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Em barragens com centrais hidrelétricas no “pé” da barragem, durante 
períodos de cheias, em que há sobra de água, a descarga é efetuada pelo 
vertedouro, ocorrendo o aumento do nível de água de jusante, e, consequentemente 
a diminuição da queda disponível para geração de energia. Parte da queda pode ser 
recuperada, através de efeito ejetor ou ejeção no canal de fuga da usina hidrelétrica 
(UHE), através de arranjo de casa de força combinada com estruturas hidráulicas 
extravasoras de cheias no mesmo bloco, chamada de usina hidrelétrica combinada. 
O efeito ejetor é resultante do processo de iteração do excesso de água escoado por 
extravasores de cheias próximos do fluxo que sai do tubo de sucção da usina,
transmitindo uma parte da energia cinética do fluxo de alta velocidade ao fluxo de
menor velocidade, reduzindo a altura piezométrica na saída do tubo de sucção da 
usina. Esta dissertação de mestrado buscou avaliar a viabilidade do uso da 
modelagem computacional para simular adequadamente o efeito ejetor em usina 
hidrelétrica combinada de baixa queda, através de simulações no programa
OpenFOAM, utilizando o modelo de turbulência k -  s. Foram efetuadas seis
simulações de escoamento tridimensional, em escala de modelo, de operação 
conjunta de casa de força e descarregadores de fundo laterais em escoamento livre 
e com aberturas parciais de comportas. Os resultados do efeito ejetor foram 
comparados com os obtidos em modelo físico reduzido e as análises mostraram que 
o modelo computacional reproduziu o efeito ejetor no canal de fuga.

Palavras-chave: Efeito ejetor. Usina hidrelétrica combinada. Descarregador de 
fundo. OpenFOAM. Modelo de turbulência $ -  %



In dams with hydroelectric power plants at the toe of the dam, during periods 
of flood, when there is excess water, the discharge is carried out by the spillway, with 
an increase in the downstream water level, and, consequently, a decrease in the 
head for power generation. Part of the loss of head can be recovered, through the 
ejector effect or ejection in the hydroelectric plant downstream outlet channel, 
through a powerhouse arrangement combined with hydraulic structures to spill 
overflows in the same block, called combined hydroelectric plant. The ejector effect is 
the result of the iteration process of excess water drained by flood spillways close to 
the flow that leaves the plant's draft tube, transmitting a part of the kinetic energy of 
the high-velocity flow to the lower-velocity flow, reducing the piezometric height at the 
output of the plant's draft tube. This master's thesis aimed to evaluate the feasibility 
of using computational modeling to properly simulate the ejector effect in a low-fall 
combined hydroelectric plant, through simulations in the OpenFOAM software, using 
the k-£ turbulence model. Six three-dimensional flow simulations were performed, in 
model scale, of joint operation of a powerhouse and lateral bottom outlets in free flow 
and with partial openings of gates. The results of the ejector effect were compared 
with those obtained in a reduced physical model and the analyzes showed that the 
computational model reproduced the ejector effect in the downstream outlet channel.

Keywords: Ejector effect. Combined hydroelectric power plant. Bottom outlets. 

OpenFOAM. & -  a turbulence model.
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CF -  Casa de força

CPU -  Central Processing Unit

DF -  Descarregador de fundo

DFC -  Dinâmica dos Fluidos Computacional

DNS -  Direct Numerical Simulation

LES -  Large Eddy Simulation

MVF -  Método dos Volumes Finitos

NA -  Nível de água

OpenFOAM -  Open Source Field Operation and Manipulation

PCH -  Pequena Central Hidrelétrica

PIMPLE -  Pressure Implicit method for pressure-linked equations

PISO -  Pressure Implicit with Splitting o f Operators

RANS -  Reynolds Averaged Navier-Stokes

SIMPLE -  Semi-implicit method for pressure-linked equations

TS -  Tubo de sucção

UHE -  Usina Hidrelétrica
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1 INTRODUÇÃO

Em barragens com centrais hidrelétricas no “pé” da barragem, durante 

períodos de cheias, em que há sobra de água, a descarga é efetuada pelo 

vertedouro, ocorrendo o aumento do nível de água de jusante e, consequentemente, 

a diminuição da queda disponível para geração de energia. Nestes casos, a 

máquina da casa de força não gera energia sob as condições ótimas operacionais e 

há diminuição no seu rendimento.

A queda pode ser recuperada reduzindo a altura piezométrica na saída do 

tubo de sucção da usina, através de efeito ejetor ou ejeção no canal de fuga da 

usina hidrelétrica (UHE). Este princípio físico pode ser alcançado por meio de 

arranjo de casa de força combinada com estrutura hidráulica extravasora de cheias 

no mesmo bloco, chamada de usina hidrelétrica combinada. Esquemas hidráulicos 

desse tipo de usina são apresentados no Capítulo 2 desta dissertação.

A dissertação está dividida em cinco capítulos. O Capítulo 1 expõe uma 

introdução do tema, abordando a justificativa, os objetivos e a estrutura geral do 

trabalho. O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica do efeito ejetor ou ejeção, 

turbulência e dinâmica do fluido computacional buscando o embasamento 

necessário para o desenvolvimento de uma dissertação. O Capítulo 3 é referente 

aos materiais e métodos adotados na pesquisa e descreve a metodologia utilizada 

para cumprir com os objetivos propostos. Apresenta-se no Capítulo 4 a análise dos 

resultados. Por fim, no Capítulo 5, são expostas as conclusões e recomendações.

1.1 JUSTIFICATIVA

O uso de novas tecnologias para a geração de energia visando alcançar 

uma otimização na sua produção, atrelada a um menor impacto ambiental, é um 

tema que deve estar cada vez mais inserido em pesquisas e desenvolvimento na 

área de produção de energia.

A possibilidade de explorar a melhora no aproveitamento energético 

hidráulico através de efeito ejetor ou ejeção no canal de fuga de uma UHE é uma 

opção que deve ser investigada, uma vez que o incremento na queda para geração 

adicional de energia é possível no período de cheias, em que há sobra de água não 

utilizada e apenas escoada a jusante do aproveitamento. Ou seja, uma possibilidade



de otimização energética hidráulica existe, sem que seja necessário o aumento do 

reservatório (maior alagamento) para o aumento de queda. Pesquisas 

multidisciplinares a respeito do tema poderão concluir se a aplicação em projetos 

executivos de usinas é factível em relação aos atuais arranjos convencionais de 

casa de força.

Nesse sentido, de maior investigação sobre o assunto, o modelo numérico 

computacional é uma ferramenta que possibilita a exploração de alternativas e 

configurações de arranjos de estruturas hidráulicas e pode ser aplicada ao estudo de 

ejeção em canal de fuga de uma UHE. Estudos atuais de simulações 

computacionais como os conduzidos por Schiffer et al. (2015) e Cabral et al. (2019) 

mostraram resultados, de maneira geral, satisfatórios quando comparados a 

modelos físicos. Os útlimos, no entanto, indicaram que para vazões baixas 

simuladas não se obteve aderência ao modelo físico.

A vantagem das simulações numéricas é a rapidez em relação aos modelos 

físicos, permitindo um entendimento e análise dos fenômenos estudados em tempo 

e custo menores, possibilitando avaliações preliminares de configurações de 

arranjos mais assertivas para conseguir o efeito ejetor, eliminando alternativas não 

atraentes, e, consequentemente, diminuindo o número de experimentos em 

laboratório. E uma vez que diversos estudos cheguem à conclusão que a 

modelagem computacional é viável para a simulação do efeito ejetor, com nível de 

precisão aceitável, poderá ser utilizada como ferramenta de dimensionamento das 

estruturas para alcançar o ganho da queda adicional através da ejeção no canal de 

fuga da UHE.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo desta dissertação é a avaliação da aderência dos resultados 

obtidos em modelagem computacional, utilizando o programa OpenFOAM, na 

simulação do efeito piezométrico da ejeção no canal de fuga em uma usina 

hidrelétrica combinada de baixa queda, quando comparados aos obtidos 

experimentalmente em modelo físico reduzido. Ou seja, é a verificação da 

viabilidade do uso da modelagem computacional para simular adequadamente o 

efeito ejetor em usina de baixa queda.



Os objetivos específicos são:

• Quantificar o efeito ejetor através do modelo numérico computacional;

• Verificar a aderência dos resultados do efeito ejetor em relação aos 

obtidos em modelo físico reduzido;

• Quantificar o campo de velocidades ao longo do canal de fuga;

• Verificar a aderência dos resultados das velocidades no canal de fuga em 

relação aos obtidos em modelo físico reduzido;

• Análise geral do comportamento do escoamento de maneira qualitativa.



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo buscou-se o embasamento teórico para o desenvolvimento 

do trabalho de pesquisa de mestrado. Apresenta-se a revisão bibliográfica do efeito 

ejetor ou ejeção no canal de fuga de usina hidrelétrica, noções sobre turbulência e 

dinâmica do fluido computacional.

2.1 EFEITO EJETOR OU EJEÇÃO

Os primeiros experimentos de ejeção em canal de fuga de usinas 

hidrelétricas combinadas foram efetuados na Rússia em 1911 e o desenvolvimento 

da teoria é devido a cientistas da ex-União Soviética, através de estudos em 

modelos físicos reduzidos (SLISSKII, 1953).

Este tema não foi amplamente abordado e aplicado nos arranjos de UHEs 

contemporâneas. Tem-se conhecimento de aplicação real em pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) na Áustria, Muhltalwehr e Waidhofen mencionadas por Schiffer 

et al. (2015), que conduziram uma pesquisa de efeito ejetor aplicável em turbinas 

Kaplan verticais de baixa queda, em modelo experimental e computacional, 

utilizando como referência a pequena central hidrelétrica de Waidhofen na Áustria. 

Recentemente Romero (2020) em sua tese de doutorado quantificou e parametrizou 

o efeito ejetor em usina hidrelétrica de baixa queda através de estudos em modelo 

físico reduzido. Cabral et al. (2019), utilizando o mesmo modelo físico dos estudos 

da tese de doutorado de Romero (2020), realizaram uma comparação de resultados 

de efeito ejetor obtidos experimentalmente com os obtidos computacionalmente e 

com formulações empíricas de Sliiskii (1953).

O efeito ejetor é resultante do processo de iteração do excesso de água 

escoado por extravasores de cheias com o fluxo que sai do tubo de sucção da usina, 

transmitindo uma parte da energia cinética do fluxo de alta velocidade ao fluxo de 

menor velocidade (SCHIFFER et al. 2015). Este efeito, de acordo com Slisskii 

(1953), causa a redução da altura piezométrica na saída do tubo de sucção 

referente à pressão existente sem ejeção. Esta diferença entre as alturas 

piezométricas, conforme mostrada na Figura 2.1, é chamada de efeito ejetor ou 

ejeção. Ou seja, trata-se de incremento de carga para geração de energia.



FIGURA 2.1 -  ESQUEMA DE AUMENTO DE QUEDA POR EFEITO EJETOR
Ejeção total

FONTE: Romero (2020)

Slisskii (1953) define como usina hidrelétrica combinada aquela em que 

barragem e casa de força formam uma única estrutura e tem a vantagem de redução 

da largura livre no dimensionamento do vertedouro principal. Ou seja, o bloco da 

casa de força possui também estrutura hidráulica para extravasamento de cheias.

A sequência de pesquisa sobre efeito ejetor será baseada em Slisskii 

(1953), que é o principal estudo abrangente e detalhado sobre o tema, e em Romero 

(2020) que parametrizou o efeito ejetor em UHE combinada de baixa queda.

2.1.1 Esquemas hidráulicos de usinas hidrelétricas com efeito ejetor

Há diversos esquemas de usinas hidrelétricas combinadas para alcançar o 

efeito ejetor no canal de fuga e a seleção do tipo de arranjo da estrutura extravasora 

de cheias depende das características locais de implantação da usina, como 

condições hidrológicas, geológicos/ geotécnicas, etc. Na sequência, a título de 

ilustração, são apresentadas algumas possibilidades.

• Ejeção por vertimento: quando o fluxo excedente é escoado através de 

vertedouro no canal de fuga. A estrutura extravasora pode estar 

localizada acima do tubo de sucção, como mostrado na Figura 2.2, ou 

lateralmente (Figura 2.3).



• Ejeção por descarregadores: quando o fluxo excedente é escoado 

através de descarregadores de fundo no canal de fuga, como ilustrado na 

Figura 2.4.

FIGURA 2.2 -  EJEÇÃO POR VERTIMENTO -  SOLEIRA ACIMA DO TUBO DE SUCÇÃO

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

FIGURA 2.3 -  EJEÇÃO POR VERTIMENTO -  VERTEDOURO LATERAL

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

FIGURA 2.4 -  EJEÇÃO POR DESCARREGADORES DE FUNDO LATERAL

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

2.1.2 Tipos de escoamentos

Os regimes de fluxos no canal de fuga observados por ejeção são função do 

comportamento do ressalto hidráulico. O seu conhecimento é necessário para



estimar as forças atuantes sobre as estruturas hidráulicas e para a aplicação das 

formulações relacionadas ao efeito ejetor. A seguir, são apresentados os regimes de 

escoamento, em função da ejeção por vertimento, de acordo com Slisskii (1953):

• Escoamento de fundo com ressalto hidráulico deslocado para 

jusante: Este fluxo pode existir independentemente da elevação da saída 

da soleira vertente, mas é aceitável somente com a ejeção por ressalto 

deslocado a jusante (Figura 2.5);

FIGURA 2.5 -  ESCOAMENTO DE FUNDO COM RESSALTO HIDRÁULICO DESLOCADO PARA
JUSANTE

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

• Escoamento de fundo com ressalto hidráulico submerso: caracteriza- 

se pela ausência de rolos de superfície (vórtices superficiais). Os corpos 

flutuantes que entram no canal de fuga são carregados pela corrente para 

jusante (Figura 2.6);

FIGURA 2.6 -  ESCOAMENTO DE FUNDO COM RESSALTO HIDRÁULICO SUBMERSO

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

• Escoamento com ressalto hidráulico superficial: Esta é uma condição 

de operação possível e às vezes inevitável de uma UHE com vertimento. 

Uma característica desse regime é o rolo de superfície (vórtices 

superficiais), o que normalmente impede que corpos flutuantes vindo de 

montante parem no canal. Uma bolsa de ar pode se formar sob a lâmina 

de água. (Figura 2.7);



FIGURA 2.7 -  ESCOAMENTO COM RESSALTO HIDRÁULICO SUPERFICIAL

FONTE: Adaptado de Slisskii (1953)

• Escoamento superficial com ressalto submerso: caracteriza-se pela 

presença de rolos de superfície. Este regime de fluxo é indesejável 

quando a ejeção é usada, pois reduz seu efeito. (Figura 2.8).

FIGURA 2.8 -  ESCOAMENTO SUPERFICIAL COM RESSALTO HIDRÁULICO SUBMERSO

2.1.3 Ejeção através de descarregadores de fundo

Serão apresentados os conceitos e variáveis aplicados na formulação 

empírica para a quantificação do aumento de queda proporcionado pela ejeção 

através de descarregadores de fundo. Slisskii (1953) também apresenta um vasto 

estudo sobre ejeção por vertimento, o qual não será reportado no presente trabalho.

A Figura 2.9 apresenta um esquema hidráulico de uma UHE combinada com 

ejeção através de descarregadores de fundo.

O efeito piezométrico da ejeção hejtot ou ejeção total é definido como 

indicado na Equação 2.1:

hej,tot l 2 l 1 (21)

Onde z2 é o nível de água a jusante do canal de fuga e zN é o nível 

piezométrico medido no fundo do tubo de sucção.



FIGURA 2.9 -  ESQUEMA HIDRÁULICO DE UHE COMBINADA COM EJEÇÃO POR
DESCARREGADOR DE FUNDO

I

y Descarregadores j

I i
Tubos de sucção

FONTE: Romero (2020)

Quando o descarregador de fundo é afogado, o nível piezométrico (o nível 

de água junto ao tubo de sucção) é definida por zt , como mostrado na Figura 2.10 b 

e o efeito ejetor é dado por:

h -e j.to t Z7 ~ Zt (2 .2 )

FIGURA 2.10 -  DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÕES ASSUMIDAS EM DESCARREGADORES DE
FUNDO a) NÃO AFOGADOS b) AFOGADOS

FONTE: Adaptado de Romero (2020)



O ganho na queda não é determinado apenas pelo efeito piezométrico da 

ejeção (heJ>tot), uma vez que há queda de pressão (A/i) na saída do tubo de sucção 

(secção l-l) também sem o efeito ejetor, e perdas adicionais (AHt) ocorrem pela 

passagem de fluxo pela turbina. Sendo assim, tem-se a ejeção efetiva (hejef)\

h =  hILe j ,e f  iLe j , to t Ah -  AHt (2.3)

Se as perdas de carga adicionais (AHt) forem consideradas desprezíveis, a 

ejeção efetiva se resume a:

h-e j , e f h-ej,tot A h (2.4)

O ganho Ah é devido à diferença entre as energias cinéticas do escoamento 

nas secções l-l e ll-ll (sem ejeção), apresentada na Figura 2.11 e dada por:

Ah = r/c Qt_ 
2 g At CBh2y

(2.5)

Na equação 2.5 r]c é um coeficiente de correção variando entre 0,5 a 0,9 e 

pode ser considerado como 0,7 em média, de acordo com Slisskii (1953). Qt é a 

vazão total turbinada, At é a área total da secção dos tubos de sucção, S é  a largura 

total do canal de fuga (secção ll-ll), h2 é a profundidade do escoamento e g é a 

aceleração da gravidade.

