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RESUMO – Canais com fundo em degraus são estruturas comuns para dissipação de energia. Porém, 

devido à grande turbulência gerada pelos degraus, o escoamento é de difícil caracterização, mesmo 

em laboratórios. Esse trabalho traz uma proposta de obtenção semi automarizada da variação da linha 

de água em modelos reduzidos ao longo do tempo em por meio de análise de vídeo, com a utilização 

do software de código aberto Kinovea. A metodologia é aplicada em uma filmagem de escoamento 

em regime Nappe Flow, obtendo o limite do escoamento de maneira automatizada pelo rastreamento 

de objetos do software. A metodologia traz respostas satisfatórias para análises de escoamentos 

turbulentos, com superfícies oscilantes. 

 

ABSTRACT– Stepped channels are common structures for energy dissipation. However, due to the 

great turbulence generated by the steps, the flow is difficult to characterize, even in laboratories. This 

work presents a proposal to obtain semi-automated waterline variation in reduced models over time 

through video analysis, using the open-source software Kinovea. The methodology is applied in a 

flow filmed in Nappe Flow regime, obtaining the flow limit in an automated way by tracking objects 

in the software. The methodology provides satisfactory answers for the analysis of turbulent flows, 

with oscillating surfaces. 
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INTRODUÇÃO – A utilização de degraus em canais de drenagem é de grande eficiência no 

aumento da dissipação de energia do escoamento, devido principalmente à incorporação de ar, 

aumento da turbulência e geração de vórtices de recirculação do fluxo (HAGER et al, 2020). No 

entanto, devido a tais efeitos, a determinação dos parâmetros dos escoamentos em degraus é de grande 

dificuldade. Historicamente, a utilização de modelos físicos reduzidos tem se mostrado eficiente na 

determinação da velocidade, profundidade e concentração de ar no escoamento em degraus. 

Com base nos experimentos, pôde-se definir três principais tipos de escoamento em degraus, o 

escoamento em quedas sucessivas (Nappe Flow), o escoamento sobre turbilhões (Skimming Flow) e 

o escoamento em transição entre os dois anteriores (Transition Flow). Diversos autores buscaram 

definir o limiar entre os regimes, com base na relação entre a profundidade crítica do canal (yc) e a 

altura dos degraus (h) e a tangente do ângulo do canal com a horizontal (representado pela razão entre 
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h e o patamar do degrau (l)). Chanson (2004) compilou os diversos resultados apresentados por outros 

autores para a definição de regime em escoamento e obteve as relações apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Regimes de escoamento em degraus segundo Chanson (2004). Ilustrações baseadas em Hager et al (2020). 

 

A implementação de técnicas mais automatizadas de aquisição de dados se torna de grande 

valia para os profissionais da área. Simões (2012) apresenta uma análise acerca da variabilidade do 

cálculo do fator de atrito do escoamento em degraus em função da definição da lâmina de água em 

que, partindo-se da propagação da incerteza do cálculo dos parâmetros envolvidos, argumenta que a 

variação no valor do fator de atrito poderia ser de até 30% para uma variação de 5 mm na lâmina 

medida. Na Figura 2 é apresentada a variação observada na linha de água de um escoamento em 

degraus em um curto espaço de tempo. 

 

Figura 2 – Variabilidade da lâmina de água em um escoamento sobre modelo reduzido de descida em degraus. 

Fonte: Simões (2012). 

 

Ao longo dos anos, sensores de fase água/ar têm sido utilizados para definição das 

profundidades características do escoamento em degraus. Na obra Air Bubble in Free-Surface 

Turbulent Shear Flows (CHANSON, 1996), o autor, sustentado nos trabalhos experimentais de Cain 

(1978), Chanson (1988) e Wood (1991), apresentou como limite entre a interface água-ar para o 

escoamento aerado como a profundidade do fluxo onde a concentração de ar na mistura água-ar é de 
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90%, convencionalmente chamada de y90. Tal utilização se mostrou coerente com a verificação da lei 

da conservação da massa para as velocidades medidas do fluído em escoamento. 

A profundidade y90, obtida com base nas relações encontradas entre o ângulo da descida com a 

horizontal (θ), a profundidade crítica do escoamento (yc) e a altura dos degraus (h) por meios 

experimentais, é normalmente utilizada como referência para o dimensionamento das paredes dos 

canais, principalmente em escoamento no regime skimming flow (BOES e HAGER, 2003; OHTSU 

et al, 2004). 

