REID (1984). 

 

As dimensões da zona de separação são dependentes da forma da seção, do ângulo θ da 

junção e das vazões afluentes Q1 e Q2. Nas confluências onde os fundos dos canais secundários 

estão acima do canal principal, denominadas de confluências com discordâncias de fundo, não se 

verificam as zonas de separação nas regiões compreendidas entre as geratrizes inferiores dos canais 

secundários e dos principais (BIRON  et al., 1996).  
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Além das características geométricas e das vazões afluentes, outro componente muito 

importante na análise da dinâmica do escoamento na confluência é o regime de escoamento nos 

canais quanto à energia, isto é, se o escoamento é subcrítico (fluvial), ou supercrítico (torrencial). A 

Tabela 1 mostra as combinações dos regimes de escoamento encontrados nos canais ligados a este 

tipo de confluência e a influência da junção sobre estes escoamentos. 

 

Tabela1 - Classificação quanto ao regime de escoamento e a influência da junção 

Regime uniforme dos canais que 

 formam a junção Caso 

1 2 3 

Influência da junção 

1 Subcrítico Subcrítico Subcrítico Sem influência sobre o regime de escoamento 
2 Supercrítico Subcrítico Subcrítico Ressalto hidráulico no canal 1, ou na junção 
3 Subcrítico Supercrítico Subcrítico Ressalto hidráulico no canal 2, ou na junção 
4 Supercrítico Supercrítico Subcrítico Ressalto hidráulico nos canais 1 e 2 ou na junção 
5 Subcrítico Subcrítico Supercrítico Transição contínua de regime de escoamento 
6 Supercrítico Subcrítico Supercrítico Transição contínua de regime de escoamento 
7 Subcrítico Supercrítico Supercrítico Transição contínua de regime de escoamento 
8 Supercrítico Supercrítico Supercrítico Eventual influência no regime de escoamento 

 

Em condições de escoamentos totalmente subcríticos, nos canais e na confluência (caso 1), 

não se observam mudanças de regime. Constata-se, entretanto, um retardamento do escoamento, 

com o aumento da lâmina d’água, imediatamente a montante da junção.  

Nos casos 2, 3 e 4, os escoamentos de um ou ambos os canais de montante da junção são 

admitidos como torrenciais e o canal de jusante fluvial. A conseqüência disso é a ocorrência de um 

ressalto hidráulico na junção, ou logo a montante dessa, nos canais onde os escoamentos são 

supercríticos. 

Os casos 5, 6 e 7, correspondem às junções com transição de regime, isto é, sendo fluviais os 

escoamentos de um ou ambos os canais de montante e o canal de jusante torrencial, ocorre uma 

transição entre esses regimes de escoamento e a seção crítica se estabelece imediatamente a jusante 

da confluência. 

Quando o escoamento é torrencial nos três trechos de canal, como no caso 8, a confluência 

entre os dois escoamentos supercríticos de montante provoca uma perturbação que é transmitida 

para jusante na forma de ondas oblíquas. Entretanto, a confluência pode provocar localmente uma 

alteração do regime de escoamento, com o surgimento de uma seção crítica a jusante da 

confluência, de forma semelhante ao tratado nos casos 5, 6 e 7 anteriormente citados.  



A literatura técnica-científica sobre o assunto é reduzida e aborda apenas alguns casos 

específicos. Dentre esses, podem-se citar três grupos principais: 

- junções com escoamento totalmente subcrítico (caso 1), onde se destacam os estudos 

teóricos e experimentais de Taylor (1942) pelo pioneirismo, de Best e Reid (1984) e de 

Hager (1987) a respeito da zona de separação, de Biron et al. (1996) sobre o efeito da 

discordância de fundo na dinâmica dos escoamentos, além de investigações teóricas e 

experimentais das principais características dos escoamentos realizadas nos trabalhos de 

Gurram et. al. (1997) e Hsu et al. (1998); 

- junções com escoamento totalmente supercrítico (caso 8), tratadas nas pesquisas de 

Greated (1968), Hager (1989) e Schwalt (1994), tendo este último explorado de maneira 

intensa as dimensões e posições das ondas formadas nas confluências; 

- junções com transição de regime (casos 5, 6 e 7), estudadas por Ramamurthy et al. (1988) 

e Hager (1989), Christodoulou (1993) e Kumar (1993) com algumas proposições de 

modelos semi-empíricos para as lâminas de água nas confluências. 

