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Tomaz de Mello Figueiredo 1; Aloysio Portugal Maia Saliba2; Edna Maria de Faria Viana 3 

 

RESUMO – O uso de modelos reduzidos para avaliação e concepção de projetos hidráulicos vem 

sendo cada vez mais valorizado devido à possibilidade de análise dos fenômenos hidráulicos e 

hidrológicos. No presente estudo utiliza-se do modelo físico em escala reduzido da PCH Salto 

Paraopeba construído inicialmente para avaliação do assoreamento do reservatório. Por meio de um 

medido acústico Doppler, capaz de registrar dados de velocidade nos 3 eixos cartesianos, observa-se 

o comportamento do escoamento com a construção de isótacas de velocidade em seções distribuídas 

ao longo do modelo reduzido e suas variações conforme se aproxima da estrutura de reservação. Os 

resultados obtidos são expostos frente os critérios e embasamentos teóricos, destacando-se as 

peculiaridades observadas na pesquisa e avaliando a eficiência da mesma e as possíveis melhorias na 

obtenção e extração dos resultados. Pelos mapas de velocidade pode-se observar as velocidades nas 

regiões de escoamento principal e recirculações. Podendo, assim, encontrar os valores das 

velocidades promovidas pelos efeitos das superfícies e curvas no escoamento, e verificação dos locais 

onde podem ocorrer o assoreamento. 

 

ABSTRACT – The use of reduced models for the evaluation and design of hydraulic projects has 

been increasingly valued due to the possibility of analyzing hydraulic and hydrological phenomena. 

The present study uses the physical model in reduced scale of the SHP Salto Paraopeba, initially built 

to evaluate the silting of the reservoir. By means of an Acoustic Doppler Velocimeter, capable of 

recording velocity data in the 3 Cartesian axes, the flow behavior is observed through the development 

of velocity isotacks in sections distributed along the reduced model and its variations as it approaches 

the structure of reservation. The results obtained are exposed against the criteria and theoretical 

foundations, highlighting the peculiarities observed in the research and evaluating the efficiency of 

the same and the possible improvements in obtaining and extracting the results. Through the velocity 

maps, it is possible to observe the velocities in the main flow and recirculation regions. Thus, it is 

possible to find the values of the velocities promoted by the effects of surfaces and curves in the flow, 

and verification of the places where silting can occur. 
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INTRODUÇÃO 

Os modelos reduzidos costumam ser mais complexos e onerosos do que os modelos computacionais, 

porém possibilitam observar o problema mais próximos do real, dependendo da qualidade com que 

são produzidos. Os modelos computacionais, por sua vez, oferecem uma gama de possibilidades de 

simulação, com variações das propriedades de canais, por exemplo, ou até com mudanças no 

dimensionamento de uma estrutura. Além disso, as simulações podem representar apenas uma 

dimensão do fluxo, como até três, dependendo do tipo de software escolhido. No entanto, deve-se 

tomar cuidado com a necessidade de validação do modelo para que traga resultados coerentes com o 

real. O uso do modelo reduzido se vale em obras de grande porte, servindo, juntamente com a análise 

em softwares específicos, como bons recursos para garantir a segurança do projeto (LOPES, 2005). 

O campo de velocidades em canais abertos artificiais, devido a presença de resistencia ao escoamento 

com a superfície e com o ar, tendem a apresentar uma distribuição onde o aumento de velocidade das 

margens para o centro e do fundo para a superfície, em função do aumento da distância do tubo de 

corrente em relação a superfície de atrito (BAPTISTA E LARA, 2006). 

No plano vertical, constata-se que o perfil de velocidadevaria de um valor nulo no fundo até um valor 

máximo logo abaixo da superfície, se aproximando de uma função logarítmica. O atrito decorrente 

da interação líquido-ar faz com que a velocidade máxima ocorra entre 5% e 25% da profundidade. A 

velocidade média, por sua vez, corresponde aproximadamente à média aritmética das velocidades 

medidas de 20% e 80% da profundidade, podendo também ser considerado aproximadamente igual 

à velocidade observada a 60% da profundidade (BAPTISTA E LARA, 2006). Em canais naturais a 

distribuição das velocidades é mais complexa, devido à sinuosidade da superfície e à presença de 

coeficientes de rugosidade de Manning distintos, podendo gerar correntes secundárias que, segundo 

Fox et al. (2006), são responsáveis pela distorção do perfil axial de velocidade. 