FIGURA 2.11 -  ESQUEMA HIDRÁULICO SEM USO DO EFEITO EJETOR

Descarregador 
de fundo Tubo de sucção

FONTE: Adaptado de Romero (2020)

Slisskii (1953), para a determinação do nível da piezométrica na saída da 

UHE combinada, assumiu que a velocidade média pode ser utilizada ao aplicar o 

princípio da conservação da quantidade de movimento no volume de controle 

(secções l-l a ll-ll) e que as flutuações de velocidades no canal de fuga devido à



ejeção, em comparação com a velocidade média, são desprezíveis. Também 

negligenciou a rugosidade no canal de fuga por considerá-la suficientemente 

pequena, assim como o ângulo ?  do vetor da velocidade turbinada.

Em relação às pressões nas saídas das estruturas foram consideradas as 

seguintes premissas:

• As distribuições de pressões na saída dos descarregadores (seção I-I) é 

hidrostática, tanto para descarregadores com saída livre (Figura 2.10 a) 

quanto afogado por jusante (Figura 2.10 b) No primeiro caso, a 

distribuição de pressão é independente do nível de jusante;

• A pressão no final do pilar depende da altura piezométrica sob a lâmina 

de água de lançamento (zona de vórtices) quando a saída não está 

afogada (Figura 2.12).

FIGURA 2.12 -  DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NO FINAL DO PILARES 
Final do pilar I

FONTE: Romero (2020)

Quanto às distribuições de pressões na rampa do canal de fuga 

(Figura 2.13), levou-se em conta a sua posição em relação à casa de força e se o 

canal é profundo ou raso para a determinação da lâmina de água na rampa. Para 

tal, Slisskii (1953) considerou o número de Froude (F r2 = q i/g h [ )  na secção II-II 

(Figura 2.9) e a partir de modelos físicos obteve um valor médio de 0,0623 para 

Froude, resultando na Equação 2.6, que define se o canal é raso ou profundo.



h2 = 1,18 l / q ï (2 .6)

Canal de fuga raso:

Quando h2 < 1,18Ifcfa , as profundidades de água na rampa são 

determinadas a partir das profundidades do fluxo nas secções l-l e ll-ll:

y1 = ht = a + hQ (2.7)

y2 = h2 (2 .8)

Canal de fuga profundo:

Se h2 > 1,18Ifcfa, o canal de fuga é considerado profundo e as 

profundidades de água na rampa são determinadas pelo nível de jusante (seção II-

y i = h2 (2.9)

y2 = h2 (2 .10)

Onde qw é a vazão específica pelos descarregadores de fundo, h2 é a 

profundidade do escoamento no canal de fuga (secção ll-ll) e h0 é a altura 

piezométrica medida a partir da soleira do descarregador de fundo.

FIGURA 2.13 -  DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÕES NA RAMPA DO CANAL DE FUGA - 
DESCARREGADOR DE FUNDO AFOGADO

FONTE: Romero (2020)



Por fim, é analisado o nível piezométrico nas saídas das estruturas 

hidráulicas em relação à profundidade do escoamento no canal de fuga para 

determinar o efeito ejetor piezométrico, objetivo deste trabalho.

No caso de descarregadores de fundo afogados, foco do presente estudo, o 

efeito ejetor piezométrico já foi apresentado na Equação 2.2 e é dado por:

hej.tot = Lm - L c (Z11)

Onde:

Lt = ht = a + h0 (212)

Portanto é necessário determinar o valor de ht , e, quando h2 < !,18 ] qZ 

(canal raso) e a rampa do canal está próxima da casa de força, a partir da aplicação 

do princípio da conservação da quantidade de movimento nas secções I-I e II-II do 

canal de fuga (Figura 2.9) chega-se a:

ht = 2  +  - l f  (2-13)

Sendo as seguintes notações:

d M
T = f y  + { d -  2e)h2 + h l - { d - e ) e - A  (214)

A =  ß *q lM  (215)

(2.16)2
M = -

d

( 1 — k )2 ß* ß* + cos9
$2htur ß*' k 2h2 hx

Ainda de acordo com Slisskii (1953):

ß* = í  (2.17)
P B

ß*' = h . (2.18)
P B

Qw (219)
k = —------ —

Qw + Qt

Nas expressões anteriores, a é a distância do nível de referência até a 

soleira do descarregador de fundo, hN é a altura da secção ou a altura de abertura



da comporta do descarregador de fundo, htur é a altura da secção da turbina, d é a 

altura da rampa no canal de fuga, b a largura total dos descarregadores de fundo, bt 

a largura total dos tubos de sucção, B a largura total do canal de fuga, Qw a vazão 

total dos descarregadores de fundo e Qt é a vazão total turbinada.

Quando a inclinação da saída do descarregador de fundo for menor que 1 0 ° 

e bt = b, tem-se:

2
M = —

S

Quando, hM > 1,18^YW (canal profundo) e a rampa do canal de fuga está 

distante da casa de força:

ht = V (hM + d — e)M — A (2 .2 1 )

No caso de rampa do canal de fuga curta e localizada imediatamente a 

jusante da casa de força, a pressão sobre ela pode ser determinada pela 

profundidade na secção I-I e a altura piezométrica ht é dada por:

ht = d + sj (hM — e)M — A (2.22)

Os resultados teóricos e experimentais (através de modelo físico reduzido) 

da ejeção por condutos foram comparados por Slisskii (1953), que concluiu que no 

geral as relações teóricas descrevem o fenômeno com bastante precisão. No 

entanto, para o caso de canal de fuga profundo, o efeito da ejeção observado foi 

muito menor que o previsto pela teoria.

2.1.4 Método de Krei para cálculo de Efeito Ejetor

Slisskii (1953) apresenta métodos de cálculo do efeito ejetor propostos por 

outros autores. Para o caso de descarregadores de fundo afogados e posicionados 

lateralmente à saída do tubo de sucção é apresentada a metodologia de Krei, cujas 

premissas para a aplicação do princípio da conservação da quantidade de 

movimento são: profundidade uniforme em toda a largura da secção I-I e rugosidade 

do canal de fuga negligenciável. A Figura 2.14 mostra o esquema hidráulico do 

modelo de Krei.

( 1  — k )M d* 1  

k Mht k MhM +hN
(2 .20)



Onde: Vt é a velocidade média na saída do tubo de sucção, Vw é a 

velocidade média na saída dos descarregadores de fundo, V2 é a velocidade média 

a jusante do canal de fuga, V0 é a velocidade no reservatório na aproximação das 

estruturas hidráulicas, Cv é o coeficiente de velocidade (0,096 adotado por Slisskii 

(1953), Qt é a vazão pela turbina, Ç2 é a vazão total, ,g é a aceleração da gravidade, 

Hst é a diferença entre os níveis de água do reservatório e a jusante no canal de 

fuga (secção ll-ll).

FIGURA 2.14 -  ESQUEMA HIDRÁULICO DE UHE COMBINADA COM EJEÇÃO POR 
DESCARREGADOR DE FUNDO LATERAL - KREI

FONTE: Romero (2020)



2.1.5 Método simplificado de análise de ejeção

Na fase inicial de projeto, o efeito ejetor pode ser estimado de forma 

independente do regime do escoamento e da localização da rampa do canal de fuga 

(Figura 2.15), de acordo com Slisskii (1953), baseado nas premissas:

• A profundidade da lâmina na saída dos descarregadores h0 é 

independente da carga piezométrica sob a lâmina de água. As 

distribuições de pressões na secção I-I logo abaixo da lâmina de água é 

hidrostática para qualquer regime de fluxo no canal de fuga;

• As distribuições das pressões são lineares ao lado dos pilares;

• A pressão na rampa do canal de fuga depende da profundidade do 

escoamento a jusante do canal de fuga (secção II-II), independentemente 

da posição da rampa e do regime do escoamento.

FIGURA 2.15 -  ESQUEMA HIDRÁULICO DE UHE COMBINADA COM EJEÇÃO POR 
DESCARREGADOR DE FUNDO - MÉTODO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE

a) ^  v0m g

h2 
d
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I II

h2

d

FONTE: Adaptado de Romero (2020)

Para ressalto não submerso (Figura 2.15 a), a partir da aplicação do 

princípio da conservação da quantidade de movimento entre as secções I-I e II-II:



_ (hM + d) M — ' M — hi M — A (2.25)
0 = 2 a

Para os descarregadores de fundo afogados, quando h0 > hN (Figura 2.15 b) 

e para o caso particular (e=0) da Figura 2.9, tem-se:

ht = V (hM + d )M — A (226)

Sendo A calculado a partir da Equação 2.15.

Determinadas as alturas piezométricas (zN, zt) na saída do tubo de sucção, 

a partir de h0 e ht , tem-se a ejeção efetiva:

hej,tot = Lm — zi — Ah (Figura 2.15 a) (227)

hej,tot = Zm — zt — Ah (Figura 2.15 b) (228)

2.1.6 Método de Romero para cálculo de Efeito Ejetor

Romero (2020), em sua tese de doutorado, quantificou e parametrizou o 

efeito ejetor em usina hidrelétrica (UHE) de baixa queda através de descarregadores 

de fundo laterais em condição submersa. O estudo contou com ensaios de modelos 

reduzidos com variações geométricas de descarregadores de fundo e canal de fuga 

a jusante da casa de força, num total de 1 1  alternativas.

A metodologia está baseada no Método de Krei (1920), denominada de 

“Esquema do Modelo de Krei (1920) modificado (Variante 02), Descarregadores de 

Fundo em condição afogado.” As modificações, em relação ao apresentado no item 

2.1.4, foram a inclusão de uma rampa no canal de fuga a jusante das estruturas 

hidráulicas e a consideração de pressões lineares produzidas pela expansão 

abrupta das paredes laterais no canal no modelo físico reduzido, conforme 

apresentadas nas Figuras 2.16 e 2.17.

Foram aplicados no volume de controle, nos esquemas das Figuras 2.16 e 

2.17, as equações de conservação da quantidade de movimento e de energia (Eq. 

De Bernoulli), obtendo-se a seguinte expressão:



h2 [2 (h2 — e) + d]d — 2 h| —— + (h.2 — e) 2  ----------— + ■
( 2 ] 2 8 í  Vn SVi S8 i

2 CpQv
SVi (■

nn
2 # ( Hst + —  + h2 — e + C — ht

(2.29)

Sendo Bi a largura do canal de fuga a jusante das estruturas hidráulicas e 

B|} a largura da parede (pilar) no canal.

FIGURA 2.16 -  ESQUEMA DO MODELO DE KREI (1920) MODIFICADO (VARIANTE 02), 
DESCARREGADORES DE FUNDO AFOGADOS

T ,

FONTE: Romero (2020)

FIGURA 2.17 -  ESQUEMA DO MODELO DE KREI (1920) MODIFICADO (VARIANTE 02) -  VISTA 
EM PLANTA, DESCARREGADORES DE FUNDO AFOGADO
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FONTE: Romero (2020)



A Equação 2.29 possui quatro raízes, sendo duas raízes positivas e duas 

negativas, e, de acordo com o autor, em apenas uma raiz positiva o valor de ht tem 

sentido físico conforme os ensaios em modelo reduzido de estruturas combinadas. 

Apresenta-se ainda uma equação iterativa de ht com a solução produzida pelos 

métodos de Euler e Ferrari (XAMBÓ; DELGADO; FUERTES, 1993; PARRA 

MACHÍO, 2000).

Um esquema de procedimento do uso de modelos teóricos para a avaliação 

do efeito ejetor foi apresentado pelo autor, e reproduzido na Figura 2.18, o qual leva 

em consideração a recuperação da pressão Ah na saída do tubo de sucção 

existente em condições usuais, ou seja, sem a utilização de descarregadores de 

fundo para o efeito ejetor.

Foi avaliado também, na pesquisa de doutorado de Romero (2020), o 

coeficiente de correção 2 c presente na Equação 2.5. O coeficiente foi calibrado com 

base nos dados experimentais dos ensaios do modelo físico realizados para uma 

estrutura convencional, ou seja, a vazão pelo descarregador de fundo (Qw) é nula, 

conforme esquema apresentado na Figura 2.19 a.

(2.30)

Onde as variáveis auxiliares são:

x =  [2 (h2 — e) + d]d — 2 h | + (h2 — e) 2
V 2 VtGt , 2 K2Q2 
 ^ 1 ^— (2.31)

(2.32)

(2.33)



FIGURA 2.18-ESQUEMA DE PROCEDIMENTO DO USO DE MODELOS TEÓRICOS PARA A AVALIAÇÃO DO EFEITO EJETOR 
Prim eira Etapa Segunda Etapa
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FONTE: Romero (2020)



FIGURA 2.19 -  ESQUEMA DE ESTRUTURAS a) CONVENCIONAL ( Qw =  0) E b) COMBINADA
(Qw > o)

volume de controle entre

FONTE: Romero (2020)

Foram implementados nove testes para a Alternativa 1 (modelo físico 

apresentado no item 3.2), com vazões turbinadas (Qt) variando de 1.920 a 

1.975 m3/s e vazões vertidas (Qver) de 0 a 3.200 m3/s (valores de protótipo). O 

coeficiente de correção r\c foi calibrado usando a faixa de valores de 0,5 a 0,9 

fornecida por Slisskii (1953). Foram calculados o valor médio do Erro Relativo 

ER (%) e o Coeficiente de Nash e Sutcliffe NSE entre os valores do ganho de carga 

A/i de Slisskii teóricos e os valores de A/i medidos no modelo físico. A Tabela 2.1 e 

as Figuras 2.20 e 2.21 apresentam os resultados obtidos pelo autor.

ER = \Xobs XcaiA x 100% (2.34)

Xobs

A j ç p  — 1 X ç a l c ) 2 (2.35)

m 0ts -  Q 2

25.0 m

Nas expressões acima Xobs é o valor do ganho de carga Ah no modelo 

físico, Xcalc é o valor do ganho de carga A/i estimado por Slisskii (1953) e Xobs é o 

valor médio de Ah no modelo físico.



TABELA 2.1 -  VALORES OBTIDOS DE ER (%) E NSE DA CALIBRAÇÃO DO COEFICIENTE DE 
CORREÇÃO DE SLISSKII (1953) PARA O GANHO DE CARGA TEÓRICO Ah, ALTERNATIVA 1

Coeficiente a c NSE ER  (%)

0,5 -2,724 41,21
0,6 -1,637 30,89
0,7 -0,842 27,60
0,8 -0,329 28,67
0,9 -0,108 30,90

FONTE: Romero (2020)

FIGURA 2.20 -  DIAGRAMA Ahmf vs Ah DE SLISSKII (1953) PARA VALORES DE ,
ALTERNATIVA 1

Ah (m)

FONTE: Romero (2020)

FIGURA 2.21 -  DIAGRAMAS a) ER (%) vs rjc b) NSE vs r]c, ALTERNATIVA 01

hc
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

FONTE: Romero (2020)

Com base na Tabela 2.1 e na Figura 2.21, o autor adotou =0,70 (menor 

erro relativo) na obtenção dos valores de ganho de carga Ah para uso nos cálculos



de efeito ejetor efetivo hejef (esquema da Figura 2.18). Para a avaliação dos 

resultados do modelo teórico (variante 02) foram utilizados os dados do modelo 

físico da Alternativa 1 para uma estrutura combinada (Figura 2.19 b) contendo oito 

testes com vazões turbinadas (Qt) variando de 1.920 a 1.994 m3/s, vazões pelo 

descarregador de fundo (Qw) entre de 0 e 1.812 m3/s e vazões vertidas (Qver) entre 

0 e 1.430 m3/s (valores de protótipos). Os resultados obtidos para o modelo teórico 

foram de ER  médio igual a 19,0% e de NSE  igual a 0,762.