As confluências formadas por canais com escoamentos subcríticos são os casos mais 

freqüentes nos cursos de águas naturais e, talvez por isso, têm merecido mais atenção de 

pesquisadores. Os modelos disponíveis tratam, essencialmente do aumento da lâmina d’água a 

montante da junção e das dimensões da zona de separação, fundamentados nas equações da 

quantidade de movimento, continuidade, conservação de energia e em investigações experimentais, 

a partir da hipótese de escoamento unidimensional. 

Os escoamentos supercríticos nas junções são caracterizados pela formação de ondas de 

elevada altura, geradas pela colisão dos dois escoamentos de montante. A Figura 2 mostra as ondas 

B, C e D típicas desse tipo de escoamento. A onda C tem início no canto interno da junção e pode 

ser comparada à onda decorrente de a uma brusca deflexão das paredes do canal. A onda B é 

causada pelo impacto da onda C na parede oposta ao canal secundário e a onda D, resulta da 

reflexão de B. Assim, tendo em vista o caráter essencialmente tridimensional desse tipo de 

escoamento, os modelos existentes, que melhor tratam o problema da determinação do perfil da 

lâmina d’água, são totalmente empíricos. 

As confluências com transição contínua de regime apresentam condições de escoamento 

semelhantes às das confluências com escoamento totalmente fluvial, ou seja, observa-se um 

aumento na profundidade da lâmina d’água a montante da confluência e a jusante da zona de 

separação o escoamento retorna à profundidade normal. A velocidade máxima ocorre na seção 

contraída pela zona de separação, onde, provavelmente deve ocorrer à seção crítica. Assim, os 

fundamentos teóricos e as hipóteses dos modelos são os mesmos das confluências com escoamento 



subcrítico, acrescidos da consideração do número de Froude igual à unidade na seção DG, do 

volume de controle ABCDGHA mostrado da Figura 1. 
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Figura 2 - Esquema da dinâmica do escoamento nas confluências com escoamento  

supercrítico, segundo Schwalt et Hager (1995). 

 

O MODELO MATEMÁTICO HEC-RAS 

 

O HEC-RAS (River Analysis System) é um programa desenvolvido no Hydrologic 

Engineering Center (HEC) dos US Army Corps of Engineers para análise do escoamento em canais 

naturais e artificiais e em componentes de sistemas hidráulicos, tais como pontes, vertedores, 

bueiros, defluências e confluências. A primeira versão do HEC-RAS foi apresentada em 1995 e 

desde então, o seu emprego vem se intensificando no meio técnico, acadêmico e científico, devido à 

confiabilidade dos resultados apresentados, à grande variedade de problemas hidráulicos tratados e, 

principalmente, pela facilidade de acesso a este sistema e utilização. A versão mais recente, lançada 

em janeiro de 2001, permite calcular os perfis das linhas d'água tanto para escoamentos 

permanentes, modelando regimes de escoamento subcrítico, supercrítico e misto, quanto transitórios 

em canais, neste caso, ainda restrito aos escoamentos subcríticos.  

Os modelos matemáticos propostos para o cálculo das linhas d'água em escoamento 

permanente estão fundamentados na solução da equação da energia em uma dimensão. A perda de 

carga é avaliada pela equação de Manning ao longo dos canais, e por coeficientes de contração e 

expansão que multiplicados pela variação da carga cinética, permitem considerar a perda de carga 

localizada. A equação da quantidade de movimento é utilizada nos locais onde o escoamento é 



bruscamente variado, tais como escoamento através de pontes ou confluências, com transição do 

escoamento subcrítico para supercrítico ou do supercrítico para o subcrítico (ressalto hidráulico). 