Segundo Munson et al. (2004), modelo reduzido é uma representação de um sistema físico que pode 

ser utilizada para predizer o comportamento de um sistema com relação a algum aspecto desejado. O 

sistema físico para o qual as estimativas são feitas é denominado protótipo. Modelos reduzidos de 

rios existem pelo menos desde 1875, quando Louis Jerome Fargue construiu um modelo do Rio 

Garona em Bordeaux. Desde então seu uso vem sendo cada vez mais difundido para testar estruturas 

hidráulicas e a fim de analisar experimentos sob controle dentro de laboratórios, visto que a realização 

em campo tende a ser mais caro (JULIEN, 2002).  

Um modelo reduzido precisa atender a semelhanças geométricas, cinemáticas e dinâmicas. Segundo 

Çengel e Cimbala (2007), a similaridade cinemática significa que a velocidade em determinado ponto 
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de escoamento do modelo deve ser proporcional (por um fator de escala constante) à velocidade no 

ponto correspondente de escoamento do protótipo. Especificamente, a velocidade nos pontos 

correspondentes deve ser proporcional em módulo e deve apontar na mesma direção relativa. White 

(2002), por sua vez, afirma que para que haja semelhança cinemática o modelo e o protótipo tem que 

ter o mesmo fator de escala para o tempo e para a velocidade. 

Escoamentos em superfícies livres possuem semelhança cinemática se os números de Froude são 

iguais no modelo e no protótipo (Eq. 1): 

𝐹𝑟𝑚 = 𝐹𝑟𝑝 =
𝑉𝑚

√𝑔𝐿𝑚
=

𝑉𝑝

√𝑔𝐿𝑝
         (1) 

 

Julien (2010) afirma que, para que haja semelhança dinâmica, as forças individuais (força 

gravitacional, atrito, cisalhamento viscoso, tensões superficiais) que agem nos elementos dos fluidos 

devem ter a mesma escala de força no modelo e no protótipo. Nesse caso deve ser atendido a 

semelhança do número de Reynolds, Euler e Weber também. Portanto, devido a impossibilidade de  

atendimento de todos esses parâmetros, deve-se verificar qual é o parâmetro físico predominante no 

fenômeno estudado, gravidade ou viscosidade, e atender a algumas condições para a representação 

do modelo. No caso de canais abertos, os efeitos da gravidade são predominantes e a resistência ao 

escoamento não depende da viscosidade conquanto que esse seja turbulento (JULIEN, 2010). 

Portanto, os modelos dos escoamentos em rios, vertedouros e portos são projetados de modo que os 

números de Froude do modelo e do protótipo sejam iguais e os números de Reynolds sejam, dessa 

forma, diferentes. 

Este trabalho tem como objetivo principal determinar o comportamento hidráulico do escoamento 

em um modelo reduzido de reservatório, tendo como estudo de caso a Usina Hidrelétrica Salto do 

Paraopeba, localizada no rio Paraopeba, próximo a cidade de Jeceaba, MG.  

 
 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos trabalhos desdobrou-se nas seguintes atividades: medições de velocidade ao 

longo de seções pré-definidas no modelo reduzido da PCH Salto Paraopeba, análise de tratamento 

dos dados e elaboração dos perfis de velocidade das seções.  

A PCH Salto Paraopeba (Figura 1), de propriedade da Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), está localizada a pouco mais de 3 km da sede do município de Jeceaba, MG. Trata-se de 

uma usina construída em 1956 para operar a fio d’água, mas cujo reservatório se encontra 
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intensamente assoreado, com a tomada d’água hoje obstruída. Desde 2000, a PCH Salto Paraopeba 

não opera por este motivo. 

 
Figura 1 - Foto a jusante da PCH Salto Paraopeba 

Fonte: SPEC, 2011. 

 

Em 2010, a CEMIG contratou estudos de projeto básico de repotenciação desta unidade para sua 

revitalização, em que foram previstos dispositivos de descarga de fundo para controle do 

assoreamento do reservatório. 