Ainda foi efetuada uma correção, denominada de variante 03, nos resultados 

do modelo teórico (variante 02), incluindo um fator de correção (g. = 4/Y). Romero 

(2020) encontrou uma relação de g. = f (Q t/Qrot), como mostrados na Tabela 2.2 e 

Figura 2.22, a partir de sete testes no modelo físico. Com esta função aplicada para 

a correção de efeito ejetor efetivo (hej>ef) da Variante 02, os valores de ER médio e 

NSE  foram de 2,3% e 0,992, respectivamente. Resultados considerados satisfatórios 

pelo autor.

TABELA 2.2 -  COEFICIENTE CORRETOR g. - VARIANTE 03, ALTERNATIVA 1 -  ER médio =
2,3%, NSE = 0,992

Qt/ Qrot II9- R = (hejef/h2)mt x 102 Novo pc 
estim ado

Novo
R = (hej,ef/h2)mt X 102

0,79 1,0440 2,55 1,0386 2,651
0,70 1,2222 3,69 1,2251 4,519
0,62 1,3175 4,73 1,3148 6,217
0,51 1,3787 6,23 1,3335 8,302
0,45 1,2018 5,69 1,2994 7,398
0,42 1,2747 5,12 1,2673 6,485
0,39 1,2581 4,67 1,2191 5,699

FONTE: Romero (2020)

Sendo as notações: 4  = (hej>ef / h 2)mf  e Y = (hej ef / h 2)mt. Os subscritos m f  

e mt, denotam modelo físico e teórico, respectivamente.



FIGURA 2.22 -  DIAGRAMA <pc vs Qt/QTot (VARIANTE 03) -  DESCARREGADORES DE FUNDO
AFOGADO, ALTERNATIVA 1

1,5000 

1,2000  -  

0,9000 -

^  0 ,6000 -

0,3000 - 

0,0000

N
V

R n  = 0 ,9 9 1 3  ' s \
\

s.
<pc = -0 ,0938+ 5 ,261 6 ( £ / ö rJ -4 .8 3 O 5 5 (0 ,/0 rJ 2

0,30 0,50 0,70 0,90 1,10

QJQto,

FONTE: Romero (2020)

A partir da Figura 2.22, o autor conclui que gc é máximo e igual a 1,3390 

para Qt/QTot = 0,54, ou seja, o valor do efeito ejetor efetivo do modelo físico é como 

máximo 34% maior que o correspondente simulado numericamente para a variante 

02 do Modelo de Krei (1920), quando a relação das vazões turbinada e total no 

sistema é 0,54.

Cabe ressaltar que as correções efetuadas foram feitas tendo conhecimento 

dos resultados experimentais. Em avaliações iniciais de projeto deve-se avaliar se a 

configuração da UHE combinada é semelhante ao modelo físico estudado.

O método de Romero (2020) denominado de Variante 02 do modelo de Krei

é aplicado para oito alternativas de modelo físico, num total de 11 estudadas, que 

são alternativas com pequenas variantes em relação aos modelos estudados na 

presente dissertação de mestrado. O autor apresenta mais 2 modelos teóricos 

aplicados em geometrias com prolongações de laje de tubo de sucção no canal de 

fuga (2 modelos físicos) e prolongação dos descarregadores de fundo no canal de

fuga (1 modelo físico), que não são reproduzidos no presente estudo.

2.2 TURBULÊNCIA

O escoamento no canal de fuga da UHE combinada, objeto de estudo dessa 

dissertação, é agitado. A Figura 2.23 mostra o escoamento a jusante das estruturas 

hidráulicas, em que se observa o rolo hidráulico submerso na rampa (Figura 2.23 a) 

e a recirculação do fluxo no sentido transversal do canal (Figura 2.23 b).



FIGURA 2.23 -  ESCOAMENTO TURBULENTO NO CANAL DE FUGA DA UHE COMBINADA -  a) 
ROLO HIDRÁULICO SUBMERSO E b) RECIRCULAÇÃO DO FLUXO 

a) b)

FONTE: Institutos LACTEC (2018 a)

Em números de Reynolds baixos o fluxo é caracterizado por linhas de 

corrente suaves e de maneira ordenada. Se as condições de contorno aplicadas não 

mudarem com o tempo, o fluxo é estável, e denominado regime de fluxo laminar. Os 

fluxos tornam-se instáveis acima de um determinado número de Reynolds e quando 

mais altos, observa-se que os fluxos tornam-se turbulentos. Um estado de 

movimento caótico e aleatório se desenvolve no qual a velocidade e a pressão 

mudam continuamente com o tempo em regiões substanciais de fluxo. A transição 

do fluxo laminar para o turbulento não ocorre repentinamente, em vez disso, o fluxo 

flutua entre os fluxos laminar e turbulento antes de se tornar totalmente turbulento. 

Na prática a maioria dos fluxos encontrados são turbulentos. Ainda sob as condições 

práticas de engenharia, o fluxo em um tubo circular é laminar para Re < 2300, 

turbulento para Re > 4000 e transicional entre os dois valores de acordo com Çengel 

(2006).

A natureza aleatória de um fluxo turbulento impede a sua descrição em sua 

totalidade. Em vez disso, pode ser caracterizado em termos de valores médios das 

propriedades do fluxo ( ' ,  v, w, p, etc.) e suas flutuações (u', v' w ', p ', etc.). A 

separação do escoamento turbulento em uma parte média e em uma parte de 

flutuação é efetuada conforme apresentado na Figura 2.24 e na Equação 2.36, 

chamada de decomposição de Reynolds (VERSTEEG & MALALASEKERA, 2007).



FIGURA 2.24 -  SEPARAÇÃO DA VELOCIDADE EM MÉDIA E FLUTUAÇÃO DE VELOCIDADE

FONTE: Adaptado de Versteeg & Malalasekera (2007)

Uma das características dos escoamentos turbulentos é a presença 

simultânea de uma grande quantidade de vórtices numa vasta gama de escalas 

temporais e espaciais. Os vórtices de diferentes tamanhos se sobrepõem no espaço 

e interagem entre si trocando energia, quantidade de movimento e outras 

propriedades (SOUZA et al., 2011).

Dentro desse espectro de energia, os maiores vórtices drenam energia do 

escoamento médio e a transferem para outros menores, e estes para outros 

menores ainda, e assim sucessivamente. Cria-se então um processo contínuo de 

transferência de energia, que vai em direção a uma escala de tamanhos onde a 

energia passa a ser dissipada pelas tensões viscosas, atingindo-se um estado de 

equilíbrio, segundo Rosman (1989, citado por SOUZA et al., 2011). Este processo, 

conhecido por “cascata de energia”, ilustrada na Figura 2.25, foi introduzida por 

Richardson (1922) e quantificadas e identificadas as relações entre escalas por 

Kolmogorov (1941).



FIGURA 2.25 -  CASCATA DE ENERGIA
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O espectro de energia cinética turbulenta E(k), normalmente escrito no 

espaço de número de onda kw = 2n/l, sendo l uma escala qualquer de 

comprimento (Figura 2.26), representa a contribuição de cada uma das escalas de 

vórtices para a energia turbulenta total do escoamento.

FIGURA 2.26 -  ESPECTRO DE ENERGIA CINÉTICA TURBULENTA
Faixa de equilíbrio

FONTE: Adaptado de Davidson (2003)



As principais características conforme Pope (2000), Saleh (2002) e Souza et 

al., (2011) são:

I. Maiores Vórtices: Região com os maiores vórtices, que são 

influenciados pelas condições de contorno do escoamento e possuem 

características anisotrópicas. Suas dimensões características variam 

desde l0 (normalmente assumido como semelhante à escala 

geométrica do escoamento - L) até l0/ 6 . Estes vórtices extraem 

energia do fluxo médio e transportam a maior parte da energia. São 

instáveis e se quebram facilmente, transferindo sua energia para 

vórtices menores e assim sucessivamente (Cascata de Energia).

O número de Reynolds (Re = u0l0 / m) é grande, ou seja, os grandes 

vórtices são dominados por efeitos de inércia e os efeitos viscosos 

(propriedade do fluido no caso laminar) são desprezíveis, uma vez 

que é substituída pela viscosidade turbulenta, que é função do 

escoamento. Dessa forma, a transferência de energia é dada por:

u5 (2.37)
3

£

As escalas desses vórtices são:

l0 Escala característica de comprimento dos grandes vórtices,

normalmente assumido como sendo semelhante ao do

escoamento;

u0 Escala característica de velocidade dos grandes vórtices.

Comparável com a velocidade média do escoamento; 

t0 Escala característica de tempo dos grandes vórtices.

A Faixa de Equilíbrio Universal contém as sub-faixas inercial e dissipativa 

e a taxa de transferência de energia entra em equilíbrio com a taxa de energia 

dissipada.

II. Sub-faixa Inercial: Ao considerarmos vórtices cada vez menores, a 

influência da geometria vai desaparecendo e o padrão de campo 

turbulento torna-se cada vez mais isotrópico. É compreendida por



vórtices com dimensões características variando desde l0/6  até 60- 

(-  é a escala de comprimento representativa da faixa dissipativa). 

Nessa faixa, os efeitos viscosos continuam desprezíveis e a 

diminuição do espectro de energia cinética é expressa por:

Onde £ é a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta e Ck é a 

constante universal de Kolmogorov, com valor aproximado de 1,5 de 

acordo com Versteeg & Malalasekera (2007).

III. Sub-faixa Dissipativa: O processo de subdivisão dos vórtices em 

outros cada vez menores ocorre até o momento em que essas 

estruturas turbulentas atingem dimensões pequenas o suficiente para 

que a energia cinética turbulenta nelas contidas possam ser 

dissipadas em forma de calor pelo efeito da viscosidade.

As escalas dissipativas do escoamento turbulento, conhecidas como 

microescalas de Kolmogorov, são expressas em termos da taxa de 

dissipação de energia cinética turbulenta e da viscosidade cinemática 

do fluido:

Escala de comprimento dos menores vórtices:

E(k) = Ck £2/s kw 5/3 (2.38)

(2.39)

Escala de velocidade dos menores vórtices:

aq = (V£)1/u (2.40)

Escala de tempo dos menores vórtices:



A Tabela 2.3 apresenta a relação entre as pequenas escalas (escala de 

Kolmogorov) e as grandes escalas (de formação), que pode ser deduzida através da 

taxa de dissipação de energia.

TABELA 2.3 -  RELAÇÃO DAS ESCALAS DO MOVIMENTO TURBULENTO

Escalas Grandes Pequenas Relação

Comprimento lo f v3̂ /u  
-  = \ - )

z  = Re~°/A
lo

Velocidade U0 aq = (v£) tu — = Re~tu

Tempo t = —  Z0 Uo
X-q  = Re~t @ 
Z0

NOTA: Re: Número de Reynolds dos maiores vórtices

2.2.1 Modelos de escoamento

Como já descrito, a turbulência causa o aparecimento de uma grande 

variedade de vórtices que interagem entre si de modo bastante complexo. Dada a 

sua importância em aplicações de engenharia, muitas pesquisas são dedicadas ao 

desenvolvimento de métodos numéricos para capturar os efeitos importantes devido 

à turbulência (VERSTEEG & MALALASEKERA, 2007).

Os métodos podem ser agrupados nas seguintes categorias:

• Simulação Numérica Direta (DNS - Direct Numerícal Simulation);

• Método da Simulação das Grandes Escalas (LES - Large Eddy 

Simulation);

• Modelo baseado nas Equações Médias de Reynolds (RANS - Reynolds 

Averaged Navier-Stokes).

A simulação numérica direta consiste em resolver as equações de Navier- 

Stokes em todas as escalas de movimento (de comprimento e tempo). No entanto, 

quanto maior é o número de Reynolds, maior é o espectro de frequência, que 

implica em resolução das equações até as escalas capazes de reproduzir os 

vórtices onde ocorre a dissipação viscosa, tornando o custo computacional muito 

elevado, uma vez que requer o uso de malhas extremamente refinadas. Portanto, a



aplicabilidade da abordagem é limitada a fluxos de números de Reynolds baixos ou 

moderados.

Como a maioria dos escoamentos ocorre com números de Reynolds altos, 

uma solução para resolver o problema se baseia em decompor as escalas e deduzir 

as equações de conservação médias ou filtradas. A primeira delas é através da 

aplicação de técnicas de filtragens, que consiste na abordagem LES. A segunda 

maneira é através da utilização de uma média temporal, que é decorrente da 

solução das equações de Reynolds, também conhecidas como RANS (POPE, 

2000).

O presente trabalho é baseado na abordagem de Reynolds, de forma que as 

técnicas de filtragem (LES) e de simulação numérica direta não serão abordadas.

Os modelos RANS estão baseados na solução das equações de Navier- 

Stokes com média de Reynolds, obtidas através da utilização da chamada 

Decomposição de Reynolds, associadas às equações de Navier-Stokes reescritas 

em termos de quantidades médias temporal de velocidade e pressão. Reynolds 

propôs a decomposição do escoamento considerando que estes dois parâmetros 

(velocidade e pressão) podem ser decompostos em um valor médio e um valor que 

corresponde à flutuação turbulenta. Conforme Furbo (2010), para fluidos 

incompressíveis, onde a viscosidade pode ser considerada constante, as equações 

RANS resultam:

Sendo ; ,  ;  (i = j  = 1,2,3) as coordenadas cartesianas, u i ,Uj as 

componentes cartesianas das velocidades médias, u ^ u / a s  componentes 

cartesianas das médias das flutuações de velocidades, p a pressão média, p a 

densidade específica do fluido e m a viscosidade cinemática do fluido.

Nos escoamentos turbulentos ocorrem o aumento das tensões tangenciais, 

em relação ao escoamento laminar, devido à troca da quantidade de movimento 

existente entre as partículas de diferentes camadas na presença de flutuações de

dUj
dXi

(2.42)

dui  dui 1 dp d dui -----------
', Ã 7 - u i'ui +  gi

(2.43)
1 dxj p dxi dxj dxj



velocidades. Essas tensões tangenciais adicionais, expressas por, - u ' lu'J são 

conhecidas como tensões de Reynolds (VERSTEEG & MALALASEKERA, 2007).

As tensões de Reynolds são componentes de um tensor de segunda ordem, 

apresentado no sistema cartesiano, onde os componentes diagonais são tensões 

normais e os componentes fora da diagonal são tensões de cisalhamento, conforme 

Çengel (2006):

- u ' lu'J
'2u' u'v' u'w'

v'u' v '2 v'w '
.w'u' w'v' w '2

(2-44)

A energia cinética turbulenta k é a metade do traço do tensor de tensão de 

Reynolds.

1 f --
k = - [ u 'u '2 + v '2 + w '2>) (2.45)

O sistema de equações proposto por Reynolds é aberto, ou seja, há um 

número maior de variáveis que o número de equações disponíveis para a sua 

solução. As variáveis das equações são as três componentes da velocidade, a 

pressão e as seis tensões de Reynolds (sendo u'v ' = v'u'-, u'w' = w'u'-, 

v'w ' = w'v'). Esse fato, conhecido na literatura como problema de fechamento (ou 

truncamento) das equações, impede a determinação das características do 

escoamento médio. Logo, para o fechamento das equações é necessário modelar 

de maneira simplificada os efeitos das tensões de Reynolds através de 

procedimento conhecido como modelos de turbulência (POPE, 2000).

2.2.2 Modelos de turbulência

Há uma grande diversidade de modelos de turbulência, entre eles, os que 

dependem da viscosidade turbulenta e os que não dependem, como o Transporte 

das Tensões de Reynolds (RSM -  Reynolds Stress Model) (POPE, 2000).

A mais antiga proposta de modelagem da turbulência, a qual utiliza o 

conceito de viscosidade turbulenta, ainda constitui parte importante da maioria dos 

modelos de turbulências. Este conceito foi introduzido por Boussinesq em 1877 que, 

em analogia com as tensões moleculares (Lei da Viscosidade de Newton),



estabeleceu uma relação ente as tensões turbulentas -p v 'u '  e os gradientes de 

velocidades médias do escoamento, em que o coeficiente de proporcionalidade é a 

viscosidade turbulenta (SOUZA et al., 2011). De acordo com Çengel (2006):

Onde vturb é a tensão decorrente das flutuações turbulentas, u a velocidade 

média, y  a profundidade do escoamento e a viscosidade dinâmica turbulenta.

A viscosidade turbulenta em contraste com a viscosidade molecular não é 

uma propriedade do fluido e sim do escoamento, ou seja, pode variar 

significativamente de um ponto a outro no interior do escoamento (SOUZA et al., 

2011).

Os modelos baseados em viscosidade turbulenta podem ser organizados, 

de maneira mais comum, em: algébricos, de uma equação diferencial e de duas 

equações diferenciais.

