
 
OBJETIVOS 
Este 1º Curso tem como objetivo fornecer 
conhecimento e informações necessárias para 
que os participantes possam usar a ferramenta 
computacional de uso livre HEC-RAS para 
analisar condições hidráulicas (escoamento 
permanente) em rios e canais naturais ou 
artificiais. 
 
- 1ª etapa: SIG no pré e pós processamento de 
informações para a modelagem numérica, e 
mapeamento 
 (Prof. Dr. Marcio Augusto Reolon Schmidt – 
docente permanente do PPGEC/UFU) 
 
- 2ª etapa: apresentação e aplicação da 
ferramenta computacional HEC-RAS a partir 
de situações reais  
(Dr. Guilherme de Lima – Consultor em 
Recursos Hídricos e Pós-Doutorando no 
PPGEC/UFU) 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Os alunos selecionados para o curso poderão 
utilizar computadores do Laboratório de 
Informática da FECIV/UFU ou, se preferirem, 
podem usar seus computadores pessoais para 
acompanhamento das atividades e todo o 
material didático digital será disponibilizado 
aos participantes no início das atividades. Ao 
final do curso de aperfeiçoamento será 
concedido certificado emitido pela 
PROPP/UFU. 
 
As aulas teóricas e práticas ocorrerão na Sala 
de Informática da Faculdade de Engenharia 
Civil-FECIV da UFU, entre os dias 27 e 29 de 
outubro de 2015. 
 

                                

INSCRIÇÕES 
Entre os dias 21 e 30 de setembro de 2015 estarão abertas as 
inscrições para o 1º Curso de Modelagem Aplicada em Rios e 
Canais, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil - PPGEC da Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU, em parceria com o Centro de Pesquisa e 
Inovação em Recursos Hídricos – CPIRH e com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP da UFU. 
 
O curso de aperfeiçoamento é gratuito e voltado aos alunos 
dos Programas de Pós-Graduação - PPG existentes nos Campi 
da Universidade Federal de Uberlândia.  
 
As inscrições podem ser feitas de duas maneiras: 
- Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, das 8:00 h às 11:00 h e das 14:00 h às 17:00 h, Av. João 
Naves de Ávila, 2121 - Bloco 1Y, Sala 1Y31 - Campus Santa 
Mônica - Uberlândia – MG; 
- Por e-mail: enviar as documentações solicitadas para o e-mail 
posgradcivil@ufu.br 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
- Ficha de inscrição devidamente preenchida (modelo na página 
do PPGEC); 
- Histórico Escolar da Pós-graduação (cópia) – fornecido 
diretamente no PPG de origem; 
- Carteira de Identidade (cópia). 
 
 

VAGAS DISPONÍVEIS 
 20 vagas 
 
 

QUEM PODE SE INSCREVER:  
Alunos de mestrado e doutorado da UFU, com conhecimento 
prévio de hidráulica de rios e canais em nível de graduação. 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
As vagas serão preenchidas de acordo com o número de vagas 
e pré-requisitos. A critério dos organizadores, poderão ser 
aceitas inscrições de alunos que não atenda o pré-requisito de 
conhecimento de hidráulica de canais em nível de graduação. 
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PROGRAMAÇÃO:  
 

 

SIG NO PRÉ E PÓS PROCESSAMENTO 
DE INFORMAÇÕES PARA A 
MODELAGEM NUMÉRICA, E 
MAPEAMENTO  
 

(dia 27 de outubro de 2015) 
 
1. INTRODUÇÃO AO SIG: Como um SIG 

funciona, evolução histórica, elementos de 
um SIG, características da informação 
espacial, estrutura computacional de dados 
espaciais topologia e funções básicas de um 
SIG, atributos, mapa.  
(1h40min – 08:00h até 09:40h) 
 

2. TECNOLOGIAS DE AQUISIÇÃO DE 
DADOS ESPACIAIS: Referenciais 
Geodésicos e sistemas de coordenadas, 
sistema de posicionamento global (GPS), 
sensoriamento remoto, projeções 
cartográficas. 

(2h00min – 09:40h até 11:40h) 
 
3. PROCESSAMENTO DE DADOS 

ESPACIAIS APLICADO A RH: 
Apresentação do QGIS, Aquisição e 
processamento de dados SRTM, Aquisição e 
processamento de dados altimétricos em 
formato vetorial, Modelo Digital de Terreno 
e produção de dados derivados. 
(3h30min – 14:00h até 17:30h) 

 

APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA 
COMPUTACIONAL  HEC-RAS  
 

(dia 28 de outubro de 2015) 
 

1. INTRODUÇÃO À MODELAGEM 
NUMÉRICA: Apresentação do curso, 
conceitos básicos de modelagem numérica 
em canais abertos, exemplos de aplicação, 
tipo de dados de entrada necessários. 
(1h00min – 08:00h até 09:00h) 

2. MODELAGEM NUMÉRICA COM 
HEC-RAS (TEORIA):  Equações usadas, 
tipos de escoamento, distribuição de 
velocidade, seções transversais, coeficientes 
e parâmetros do modelo, tipos de 
simulações, detalhes sobre dados de 
entrada, condições de contorno, 
procedimento para uso do modelo, 
estruturas (pontes e bueiros), cálculo do 
perfil de água, calibração do modelo, 
modificação de canais, análise dos 
resultados, erros comuns e limitações do 
modelo. 
(3h00min – 09:00h até 12:00h) 

3. EXEMPLOS DE APLICAÇÕES REAIS 
– ESTUDOS DE CASO: Exemplos de 
aplicações reais do modelo em projetos de 
engenharia no Brasil e exterior. Os estudos 
de caso incluirão detalhes sobre obtenção e 
análise de dados, desenvolvimento do 
modelo, simulações, análise dos resultados, 
erros comuns e limitações do modelo, entre 
outros tópicos. 
(4h00min – 14:00h até 18:00h) 

 

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA 
COMPUTACIONAL  HEC-RAS A PARTIR 
DE SITUAÇÕES HÍDRICAS REAIS 
 

(dia 29 de outubro de 2015) 
 

4.  APLICAÇÃO DO HEC-RAS: aplicação 
prática dos participantes em exemplos de 
modelagem de rios e canais. Preparação de 
dados de entrada, desenvolvimento do 
modelo numérico para situações simples e 
complexas, realização de simulações, 
análise de resultados. 

     (8h00min – 08:00h até 12:00h e das 
14:00h até 18:00h) 

 

 

 
 

 
 

 


