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Resumo – Este trabalho trata da utilização do modelo hidrodinâmico unidimensional CLiv+ como 

ferramenta para a gestão de segurança de barragens. Inicialmente são apresentados alguns aspectos 

teóricos relevantes sobre o escoamento de ondas em canais e dos métodos numéricos utilizados pelo 

modelo para resolver as equações de Saint-Venant. O trabalho segue com um histórico do 

desenvolvimento do modelo, contando com uma analise das ferramentas e funcionalidades que 

foram incorporadas ao longo dos anos, apresentando exemplos de suas aplicações em projetos 

relacionados à segurança de barragens. 
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USING THE CLIV+ MODEL AS A TOOL FOR DAM SAFETY 

MANAGEMENT  
 

Abstract – This work details the use of the one-dimensional hydrodynamic model named CLIV + 

as a tool for dam safety management of. Initially presents some theoretical aspects relevant to open  

channel hydraulics and the numerical methods used to solve the Saint-Venant equations. The work 

follows with a brief  history of the development of the model, with an analysis of tools and features 

that have been incorporated over the years, presenting examples of their applications in projects 

related to dam safety. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Atualmente, existe uma crescente preocupação ambiental com os rios ao redor do mundo. 

Como muitos rios são utilizados para diversos fins, como abastecimento público, irrigação, 

produção de energia elétrica, usos industriais, navegação, recreação, disposição de efluentes, pesca, 

entre outros, alterações nas vazões desses rios, como a depleção devido ao uso excessivo ou, no 

outro extremo, um grande aumento de vazão devido à passagem de uma onda de cheia em épocas 

de chuvas, terão um impacto direto sobre as populações ribeirinhas e podem ainda causar prejuízos 

em diversos setores da economia.  

Um dos fatores que mais alteram a disponibilidade hídrica e as condições de um rio são as 

barragens, que por sua vez são estruturas geralmente construídas transversalmente a um rio, tendo 

como objetivos, a geração de energia elétrica, a captação de água para abastecimento público, o 

controle de cheias e a navegação. Para atender a estes objetivos, as barragens elevam o nível d’água 

à montante de seu eixo e, em algumas obras, acumulam um significativo volume hídrico para 

garantir a regularização do corpo d’água afetado. Devido às grandes dimensões envolvidas, dos 

impactos provocados e dos investimentos necessários, as barragens devem ser sempre seguras, pois 

acidentes a ela relacionados, geralmente ligados à liberação dos volumes de água acumulados, 

afetam fortemente o meio ambiente e a sociedade em geral, podendo incluir a perda de vidas 

humanas. Desta forma, ferramentas que permitam a previsão destes impactos, e a subsequente 

organização de planos de ações preventivas e emergenciais, fazem parte das rotinas de projeto, 

construção e operação destes empreendimentos.  

O desenvolvimento de tecnologias associadas à gestão de emergências em barragens ganhou 

um grande impulso nos últimos anos, principalmente com as discussões e posterior edição da Lei 

Federal 12.334, que implementou diversos dispositivos e obrigações aos operadores e responsáveis 

por empreendimentos hídricos que envolvam barramentos de qualquer tipo. 

Em particular, o setor hidrelétrico vem, desde o início dos anos 2000, investindo em 

desenvolvimento de tecnologia de forma a suprir suas necessidades em termos de quantificação dos 

impactos gerados pelos empreendimentos, notadamente os ligados à sua segurança, como também, 

na gestão desta informação e sua transferência para a sociedade. 

Durante este período, a gestão de emergências em barragens ganhou contornos mais precisos 

e abrangentes, se considerado o conceito de que uma emergência não se configura apenas quando 

ocorre o dano maior, que é a falência da estrutura do barramento, mas também durante situações 

extremas em que aquele estágio não é atingido, e ainda em situações que podem ser chamadas de 

regulares, nos quais a solicitação hidrológica ou um parâmetro geomecânico passa a ser considerado 

anormal. 