Entre os algébricos tem-se o comprimento de mistura de Prandtl, 

desenvolvida em 1925, que considera um escoamento turbulento unidirecional 

(direção x) com velocidade ' ,  que apesar de ter velocidade a nula na direção 

transversal ao fluxo (direção y), sua flutuação de velocidade a' move parcelas do 

fluxo nas camadas adjacentes, conforme o esquema indicado na Figura 2.27 a. Se 

d u /d y  é positiva como indicado na Figura 2.27 b, a partícula na camada y+lm se 

desloca para baixo até a camada y. Este deslocamento lm, percorrido por uma 

partícula no sentido transversal ao fluxo, mede a distância necessária para que a 

troca de quantidade de movimento produza flutuações de velocidade da direção 

longitudinal u' (SOUZA et al., 2011).

A flutuação de velocidade u' é expressa por:

Prandtl também supôs que o valor das flutuações da velocidade a' fosse da 

mesma ordem de magnitude das flutuações u':

du (2.46)

du
dy



Levando as equações 2.47 e 2.48 na Equação 2.46 resulta no modelo de 

turbulência do comprimento de mistura de Prandtl.

f \ 2 
<dy)

du

vturb -p v 'u '
@ /dw

plm \d í .

êt p lm dy

(2.49)

(2.50)

FIGURA 2.27 -  TRANSPORTE DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO DEVIDO AS FLUTUAÇÕES DE
VELOCIDADES

turbulenta - comprimento de mistura

FONTE: Adaptado de Souza et al. (2011 )

A partir do conceito de Prandtl surgiram outros modelos de turbulência, 

como com duas equações diferenciais, que utilizam a equação de transporte para a 

energia cinética de turbulência por unidade de massa (k ) , e outra equação para uma 

outra variável auxiliar. Como consequência da utilização de uma segunda equação 

diferencial, tem-se um modelo de turbulência mais completo, no qual não é 

necessária a introdução de um valor para o comprimento de mistura lm.

Dentre os modelos de turbulência de duas equações, o mais utilizado e 

incorporado na maioria dos códigos de dinâmica dos fluidos computacional (DFC) é 

o chamado modelo k - e ,  de acordo com Pope (2000). Os modelos evoluíram com o 

tempo, mas Jones e Launder (1972) são apropriadamente creditados com o 

desenvolvimento do modelo k - e  ”padrão”, com Launder e Sharma (1974) 

fornecendo valores aprimorados das constantes do modelo. Este modelo simula a 

viscosidade turbulenta através de duas equações diferenciais parciais, uma para a 

energia cinética turbulenta (k ) , e outra para a taxa de dissipação de energia cinética



turbulenta (n). A equações do modelo h -  n de acordo com Pope (2000) e Wilcox 

(1994), são:

Energia cinética turbulenta (h ):

ôt 

Onde:

Produção de energia (Pq):

ôh _  ôh
p ^ 7 + p 'ã X E  = P f e - D f e - p£

/ÔU; ÔuA dU;
Pq = + ã X jã x ô

Difusão de energia (ó fc):

óq dxj

Viscosidade turbulenta (k t):

(■ * S ) £

k2

(2.51)

(2.52)

(2.53)

(2.54)

Taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (n):

ô£ ô£
ã ô t  + P '  ^  = py + ó y -  P£2 P —ÔXy

(2.55)

Ô£   Ô£ £
P ô t + P'E a— = PflÔXy (ô

ô '  ôuA ô '
êt  ̂ ÔXj + ôx; J ÔXjj

+
ôxy

Os valores padrão dos coeficientes de fechamento do modelo devido a 

Launder e Sharma (1974):

C  ̂= 0, 09 C£l = 1,44 Cs2 = 1,92 ak = 1,0 ct£ = 1,3 (2.57)

Versteeg & Malalasekera (2007) descrevem as equações da energia cinética 

turbulenta (h ), e da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (n) como:

' Taxa de ' Transporte ' Taxa de Transporte Taxa de
variação + ■de k ou £ por = produção + ■de k ou £ por + ■destruição

. de k ou £. . convecção . . de k ou £ difusão de k ou £



2.3 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

A dinâmica dos fluidos computacional (DFC) é a análise de sistemas que 

envolvem fluido em movimento, transferência de calor e fenômenos associados por 

meio de simulações numéricas computacional (VERSTEEG & 

MALALASEKERA, 2007). É uma importante ferramenta para a simulação numérica 

de escoamento através de estruturas hidráulicas e tem auxiliado, assim como os 

modelos físicos reduzidos, nos dimensionamentos destas estruturas e projetos de 

obras hidráulicas.

A vantagem das simulações numéricas computacional em relação aos 

modelos físicos reduzidos, a partir de avanços dos recursos computacionais em 

capacidade de processamento, é a possibilidade de estudo de fenômenos 

complexos e um melhor entendimento dos mesmos num menor tempo, uma vez que 

permite alterações de geometria, condições de contorno e coeficientes de 

calibragem com facilidade, além de análises de variáveis do escoamento em 

diversos pontos. Portanto, é possível o dimensionamento de estruturas hidráulicas 

de maneira mais assertiva, reduzindo o número de experimentos em laboratório.

Fenômenos complexos que envolvem turbulência e ressaltos hidráulicos têm 

sido simulados em modelagem computacional e apresentados bons resultados. 

Babaali et al. (2015), na simulação de um ressalto hidráulico em uma bacia de 

dissipação, mostraram que os resultados podem prever velocidades e pressões 

quando comparados a modelo físico reduzido.

Atualmente tem-se feito uso de simulações numéricas computacionais para 

a avaliação do efeito ejetor em usinas hidrelétricas. Schiffer et al. (2015) utilizaram o 

programa ANSYS-CFX multifásico com abordagem pelo método do volume de 

fluidos para capturar a interface de fase entre água e ar, com base na boa 

experiência de publicações de referências pesquisadas pelos autores para 

descrever os fluxos de superfície livre. O modelo h -  e foi usado para o fechamento 

das equações de Navier-Stokes com média de Reynolds. As simulações foram 

efetuadas a partir de dados experimentais baseados na pequena central hidrelétrica 

de Waidhofen, na Áustria, implantada em modelo físico em escala 1:10. A 

comparação de resultados numéricos com os dados de medição de laboratório 

mostrou que, no geral, se aderiram bem. Os autores concluíram que a simulação



numérica é uma abordagem apropriada para uma investigação realista do efeito 

ejetor.

A modelagem computacional a partir do programa OpenFOAM também foi 

realizada por Cabral et al. (2019) para a investigação de efeito ejetor baseado em 

resultados de modelo físico reduzido implantado na escala 1:70 nos Institutos 

LACTEC-CEHPAR. A modelagem de turbulência h -  ±  SST foi utilizada para o 

fechamento das equações RANS. As simulações numéricas mostraram grande 

potencial para determinar o efeito de ejeção fornecendo resultados satisfatórios em 

relação ao modelo físico, com exceção dos testes efetuados com vazões baixas 

através dos descarregadores de fundo. Neste trabalho também foi concluído que o 

método empírico de Slisskii (1953) subestima o ganho de queda em 40%. No 

entanto, as configurações dos descarregadores de fundo são diferentes nos dois 

casos, enquanto que o realizado por Cabral et al. (2019) possui descarregador de 

fundo lateral, no estudado por Slisskii (1953), esta estrutura está acima do tubo de 

sucção.

2.3.1 Equações governantes

Na abordagem do efeito ejetor, o modelo computacional foi baseado na 

solução das equações de Navier-Stokes com média de Reynolds (RANSJ obtidas 

através da utilização da chamada Decomposição de Reynolds, associadas às 

equações de Navier-Stokes reescritas em termos de quantidades médias temporais 

de velocidade e pressão. Estas equações foram apresentadas no item 2.2.1, 

equações 2.42 e 2.43.

Para o fechamento das equações RANS foi utilizado o modelo de 

turbulência h -  e, necessário para modelar as tensões de Reynolds (tensões 

turbulentas), que foi apresentado no item 2.2.2, equações 2.51 a 2.56.

2.3.2 OpenFoam

OpenFOAM (Open Source Field Operation and Manipulation) é um 

programa computacional de código aberto de operações e manipulações para 

solução de problemas nas diversas áreas da mecânica do contínuo. Possui uma 

gama de ferramentas para solucionar problemas complexos de escoamento de



fluidos envolvendo reações químicas, turbulência e transferência de calor, além de 

acústica, mecânica de sólidos e eletromagnetismo. Sua linguagem de programação 

é o C++, orientada a objetos, e seu método de discretização das equações é o 

Método dos Volumes Finitos (MVF), conforme OpenFOAM (2017).

O OpenFOAM é estruturado em três etapas principais, conforme mostrado 

na Figura 2.28.

FIGURA 2.28 -  ESTRUTURA DO OPENFOAM

PRE-
PROCESSAMENTO

\ »M odelo  m atem ático I »Solução das •Resultados:
•G eom etria equações •Visualização
• Malha governantes •Extração
• Propriedades físicas •Análise

dos flu idos •Geração de
•Condições iniciais gráficos
•Condições de

contorno

V J v  J
v  J

Pré-processamento

A etapa de pré-processamento consiste na definição do modelo matemático 

do problema físico, da geometria (domínio computacional) e suas fronteiras, geração 

da malha, definição das propriedades físicas dos fluidos, condições iniciais e de 

contorno.

Para o estudo do efeito ejetor foi selecionado o modelo numérico RANS e o 

modelo de turbulência k -  s para o fechamento das equações conforme já 

mencionado. A Figura 2.29 mostra como é feita esta definição no OpenFOAM.

É possível utilizar os modelos de escoamento DNS, LES e RANS no 

OpenFOAM. Ainda para o fechamento das equações RANS, há uma grande 

variedade de modelos de turbulência e algumas das possibilidades são: RNG

k — e, k — co e k — co SST.



FIGURA 2.29 -  DEFINIÇÃO DO MODELO NUMÉRICO
/ * ---------------------------------------- *- C++ -*------------------------------------------- +\

1 w  / F ÃfiM.
1 1 
| OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox

1 \\ / o pfir.táÃtw. j Version: 5 j
1 \\ / A nd j Web: VAvw.0penF0AM.org
1 \\/ M anww.\«tÁAa 1 1\*  */
FoamFile
{

version 2.0;
format ascii;
class dictionary;
location "constant";
object turbulenceProperties;

>/ / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * / /

simulationType RAS;

RAS
{

RASModel kEpsilon;

turbulence on;

flr.Mrtfip.e.tts. on;
>

De acordo com Versteeg & Malalasekera (2007), o modelo k - e  é o mais 

amplamente utilizado e validado, alcançando sucessos notáveis no cálculo de uma 

ampla variedade de camada de cisalhamento fina e fluxos de recirculação sem a 

necessidade de ajuste caso a caso das constantes do modelo. Em número de 

Reynolds altos evita a necessidade de integrar as equações do modelo até a 

parede, fazendo uso de funções de parede para contabilizar a velocidade do fluido 

na subcamada viscosa. Já o modelo RNG k - e  (Renormalization group k - e )  

adiciona um termo na constante C£l da equação de e para lidar com fluxos com 

baixos número de Reynolds, o que explica a distorção média do fluxo na dissipação 

da turbulência.

No modelo k -  ±  são utilizadas as equações de k e a taxa de dissipação 

específica ± . Funciona bem para baixo número de Reynolds e não requer funções 

de parede. Este modelo é muito sensível em relação às condições de contorno na 

entrada do modelo. E ainda o modelo k -  ±  SST (k -  ±  Shear Stress Transport) é 

um híbrido entre os modelos k - e  e k - ±  e comporta-se como k - e  na região 

totalmente turbulenta longe da parede e como o modelo k -  ±  na região próxima à 

parede.

Em relação à definição da geometria, é uma importante fase nos estudos de 

modelo numérico computacional. Uma avaliação do que se espera do modelo 

deverá ser efetuada pelo pesquisador, de maneira a definir o grau de detalhamento



necessário da geometria. Nesse processo, pode-se utilizar de simplificações, 

visando uma geometria eficiente, porém não tão custosa do ponto de vista 

computacional. Como exemplo, tem-se o uso da condição de simetria (condição de 

fronteira) para o caso de modelos “espelhados”, que reduz o tamanho da geometria 

pela metade.

A geração da geometria e da malha podem ser efetuadas no próprio 

OpenFOAM, quando se trata de geometrias simples, através do dicionário 

blockMeshDict. No caso de geometrias mais complexas, podem ser executadas em 

programas de modelos 3D, como AutoCad por exemplo, e exportadas em arquivos 

do tipo STL (Stereolithography), que é o formato aceito pelo OpenFOAM. Será “lida” 

e interpretada através do dicionário snappyHexMeshDict. Em ambos os dicionários 

são definidas as condições de fronteiras como entrada do escoamento, parede, 

simetria, etc. É possível ainda, para a geração da geometria e malha, executá-las 

em programas externos compatíveis com o OpenFOAM e exportá-las.

Para a visualização da geometria, malha e outros resultados, gerados ao 

longo da modelagem, pode-se utilizar o programa gratuito ParaView, que é uma 

ferramenta indicada no manual do OpenFOAM, uma vez que este não possui 

interface gráfica. A Figura 2.30 mostra uma malha tridimensional do OpenFOAM em 

estudo de ressalto hidráulico efetuado por Bayon e Lopez (2015).

FIGURA 2.30 -  MALHA TRIDIMENSIONAL NO OPENFOAM -  RESSALTO HIDRÁULICO

FONTE: Bayon e Lopez (2015)



Definidos o modelo matemático, geometria, malha e condições de fronteira é 

necessário, para completar o modelo numérico a ser simulado, definir as 

propriedades físicas do fluido, condições iniciais e de contorno. A Figura 2.31 

apresenta um exemplo de arquivo com informação de nível de água em uma 

estrutura tridimensional, onde a definição da região que contém água é efetuada 

através de dois pontos da diagonal de um hexaedro e fração de fase a  como 1 

(alpha.water 1). Detalhes sobre fração de fase a serão apresentados na etapa de 

processamento.

FIGURA 2.31 -  CONDIÇÃO INICIAL DO ESCOAMENTO

\\ / F ield

----- *- C++ - * ------------------------------
1
| OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox

\\ / 0 pe ration | Version: 5
\\ / A nd | Web: www.0penF0AM.org
\\/ M a n ijp u lati o n 1

FoamFile
{

version 2.0;
format ascii;
class dictionary;
location "system";
object setFieldsDict;

defaultFieldValues 
(

volScalarFieldValue alpha.water 0
);
regions
(

boxToCell
{

box (0 0 0) (1 0.2 0.1); 
fieldValues 
(

volScalarFieldValue alpha.water 1
);

>
);

Processamento

Nessa etapa é efetuada a solução das equações governantes do modelo 

matemático, que no OpenFOAM é baseado no Método dos Volumes Finitos (MVF). 

Nesse método, o domínio computacional é dividido em uma malha, onde cada 

elemento da malha constitui um volume de controle e, de acordo com Versteeg & 

Malalasekera (2007), as equações governantes são integradas sobre cada volume

http://www.0penF0AM.org


de controle para produzir equações discretizadas e métodos de interpolação são 

usados para obter valores aproximados nas faces das células.

As equações discretizadas possuem dependência linear da velocidade com 

a pressão e vice-versa, o que é chamado de acoplamento pressão-velocidade. No 

OpenFOAM é possível utilizar três tipos de solucionadores para lidar com este 

acoplamento:

• PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators);

• SIMPLE (Semi-implicit method for pressure-linked equations);

• PIMPLE (Pressure Implicit method for pressure-linked equations).

Esses algoritmos são procedimentos iterativos para equações de 

acoplamento para conservação de massa e quantidade de movimento. PISO e 

PIMPLE sendo usados para problemas transitórios e SIMPLE para estado 

estacionário. Dentro do tempo, ou passo da solução, os algoritmos resolvem uma 

equação de pressão, para impor a conservação de massa, com uma correção 

explícita da velocidade para satisfazer a conservação da quantidade de movimento.

Enquanto todos os algoritmos resolvem as mesmas equações governantes 

(embora de formas diferentes), os algoritmos diferem principalmente em como eles 

passam pelas equações. O algoritmo PISO resolve a equação da pressão e a 

correção da quantidade de movimento mais de uma vez em cada etapa. O algoritmo 

PIMPLE é uma mescla de PISO-SIMPLE (OpenFOAM, 2017).

Em escoamentos em canais abertos, caso do presente estudo, o 

OpenFOAM possui um solucionador multifase, denominado interFoam, baseado no 

método de volume de fluido (VOF -  Volume of Fluid) para a resolução da superfície 

livre. Neste método a fração de fase a possui valores entre 0 e 1, conforme 

apresentado na Figura 2.32 e na Equação 2.58, segundo Lopes (2013). Como a 

fração de fase pode ter qualquer valor entre 0 e 1, a interface nunca é definida de 

forma precisa, mas ocupa um volume ao redor da região onde deveria existir uma 

interface precisa (OpenFOAM, 2017).



