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Resumo – Neste artigo são apresentados os resultados dos estudos do desvio de 1ª fase para a 

construção de uma Usina Hidrelétrica. Para a realização destes estudos utilizaram-se ferramentas de 

modelagem computacional e física. O modelo computacional utilizado foi o River 2D desenvolvido 

pela Universidade de Alberta, CA, que se trata de um modelo bidimensional em planta promediado 

na profundidade. A fim de validar os resultados obtidos no modelo computacional, é apresentada 

uma comparação com os valores da linha da água e velocidades ao longo da ensecadeira, obtidos 

em modelo físico reduzido na escala 1:80  

Palavras-Chave – Modelo computacional 2DH, modelo físico, desvio rios. 
 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 1st STAGE OF DIVERSION OF A 

HYDROELECTRIC POWER PLANT USING RIVER MODEL    
 

Abstract – This article presents the results of the 1st phase of river diversion for the construction of 

a hydroelectric plant. For these studies were used tools of computational and physical modeling. 

The computer model used was 2D River developed by the University of Alberta, CA, this is a two-

dimensional model promediated in depth. In order to validate the results obtained in the 

computational model, a comparison is made with the water line and speed values along the 

cofferdam, obtained in the 1:80 physical scale model  

Keywords – Computational model 2DH, physical model, diversion rivers 

1. INTRODUÇÃO 

O desvio de um rio consiste no manejo do mesmo no período de construção do barramento e se 

dá através de estruturas de controle que devem ensecar, proteger e garantir condições de trabalho na 

região ensecada, de maneira segura dentro dos riscos assumidos. (ROCHA, 2006). 

Um dos grandes desafios destas etapas da obra é lidar com o exíguo cronograma pra execução e 

a dependência direta das condições hidrológicas do rio.  

Diante destas dificuldades há uma demanda por soluções e respostas rápidas para a elaboração 

do projeto de desvio. 

Uma das ferramentas consagradas e largamente utilizadas para obtenção de resultados e 

elaboração do projeto são os ensaios em modelos físicos reduzidos que seguem os padrões de 

simulação do escoamento com superfície livre, utilizando critério de semelhança do número de 

Froude. 

Porém muitas vezes não se tem disponível um modelo físico construído ou tem que se tomar 

decisões antes da construção, calibração e obtenção dos resultados. Diante disto, e com a evolução 

da capacidade de processamento e armazenamento dos computadores, os modelos computacionais 
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bidimensionais estão sendo utilizados com frequência para a resolução destes tipos de problemas 

envolvendo trechos fluviais. 

2. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos com a modelagem computacional 

bidimensional para o desvio de 1ª fase de uma Usina Hidrelétrica, avaliando a capacidade de 

simulação do modelo River 2D, confrontando os resultados com os da modelagem física.   

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Atualmente os modelos bidimensionais promediados na profundidade (2DH) que, em conjunto 

com os modelos unidimensionais (1D), são largamente utilizados na prática da engenharia. Com o 

avanço da capacidade computacional e das técnicas numéricas, a utilização de modelos 

bidimensionais permite a obtenção de informações mais detalhadas, como a distribuição em planta 

das velocidades e profundidades.  

Hoje se encontram disponível uma grande quantidade de modelos bidimensionais, tanto de 

domínio público quanto comercial, que se baseiam numa variedade de esquemas numéricos, e 

oferecem a capacidade de visualização gráfica durante e após o término do processamento.  

Os fundamentos físicos destes programas são similares entre si. Praticamente todos os modelos 

bidimensionais resolvem a equação de conservação de massa e duas componentes da equação da 

quantidade de movimento. Resultando na obtenção da velocidade e profundidade em cada ponto ou 

nó da malha gerada.  

Exemplos típicos em que se utilizam modelos bidimensionais são: projeto de pontes, desvio de 

rios, transporte de sedimentos e avaliação de habitat de peixes.  

O modelo computacional utilizado na aplicação apresentada nesse artigo foi o River 2D, 

desenvolvido pela Universidade de Alberta Canadá (Steffler e Backburn,2002) e de domínio 

publico. Trata-se de um modelo hidrodinâmico bidimensional, promediado ao longo da 

profundidade, desenvolvido especificamente para a aplicação em rios e canais. Este modelo utiliza 

em seus cálculos a técnica de elementos finitos, e tem características apropriadas para simular a 

transição de escoamento subcrítico/supercrítico e áreas seca/alagadas variáveis. 