Nesse contexto de definição do limite do escoamento, as análises de vídeo podem ser de grande 

valia na caracterização do escoamento, já que por meios fotográficos pode-se realizar a aquisição de 

medidas após a operação do modelo físico, operando análises frame a frame de filmagem. Nos anos 

recentes, com o avanço da tecnologia e a maior acessibilidade a câmeras de alta frequência de frames 

e de alta resolução, têm crescido a utilização da análise de vídeos para caracterização de escoamentos 

em degraus. Bung (2013) realizou avaliações por meio fotográfico com base na técnica de utilização 

de iluminação direcionada ao fluido, em contraste com um fundo de PVC escuro. Posteriormente, foi 

separada a superfície líquida do ar por meio de técnicas de edição das imagens, como mostrado na 

Figura 3. Os resultados fotográficos obtidos pelo autor foram comparados com as profundidades 

obtidas por meios intrusivos, encontrando-se profundidades nas imagens que chegam a ser o dobro 

das profundidades obtidas por instrumentos. 

 

 

Figura 3 – Quadros a esquerda: a) imagem obtida para análise, b) tratamento dado para determinação do contraste entre 

o fundo e o escoamento, c) determinação dos limites do escoamento, d) normalização em relação ao degrau. Quadros a 

direita: linha cinza –relação entre a lâmina de água medida y e o y90; região azul – y/yc; linhas vermelhas, de cima pra 

baixo – y99/yc, y90/yc, y75/yc. Fonte: Adaptado de Bung (2013). 
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Para definição da parede do canal, em geral, é feita a utilização do valor calculado de y90 

multiplicado pelo fator de segurança adotado, geralmente da ordem de 1,4 (OHTSU et al, 2004; 

BOES e HAGER, 2003). Tal prática pode promover a ocorrência de escoamento acima das paredes 

do canal proposto, devido a variação da linha de água, como pode-se notar principalmente na Figura 

3 i) e ii). 

Neste trabalho é apresentada uma metodologia ainda em desenvolvimento para a obtenção 

semiautomatizada da lâmina de água por meio de análise de imagens para escoamentos de qualquer 

tipo, testado em gravações feitas em escoamento em degraus com captura de vídeo, técnicas de 

iluminação e edição de imagens. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS – Buscando-se a análise da variação da lâmina de água de forma 

semiautomatizada, este trabalho apresenta uma proposta de adaptação do modo de rastreamento de 

imagem do software Kinovea (versão 0.9.5). O software consiste em um uma ferramenta de análise 

de vídeo desenvolvida para o estudo de práticas esportivas, que possibilita ao usuário inclusão de 

anotações e medições de distâncias com base em referenciais nos vídeos. A Figura 4 apresenta um 

exemplo de medição de trajetória automatizada realizada no software. 

 

 

Figura 4 – Análise de trajetória com base na extremidade circular da barra em exercício de levantamento de peso. 

Fonte: Charmant e colaboradores (2021). 

 

Foram utilizadas as gravações de escoamento em degraus em vídeo apresentadas por Ribeiro 

(2018) na análise do escoamento. As gravações foram feitas em um modelo reduzido de descida em 

degraus em acrílico de 84,85 cm de comprimento lineares, com largura de 15,00 cm e degraus de 

5,00 cm de patamar e 5,00 cm de espelho, com uma declividade constante de 1,0V:1,0H. O modelo 

foi operado no Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos (CPH), na Universidade Federal 

de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG. 
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A Figura 5 apresenta o modelo, as posições adotadas para as filmagens e o efeito da técnica de 

iluminação empregada. 

Para avaliação do método de análise de linha de água proposto, foram utilizados os vídeos feitos 

no Ponto 2, com vazão específica ensaiada no modelo de 0,01412 m²/s (yc/h = 0,546), sendo o 

escoamento classificado como Nappe Flow, no limite para o escoamento no regime de Transição, 

segundo a classificação proposta por Chanson (2004), como mostrado na Figura 6. 

 

 

Figura 5 – Modelo utilizado por Ribeiro (2018): a) Visão geral do modelo; b) pontos de gravação em relação à descida; 

c) técnica de iluminação traseira adotada; d) resultado da gravação com o escoamento em contraste com o painel branco 

ao fundo. Fonte: Adaptado de Ribeiro (2018). 

 

Figura 6 – Vazões relativas dos dados analisados neste trabalho em relação aos limites dos regimes de escoamento. 

 

Para análise dos vídeos, foram utilizados filtros de tratamento com aumento de brilho contraste 

e coloração, separados em quatro cenários de análise, como apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – a) Filtro I; b) Filtro II; c) Filtro III; d) Imagem Original. 