FIGURA 2.32 -  MÉTODO DE FRAÇÃO DE VOLUME

FONTE: Lopes (2013)

a (x, y, z, t)
1 região ocupada pelo fluido 1

0 < a < 1 região da interface
0 região ocupada pelo fluido 2

(2.58)

No método VOF, uma equação de transporte, apresentada na 

Equação 2.59, é usada para determinar a fração de volume dos fluidos, ou fração de 

fase a, preenchido em cada célula computacional, de acordo com Lopes (2013). As 

propriedades físicas são calculadas como médias ponderadas com base nesta 

fração (OpenFOAM, 2017).

da +  V(aü7) =  0 <2-59>Ot

T  = aüt + (1 — a)ü@ (260)

p* = apt + (1 — a)p2 (261)

p* = apt + (1 — a)p2 (262)

Nas expressões acima ü* é a velocidade média ponderada entre os dois 

fluidos, t  é a velocidade média do fluido 1, ü@ é a velocidade média do fluido 2, p* 

é a densidade específica ponderada dos dois fluidos, pt é a densidade específica do 

fluido 1, p2 é a densidade específica do fluido 2, p* é a viscosidade dinâmica 

ponderada dos dois fluidos, pt é a viscosidade dinâmica do fluido 1 e p2 é a 

viscosidade dinâmica do fluido 2.



A conservação da fração de fase a é fundamental, principalmente no caso 

de fluidos de alta densidade, onde pequenos erros na fração volumétrica geram 

erros significativos nas propriedades físicas. Para contornar essa situação, foi 

introduzido por Weller (2002, citado por Lopes, 2013), um termo extra na 

Equação 2.59, o termo de compressão artificial.

Onde u+ é a velocidade relativa entre os dois fluidos, também denominada 

de velocidade de compressão por Berberovic et al., 2009. O referido termo de 

compressão tem o sentido de “comprimir” a superfície livre para uma mais nítida e 

representa apenas uma denotação.

Pós-processamento

Realizada a simulação computacional, são efetuadas as análises e 

visualização dos resultados na etapa de pós-processamento. Pode-se utilizar o 

programa ParaView para a interface gráfica, possibilitando a visualização do 

desenvolvimento do escoamento ao longo do tempo, extração de gráficos de 

diversos parâmetros do escoamento, como campos de velocidades e pressão.

dt
(2.63)

' r — ' i  — u@ (2.64)



3 MATERIAIS E MÉTODOS

São apresentadas as características do modelo físico de uma usina 

hidrelétrica combinada de baixa queda, os ensaios realizados e os resultados 

obtidos, assim como a metodologia utilizada na modelagem computacional, através 

do programa OpenFOAM, para as simulações numéricas na avaliação do efeito 

piezométrico da ejeção no canal de fuga de uma usina.

3.1 METODOLOGIA

O método proposto para o desenvolvimento do presente trabalho consiste 

na comparação dos resultados obtidos através de modelagem computacional com 

os obtidos em um modelo físico de uma usina hidrelétrica combinada.

O objetivo principal dessas comparações é o efeito piezométrico da ejeção 

no canal de fuga, ou seja, a queda de pressão na saída no tubo de sucção quando o 

excesso de cheias é escoado pelos descarregadores de fundo. Adicionalmente 

serão comparadas as velocidades ao longo do canal de fuga da usina.

Para alcançar os objetivos desejados dessa pesquisa, foi utilizada a 

metodologia apresentada na sequência:

- Avaliação das características do modelo físico e dos ensaios 

experimentais realizados. Detalhes estão apresentados no item 3.2.

- Realizações de ensaios em modelo numérico computacional através de 

simulações de escoamento do fluxo tridimensional da usina hidrelétrica 

combinada, para variações de geometria do modelo e variações de 

vazões, utilizando o programa OpenFOAM. Detalhes das simulações são 

mostradas no item 3.3.

- Análises dos resultados das simulações numéricas e comparação com 

os valores obtidos experimentalmente, apresentado no capítulo 4.

3.2 MODELO FÍSICO

O modelo físico da usina hidrelétrica combinada de baixa queda, utilizado 

para a comparação com os resultados das simulações numéricas computacional, foi



construído num canal experimental nos Institutos LACTEC -  CEHPAR (Centro de 

Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de Souza) na escala geométrica 1:70 de 

acordo com o critério de semelhança de Froude. A Figura 3.1 mostra a configuração 

geral do canal experimental e a Figura 3.2 apresenta esquema da UHE combinada 

em planta e corte transversal pela casa de força.

FIGURA 3.1 -  CONFIGURAÇÃO GERAL DO CANAL EXPERIMENTAL

(H:V)

FONTE: Romero (2020)

FIGURA 3.2 -  USINA HIDRELÉTRICA COMBINADA

FONTE: Romero (2020)

3.2.1 Características do modelo

O modelo físico é constituído por um canal retangular com dimensões de 

2,52 m (251,50 cm) de largura por 1,70 m (170 cm) de altura com 32,75 m (3275 cm)



de comprimento e uma estrutura de usina hidrelétrica combinada que contém 

unidades geradoras da casa de força (03 módulos) e descarregadores de fundo (04 

módulos). A estrutura combinada foi construída em módulos em acrílico cristal, 

permitindo a variação das geometrias dos descarregadores de fundo, e, os canais 

de aproximação e de fuga em concreto, sendo o fundo (face hidráulica) revestido 

com cimento alisado. Uma das paredes do canal foi instalada com vidro para permitir 

a visualização do escoamento.

O sistema de alimentação do canal experimental é capaz de fornecer vazões 

de até 0,2 m3/s. No limite de jusante foi instalada comporta basculante para 

imposição de níveis de água que são controlados por régua linimétrica.

O modelo físico foi instrumentado com piezômetros para a medição de 

pressão no tubo de sucção, instaladas réguas linimétricas ao longo do canal para 

controle e verificação dos níveis de água, e, equipado com sistema de sustentação 

para equipamento de medidor de velocidades doppler acústico. (INSTITUTOS 

LACTEC, 2017).

Alternativa 1

A Alternativa 1 da UHE Combinada é constituida pela casa de força com 3 

unidades geradoras e 4 descarregadores de fundo laterais. Cada unidade geradora 

possui dois tubos de sucção (TS) com seção de 13,30 m de largura por 12,61 m de 

altura. Os descarregadores de fundo (DF) possuem duas configurações: 

descarregadores intercalados com as unidades geradoras com seção de 6,0 m de 

largura por 6,0 m de altura; descarregadores laterais às unidades geradoras com

3,0 m de largura por 6,0 m de altura, como mostra a Figura 3.3. A saída das 

estruturas hidráulicas no canal de fuga está na El. 8,80 m seguida de uma rampa 

com inclinação de 1H:3V até a El. 25,00 m (Figura 3.4). As dimensões descritas são 

do protótipo.



FIGURA 3.3 -  VISTA DAS SAIDAS DAS ESTRUTURAS NO CANAL DE FUGA -  PROTÓTIPO

Alternativa 2 *

A UHE combinada possui as mesmas características da Alternativa 1. O que 

difere é a configuração do canal de fuga, que apresenta uma rampa com talude de 

1H:7V.

3.2.2 Ensaios realizados

O objetivo principal da série de ensaios em modelo hidráulico reduzido foi 

quantificar o efeito piezométrico da ejeção (hej-,tot), que foi mensurado através da

comparação direta entre nível de água no canal a jusante das estruturas (z2) e 

média da leitura de piezômetros instalados nas saída dos tubos de sucção (z t), 

conforme ilustra a Figura 3.4. Foram realizados testes de operação conjunta da casa 

de força e descarregadores de fundo, e, para simular as vazões excedentes não 

escoadas por estas estruturas, foram direcionadas para o vertedouro, estrutura não 

existente no modelo reduzido, que foi simulada pela elevação do nível de jusante 

(curva-chave de jusante).

Os dados e resultados, em escala de protótipo, de seis testes realizados no 

modelo físico reduzido, para vazões no canal variando de 3.150 a 3.720 m3/s (vazão

* A Alternativa 2 é denominada como Alternativa 4 nos ensaios efetuados no modelo físico reduzido 
(INSTITUTOS LACTEC, 2018 a) e em ROMERO (2020)



total de 3.150 a 4.200 m3/s) são apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2, para a 

Alternativa 1 e a Alternativa 2, respectivamente.

FIGURA 3.4 -  DETERMINAÇÃO DO EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO (hej:tot) 

EL. 60.0 m

FONTE: Adaptado de Romero (2020)

TABELA 3.1 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. PROTÓTIPO, ALTERNATIVA 1

Teste

Vazão 
C. de 
Força
(m3/s)

Vazão
DF

(m3/s)

Vazão 
Vertedouro ( *

(m3/s)

Vazão
Total
(m3/s)

Alt. 
secção 
DF - / l i

(m)

Nível de água Pressão 
C. de 

Força - z t 
(m)

Ejeção
hej,tot
(m)

c. chave 
jus (m)

jus das 
estrut.-
z2 (m)

4 1938 1212 0 3150 4,30 37,72 37,70 36,80 0,90
5 1891 1809 0 3700 5,80 38,58 38,50 37,22 1,28
6 1908 1812 480 4200 6,00 39,35 39,35 38,25 1,10

NOTA: ** A vazão pelo vertedouro só interfere no NA de jusante

FONTE: Institutos LACTEC (2018)

TABELA 3.2 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. PROTÓTIPO , ALTERNATIVA 2

Teste

Vazão 
C. de 
Força
(m3/s)

Vazão
DF

(m3/s)

Vazão 
Vertedouro ( *

(m3/s)

Vazão
Total
(m3/s)

Alt. 
secção 
DF - / l i

(m)

Nível de água Pressão 
C. de 

Força - z t 
(m)

Ejeção
hej,tot
(m)

c. chave 
jus (m)

jus das 
estrut.-
z2 (m)

4 1943 1207 0 3150 4,13 37,72 37,75 36,98 0,77
5 1911 1789 0 3700 5,80 38,58 38,45 37,36 1,09
6 1927 1783 490 4200 6,00 39,35 39,30 38,21 1,09

NOTA: ** A vazão pelo vertedouro só interfere no NA de jusante

FONTE: Institutos LACTEC (2018 a)

Além do efeito piezométrico da ejeção também foi registrado o campo de 

velocidades do escoamento no canal de fuga a jusante das estruturas. As medições 

de velocidades foram realizadas por um período de 1 minuto (escala de modelo),



com um medidor de velocidade acústico Doppler, nas três direções (x, y e z ) .  A partir 

dos dados emitidos pelo equipamento foram determinadas as velocidades médias 

para cada posição de medição, cuja localizações de medições estão mostradas nas 

Figuras 3.5 e 3.6 para as Alternativas 1 e 2, respectivamente. As velocidades 

médias nas direções x, y e  z são apresentadas nas Tabelas 3.3 a 3.6.

FIGURA 3.5 -  LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADES -  ESC. PROTÓTIPO,
ALTERNATIVA 1

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018)

TABELA 3.3 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. PROTÓTIPO, ALTERNATIVA 1

(continua)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s)
A1 11,0 -2,2 3,4 14,3 0,7 2,3 14,8 0,8 2,5
A2 -1,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,1 -0,4 -1,0 -0,1 -0,3
A7 3,4 -0,8 0,8 2,5 -0,3 0,6 2,4 -0,4 0,4
A9 0,9 -0,3 0,0 0,8 0,0 -0,1 -0,7 -0,1 0,1
B1 -0,3 -0,3 0,1 0,6 0,0 0,2 0,6 0,0 0,2
B2 0,4 0,0 0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,2
B7 -0,4 -0,3 0,7 0,0 -0,3 1,2 0,7 -0,3 1,3

TABELA 3.3 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. PROTÓTIPO, ALTERNATIVA 1



(conclusão)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s)
B9 1,6 0,2 -0,1 0,9 0,0 0,1 1,0 -0,2 -0,1
C1 0,8 0,2 0,5 1,4 0,1 0,6 1,3 0,1 0,6
C2 0,3 0,6 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 0,0 -0,2 -0,1
C7 0,4 -1,0 -0,1 0,9 -0,2 -0,1 1,3 -0,3 0,0
C9 1,9 0,0 0,0 2,5 0,0 -0,1 1,7 -0,1 -0,1
D1 8,3 -0,8 1,2 13,9 -1,1 1,6 16,8 0,1 2,1
D2 -0,6 -0,1 0,0 -0,8 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,1
D7 2,8 -0,1 0,5 3,0 0,0 0,4 3,4 0,1 0,7
D9 2,1 0,0 -0,1 2,8 -0,1 -0,1 2,6 0,0 -0,1
E1 0,4 -0,3 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,1
E2 - - - 0,1 -0,2 0,5 -0,2 -0,1 0,5
E7 1,6 0,3 0,7 1,0 0,0 0,3 0,8 0,2 0,1
E9 1,9 0,2 0,0 2,4 0,3 -0,1 2,2 0,1 0,0

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018)

FIGURA 3.6 -  LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADES -  ESC. PROTÓTIPO,
ALTERNATIVA 2

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)



TABELA 3.4 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. PROTÓTIPO, TESTE 4,
ALTERNATIVA 2

Teste 4
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 9,5 -0,7 2,8 C5 0,4 -0,1 -0,3
A2 -0,4 0,0 0,0 C6 1,2 -0,2 -0,1
A3 4,7 -0,2 0,9 C7 1,4 0,1 -0,1
A4 0,1 0,0 -0,3 D1 8,1 0,2 1,2
A5 3,7 0,1 0,6 D2 -0,7 0,1 -0,2
A6 1,8 0,5 0,1 D3 8,7 0,0 1,7
A7 0,4 0,0 0,0 D4 1,0 0,0 0,0
B1 -0,5 -0,5 0,2 D5 5,5 0,2 0,6
B2 0,4 -0,1 0,7 D6 3,5 0,0 0,3
B3 -1,1 -0,3 -0,3 D7 2,6 0,0 0,0
B4 -0,2 0,0 -0,4 E1 1,0 -0,5 0,3
B5 -1,0 -0,2 0,3 E2 0,2 -0,3 0,1
B6 0,4 0,4 0,1 E3 -0,6 -0,1 -0,5
B7 1,4 0,3 -0,1 E4 0,1 -0,5 -0,4
C1 0,3 0,2 0,5 E5 0,6 0,3 0,0
C2 0,2 0,2 0,3 E6 1,3 0,2 0,2
C3 -1,0 0,1 -0,5 E7 1,6 0,0 0,0
C4 1,0 0,0 -0,2 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)

TABELA 3.5 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. PROTÓTIPO, TESTE 5,
ALTERNATIVA 2

Teste 5
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 15,5 -0,6 3,5 C5 0,0 -0,3 0,0
A2 -0,2 0,0 0,1 C6 -0,1 -0,4 -0,1
A3 5,4 -0,3 0,9 C7 -0,1 -0,1 -0,1
A4 0,6 0,5 -0,1 D1 2,2 0,0 2,2
A5 3,9 0,0 0,6 D2 0,3 0,5 0,3
A6 2,1 0,4 0,2 D3 2,2 -0,1 2,2
A7 0,7 0,3 0,0 D4 0,0 -0,6 0,0
B1 -0,5 -0,5 0,0 D5 1,2 -0,2 1,2
B2 0,5 -0,1 1,1 D6 0,5 0,0 0,5
B3 -1,3 -0,2 -0,2 D7 0,0 0,1 0,0
B4 -0,4 0,3 -0,4 E1 0,5 -0,6 0,5
B5 0,3 -0,2 0,3 E2 -0,3 -0,1 -0,3
B6 0,0 0,4 0,0 E3 -0,3 -0,4 -0,3
B7 0,0 0,5 0,0 E4 0,2 0,0 0,2
C1 0,3 0,4 0,3 E5 0,0 0,0 0,0
C2 0,9 0,5 0,9 E6 -0,1 0,3 -0,1
C3 -0,7 0,3 -0,7 E7 -0,2 0,0 -0,2
C4 -0,6 0,1 -0,6 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)



TABELA 3.6 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. PROTÓTIPO, TESTE 6,
ALTERNATIVA 2

Teste 6
Ponto °  (m/s) v  (m/s) œ (m/s) Ponto °  (m/s) v  (m/s) œ (m/s)

A1 15,1 -0,2 3,1 C5 0,2 0,0 -0,3

A2 -0,7 0,2 -0,1 C6 1,7 -0,3 0,0

A3 5,7 -0,2 0,9 C7 2,1 -0,2 -0,1

A4 0,0 -0,1 -0,3 D1 16,9 0,2 2,1

A5 4,7 0,2 0,7 D2 -0,3 -0,3 0,0

A6 2,5 0,6 0,3 D3 13,5 0,1 2,1
A7 0,4 0,0 0,1 D4 0,6 -0,1 0,0

B1 -0,4 -0,5 0,2 D5 7,9 0,0 1,2

B2 0,5 -0,1 0,5 D6 4,4 0,0 0,5

B3 -1,4 -0,4 -0,2 D7 2,8 0,0 0,0

B4 0,1 -0,1 -0,4 E1 -0,7 -0,1 0,0

B5 -1,5 0,0 0,0 E2 0,0 -0,1 0,1
B6 0,0 0,2 -0,2 E3 -0,6 -0,6 -0,3

B7 1,6 0,1 -0,1 E4 -0,5 0,3 -0,5

C1 0,6 0,2 0,4 E5 -0,1 0,0 0,0

C2 0,4 0,2 0,5 E6 1,0 0,3 0,1

C3 -1,3 0,3 -0,6 E7 2,1 -0,1 -0,3

C4 0,0 0,2 -0,4 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)

3.2.2.1 Ensaios em escala de modelo

Na sequência são apresentados os dados e resultados do efeito 

piezométrico ensaiados no modelo físico reduzido, na escala de modelo, utilizados 

nas simulações numéricas. A Tabela 3.7 apresenta algumas das escalas 

características pelo critério de semelhança de Froude.