O modelo River 2D tem como hipóteses: assumir como hidrostática a distribuição das pressões 

ao longo da profundidade, a distribuição das velocidades horizontais ao longo da profundidade é 

essencialmente uniforme, e a altura da rugosidade efetiva é o parâmetro de resistência ao 

escoamento utilizado em cada nó da malha de elementos finitos, Andrzejewski et al. (2010). 

4. METODOLOGIA  

 

A primeira etapa deste estudo consistiu na calibração do modelo computacional River 2D 

baseando-se em dados de níveis d’água coletados em campo em seis pontos de medição que são 

apresentados na Figura 1.  

Na calibração do modelo computacional foram simuladas vazões de 1723 m³/s e 3618 m³/s, 

avaliando os parâmetros da resolução da malha computacional e a rugosidade a fim de se obter uma 

melhor aproximação aos dados levantados em campo. 
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Figura 1. Localização dos pontos de medição de níveis d’ água utilizados para calibração. 

A segunda etapa deste estudo consistiu na simulação do desvio de primeira fase de usina 

hidrelétrica, que terá seu nome preservado por questões contratuais. Nesta etapa com intuito de 

avaliar a capacidade de reprodução do modelo computacional River 2D foram estudadas as vazões 

de 3618 m³/s e 4541 m³/s, sendo que para a vazão de 3618 m³/s foram comparados  os níveis d’ 

agua obtidos no modelo computacional, campo e modelo físico. Já para a vazão de 4451 m³/s foram 

comparados os resultados de níveis d’ agua e velocidades obtidas no modelo computacional e no 

modelo físico reduzido.  

Para a obtenção dos níveis d’ agua no modelo físico foram utilizadas pontas limnimétricas 

instaladas em pontos homólogos as réguas de campo e os níveis d’ agua ao longo da ensecadeira 

foram medidos com um nível ótico e uma mira fixada a um tripé móvel. As velocidades foram 

medidas utilizando um micromolinete. Este equipamento é condicionado a um sistema de aquisição, 

que permite o registro das velocidades do escoamento ao longo do tempo.  

5. RESULTADOS 

A seguir são apresentados os resultados da calibração do modelo computacional River 2D e na 

sequencia os  resultados dos estudos da ensecadeira do desvio de primeira fase.  

A Figura 2 e a Figura 3 apresentam um gráfico comparativo entre os níveis d’ água registados 

em campo, River 2D e modelo físico.     

A primeira malha avaliada, que resultou em 51.476 nós e um coeficiente de rugosidade absoluta 

de 0,5 m, que resulta em coeficiente de Manning igual a 0,035 já resultou em uma boa aproximação 

dos níveis d’ agua obtidos no modelo computacional comparados com os levantados em campo, não 

sendo necessária uma maior investigação dos parâmetros de rugosidade e discretização da malha 

computacional.   
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Figura 2. Gráfico Comparativo dos Níveis d’ água Q 1723 m³/s. 

 

 
 

Figura 3. Gráfico Comparativo dos Níveis d’ água Q 3618 m³/s. 

 

Como se se pode observar através dos gráficos apresentados, a etapa de calibração apresentam 

uma boa aderência aos níveis observados em campo. A maior diferença constada foi de 

aproximadamente 0,5 m e se dá no ponto RJ1 para a vazão de 1723 m³/s. Já para a vazão de 3618 

m³/s esta diferença é de aproximadamente 1,0 m. Já para os pontos RM3, RM4 e RM5 as diferenças 

não superam 0,3 m. 

A seguir são apresentados os resultados das simulações realizadas para o estudo da ensecadeira 

de primeira fase para as vazões de 3618 m³/s e 4541 m³/s.  

A Figura 4 apresenta uma comparação dos resultados obtidos em modelo computacional e físico 

comparados com dados de campo para simulação com a vazão de 3618 m³/s. 
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Figura 4. Gráfico comparativo dos níveis d’ água ao longo da ensecadeira.  

 

Analisando os resultados apresentados para a simulação com a vazão de 3,618 m³/s, observa-se 

que os valores se apresentam bem próximos aos medidos em campo e que a maior diferença se dá 

na estaca 43 aproximadamente 1,0 m. A Figura 5 ilustra a distribuição dos níveis d’ água ao longo do 

domínio modelo no River 2D para esta mesma vazão. 