O modelo em escala reduzida da PCH Salto Paraopeba, destacado na figura 2, foi projetado a princípio 

para permitir a simulação dos processos de assoreamento do reservatório, a ser usado para estudar o 

melhor método de gerenciamento dos sedimentos. Foi confeccionado a partir da usinagem da 

superfície primitiva do reservatório em blocos de isopor de alta densidade, com dimensões de 1,60 m 

x 1,00 m x 0,50 m, alinhados lado a lado e conformados de forma a representar a topografia da região 

de estudo, sobre os quais aplicou-se fibra de vidro. 

Após sua construção, foi utilizado para diversos trabalhos na área da hidráulica devido a eficiência 

do mesmo em reproduzir as condições de funcionamento do protótipo. 
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Figura 1 - Modelo reduzido da PCH Salto Paraopeba 

A escala de 1:40, 1 centímetro no modelo é equivalente a 40 centímetros do projeto real, foi 

estabelecida nas direções x, y e z, garantindo assim a semelhança geométrica do modelo reduzido.  

A determinação das velocidades em uma seção só é possível através de medições diretas, efetuadas 

geralmente com o uso de molinetes. Atualmente estão disponíveis equipamentos para medição de 

velocidades baseados na reflexão de ultrassons e raios laser, como é o caso do Velocímetro Acústico 

Doppler (ADV) mostrado na figura 3, um equipamento capaz de medir a velocidade de partículas 

presentes na água através do princípio do efeito Doppler, utilizando transdutores acústicos receptores 

e transmissores, ambos construídos de modo a operar em feixes estreitos. 

 

 
Figura 3 - Micro ADV da SonTek 
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A fim de mapear todo o trecho, do canal até o vertedouro do reservatório, distribuíram-se nove 

seções, inicialmente distantes de 1 em 1 metro, e nos trechos mais próximos ao reservatório de 

montante (S-1), de 50 em 50 centímetros, para avaliar a presença ou não de recirculação na região 

mais próxima ao barramento (S-9). A localização das seções é apresentada na figura 4, elaborada 

com o auxílio do arquivo DWG das curvas de nível obtidas no projeto do modelo. 

 
Figura 4 – Nove Seções distribuídas ao longo do modelo (S-1 a S-9) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Para conseguir realizar medições em diversos pontos da seção, acoplou-se o ADV em uma prancha 

móvel com liberdade de movimentação na horizontal, e, além disso, prendeu-se o ADV de forma a 

garantir seu deslocamento também na vertical. Dessa forma, foi possível mapear a seção transversal 

de 5 em 5 centímetros na direção vertical (Y)  e de 10 em 10 centímetros na direção horizontal (X), 

como mostrado na figura 5. A figura 5 mostra os pontos amarelos que correspondem ao pontos onde 

o ADV mediu as velocidades. 
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Figura 5 - Distribuição dos pontos de medição em uma seção com ADV 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Devido a impossibilidade de o ADV medir as velocidades na superfície da lâmina de água foi feito 

um levantamento utilizando uma partícula flutuante. Por esse motivo tem-se apenas um ponto na 

superfície. 
 

RESULTADOS 

Para o presente trabalho, utilizou-se uma vazão constante bombeada no modelo de 50,5 m³/h, o que 

equivale a uma vazão de aproximadamente 142 m³/s no protótipo correspondente ao tempo de 

recorrência de um ano. Essa vazão simula um período de cheia no reservatório, mas não se aproxima 

da maior cheia suportada pelo mesmo, já que se costuma adotar tempos de recorrência de mil a dez 

mil anos em projetos de barragens. Porém, a escolha foi feita por ser a vazão recorrente no sistema. 

Os dados medidos no modelo, e posteriormente refinados a fim de remover erros, serviram de entrada 

para gerar, por meio do Surfer, as isótacas de velocidade nas nove seções de estudo. Para gerar tais 

curvas considerou-se os valores de velocidade apenas nos eixos x (longitudinal) e y (transversal), 

desconsiderando o valor obtido no eixo z (altura). Por se tratar de um canal aberto com um 

reservatório de pequeno porte a jusante, entendeu-se que o escoamento, tridimensional, poderia ser 

simplificado para bidimensional sem haver interferência nos resultados. A análise das seções se deu 

de montante a jusante, seguindo a direção do escoamento. 

Vale ressaltar que todos resultados apresentados nessa parte são baseados no modelo físico reduzido. 

Logo, tanto as dimensões das seções e os valores de velocidade das isótacas apresentados a seguir 

estão na escala do modelo reduzido, e para transferir tais valores para o protótipo devem ser aplicados 
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os devidos fatores de escala apresentados anteriormente. Os valores de largura e altura das seções são 

trazidos em centímetros, enquanto as isótacas de velocidade são dadas em cm/s. 