TABELA 3.7 -  ESCALAS CARACTERÍSTICAS -  SEMELHANÇA DE FROUDE

Parâmetro Escala Valor numérico

Comprimento l -  1m/,lP 1:70

Área l- -  d  - 1@ 1:4.900

Volume II <
r

“o'"
00

II 00 1:343.000

Velocidade l»-  ( l" /lp )1/2 -1 % 1:8,37

Tempo l. -  ll7 l „  - 1 * 1:8,37

Vazão

LOIIIIO* 1:40.966,34

Pressão lP -  l / l2 -  l 1:70



TABELA 3.8 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. MODELO, ALTERNATIVA 1

Teste

Vazão 
C. de 
Força 
(m3/s)

Vazão
DF

(m3/s)

Vazão
Vertedouro

(m3/s)

Vazão
Total
(m3/s)

Alt. 
secção 
DF - h t 

(cm)

Nível de água Pressão 
C. de 

Força - z t 
(m)

Ejeção
Sej,tot (cm)c. chave 

jus (m)

jus das 
estrut.-
z2 (m)

4 0,0473 0,0296 0,0000 0,0768 6,14 9,2131 9,2129 9,2000 1,29
5 0,0461 0,0441 0,0000 0,0903 8,29 9,2254 9,2243 9,2060 1,83
6 0,0465 0,0442 0,0117 0,0907 8,57 9,2364 9,2364 9,2207 1,57

NOTA: Valores de vazões referem-se ao canal integral, sem o plano de simetria.
FONTE: Adaptado dos Institutos LACTEC (2018)

TABELA 3.9 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. MODELO, ALTERNATIVA 2

Teste

Vazão 
C. de 
Força 
(m3/s)

Vazão
DF

(m3/s)

Vazão
Vertedouro

(m3/s)

Vazão
Total
(m3/s)

Alt. 
secção 
DF - h t 

(cm)

Nível de água Pressão 
C. de 

Força - z t 
(m)

Ejeção
Sej,tot (cm)c. chave 

jus (m)

jus das 
estrut.-
z2 (m)

4 0,0474 0,0294 0,0000 0,0768 5,90 9,2131 9,2136 9,2026 1,10
5 0,0466 0,0436 0,0000 0,0903 8,29 9,2254 9,2236 9,2080 1,56
6 0,0470 0,0435 0,0120 0,1024 8,57 9,2364 9,2357 9,2201 1,56

NOTA: Valores de vazões referem-se ao canal integral, sem o plano de simetria.
FONTE: Adaptado dos Institutos LACTEC (2018 a)

As localizações dos pontos de medições das velocidades, em escala de 

modelo, estão mostradas nas Figuras 3.7 e 3.8 para as Alternativas 1 e 2, 

respectivamente, e as velocidades médias nas direções x, y  e z, estão apresentadas 

nas Tabelas 3.10 a 3.13.



Nota: As distâncias entre os pontos estão apresentadas em cm. 

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018)

TABELA 3.10-VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, ALTERNATIVA 1

(continua)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s)
A1 1,315 -0,263 0,406 1,709 0,084 0,275 1,769 0,096 0,299
A2 -0,120 -0,012 0,000 -0,108 -0,012 -0,048 -0,120 -0,012 -0,036
A7 0,406 -0,096 0,096 0,299 -0,036 0,072 0,287 -0,048 0,048
A9 0,108 -0,036 0,000 0,096 0,000 -0,012 -0,084 -0,012 0,012
B1 -0,036 -0,036 0,012 0,072 0,000 0,024 0,072 0,000 0,024
B2 0,048 0,000 0,072 -0,048 -0,036 -0,024 0,000 -0,024 -0,024
B7 -0,048 -0,036 0,084 0,000 -0,036 0,143 0,084 -0,036 0,155
B9 0,191 0,024 -0,012 0,108 0,000 0,012 0,120 -0,024 -0,012
C1 0,096 0,024 0,060 0,167 0,012 0,072 0,155 0,012 0,072
C2 0,036 0,072 0,048 -0,060 -0,048 -0,036 0,000 -0,024 -0,012
C7 0,048 -0,120 -0,012 0,108 -0,024 -0,012 0,155 -0,036 0,000
C9 0,227 0,000 0,000 0,299 0,000 -0,012 0,203 -0,012 -0,012
D1 0,992 -0,096 0,143 1,661 -0,131 0,191 2,008 0,012 0,251
D2 -0,072 -0,012 0,000 -0,096 -0,036 0,000 -0,024 -0,048 -0,012
D7 0,335 -0,012 0,060 0,359 0,000 0,048 0,406 0,012 0,084



TABELA 3.10-VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, ALTERNATIVA 1

(conclusão)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s) u  (m/s) v  (m/s) w (m/s)
D9 0,251 0,000 -0,012 0,335 -0,012 -0,012 0,311 0,000 -0,012
E1 0,048 -0,036 0,012 -0,024 -0,024 0,000 0,000 -0,024 -0,012
E2 - - - 0,012 -0,024 0,060 -0,024 -0,012 0,060
E7 0,191 0,036 0,084 0,120 0,000 0,036 0,096 0,024 0,012
E9 0,227 0,024 0,000 0,287 0,036 -0,012 0,263 0,012 0,000

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018)

FIGURA 3.8 -  LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADES -  ESC. MODELO
ALTERNATIVA 2

Nota: As distâncias entre os pontos estão apresentadas em cm.

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)



Teste 4
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 1,135 -0,078 0,339 C5 0,051 -0,010 -0,031
A2 -0,054 -0,003 -0,002 C6 0,146 -0,022 -0,010
A3 0,557 -0,018 0,102 C7 0,170 0,013 -0,012
A4 0,008 -0,001 -0,040 D1 0,969 0,023 0,148
A5 0,445 0,012 0,077 D2 -0,083 0,010 -0,026
A6 0,220 0,060 0,012 D3 1,043 0,000 0,201
A7 0,049 0,003 -0,002 D4 0,118 0,003 0,000
B1 -0,061 -0,065 0,025 D5 0,658 0,019 0,078
B2 0,048 -0,016 0,084 D6 0,420 0,001 0,037
B3 -0,130 -0,031 -0,039 D7 0,309 0,005 -0,003
B4 -0,027 0,004 -0,048 E1 0,120 -0,064 0,033
B5 -0,125 -0,024 0,041 E2 0,029 -0,034 0,011
B6 0,052 0,048 0,009 E3 -0,066 -0,016 -0,062
B7 0,173 0,031 -0,009 E4 0,016 -0,054 -0,051
C1 0,042 0,028 0,065 E5 0,076 0,033 -0,005
C2 0,024 0,027 0,031 E6 0,153 0,019 0,021
C3 -0,116 0,018 -0,058 E7 0,191 0,005 -0,004
C4 0,118 0,005 -0,026 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)

TABELA 3.12 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, TESTE 5, ALTERNATIVA 2

Teste 5
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 1,848 -0,070 0,417 C5 0,093 -0,039 0,004
A2 -0,024 0,004 0,015 C6 0,178 -0,047 -0,006
A3 0,649 -0,036 0,111 C7 0,279 -0,013 -0,014
A4 0,072 0,056 -0,018 D1 1,950 0,004 0,264
A5 0,470 -0,001 0,075 D2 -0,030 0,054 0,038
A6 0,255 0,048 0,025 D3 1,580 -0,008 0,262
A7 0,084 0,031 -0,001 D4 0,086 -0,071 -0,001
B1 -0,062 -0,061 0,002 D5 0,968 -0,019 0,149
B2 0,060 -0,009 0,128 D6 0,528 0,000 0,062
B3 -0,156 -0,024 -0,024 D7 0,463 0,015 0,002
B4 -0,052 0,032 -0,054 E1 0,219 -0,071 0,058
B5 -0,230 -0,019 0,032 E2 -0,058 -0,011 -0,032
B6 0,048 0,045 -0,004 E3 0,000 -0,045 -0,031
B7 0,174 0,058 -0,006 E4 0,103 -0,004 0,022
C1 0,035 0,046 0,032 E5 -0,004 0,002 -0,002
C2 0,068 0,057 0,108 E6 0,103 0,039 -0,017
C3 -0,109 0,034 -0,085 E7 0,200 -0,003 -0,021
C4 -0,001 0,013 -0,072 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)



TABELA 3.13 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, TESTE 6, ALTERNATIVA 2

Teste 6
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 1,807 -0,026 0,375 C5 0,026 0,000 -0,038
A2 -0,083 0,025 -0,012 C6 0,205 -0,037 0,003
A3 0,676 -0,024 0,107 C7 0,251 -0,022 -0,018
A4 -0,002 -0,016 -0,035 D1 2,016 0,022 0,249
A5 0,564 0,019 0,082 D2 -0,032 -0,030 0,006
A6 0,303 0,073 0,036 D3 1,611 0,014 0,254
A7 0,042 0,001 0,009 D4 0,076 -0,013 0,004
B1 -0,044 -0,064 0,026 D5 0,941 0,003 0,140
B2 0,054 -0,017 0,061 D6 0,529 0,002 0,057
B3 -0,169 -0,048 -0,029 D7 0,333 0,002 -0,005
B4 0,015 -0,009 -0,053 E1 -0,078 -0,009 0,001
B5 -0,181 0,002 -0,001 E2 0,005 -0,010 0,010
B6 0,001 0,023 -0,025 E3 -0,074 -0,074 -0,032
B7 0,187 0,014 -0,017 E4 -0,058 0,037 -0,059
C1 0,069 0,019 0,053 E5 -0,013 0,002 0,006
C2 0,052 0,027 0,057 E6 0,124 0,036 0,010
C3 -0,152 0,038 -0,071 E7 0,254 -0,017 -0,036
C4 0,003 0,025 -0,045 - - - -

FONTE: Adaptado de Institutos LACTEC (2018 a)

3.3 MODELO COMPUTACIONAL

Apresentam-se as principais características do modelo numérico 

computacional utilizado no estudo, as análises das malhas e são descritas as 

simulações realizadas.

3.3.1 Características do modelo

O modelo numérico foi definido com base nas dimensões do modelo físico 

reduzido construído, ou seja, as dimensões adotadas estão na escala de modelo. 

Todavia, como o modelo físico possui grandes dimensões, foram efetuadas algumas 

simplificações no domínio do modelo numérico computacional para reduzir o esforço 

computacional, tendo em vista que o objetivo principal desse trabalho é a obtenção 

do efeito piezométrico da ejeção (hejtot). São elas:



- Como limite de entrada do fluxo no domínio, foram modelados os trechos 

finais dos descarregadores de fundos e dos tubos de sucção com o 

objetivo de reproduzir o vetor da velocidade na entrada do canal de fuga 

e consequentemente as iterações dos fluxos escoados (Figura 3.9);

- Foram modeladas as comportas dos descarregadores de fundo na 

entrada do canal de fuga nas geometrias utilizadas nas simulações dos 

testes com escoamento com controle de comportas (Figura 3.10);

- O limite da saída do fluxo do canal de fuga teve a sua extensão reduzida 

de 1913,28 cm para 1156,77 cm a partir da parede do deck  da casa de 

força - CF (início do canal), totalizando uma extensão de 1160,50 cm de 

comprimento do domínio, a partir dos tubos de sucção. (Figura 3.11);

- Trabalhou-se com plano de simetria coincidente com o eixo central do 

bloco central da casa de força (Figuras 3.10 a e 3.11).

Dessa forma, o domínio, apresentado na Figura 3.11, possui larguras de 

105,75 cm na entrada do canal e de 125,75 cm na saída, comprimento de 

1160,50 cm e altura variável, sendo 56,23 cm na entrada e 33,66 cm na saída. A 

largura de 105,75 cm corresponde às estruturas formadas pelas saídas dos 2 tubos 

de sucção (TS) da unidade geradora 01, 1 tubo de sucção (TS) da unidade geradora 

02, 1 descarregador de fundo (DF) lateral e outro central e pilares.

A geometria foi desenvolvida utilizando o software AutoCAD. Os sólidos 

gerados foram exportados através da geração de arquivos SLT (stereolithography), 

que é a geometria utilizada pelo OpenFOAM. Nos limites do domínio foram definidas 

as condições de fronteiras (onde serão especificadas as condições de contorno na 

malha computacional) como: parede, plano de simetria na parede esquerda 

hidráulica, entrada do fluxo, saída do fluxo e atmosfera na parte superior, com 

interação livre entre água e ar.



DF 8,57 x 8,57 cm2
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FIGURA 3.10 -  VISTA DAS SAÍDAS DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS NO CANAL DE FUGA DO 
MODELO COMPUTACIONAL a) ESCOAMENTO LIVRE E b) ESCOAMENTO COM CONTROLE DE

COMPORTAS

Comporta
parcialmente
aberta



3.3.2 Malha

A malha usada na solução computacional foi gerada no OpenFOAM através 

dos utilitários blockMesh, que criou uma primeira malha retangular, e 

snappyHexMesh, que definiu os limites, ajustando as faces e arestas do domínio 

geométrico. Foram geradas quatro malhas não estruturadas compostas por 

hexaedros, denominadas Malha M1, M2, M3 e M4, para análise de convergência no 

resultado do efeito piezométrico (heJ>tot) do teste 6 da alternativa 1 , em que o 

escoamento é livre pelos descarregadores de fundo, ou seja, sem controle por 

comportas.

Malha M1

Possui blocos de 2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm em todo o domínio, totalizando 

300.384 células. Foi a primeira malha gerada e, como simplificação, diferentemente 

da metodologia adotada, o limite de entrada do fluxo no domínio foi considerado nas 

seções de saídas dos descarregadores de fundo e dos tubos de sucção das 

unidades geradoras, como mostrado na Figura 3.12.



FIGURA 3.12 -  VISTA DOS LIMITES DE ENTRADAS DE FLUXO NO DOMÍNIO COMPUTACIONAL
-  MALHA M1

Malha M2

Possui blocos de 2,0 cm x 2,0 cm x 2,0 cm em todo o domínio, totalizando 

580.247 células, e contém as mesmas simplificações adotadas na malha M1.

Malha M3

Nesta malha foi modelado o trecho final dos descarregadores de fundo, com 

a finalidade de manter o direcionamento do fluxo na entrada do canal, permitindo, 

dessa forma, a retirada da seção inclinada dos descarregadores de dentro do canal. 

Este ajuste possibilita a eliminação do degrau de pequena dimensão (Figura 3.13), 

que dificulta o processo de geração de malha.

A malha M3 é composta por blocos de 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm no início do 

canal (entrada do fluxo) até 4,0 m de comprimento, a partir do eixo de coordenadas, 

na região de leitura de nível de água a jusante das estruturas (z2). A jusante até a 

seção de saída do fluxo do canal de fuga foram gerados blocos de 2,0 cm x 2,0 cm 

x 2,0 cm, resultando em uma malha de cerca de 1.140.000 células no total.
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FIGURA 3.14 -  VISTA DOS LIMITES DE ENTRADAS DE FLUXO NO DOMÍNIO COMPUTACIONAL
-  MALHA M3
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FIGURA 3.15 -  VISTA DAS SAÍDAS DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS NO CANAL DE FUGA -
MALHA M3

/  Plano de simetria
Canal de fuga

Malha M4

É composta por blocos de 1,5 cm x 2,0 cm x 1,7 cm no início do canal 

(entrada do fluxo das estruturas hidráulicas no canal) até o início da rampa e até a 

El. 9,00m (deck do tubo de sucção). A partir da rampa do canal de fuga e acima da 

El. 9,00m possui blocos de 2,0 cm x 2,0 cm x 2,0 cm, resultando em uma malha de 

619.573 células no total. Foram modelados os trechos finais dos descarregadores de 

fundo e dos tubos de sucção, procurando reproduzir a direção das velocidades dos 

fluxos na entrada do canal de fuga na simulação computacional, e, 

consequentemente as iterações dos fluxos escoados, visando reproduzir o valor do 

efeito ejetor com um menor número de células em relação à M3.