Desde o principio, a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) tem realizado 

pesquisas no sentido de aprimorar o ferramental de análise de impactos e de previsão e antecipação 

destes impactos, no aperfeiçoamento do conceito do Plano de Ações Emergenciais (PAE) (Castro et 

al. (2013)) e finalmente na formulação de um plano piloto, que permitiu mostrar ao meio técnico 
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especializado no assunto, e ainda para a sociedade, na forma de um produto acabado, um sistema de 

gestão de emergências em barragens (Macedo et al. (2013)) (AES TIETÊ (2013)). 

A principal ferramenta utilizada pelas equipes da FCTH para os trabalhos relacionados à 

segurança de barragens é o modelo matemático hidrodinâmico unidimensional de propagação de 

ondas de cheias em canais chamado CLiv+. Dessa maneira, este trabalho se propõe a apresentar 

essa ferramenta e alguns exemplos da aplicação desta em trabalhos relacionados com a segurança 

de barragens. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

O escoamento em canais é definido como um problema unidimensional, no qual todas as 

características são associadas à dimensão de comprimento do conduto. Os aspectos relativos às 

particularidades das seções transversais são considerados na forma dos parâmetros hidro-

geométricos das mesmas, como área e forma da seção transversal, rugosidade das paredes, 

declividade do trecho representado e distância entre as seções representativas. 

Estas seções, nos casos genéricos podem ser naturais, sem formas geométricas notáveis, ou 

artificiais, assim definidas por terem forma regular e resultarem de processo construtivo empregado 

para sua obtenção. 

O escoamento não permanente tem como característica a variação ao longo do tempo das 

condições de extremidade, que usualmente são hidrogramas de enchentes, limnigramas, 

equipamentos hidráulicos associados à esquemas operacionais, estações de bombeamento e etc. 

Como produtos da análise do escoamento variado nos canais, podem ser obtidos os níveis de 

água para enchentes hipotéticas em função de diferentes condições operacionais da calha e dos 

efeitos introduzidos nas extremidades, tais como reservatórios, marés e estações elevatórias. 

No modelo matemático CLiv+, o tratamento genérico do escoamento em canais baseia-se na 

utilização das Equações Básicas de Saint-Venant, as quais derivam-se da aplicação das equações de 

Navier-Stokes reduzidas à uma dimensão, combinando os princípios da conservação da massa e da 

quantidade de movimento.  

Tais equações foram apresentadas no final do século XIX como insolúveis analiticamente e 

desde então inúmeros modelos matemáticos têm sido propostos para torná-las integráveis e, 

portanto, passíveis de serem aplicadas aos casos práticos. Estas equações são apresentadas a seguir: 

 
(1) 

 

 
(2) 
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A solução das equações (1) e (2) em conjunto só é possível com a adoção de métodos 

numéricos potentes. Para os escoamentos não permanentes em canais, o método de diferenças 

finitas tem se mostrado de grande valia, e é hoje consagrado pela maioria dos pesquisadores na área. 

O modelo proposto permite o emprego de dois algoritmos numéricos para a solução do 

problema, o algoritmo implícito de Preissmann e o método explícito de MacCormack. 

HISTÓRICO 

Os primeiros trabalhos da FCTH envolvendo a modelagem matemática ocorreram em 1993, 

quando foi desenvolvido o modelo de propagação de ondas em canais denominado SIM-C, que 

rodava em DOS e utilizava exclusivamente o sistema Preissmann. 

Em 1995, os algoritmos de solução desenvolvidos para o SIM-C foram programados em 

Visual Basic 3 para que fosse possível a utilização no sistema operacional Windows. Este fato 

permitiu a introdução de uma interface gráfica para o usuário, facilitando a utilização desta 

ferramenta, então nomeada de CLiv. 

Já em 1999, a FCTH lançou a primeira versão comercial do CLiv, e introduziu a opção de 

utilização do método de MacCormack. 