No caso das confluências, o HEC-RAS disponibiliza o cálculo do perfil da linha d'água no 

escoamento permanente, com as alternativas de utilização da equação de energia ou da quantidade 

de movimento, sendo a primeira delas mais utilizada nos escoamentos subcríticos, onde o ângulo da 

junção não tem muita importância na definição do perfil da linha d'água. O modelo contempla três 

possibilidades de regime de escoamento, quais sejam: 

– integralmente subcrítico; 

– integralmente supercrítico; 

– mistura de regimes. 

Para exemplificar o procedimento de cálculo no HEC-RAS, a Figura 3 mostra uma 

confluência entre dois canais naturais, compreendida entre as seções 1-1, 2-2 e 3-3. Quando o 

escoamento é integralmente subcrítico, o nível na seção 1-1 é calculado através do balanço de 

energia ou da quantidade de movimento na, a partir da seção 3-3. Da mesma maneira é determinado 

o nível de água na seção 2-2 , isto é, fazendo o balanço de energia ou quantidade de movimento 

entre as seções 2-2 e 3-3.   

 

Figura 3- Confluência entre dois canais naturais 

 

Nas junções com escoamento totalmente supercrítico o modelo supõe que o controle do 

escoamento esteja na seção de montante com maior força específica (seção 1-1 ou 2-2) e a partir 

desse ponto o perfil da linha d'água é calculado até a seção transversal 3-3. 

Quando existe a possibilidade de ambos os regimes de escoamento, o modelo calcula as 

lâminas d'água admitindo as duas hipóteses. Se o escoamento, durante o cálculo da hipótese de 

escoamento supercrítico, permanece como subcrítico, então o cálculo realizado para a hipótese de 

escoamento subcrítico é assumido como resposta. Caso contrário, a força específica na seção 3-3 é 

calculada supondo as duas possibilidades e adotada como solução a hipótese que proporciona maior 

força específica nesta seção. 
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ESTUDOS EXPERIMENTAIS 

 

Uma ampla revisão de literatura foi realizada objetivando selecionar um conjunto de 

experimentos mais representativos dos estudos realizados até o presente momento sobre 

escoamentos em confluências. Para fins de estudo comparativo com a modelagem computacional 

provida pelo HEC-RAS, os dados experimentais das pesquisas indicadas na Tabela 2 foram 

selecionadas para simular os três casos contemplados pelo HEC-RAS.  

 

Tabela 2 -  Pesquisas experimentais selecionadas para verificação do HEC-RAS 

Autores Casos estudados 

Hsu et al. (1998) confluências com escoamento integralmente subcrítico. 

Schwalt (1994) confluências com escoamento integralmente supercrítico 

Christodoulou (1993) confluências com mistura de regimes de escoamento 

 

Hsu et al. (1998) realizaram os experimentos com o objetivo de calibrar um modelo 

matemático unidimensional para a determinação da lâmina d’água a montante de confluências com 

escoamentos inteiramente subcríticos (0,59<Fr<0,62). Estes experimentos foram conduzidos em 

junções de 30o, 45o e 60o entre canais retangulares de mesma largura, declividades desprezíveis, 

revestidos com filme plástico para reduzir os efeitos do atrito. 