FIGURA 3.16 -  VISTA DOS LIMITES DE ENTRADAS DE FLUXO NO DOMÍNIO COMPUTACIONAL
-  MALHA M4

Entrada de fluxo 
TS 19,0 x 15,32 cm'

r
Entrada de fluxo 
DF 8,57 x 8,57 cm

Entrada de fluxo
DF 4,29 x 8,57 cm



FIGURA 3.17-V IS TA  DAS SAÍDAS DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS NO CANAL DE FUGA-
MALHA M4

EL. 9,35 m

EL. 8,80 m

Foram simulados, nas malhas M1, M2, M3 e M4, o teste 6 da Alternativa 1 

até atingir o regime de fluxo estacionário, que foi monitorado através de um script 

programado na linguagem Python para extrair os valores de vazão ao longo do 

tempo no log de simulação. Foi utilizado um computador com 8 processadores Intel 

Xeon CPU E5462 @2,80GFIz, 64GB de memória RAM e sistema de

armazenamento com discos SSD e SATA, conectado através de iSCSI, capaz de 

atingir aproximadamente 500 MB/s para escrita de dados.

A Tabela 3.14 apresenta o tempo de simulação de CPU necessário para 

cada malha, enquanto que a Figura 3.18 mostra o monitoramento do escoamento ao 

longo do tempo.

TABELA 3.14 -  TEMPO DE CPU DE SIMULAÇÃO -  AVALIAÇÃO DE MALHAS

Malha Processador Núcleo RAM
Tem po de 
sim ulação  

(h)

Tem po de 
sim ulação  

(dia)
M1 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 14,9 0,6
M2 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 39,3 1,6
M3 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 459,6 19,1
M4 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 190,5 7,9
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A Tabela 3.15 apresenta os resultados do efeito piezométrico (hej-,tot) na 

simulação do teste 6 da Alternativa 1 obtidos para cada malha. A malha M4 possui a 

melhor aderência ao valor obtido experimentalmente no modelo físico (hej-,tot = 

1,57 cm) e foi selecionada para efetuar as simulações dos testes apresentados no 

item 3.3.4.

TABELA 3.15 -  RESULTADO EFEITO EJETOR -  AVALIAÇÃO DE MALHAS

Malha
Extração  

dos dados 
(s)

NA jusante  
das estrut.-

z2 (m)

Pressão média 
saída Casa de 

Força zt (m)

Ejeção hej,tot 
(m)

Ejeção hejtot 
(cm)

M1 170 9,2292 9,2162 0,0130 1,30
M2 200 9,2366 9,2233 0,0133 1,33
M3 200 9,2343 9,2209 0,0135 1,35
M4 200 9,2352 9,2197 0,0155 1,55

3.3.3 Condições de contorno e iniciais

As condições iniciais e de contorno devem ser implementadas para 

completar o modelo numérico a ser simulado. A malha computacional inclui faces 

que coincidem com os limites do domínio do modelo, em que as condições para o 

escoamento são definidas através das condições de contorno, divididas em 

condições de contorno numéricas e físicas, conforme Jasak (1996):

1 1 
Malha M l - vazão na saída 
Malha M2 - vazão na saída 
Malha M3 - vazão na saída " 
Malha M4 - vazão na saída 
Vazão na entrada

r \ k  k t  N J ^ ------- -



Em relação às condições de contorno numéricas, existem basicamente dois

tipos:

•  Dirichlet: define o valor da variável dependente no limite e é denominado 

de valor fixo no OpenFOAM;

•  Von Neumann: define o valor da variável normal ao limite e é 

denominado de gradiente fixo no OpenFOAM.

Quanto às condições de contorno físicas, são os planos de simetria, 

paredes, entradas e saída do fluxo, também denominadas de condições de 

fronteiras.

As condições de contorno para a variáveis envolvidas no modelo de 

turbulência k - e ,  especificadas nas fronteiras do domínio do modelo, são 

apresentadas na Tabela 3.16, conforme o OpenFOAM (2017).

TABELA 3.16 -  CONDIÇÕES DE CONTORNO DO MODELO NUMÉRICO COMPUTACIONAL

Variável Entrada 
do fluxo

Saída do 
fluxo Paredes Atm osfera Plano de 

simetria

U valor fixo valor fixo não
escorregamento gradiente zero plano de 

simetria

P -  rgh
gradiente

zero
gradiente

zero gradiente zero pressão total
patm = 0

plano de 
simetria

k valor fixo gradiente
zero kqRWallFunction gradiente zero plano de 

simetria

£ valor fixo gradiente
zero epsilonWallFuntion gradiente zero plano de 

simetria

v t calculado calculado nutkWallFuntion gradiente zero plano de 
simetria

alpha  
— w ater valor fixo gradiente

zero gradiente zero gradiente zero plano de 
simetria

Sendo U a velocidade média local do fluido, p -  rgh  a pressão modificada, k 

a energia cinética turbulenta, £ a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, vt 

a viscosidade cinemática turbulenta e alpha -  water a fração de fase a.

As velocidades na entrada e na saída do domínio foram definidas como 

constantes através da equação da continuidade e na seção de saída foi proporcional 

à curva-chave de jusante. Nas paredes foram aplicadas condições de não 

escorregamento, ou seja, velocidade nula.

Para a pressão considerou-se pressão relativa, ou seja, pressão atmosférica 

igual a zero. A pressão modificada (p -  rgh  no OpenFOAM) é adotada no interFoam



removendo a pressão hidrostática da pressão estática, sendo vantajoso para a 

especificação da pressão nas condições de contorno do domínio, conforme Rusche 

(2002):

p -  rgh  = p -  pgh (31)

Sendo h a distância vertical entre o ponto considerado e a origem do 

sistema de coordenadas.

Como a velocidade é definida na entrada e nas paredes, para consistência, 

o gradiente de pressão é igual a zero nas demais fronteiras do domínio para 

satisfazer o balanço de massa, conforme Hirsch (1991, citado por Jasak 1996).

Os valores de energia cinética turbulenta (k) e de taxa de dissipação de 

energia cinética turbulenta (e) foram definidos no limites da entradas do fluxo de 

acordo com Versteeg & Malalasekera (2007), através das equações 3.2 a 3.4.

Energia cinética turbulenta (k ) :
2 (3.2)

k = 2 ( M ) 2

Taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (e):

e = r  —  (3 3)
£ ^  l

Escala de comprimento turbulento ( l ) : ( 3

l = 0, 07. fl

Onde é a intensidade de turbulência = 0,05%.

No plano de simetria, as condições na fronteira são: (i) nenhum fluxo através 

da fronteira e (ii) nenhum fluxo escalar através da fronteira, ou seja, a condição de 

contorno plano simétrico implica em gradiente normal zero no limite e componentes 

paralelos a ele são projetados para a face limite de dentro do domínio, conforme 

Versteeg & Malalasekera (2007) e Jasak (1996).

Para representar o efeito dos limites da parede para a energia cinética 

turbulenta (k), taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (e) e viscosidade



cinemática turbulenta (v t ), foram utilizadas funções de parede do OpenFOAM, 

conforme apresentadas na Tabela 3.16.

As condições iniciais determinam o estado do fluido no tempo t = 0, ou seja, 

na primeira etapa de um esquema iterativo. Para a variável alpha-water que 

corresponde à fração de fase a e possui valores entre 0 e 1, sendo 0 para a região 

ocupada por ar e 1 ocupada por água. Neste caso foram definidas as entradas do 

fluxo como a região em que a água está presente inicialmente. Ao carregarmos o 

nível de água inicial do canal através do utilitário setFields, preenche-se as células 

do canal com o nível de água implementado de acordo com a curva-chave de 

jusante.

3.3.4 Simulações numéricas

As simulações numéricas de escoamento do fluxo tridimensional da usina 

hidrelétrica combinada de baixa queda foram efetuadas em escala de modelo, 

utilizando o software OpenFOAM, a partir dos dados do modelo físico reduzido.

Foram realizadas seis simulações do escoamento na malha selecionada M4, 

descrita no item 3.3.2, da operação conjunta da casa de força e descarregadores de 

fundo (Qt + Qw). A simulação da vazão excedente escoada pelo vertedouro (Qver), 

estrutura não representada nos modelos, é efetuada através da elevação do nível de 

água de jusante do canal (curva-chave de jusante).

FIGURA 3.19 -  DETERMINAÇÃO DO EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO {he]Xot) -  ESC.
MODELO

As vazões escoadas por cada estrutura na entrada do canal e na saída 

estão mostradas nas Tabelas 3.17 e 3.18, com vazões variando de 0,03842 m3/s a 

0,04537 m3/s na saída, que correspondem às vazões escoadas por três tubos de



sucção, um descarregador de fundo lateral e um descarregador central, ou seja 

metade da vazão ensaiada no modelo físico.

TABELA 3.17- VAZÃO NAS ENTRADAS E SAÍDA DO CANAL - ESC.MODELO, ALTERNATIVA 1

Teste DF Lateral
(m3/s)

DF Central
(m3/s)

TS
(m3/s)

Saída do 
Canal (m3/s)

4 0,00477 0,01001 0,00788 0,03842
5 0,00713 0,01494 0,00769 0,04513
6 0,00714 0,01496 0,00776 0,04537

TABELA 3.18 -  VAZÃO NAS ENTRADAS E SAÍDA DO CANAL - ESC.MODELO, ALTERNATIVA 2

Teste DF Lateral
(m3/s)

DF Central
(m3/s)

TS
(m3/s)

Saída do 
Canal (m3/s)

4 0,00475 0,00997 0,00790 0,03842
5 0,00705 0,01477 0,00777 0,04513
6 0,00702 0,01472 0,00783 0,04525

As condições de contorno utilizadas nas simulações de acordo com o 

apresentado no item 3.3.3, estão apresentadas nas Tabelas 3.19 e 3.20.

TABELA 3.19 -  CONDIÇÕES DE CONTORNO -  ALTERNATIVA 1
(continua)

Variável Entrada DF 
Lateral

Entrada DF 
Central Entrada TS Saída do 

Canal

Te
st

e 
4

U (m/s) 1,27813 1,33947 0,26612 0,16813
V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W  (m/s) 0,23596 0,24729 0,04913 0,00000
k  (m2/s2) 6,33488E-03 6,95746E-03 2,74621E-04 ôh/ôn = 0

£ (m2/s3) 2,76165E-02 1,58930E-02 5,62253E-05 ôe/ôn = 0

Te
st

e 
5

U (m/s) 1,90771 1,99925 0,25966 0,18498
V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W  (m/s) 0,35220 0,36910 0,04794 0,00000
k  (m2/s2) 1,41127E-02 1,54997E-02 2,61463E-04 ôh/ôn = 0
£ (m2/s3) 9,18282E-02 5,28463E-02 5,22330E-05 ôe/ôn = 0



TABELA 3.19 -  CONDIÇÕES DE CONTORNO -  ALTERNATIVA 1
(conclusão)

Variável Entrada DF 
Lateral

Entrada DF 
Central Entrada TS Saída do 

Canal
Te

st
e 

6
U (m/s) 1,91087 2,00257 0,26200 0,17600
V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W (m/s) 0,35278 0,36971 0,04837 0,00000
k (m2/s2) 1,41596E-02 1,55511E-02 2,66185E-04 dk/dn = 0
£ (m2/s3) 9,22858E-02 5,31097E-02 5,36544E-05 dn/dn = 0

TABELA 3.20 -  CONDIÇÕES DE CONTORNO -  ALTERNATIVA 2

Variável Entrada DF 
Lateral

Entrada DF 
Central Entrada TS Saída do 

Canal

Te
st

e 
4

U (m/s) 1,27286 1,33394 0,26680 0,16813
V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W (m/s) 0,23499 0,24627 0,04926 0,00000
k (m2/s2) 6,28272E-03 6,90018E-03 2,76040E-04 3k/3n = 0
£ (m2/s3) 2,72761E-02 1,56971E-02 5,66616E-05 3e/3n = 0

Te
st

e 
5

U (m/s) 1,88662 1,97715 0,26241 0,18498

V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W (m/s) 0,34830 0,36502 0,04845 0,00000
k (m2/s2) 1,38024E-02 1,51588E-02 2,67023E-04 3k/3n = 0
£ (m2/s3) 8,88161E-02 5,11128E-02 5,39079E-05 3e/3n = 0

Te
st

e 
6

U (m/s) 1,88029 1,97052 0,26461 0,17552
V (m/s) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W (m/s) 0,34713 0,36379 0,04885 0,00000
k (m2/s2) 1,37100E-02 1,50573E-02 2,71513E-04 3k/3n = 0
£ (m2/s3) 8,79254E-02 5,06003E-02 5,52733E-05 3e/3n = 0

Foram utilizados dois computadores na execução das simulações para os 

testes das Alternativas 1 e 2. O tempo gasto em cada simulação até atingir o regime 

de escoamento estacionário é apresentado na Tabela 3.21 e os monitoramento dos 

fluxos ao longo do tempo, conforme descrito anteriormente nas análises das malhas, 

estão mostrados nas Figuras 3.20 a 3.25. O aumento do uso da memória não



interfere no tempo de processamento, pois com as configurações utilizadas 

consegue-se manter a CPU sempre ocupada.

TABELA 3.21 -  MONITORAMENTO DO ESCOAMENTO AO LONGO DO TEMPO

Alternativa 1

Teste Processador Núcleo RAM
Tem po de 
sim ulação  

(h)

Tem po de 
sim ulação  

(dia)
4 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 32 GB 202,8 8,5
5 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 32 GB 191,0 8,0
6 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 190,5 7,9

Alternativa 2

4 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 32 GB 202,6 8,4
5 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 32 GB 190,4 7,9
6 Intel Xeon CPU E5462 @2,80GHz 8 64 GB 187,2 7,8

FIGURA 3.20 -  MONITORAMENTO DO ESCOAMENTO AO LONGO DO TEMPO - TESTE 4,
ALTERNATIVA 1



Tempo (s)

FIGURA 3.22 -  MONITORAMENTO DO ESCOAMENTO AO LONGO DO TEMPO - TESTE 6,
ALTERNATIVA 1



Tempo (s)

FIGURA 3.24 -  MONITORAMENTO DO ESCOAMENTO AO LONGO DO TEMPO - TESTE 5,
ALTERNATIVA 2
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Efetuadas as simulações, até atingirem o regime de escoamento 

estacionário, foram extraídos o nível de água médio na seção de régua (z2), 

localizado a 3,95 m a jusante das saídas estruturas hidráulicas, e a média da 

pressão nas saídas dos tubos de sucção das turbinas ( z t), conforme ilustrado na 

Figura 3.19. A quantificação do efeito ejetor resultante no canal de fuga consiste na 

diferença entre os valores de (z2 — z t).

Embora o objetivo desta dissertação seja a verificação do uso do modelo 

computacional na reprodução do efeito ejetor, e, a discretização da malha para as 

simulações foi efetuada e avaliada com esta finalidade, também foram quantificados 

os campos de velocidades ao longo do canal de fuga para seis testes no total das 

alternativas 1 e 2, uma vez que se dispunha dos dados em modelo físico, em que 

foram determinadas as velocidades médias, a partir dos dados extraídos de cada 

posição de medição, por um período de 1 minuto de simulação computacional. A 

Tabela 3.22 apresenta o período de aquisição dos dados.

TABELA 3.22 -  PERÍODO DE TEMPO DE AQUISIÇÃO DOS DADOS PARA A VELOCIDADE

Alternativa 1 Alternativa 2

Teste Período de 
dados(s)

Período de 
dados (s)

4 190 a 250 190 a 250
5 160 a 220 160 a 220
6 160 a 220 170 a 230

------ Vazão na 
Vazão na

saída
entrada

K k  í/v.* A/w,

\J
VJ ^ 1 ^

V» I



4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

No presente capítulo são apresentados os resultados de seis simulações de 

escoamento do fluxo tridimensional da operação conjunta da casa de força e 

descarregadores de fundo de uma usina hidrelétrica combinada de baixa queda e a 

comparação com os resultados obtidos em modelo físico reduzido. Inicialmente 

apresenta-se o efeito piezométrico da ejeção no canal de fuga, objeto de estudo 

dessa dissertação. Na sequência, são comparados os campos de velocidades no 

canal de fuga da usina e, por fim, é efetuada uma análise qualitativa do 

comportamento do escoamento.