Posteriormente, em 2003, a FCTH foi contratada pela Duke-Energy para realizar os trabalhos 

de “Modelação da Propagação de Cheias Ocasionadas por Rompimento de Barragens na Cadeia de 

Geração do Rio Paranapanema” (DUKE-ENERGY (2003)), que tinha como objetivo principal o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologia para simulação e análise de propagação de ondas 

de enchentes ocasionadas pelo rompimento de barragens e outras estruturas geradoras de energia 

elétrica da Paranapanema/Duke-Energy, situadas na bacia do Rio Paranapanema. 

Durante a realização deste projeto o modelo CLiv foi aperfeiçoado, incluindo diversas novas 

ferramentas que permitiram a simulação de trechos de canais acoplados a reservatórios, que 

poderiam formar uma cascata. Para tanto, o modelo CLiv foi acoplado ao módulo Dambreak, que 

permitiu a simulação de eventos acidentais, considerando o rompimento da barragem e a abertura 

de uma brecha. Também foi acoplado a esse modelo, um módulo que permitia a simulação de 

diferentes regras operacionais que rompeu com as limitações dos modelos matemáticos existentes 

até então, permitindo a consideração de sistemas complexos compostos por cadeias de barragens 

operadas por distintas e exclusivas regras operacionais. Esta evolução do modelo CLiv foi batizada 

de CLiv+. 

De modo geral, a simulação dos diversos cenários de operação e rompimento de uma 

barragem no modelo CLiv+ pode ser exemplificada de acordo com a Figura 1. 
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Figura 1: Fluxo de Cálculo do Modelo Matemático CLiv+. 

Nos trechos correspondentes aos reservatórios componentes do sistema, utiliza-se um modelo 

de balanço de massas (routing) de modo a considerar a variação do nível d’água no reservatório. 

O escoamento nas soleiras vertentes, por sua vez, é simulado de acordo com uma lei de 

operação específica, ou mesmo uma lei que dependa do cenário de rompimento, onde as variações 

de vazão e nível decorrem da hipótese da ruptura. 

Nos trechos intermediários onde o escoamento se dá através da calha principal do curso 

d’água, utiliza-se um modelo de propagação de ondas, podendo-se utilizar uma formulação 

hidrodinâmica ou ainda uma simplificação, como a pura translação do hidrograma, dependendo do 

objeto da simulação. 

Ainda em 2003, foram introduzidas as facilidades para mapeamento de áreas atingidas por 

eventos hídricos quaisquer sobre fotografias aéreas, com o emprego dos primitivos sistemas de 

informações geoespaciais. Este mapeamento é realizado através do cruzamento dos resultados do 

modelo hidrodinâmico com um modelo digital do terreno. Um exemplo de uma mancha de 

inundação gerada durante os trabalhos de “Modelação da Propagação de Cheias Ocasionadas por 

Rompimento de Barragens na Cadeia de Geração do Rio Paranapanema” (DUKE-ENERGY 

(2003)) pode ser observada na Figura 2. 

 

Figura 2: Mancha de Inundação Gerada pelo Modelo CLiv+ durante a realização dos trabalhos de “Modelação da 

Propagação de Cheias Ocasionadas por Rompimento de Barragens na Cadeia de Geração do Rio Paranapanema” 

(DUKE-ENERGY (2003)). 
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Essa tecnologia de mapeamento de áreas inundáveis evoluiu juntamente com os sistemas de 

informações geoespaciais. Os métodos de criação de modelos digitais de terrenos, que no inicio dos 

anos 2000 eram limitados, atualmente estão contidos na maioria dos softwares de 

geoprocessamento. Este fato, juntamente com a melhoria na capacidade de processamento dos 

computadores, permitiu a criação de malhas mais discretas e na melhor apresentação das áreas 

inundadas, como pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 3: Mancha de Inundação Gerada pelo Modelo CLiv+ durante a realização do projeto “Gerenciamento de Ações 

Emergenciais da Geração AES Brasil (SGAE)” (AES TIETÊ (2013)). 