Os experimentos de Schwalt (1994) foram realizados para descrever as características e 

definir dimensões e posições das ondas C, B e D (ver Figura 2) nos escoamentos inteiramente 

supercríticos (1,5<Fr<12).  Em termos de geometria, os testes contemplaram junções de 30o e 60o, 

com dois tipos de canal secundário, sendo um de mesma largura do canal principal (500mm) e o 

outro com 60% da largura deste (300mm). Todos os canais foram construídos sobre plataforma 

horizontal, com seção retangular,  revestidos  com PVC, tendo 6 m de comprimento a jusante da 

junção. A Tabela 3 contém o programa dos experimentos de Schwalt (1994) utilizados neste  

trabalho. Entre os vários testes realizados nesta pesquisa, foram selecionadas as séries C1 e partes 

das séries M e N para que fosse possível simular no HEC-RAS as influências de alteração dos 

ângulos das junções, variação entre as larguras das seções transversais dos canais principal e 

afluente, bem como a altura da lâmina d’água dos canais a montante da confluência. 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Programa dos experimentos  de Schwalt (1994) 

              Série 
Parâmetros 

C1 M1 M2 N1 N2 
 

θθθθ    30o 30o 30o 60o 60o 
W1 500 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 
W2 500 mm 500 mm 500 mm 500mm 500mm 
y1 20 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 
y2 20 mm 20 mm 75 mm 20 mm 75 mm 

Fr1 3,3 à 10 4 à 12 6 à 12 6 à 12 8 à 10 
Fr2 3,7 à 10 3 à 12 2 à 6 6 à 12 3,5 à 6 

 

Christodoulou (1993) avaliou as condições de mudança de regime de escoamento nas 

confluências, ligadas a canais de seção retangular, considerando junções com ângulos de 17o e 90o.  

Os experimentos foram realizados em condições de escoamento levemente supercrítico no canal 

principal (1,5<Fr2<2,0), sendo este revestido internamente de argamassa de cimento e declividade 

do fundo de 0,0137 ± 0,0011. Os testes foram realizados com dois tipos de canal secundário. A 

primeira série de testes foi feita num canal também revestido internamente em concreto e 

declividade de 0,002, ligado ao canal principal segundo o ângulo de 17o, cuja concordância foi feita 

de forma arredondada pelo lado interno. Na segunda série dos testes o canal secundário foi 

construído em fibra de vidro, com declividade de 0,0024 e conectado ao canal principal segundo um 

ângulo de 90o. O escoamento do canal afluente variou entre o regime subcrítico e  supercrítico. 

Alguns experimentos, entre os quais citam-se os de Greated (1968) e de Hager (1989), não se 

prestaram à modelagem matemática com o HEC-RAS porque apresentaram valores muito baixos 

para as lâminas d’água (y <1 cm), podendo com isso ocasionarem efeitos de escala decorrentes da 

presença de forças de adesão, na modelação baseada na similaridade da lei de Froude. 

A Figura 4 e a Tabela 4 mostram um esquema e as dimensões dos canais e junções dos 

experimentos de Hsu et al. (1998), Schwalt (1994) e Christodoulou (1993). As seções 2, 5 e 8 foram 

os locais de medição do nível de água nos experimentos de Hsu et al. (1998) e de  Christodoulou 

(1993). 
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Figura 4- Dimensões das confluências (ver Tabela 4) 

 

Tabela 4 - Dimensões dos canais dos experimentos (ver Figura 4) 

Dimensões em mm 
Autor θθθθ    a b c d e f g h i w1 w2 

30o 3422 310 268 5035 310 310 300 300 5745 155 155 
45o 3535 310 155 5080 310 219 300 300 5791 155 155 Hsu et al. 
60o 3601 310 89 5100 310 179 300 300 5811 155 155 
30o  _ _ 866 _ _ 1000 0 0 6000 500 500 
30o  _ _ 520 _ _ 600 0 0 6000 300 500 Schwalt 
60o  _ _ 289 _ _ 577 0 0 6000 500 500 
17o 1200 140 409 1860 500 428 1300 3286 _ 125 510 

Christodoulou 
90o 1200 140 0 1860 500 125 1300 3286 _ 125 510 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam alguns parâmetros e variáveis de interesse avaliados nos 

experimentos de Hsu et al. (1998) e de Christodoulou (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 – Parâmetros e variáveis dos experimentos  de Hsu et al. (1998) 