 
Figura 5. Níveis d’ água obtidos no modelo River 2D Q – 3.618 m³/s. 

 

A seguir são apresentados os resultados para a simulação realizada com a passagem da vazão de 

4.541 m³/s. Esses resultados foram comparados com os obtidos em modelo físico reduzido. 
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Figura 6.Gráfico dos níveis d’ água ao longo da ensecadeira de 1ª fase – Q 4.541 m³/s. 

 

 
Figura 7.Níveis d’ água obtidos no modelo River 2D - 4.541 m³/s. 

Como se pode observar nos resultados de níveis d’ água apresentados para a vazão de 4.541 

m³/s, as maiores diferenças entre o modelo computacional River 2D e o modelo físico não superam 

1,0 m e na grande maioria não ultrapassa 0,4 m. 

A Tabela  apresenta as velocidades em algumas estacas, obtidas no modelo físico e 

computacional River 2 D. 
Tabela 1. Velocidades – Q 4.541 m³/s 

Estacas  MF R2D 

6 1.6 1.6 

8 2.4 1.9 

18 1.8 0.7 

22 0.5 0.1 

24 0.6 0.2 

26 0.4 0.3 

28 1.2 0.6 

30 0.9 1.3 
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A Figura 8 apresenta a distribuição espacial das velocidades ao longo do domínio modelado no 

River 2D. 

 
Figura 8. Distribuição espacial das velocidades Q 4,541 m³/s. 

6. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados apresentados neste artigo, conclui-se que a utilização de modelos 

computacionais 2DH tem se mostrado uma ferramenta muito útil para a solução de problemas 

envolvendo hidráulica fluvial, pois podem ser aplicados em diversas situações do projeto e 

apresentam uma boa capacidade de simulação e rapidez na obtenção dos resultados. Muitas vezes 

não se tem um modelo físico construído e calibrado para realizar simulações da etapa do desvio de 

primeira fase, e levando em conta o exíguo cronograma desta etapa da obra e a dependência das 

condições hidrológicas do rio, há uma necessidade por soluções rápidas para o projeto e a utilização 

dos modelos computacionais 2DH se mostram bastante eficazes.  

Os resultados apresentados para calibração do modelo computacional se mostraram bem 

próximos aos observados em campo, sendo que a maior diferença observada foi de 

aproximadamente 1,0 m para a vazão de 3618 m³/s no ponto RJ1, que esta situado a jusante do eixo 

previsto para a barragem. Os níveis d’ agua na região de montante não apresentaram diferenças 

superiores a 0,3 m.  

Para as simulações visando o levantamento dos níveis da água, ao longo da ensecadeira de 

primeira fase para a vazão de 3618 m³/s, os resultados obtidos no modelo River 2D se apresentam 

bem próximos dos registrados em campo. Para as estacas 18 a 39 esta diferença é em média de 

aproximadamente 0,2 m, e maior diferença observada se dá no ponto da estaca 43, na região de 

jusante e atinge aproximadamente 1,0 m.  

Já para a simulação com a vazão de 4541 m³/s, na qual os resultados foram comparados apenas 

com os do modelo físico reduzido, pois esta vazão não foi atingida em campo durante a execução 

das obras, as diferenças em médias são de aproximadamente 0,3 m e na estaca 22 atinge 

aproximadamente 1,0 m.  

As velocidades obtidas no modelo computacional River 2D em alguns pontos apresentaram 

grandes diferenças com os valores obtidos no modelo físico reduzido, estas diferenças podem 

ocorrer pelo fato do modelo River 2D ser um modelo promediado ao longo da profundidade, e essa 

grandeza no modelo físico é medida com o micromolinete que tem uma área de captação pequena, 

podendo ser considerada com um ponto de medição ao longo da profundidade. 
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Os resultados obtidos no modelo computacional se apresentaram, na sua grande maioria a favor 

da segurança. Mais próximos dos valores obtidos em campo e ligeiramente acima mos obtidos em 

modelo físico  

Conclui-se que a utilização dos modelos computacionais em conjunto com o modelo físico se 

mostra uma poderosa ferramenta na solução de problemas envolvendo a hidráulica fluvial, podendo 

reduzir tempo e custo para a obtenção da melhor solução para o projeto.  
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