No trabalho serão apresentados três dos perfiz de velocidades, no início do canal próximo ao 

reservatório de montante (S-1), um na região intermediária (S-6) e um na região do reservatório da 

PCH Salto Paraopeba próximo ao vertedor (S-9). 

Mesmo com a presença de uma estrutura que visa controlar o bombeamento de água na entrada do 

modelo, esse ocorre de forma mais concentrada no meio da seção, como pode ser observado nas 

figuras 6 que representam a primeira seção de estudo. É possível destacar a presença de velocidades 

negativas próximas às margens dessas seções originadas provavelmente pelo estreitamento do canal 

a jusante criando uma espécie de barreira para o fluxo.  

 
Figura 6 - Isótacas de velocidade na seção 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na região intermediaria tem-se a seção 6 (figura 7), observa-se um alargamento das seções e um 

crescente aumento da profundidade até a seção mais próxima ao vertedouro, ou seja, inicia-se a área 

do reservatório propriamente dito.  
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Figura 7 Isótacas de velocidade na seção 6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas seções 6 observa-se vetores de velocidade negativos nas margens direita, o que caracteriza uma 

corrente de recirculação nessa região que se encontra muito afastada do escoamento principal. Esse 

comportamento é observado visivelmente quando o modelo está em operação, e no campo é o ponto 

onde se encontra a maior ilha de sedimentos. 

A figura 8 apresenta o mapa de isotácas de velocidades na região do reservatório próximo ao vertedor. 

 
Figura 8 - Isótacas de velocidade na seção 9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na seção 9, figura 8, observa-se, além da recirculação próxima à margem direita conforme foi 

identificado nas seções anteriores, uma recirculação próxima à margem esquerda onde se localiza o 
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vertedouro auxiliar cuja comporta permaneceu fechada durante os testes. Entende-se que o principal 

fator responsável pelo surgimento de vórtices de velocidade nas margens das seções próximas ao 

barramento foi devido aos desvios encontrados nas regiões das paredes próximas ao vertedor. Além 

disso, pode-se observar uma diminuição nas velocidades de fundo, caracterizando um escoamento 

mais superficial direcionado para o vertedor. Nota-se, ainda, que próximo a superfície as maiores 

velocidades medidas no modelo devido a proximidade com o vertedouro, as partículas de água 

começam a adquirir maior velocidade conforme se aproximam da estrutura vertente.  

 

CONCLUSÕES 

Por meio desse estudo foi possível observar as diferenças e peculiaridades de cada arranjo fluvial, e 

as influências que a topografia, meandrização e estruturas de reservação causam no escoamento. As 

condições de contorno se alterando influenciam  na forma com que o perfil de velocidades se expressa 

nas seções transversais do modelo. Portanto, é reforçada a necessidade do estudo sistemático dessas 

áreas, seja por modelos em escalas reduzidas ou por modelagem matemática e computacional 

avançada que simule e permita a verificação e ocorrência dos fenômenos a uma similaridade bem 

próxima à verificada in situ. 

De forma geral, entende-se que a utilização do modelo reduzido para a análise do escoamento em 

canais abertos é eficaz, se aproximando do resultado esperado na literatura e em campo. Obteve-se 

resultados consistentes de velocidade e profundidade do escoamento em seções bem distribuídas ao 

longo do canal, que podem vir a ser utilizados posteriormente para calibrar modelos matemáticos 

computacionais. 

Quanto ao aparelho e técnicas de medição adotadas, verificou-se ser de extrema precisão para aferição 

de velocidades, constituindo um rol de dados eficiente a estudos aprofundados, com base estatística 

e científica. Um ponto importante a se ressaltar é a baixa precisão do método de medição de 

velocidade na superfície do escoamento, destoando da eficácia dos dados restantes obtidos pelo 

MicroADV e posteriormente refinados com o auxílio do software WinADV. Para estudos posteriores, 

indica-se uma melhoria do método de mensuração de velocidade na superfície visto a gama de erros 

inseridos no método utilizado nesse trabalho, no qual se baseia em procedimentos dependentes da 

ação humana, em contrapartida a métodos exclusivamente tecnológicos e calibrados, como é o caso 

do MicroADV. 

.  
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