Vazão  (l/s) Lâmina d’água (mm) Ângulo da 

junção Q1 Q2 Q3 y1 y2 y3 

4,41 1,82 6,23 95,70 95,40 84,30 

3,98 2,56 6,54 98,50 98,20 85,15 

3,56 3,31 6,87 100,95 100,60 87,30 

2,98 4,12 7,10 104,10 104,10 91,15 

2,18 4,62 6,80 100,80 100,20 88,75 

θ = 30o 

 

1,34 5,21 6,55 95,80 95,80 86,50 

4,41 1,89 6,30 96,60 96,10 83,50 

3,93 2,50 6,43 99,30 98,70 85,20 

3,43 3,43 6,86 102,69 101,55 87,70 

2,98 4,11 7,09 104,90 104,90 91,10 

2,16 4,73 6,89 101,80 101,10 88,90 

θ = 45o 

 

1,36 5,33 6,69 96,90 96,20 85,90 

4,25 1,85 6,10 97,80 98,30 83,60 

3,99 2,45 6,44 99,80 100,50 85,40 

3,43 3,28 6,71 102,30 102,50 87,30 

2,99 4,04 7,03 104,80 105,20 90,00 

2,17 4,60 6,77 101,50 101,60 87,80 

θ  = 60o 

 

1,40 5,19 6,59 97,00 96,94 86,38 

 



 

Tabela 6 – Parâmetros e variáveis dos experimentos  de Christodoulou (1993) 

Junção de 17o Junção de 90o 

Vazão (l/s) 
Lâmina d'água (mm) Lâmina d'água (mm) 

Q1 Q2 y1 y2 y3 y1 y2 y3 
5 20 46,0 38,0 48,0 75,3 33,5 41,0 
10 20 72,0 38,0 55,0 93,8 34,5 46,0 
15 20 95,0 37,0 62,0 107,8 34,1 51,5 
20 20 117,0 38,0 65,0 116,8 37,0 65,5 
5 30 44,0 45,0 57,0 87,3 45,0 53,7 
10 30 69,0 44,0 63,0 116,3 45,3 59,0 
15 30 95,0 45,0 70,0 124,3 47,5 61,5 
20 30 117,0 45,0 74,0 133,3 48,0 68,0 
5 40 82,0 57,0 67,0 98,8 57,0 71,0 
10 40 71,0 57,0 74,0 132,0 54,2 68,5 
15 40 95,0 57,0 80,0 150,8 53,0 72,0 
20 40 117,0 57,0 88,0 154,3 57,3 75,0 
5 50 - - - 108,8 68,0 76,0 
10 50 - - - 130,8 65,0 83,0 
15 50 - - - 166,3 71,5 85,0 
20 50 - - - 182,8 74,5 91,0 
5 60 90,0 74,0 85,0 116,8 75,0 80,5 
10 60 75,0 73,0 95,0 132,8 79,5 87,0 
15 60 93,0 74,0 102,0 172,8 78,5 95,5 
20 60 117,0 74,0 108,0 188,8 79,5 97,5 
20 60 128,0 74,0 110,0 - -  
5 70 102,0 84,0 96,0 129,6 83,5 95,0 
10 70 113,0 85,0 106,0 147,0 86,0 100,5 
15 70 99,0 84,0 111,0 188,0 88,0 105,0 
20 70 119,0 84,0 119,0 204,1 88,5 105,3 
20 70 146,0 84,0 121,0 - -  
5 80 107,0 94,0 102,0 136,5 93,0 111,0 
10 80 118,0 94,0 115,0 157,4 93,2 115,0 
15 80 161,0 94,0 125,0 201,0 97,0 113,0 
20 80 172,0 94,0 133,0 223,0 100,0 116,0 
5 90 118,0 106,0 117,0 147,3 101,5 126,0 
10 90 129,0 107,0 133,0 169,3 105,5 124,0 
15 90 171,0 106,0 136,0 205,8 105,0 125,0 
20 90 201,0 105,0 145,0 235,5 108,0 126,0 
5 100 127,0 116,0 126,0 157,5 111,5 133,0 
10 100 141,0 117,0 138,0 178,5 114,5 131,5 
15 100 179,0 114,0 141,0 215,5 116,0 134,0 
20 100 210,0 118,0 155,0 246,5 122,0 138,0 