Para realizar as análises, dividiu-se em quatro cenários diferentes. O primeiro cenário (Filtro I) 

considerou o vídeo com ajuste de contraste 50 e de coloração 50, o segundo cenário (Filtro II) 

considerou o vídeo com ajuste de contraste 80 e de coloração 50, o terceiro cenário (Filtro III) 

considerou um ajuste de contraste 80 e coloração 50, com a implementação também do filtro de 

definição da cor branca como vermelha e cor preta como azul, realçando o degradê entre as cores 

mais claras e escuras. 

Determinou-se como referência para o eixo das abcissas a linha que passa pelas quinas 

superiores dos degraus. A escala da medida pode ser feita por meio do fornecimento da medida de 

referência de uma reta traçada manualmente, utilizando o patamar do degrau, de 5cm como referência, 

como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Calibragem da escala de medida e definição do eixo das abcissas. 

O software identifica, a partir do ponto de rastreamento fornecido, a localização do ponto no 

próximo frame, baseando-se na coloração do pixel do ponto rastreado. Isso faz com que o ponto 

rastreado tenha grande variabilidade horizontal, como mostrado na Figura 9 e na Figura 10. 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

7 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

 

Figura 9 – Variação de um ponto rastreado com o Filtro II ao longo de quatro frames.  

 

Figura 10 – a) Filtro II com um rastreador; b) variação da posição horizontal do rastreador com o tempo; c) variação da 

posição vertical do rastreador com o tempo; d) conjunto de pontos pelo marcador ao longo da filmagem. 

 

Para mitigar o problema da variabilidade horizontal aleatória do ponto rastreado, diversos 

pontos foram posicionados em cada degrau a fim de obter a variação de altura, em relação aos eixos 

adotados, durante todo o andamento do vídeo e em toda a sua extensão, como mostrado na Figura 11. 

Por fim, após os procedimentos supracitados, extraiu-se os resultados dos deslocamentos 

verticais e horizontais de cada ponto. 
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Figura 11 – Rastreadores distribuídos ao longo do escoamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO – Os resultados de variação da linha de água em função da 

posição são apresentados na Figura 14, na Figura 12 e na Figura 13. 

 

 

Figura 12 – a) Filtro I com exemplo de 9 rastreadores; b) variação da posição horizontal dos marcadores com o tempo; 

c) variação da posição vertical dos marcadores com o tempo; d) conjunto de pontos rastreados ao longo do escoamento. 

 

O procedimento gerou pontos de amostragem da linha de água posicionados aleatoriamente 

variando ao longo do tempo. A variação horizontal dos marcadores, como havia sido observado na 

utilização de um rastreador apenas, foi suprimida pela utilização de vários rastreadores, de forma que 
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se obteve uma uniformidade de medidas ao longo da descida pelo tempo (item b) das imagens 

anteriores). 

O Filtro I apresentou maiores tendências de rastrear pontos errados devido ao menor contraste 

aplicado às imagens. O Filtro II apresentou a maior estabilidade dos pontos na horizontal. O Filtro III 

apresentou grande variação da posição horizontal dos pontos, devido ao menor contraste. Nota-se que 

o filtro utilizado tem influência nas medidas, uma vez os resultados apresentaram comportamentos 

bastante diferentes. 

 

 

Figura 13 – a) Filtro II com exemplo de 6 rastreadores; b) variação da posição horizontal dos marcadores com o tempo; 

c) variação da posição vertical dos marcadores com o tempo; d) conjunto de pontos rastreados ao longo do escoamento. 

 

CONCLUSÃO – A análise proposta neste trabalho possibilita uma ágil obtenção e 

processamento de uma grande quantidade de dados de variação da linha de água. No entanto, a 

aplicação do filtro, apesar de indispensável para a utilização do rastreamento de objetos no Kinovea, 

pode alterar o limiar da lâmina de água, como observado na comparação entre os filtros I e III. 

Os autores recomendam, para a aplicação da metodologia proposta, a utilização de réguas nas 

paredes do modelo reduzido, ajudando na definição do elemento de escala (Figura 8) e na definição 

da lâmina de água visualmente no modelo, balizando a escolha do filtro ideal para aplicação da 

metodologia proposta. Os autores pretendem realizar mais análises com novos modelos reduzidos 

para definição do meio de filtragem em conjunto com a realização dos experimentos. 
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Figura 14 – a) Filtro III com exemplo de 7 rastreadores; b) variação da posição horizontal dos marcadores com o tempo; 

c) variação da posição vertical dos marcadores com o tempo; d) conjunto de pontos rastreados ao longo do escoamento. 

 

Figura 15 – Medidas obtidas com a utilização dos filtros I, II e III.  
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