Em 2006, durante a realização de um projeto, financiado pelo Fundo Setorial de Recursos 

Hídricos (CTHIDRO), chamado “Plano de Bacia Urbana” (POLI (2006)), foram introduzidas 

rotinas de cálculo para condições de contorno intermediárias permitindo a simulação de estruturas 

parcialmente ou totalmente afogadas ou críticas, como piscinões, soleiras ou comportas, localizadas 

em trechos intermediários do rio.  

Este projeto tinha como objetivo desenvolver uma nova metodologia de tratamento dos 

problemas relativos à água urbana, levando em conta os impactos ambientais gerados na bacia 

hidrográfica pelo processo de urbanização. Ainda neste projeto, foi desenvolvido um estudo piloto 

para uma sub-bacia da bacia do rio Cabuçu, especificamente a sub-bacia do córrego do Bananal, 

onde foram simuladas com o CLiv+ hidrogramas com os mais variados tempos de retorno. Como 

este córrego apresenta um piscinão, esta adaptação do CLiv+ foi necessária. 

O desenvolvimento do CLiv+ prosseguiu com a incorporação deste modelo aos sistemas de 

previsão de afluências e de operação de usinas, permitindo que aos tempos de propagação das ondas 

de cheia, se acrescentasse os tempos de antecipação dos eventos, aumentando-se assim o tempo de 

resposta no gerenciamento destas emergências. Este módulo foi finalizado em 2010 para o projeto 

“Estudo de Metodologias Associadas à Adoção de Medidas Emergenciais em Situação de Cheias” 

(DUKE-ENERGY (2010)), realizado para a Duke-Energy, cujo objetivo principal era a elaboração 
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de metodologias para procedimentos emergenciais voltados à ocorrência de cheias resultantes de 

eventos hidrológicos extremos ou ruptura de barragens, englobando aspectos técnicos, econômicos, 

sociais e ambientais. 

Em 2013 o modelo CLiv+ foi incorporado a um sistema on-line de gestão de emergências que 

permite a simulação e visualização da mancha de inundação gerada em tempo real. Esta nova 

ferramenta foi desenvolvida para a AES Tietê durante a execução do projeto “Gerenciamento de 

Ações Emergenciais da Geração AES Brasil (SGAE)” (AES TIETÊ (2013)), que tinha como 

objetivos a elaboração de Planos de Ação Emergencial para os sistemas operados pela AES Tietê, 

através da construção de uma plataforma de ferramentas e informações, destinada a gestão de 

impactos causados por cheias e acidentes com as barragens de geração hidrelétrica em diferentes 

configurações, incorporando tecnologias de simulação, mapeamento de áreas inundáveis, cadastro e 

identificação de pontos impactados, mecanismos de previsão, estabelecimento de uma cadeia de 

decisão e divulgação de informações relativas a ações de emergência em diferentes níveis. A Figura 

4 apresenta a tela do Sistema de Gerenciamento de Ações Emergenciais, que pode ser acessado via 

web de qualquer computador. 

 

Figura 4: Tela do Sistema de Gerenciamento de Ações Emergenciais da Geração AES Brasil (AES TIETÊ (2013)), que 

pode ser acessado via web de qualquer computador. 
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CONCLUSÕES 

O modelo matemático hidrodinâmico unidimensional CLiv+ vem sendo desenvolvido e 

aperfeiçoado por mais de vinte anos e vem sendo utilizado pelas equipes da FCTH como uma das 

principais ferramentas para a realização de trabalhos envolvendo o gerenciamento de ações 

emergenciais em barragens. 

A incorporação, ao longo dos anos, de diversas ferramentas ao modelo, como o routing dos 

reservatórios, as regras operacionais e o rompimento de barragens, as condições de contornos 

intermediárias, o mapeamento de áreas inundáveis e o cadastro de pontos de impacto, além da 

possibilidade de integração com modelos de previsão de chuvas e vazões, tornou o CLiv+ uma 

ferramenta versátil, que permite a simulação dos mais variados cenários nas mais diversas redes de 

cascatas de barragens, reservatórios e canais. Além disso, o modelo permite uma fácil geração e 

visualização dos resultados dessas simulações. 
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