 

CONFRONTO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SIMULADOS 

 

Os experimentos relatados no item anterior foram simulados pelo modelo matemático HEC-

RAS, admitindo-se que os experimentos fossem modelos reduzidos. Os dados utilizados nestas 

simulações atenderam ao critério de Rouse (Podalyro e Martins, 1989) para escoamento turbulento 

rugoso e assim, pode-se considerar a preponderância das forças de inércia e gravitacional sobre as 

demais e admitir apenas a igualdade dos números de Froude. A escala de semelhança geométrica 

adotada foi 1:6,31, isto é, a relação entre os comprimentos homólogos do experimento (protótipo) e 

do HEC-RAS. Consequentemente, a relação entre as vazões do protótipo e do HEC-HAS foi de 

1:100, dentro do critério de igualdade do número de Froude. 

Entre as opções de modelagem de confluências providas pelo modelo HEC-RAS foi escolhida 

a que considera a conservação da quantidade de movimento, incluídos os esforços decorrentes do 

atrito e da gravidade. Ademais, foram estabelecidas as hipóteses seguintes: 

 

- Experimento de Hsu et al.: 

- regime de escoamento subcrítico na confluência; 

- coeficiente de Manning de 0,009, para simular o revestimento com o filme plástico (Chow, 

1959); 

- escoamento normal nos canais à montante da confluência; 

- ocorrência de seção crítica a jusante da confluência. 

 

- Experimento de Shwalt: 

- regime de escoamento supercrítico na confluência; 

- altura da lâmina d'água previamente determinada à montante da junção; 

- coeficiente de Manning de 0,009, para simular o revestimento de PVC (Chow, 1959); 

 

- Experimento de Christodoulou: 

- regime de escoamento misto na confluência; 

- escoamento normal em todos os canais, com gradiente de energia de 0,0137 no canal 

principal, de 0,002 no afluente da junção de 17o e 0,0024 na junção de 90o; 

- coeficiente de Manning de 0,011 em todos os canais de concreto e de 0,009 no canal 

secundário de fibra de vidro utilizado na junção de 90o (Chow, 1959). 
 

 



 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

As Figuras 5 a 7 mostram gráficos gerados a partir dos valores das lâminas d’água nas 

confluências obtidas através do HEC-RAS e confronta-as com os dados experimentais (protótipos) 

de Hsu et al. (1998), Christodoulou (1993) e Shwalt (1994), para simularem os escoamentos 

subcríticos, mistos e supercríticos, respectivamente. 
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Figura 5  - Comparação entre o modelo HEC-RAS e os dados experimentais de Hsu et al (1998)1, 

nas confluências com escoamento subcrítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Comparação entre o modelo HEC-RAS e os dados experimentais de Christodoulou 

(1993), nas confluências com escoamentos mistos. 
 

O gráfico acima mostra os pontos correspondentes ao protótipo (y, Q), contidos na Tabela 6 

bem como as curvas envoltórias relativas à simulação com o HEC-RAS. Essas curvas envoltórias 

de máximo e mínimo representam as lâminas de água no canal secundário para as situações em que 

o canal principal transporta as vazões máxima (Q2 = 100 l/s) e mínima (Q2 = 20 l/s), 

respectivamente. A curva de envoltória máxima do canal principal montante (y2, Q2) é determinada 

                                                           
1 Para valores de lâmina d’água e vazão correspondentes ao protótipo, ver Tabela 5. 
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para o caso em que o canal secundário transporta a vazão mais elevada (Q1 = 20 l/s) e a mínima 

para Q1 = 5 l/s. A curva de y3 versus Q3 mostrou que o canal de jusante, praticamente, não foi 

afetado pela junção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Comparação entre o modelo HEC-RAS e os dados experimentais de Shwalt (1994), nas 

confluências com escoamentos supercríticos. 
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Figura 7- Comparação entre o modelo HEC-RAS e os dados experimentais de Shwalt (1994), nas 

confluências com escoamentos supercríticos – continuação. 

 

Os gráficos da Figura 7 mostram as lâminas de água no canal principal a jusante da 

confluência, simuladas pelo HEC-RAS e as lâminas de água correspondentes ao máximo (ymáx.) 

verificadas nos experimentos, atribuídas às ondas do tipo B, para as séries C1, M1, M2, N1 e N2. 

Além do confronto com ymáx. os gráficos apresentam os valores de y” correspondentes às alturas 

conjugadas de um ressalto hidráulico forçado após a onda B. Esses dados foram utilizados por 

representar um escoamento mais equalizado, capaz de reduzir as ondas do tipo B em até 20% da sua 

altura original, segundo Shwalt (1944). 

A Tabela 7 mostra os erros apresentados nos resultados da simulação realizada pelo HEC-

RAS com relação aos resultados experimentais, para o cálculo das lâminas d’água.  
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Tabela 7 - Erro entre as lâminas de água calculadas pelo e o protótipo 

Subcrítico 1 Misto 1 Supercrítico 2 
Série 

30o 45o 60o 17o 90o C1 M1 M2 N1 N2 

Erro médio (%) 2 2 3 16 55 69 82 70 65 67 

Desvio Padrão 2 2 2 46 80 14 4 9 10 9 

Erro máximo (%) 5 5 7 187 259 83 88 78 80 79 

 

Da análise de dados provenientes da Tabela 7 e gráficos 5 a 7, pode-se afirmar: 

- Os testes conduzidos neste estudo para confluências com escoamento subcrítico (ver 

Figura 5) mostram uma boa aderência entre os resultados da simulação do HEC-RAS e do 

protótipo, com erros inferiores a 7%. A sobrelevação da lâmina d’água à montante da 

confluência, neste caso, não excedeu a 18%, tanto no HEC-RAS, quanto nos protótipos. 

Pode-se ainda constatar que os ângulos das junções utilizados, praticamente,  não tiveram 

influência na sobrelevação da lâmina d’água à montante da confluência com escoamento 

subcrítico; 

- As simulações realizadas com o HEC-RAS para as confluências com escoamento misto, 

conforme mostrado na Figura 6, apresentaram resultados compatíveis com o do protótipo 

para as lâminas d’água de jusante da confluência; entretanto, nos canais a montante desta, 

o HEC-RAS superestimou as lâminas de água, devido a hipótese de se adotar o 

escoamento subcrítico nas simulações com mistura de regime nas confluências, em que o 

regime torrencial não é confirmado na simulação; 

- O modelo HEC-RAS, no caso das confluências com escoamento supercrítico, conforme 

pode-se constatar nos gráficos da Figura 7, mostrou-se inadequado para simular as lâminas 

d’água a jusante da mesma, com erros de até 88% (ver Tabela 7). 

A razão mais provável dos erros é o acentuado desvio da hipótese unidimensional admitida 

pelo HEC-RAS, incapaz de reproduzir a complexidade do escoamento com formação de ondas 

oblíquas, características do escoamento supercrítico nas confluências. A adoção dessa hipótese 

simplificadora no caso do escoamento torrencial é mais problemática, pois despreza os efeitos da 

curvatura das linhas de corrente, que no referido caso é acentuada, ocasionando erros também nas 

hipóteses de distribuição hidrostática de pressão  e de distribuição uniforme de velocidade. 

 

                                                           
1 Nas confluências com escoamentos subcríticos e mistos  são consideradas as lâminas de montante e de jusante da confluência.  
2 Nas confluências com escoamentos supercríticos o erro foi obtido somente entre os valores de lâmina d’água a jusante da   

confluência. 
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