4.1 EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO

O efeito ejetor no canal de fuga da UHE combinada foi quantificado 

utilizando o modelo computacional de acordo com a metodologia descrita no 

capítulo 3. O tempo de CPU necessário para a simulação dos testes 4, das 

alternativas 1 e 2, até atingir o regime estacionário foi maior (aproximadamente 

202 h) em relação aos demais testes (cerca de 190 h), como pode ser visto na 

Tabela 3.21. Isto se deve ao fato das operações dos testes 4 serem com comportas 

parcialmente abertas e menores aberturas da seção hidráulica em relação aos 

testes 5. Os ensaios com operações de comportas necessitam de mais tempo para 

se estabilizar, como pode ser observado pelas Figuras 3.20 e 3.23 do 

monitoramento do regime do escoamento ao longo do tempo para as simulações, 

em que os testes 4 atingiram o regime estacionário em 250 s e os demais testes em 

200 s.

Os resultados das simulações estão apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 

para as alternativas 1 e 2, respectivamente.



TABELA 4.1 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. MODELO, MODELO 
COMPUTACIONAL, ALTERNATIVA 1

Teste

Vazão no 
canal -
Qt +  Qw

(m /s)

NA c. 
chave 

jus (m)

NA jus  das 
estrut.- Z2 

(m)

Pressão C. 
de Força - z t

(m) t
Ejeção Sutot 

(m)
Ejeção fcey,t0t 

(cm)

4 0,0384 9,2131 9,2129 9,2002 0,0127 1,27
5 0,0451 9,2254 9,2252 9,2089 0,0163 1,63
6 0,0454 9,2364 9,2352 9,2197 0,0155 1,55

NOTA: A vazão no canal é a metade da vazão no modelo físico (plano de simetria)

TABELA 4.2 -  EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. MODELO, MODELO 
COMPUTACIONAL, ALTERNATIVA 2

Teste

Vazão no 
canal -
Qt  + Qw

(m /s)

NA c. 
chave 

jus (m)

NA jus  das 
estrut.- Z2 

(m)

Pressão C. 
de Força - zt

(m) t

Ejeção S uto t 

(m)
Ejeção fcey,t0t 

(cm)

4 0,0384 9,2131 9,2130 9,2028 0,0102 1,02
5 0,0451 9,2254 9,2253 9,2097 0,0156 1,56
6 0,0453 9,2364 9,2355 9,2202 0,0154 1,54

NOTA: A vazão no canal é a metade da vazão no modelo físico (plano de simetria)

Compararam-se os resultados obtidos nas simulações com os obtidos no 

modelo físico, avaliando a diferença absoluta e o erro relativo, que são mostrados 

nas Tabelas 4.3 e 4.4 e Figuras 4.1 e 4.2.

TABELA 4.3 -  COMPARAÇÀO DO EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO, ESC. MODELO,
ALTERNATIVA 1

Modelo
Físico

Modelo
Com putacional

Diferença
(m)

ER
(%)

Te
st

e 
4

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2129 9,2129 -0,0001 0,00

Pressão saída Casa 
de Força- z£ (m) 9,2000 9,2002 -0,0002 0,00

Ejeção hej,£o£ (m) 0,0129 0,0127 0,0001 0,89

Te
st

e 
5

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2243 9,2252 -0,0009 -0,01

Pressão saída Casa 
de Força- z£ (m) 9,2060 9,2089 -0,0029 -0,03

Ejeção h*E,£0£ (m) 0,0183 0,0163 0,0020 10,82

Te
st

e 
6

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2364 9,2352 0,0012 0,01

Pressão saída Casa 
de Força- z£ (m) 9,2207 9,2197 0,0010 0,01

Ejeção h*E,£0£ (m) 0,0157 0,0155 0,0002 1,21



FIGURA 4.1 -  PRESSÃO NA SAÍDA DA CASA DE FORÇA (Zt) -  ALTERNATIVA 1

9,224

9,220
E,

9,216
ra o
£  9,212 0 T3 ro
ra 9,208 O
0
8 9,204001

9,200

9,196
0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046

Vazão (m3/s)

— Modelo Físico — * — Modelo Computacional

Uma análise da Tabela 4.3 mostra que os valores de ejeção obtidos pelo 

modelo computacional dos testes 4 e 6 da alternativa 1 aderiram aos resultados do 

modelo físico, com erros relativos de 0,89% e 1,21%, respectivamente. Para o 

teste 5, o modelo computacional apresentou uma diferença de 10,82% em relação 

ao modelo físico, resultando em valor de efeito ejetor de 1,63 cm contra 1,83 cm do 

modelo físico. Embora haja esta diferença no valor do efeito ejetor do teste 5 da 

alternativa 1, pode-se observar, pelas Tabelas 4.3 e 4.4, que os níveis de água a 

jusante das estruturas (z2) no modelo computacional são praticamente os mesmos 

(NA = 9,2252 m e NA = 9,2253 m), tanto para a alternativa 1 quanto à alternativa 2, 

uma vez que as vazões no canal (Qt + Qw) são as mesmas (Tabelas 3.13 e 3.14).



TABELA 4.4 -  COMPARAÇÃO DO EFEITO PIEZOMÉTRICO DA EJEÇÃO - ESC. MODELO,
ALTERNATIVA 2

M o d e l o

F í s i c o

M o d e l o

C o m p u t a c i o n a l

D i f e r e n ç a

( m )
E R  ( % )

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2136 9,2130 0,0006 0,01

<D
</)
(D

1—

Pressão saída Casa 
de Força- zt (m) 9,2026 9,2028 -0,0003 0,00

Ejeção hejfot (m) 0,0110 0,0102 0,0008 7,60

fe
st

e
 

5

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2236 9,2253 -0,0018 0,02

Pressão saída Casa 
de Força- zt (m) 9,2080 9,2097 -0,0017 0,02

Ejeção hejfot (m) 0,0156 0,0156 -0,0001 0,45

CO

NA jus das 
estruturas - Z2 (m) 9,2357 9,2355 0,0002 0,00

T
e

s
te

 
1

Pressão saída Casa 
de Força- zt (m) 9,2201 9,2202 0,0000 0,00

Ejeção hejfot (m) 0,0156 0,0154 0,0002 1,32

FIGURA 4.2 -  PRESSÃO NA SAÍDA DA CASA DE FORÇA (Zt) -  ALTERNATIVA 2
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Para a alternativa 2, os valores do efeito piezométrico da ejeção dos testes 5 

e 6, obtidos pelo modelo computacional, aderiram aos resultados do modelo físico, 

com erros relativos de 0,45% e 1,32%, respectivamente, como apresentado na 

Tabela 4.4. Quanto ao teste 4, a diferença relativa foi de 7,60% em relação ao



modelo físico, com resultados de efeito ejetor de 1,02 cm no modelo computacional 

contra 1,10 cm no modelo físico. No entanto, o resultado da pressão na saída da 

casa de força obtido no modelo computacional aderiu ao modelo físico, como pode 

ser visto na Figura 4.2, mostrando que a diferença está no nível de água a jusante 

das estruturas com valor de 0,06 cm.

As análises efetuadas dos resultados mostram que o modelo computacional 

reproduziu o efeito ejetor no canal de fuga e seu uso é viável em avaliações de 

usinas hidrelétricas combinadas.

4.2 CAMPO DE VELOCIDADES

Foram quantificados os campos de velocidades ao longo do canal de fuga 

para seis testes no total das Alternativas 1 e 2, em que foram determinadas as 

velocidades médias, a partir dos dados extraídos de cada posição de medição, por 

um período de 1 minuto de simulação computacional.

Os resultados das velocidades médias nas direções x, y  e z  estão 

apresentados na Tabela 4.5 para a Alternativa 1. Comparou-se os resultados obtidos 

nas simulações com os obtidos no modelo físico, avaliando a diferença relativa, 

mostrado na Tabela 4.6.

TABELA 4.5 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, MODELO 
COMPUTACIONAL -  ALTERNATIVA 1

(continua)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)
A1 -0,021 -0,034 -0,142 1,937 -0,039 0,336 1,941 -0,039 0,338
A2 -0,041 -0,015 -0,011 -0,046 -0,020 -0,024 -0,053 -0,017 -0,030
A7 0,105 -0,012 0,027 0,490 -0,007 0,064 0,488 -0,008 0,064
A9 0,186 -0,028 0,000 0,044 0,049 0,011 0,408 -0,019 0,010
B1 0,249 -0,007 0,049 0,192 -0,047 0,037 0,200 -0,042 0,033
B2 -0,001 0,002 -0,003 -0,063 -0,053 0,007 -0,057 -0,046 0,001
B7 0,072 0,000 0,039 -0,089 0,015 0,005 -0,076 0,016 -0,001
B9 0,170 -0,017 0,000 0,351 0,123 0,001 0,119 0,013 0,000
C1 0,262 0,010 0,047 0,190 0,041 0,039 0,196 0,033 0,035
C2 -0,014 0,012 -0,003 -0,068 0,044 0,000 -0,062 0,036 -0,006
C7 0,042 0,045 -0,022 -0,017 0,008 0,003 -0,034 0,017 0,006
C9 0,137 -0,009 0,001 0,182 0,009 0,005 0,147 -0,010 0,005
D1 -0,020 0,020 -0,129 2,090 -0,003 0,362 2,093 -0,003 0,361
D2 -0,118 0,006 -0,015 -0,034 0,025 -0,016 -0,041 0,021 -0,019



(conclusão)

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)
D7 -0,014 0,002 -0,006 0,524 -0,019 0,060 0,528 -0,015 0,062
D9 0,203 -0,009 0,001 0,520 0,019 0,008 0,516 0,007 0,009
E1 0,259 -0,010 0,049 0,195 -0,029 0,020 0,196 -0,029 0,020
E2 0,021 -0,004 -0,002 -0,030 -0,001 -0,003 -0,034 -0,002 -0,004
E7 0,061 -0,022 -0,017 0,052 -0,025 0,016 0,099 -0,044 0,048
E9 0,244 -0,006 0,000 0,113 0,019 0,001 0,117 0,016 0,002

TABELA 4.6 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, ERRO RELATIVO (%),
ALTERNATIVA 1

Ponto
Teste 4 Teste 5 Teste 6

u v œ u v œ u v œ
A1 98,37 87,16 65,02 13,34 53,01 22,40 9,73 58,95 13,01
A2 65,54 21,47 57,30 68,89 49,26 55,41 41,41 15,04
A7 74,16 87,37 72,28 63,98 80,39 10,14 70,07 82,36 33,76
A9 73,17 21,27 53,55 5,35 387,94 55,08 20,34
B1 595,22 81,05 310,68 167,09 54,37 179,50 37,24
B2 98,89 95,52 31,51 48,53 71,55 92,76 95,96
B7 51,31 99,89 52,79 57,70 96,36 8,82 55,22 99,66
B9 10,89 30,50 98,17 226,23 89,05 0,69 44,20 98,11
C1 174,33 58,07 21,40 13,28 243,38 45,85 26,31 174,61 50,54
C2 62,26 83,66 93,18 13,62 7,07 99,54 50,80 50,15
C7 12,57 62,61 80,01 84,33 67,54 78,08 77,94 53,92
C9 39,79 38,94 59,67 27,66 17,71 54,75
D1 98,00 78,84 9,78 25,78 97,69 89,05 4,21 75,96 43,94
D2 64,61 51,37 64,76 29,34 70,81 56,26 62,15
D7 95,72 86,20 89,23 46,03 25,88 29,94 23,77 25,46
D9 19,07 94,51 55,44 59,64 34,47 65,92 26,25
E1 442,59 73,29 307,90 716,27 20,11 21,16 64,57
E2 - - - 149,67 96,23 94,62 41,35 80,17 93,87
E7 68,09 37,33 79,19 56,74 54,54 3,52 84,46 298,54
E9 7,51 74,88 60,78 47,83 90,28 55,65 34,17

NOTA: Em branco onde a velocidade no modelo físico é zero.

A análise das Tabelas 4.5 e 4.6 mostra que as saídas dos descarregadores 

de fundo (posições A1 e D1), que possuem os maiores valores de velocidades, 

apresentam as menores diferenças (na direção principal do fluxo) entre os modelos 

físicos e computacional para os testes 5 e 6, com diferenças relativas de 13,34% 

(A1) e 25,78% (D1) para o teste 5 e 9,73% (A1) e 4,21% (D1) para o teste 6. Sendo



que para a posição D1, em que as vazões de escoamentos são semelhantes para 

os testes 5 e 6, nos valores de 0,0149 m3/s e 0,0150 m3/s, respectivamente, o 

resultado do modelo computacional apresentou valores semelhantes de velocidades 

de 2,090 m/s (teste 5) e 2,093 m/s (teste 6), enquanto que o modelo físico 

(Tabela 3.10), foi de 1,661 m/s (teste 5) e 2,008 m/s (teste 6).

A velocidade na saída do tubo de sucção na direção principal do fluxo 

(direção x) apresenta a maior diferença relativa entre os modelos físico e 

computacional no teste 5. Na posição E1, o modelo computacional resultou em 

velocidade de 0,195 m/s, valor semelhante apresentado em outra saída de tubo de 

sucção -  posição C1 (0,190 m/s). Já o modelo físico apresenta corrente de retorno 

na posição E1 com velocidade de -0,024 m/s contra velocidade de 0,167 m/s na 

posição C1.

Para o teste 6, no ponto de maior diferença relativa (posição A9), o modelo 

físico apresenta uma corrente de retorno com velocidade de -0,084 m/s (direção x), 

porém o modelo computacional mostrou velocidades mais uniformes na seção de 

medição mais a jusante do canal, com velocidade de 0,408 m/s (A9) e sem corrente 

de retorno, como ocorreram nos testes 4 e 5 dos modelos físicos e computacional.

Também no teste 6, da mesma forma que ocorreu no teste 5, há diferença 

de velocidade na saída do tubo de sucção na posição B1, em que o modelo 

computacional resulta em velocidade de 0,200 m/s, valor com mesma ordem de 

grandeza das demais saídas de tubos de sução (C1 = E1 = 0,196 m/s), enquanto no 

modelo físico as velocidades são de 0,072 m/s (B1), 0,155 m/s (C1) e 0 m/s (E1). 

Estas diferenças de velocidades nas saídas dos tubos de sucção entre os modelos, 

se deve em parte, possivelmente pela excentricidade das turbinas, que não são 

modeladas no modelo computacional.

A análise do teste 4 mostra que nas posições das saídas dos 

descarregadores de fundo, a diferença relativa deveria ser menor, quando 

comparados com os testes 5 e 6, ou seja, as velocidades deveriam ser maiores na 

direção principal do fluxo. No entanto, como simplificação, a comporta parcialmente 

aberta foi modelada na saída da seção dos descarregadores no canal de fuga e a 

posição de medição está acima da abertura da comporta e do jato do fluxo, como 

mostrado na Figura 4.3, o que não ocorre no modelo físico, ou seja, os 

desenvolvimentos dos jatos turbulentos são diferentes nos dois modelos e, 

consequentemente, as velocidades também.



FIGURA 4.3 - SECÇÃO NA SAÍDA DESCARREGADOR DE FUNDO CENTRAL, TESTE 4,
ALTERNATIVA 1

FIGURA 4.4 - POSIÇÕES DE VELOCIDADES - ANÁLISE DOS RESULTADOS, ALTERNATIVA 1
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As análises dos resultados dos campos de velocidades no canal de fuga 

corroboram com a dificuldade de se quantificar este parâmetro em escoamentos 

turbulentos, dada a natureza caótica e desordenada do fluxo. Os resultados do 

modelo físico mostram esta heterogeneidade, como esperado, apresentando 

maiores velocidades nas saídas dos descarregadores de fundo e reduzindo 

consideravelmente a jusante das estruturas.

Lopez (2015) em sua dissertação de mestrado a respeito de ressaltos 

hidráulicos submersos, com ensaios em modelos físicos e simulação computacional 

em 2D com ambiente 3D, utilizando o programa OpenFOAM - modelo de turbulência 

k -  a, comparou os resultados do campo de velocidade, efetuando uma análise de 

sensibilidade de malhas, concluindo que para reproduzir as velocidades na direção



principal do fluxo, de maneira satisfatória, seria necessária uma malha discretizada 

de 1,25 cm x 0,6 cm.

Bayon e Lopez (2015), em simulação computacional tridimensional de 

ressalto hidráulico através do OpenFOAM, discretizaram a malha com arestas de 

0,7 cm.

Para quantificar e avaliar a convergência de velocidades no canal de fuga 

seria necessário uma malha de melhor qualidade na discretização na região de 

grande turbulência, que possui gradiente acentuado de velocidades. Porém, esta 

opção demanda altos recursos computacionais, devido ao tamanho do domínio, que 

não se dispõe para o presente estudo. Também se recomenda a modelagem de um 

trecho maior das estruturas hidráulicas, reproduzindo a posição das comportas dos 

descarregadores de fundo, com operação de comportas parcialmente abertas, na 

avaliação de velocidades.

Na sequência são apresentados os resultados para a alternativa 2, embora as 

observações acima a respeito de malha para a obtenção de campos de velocidades 

satisfatórias sejam as mesmas.

A alternativa 2, apresenta, no geral, as mesmas características nos campos 

de velocidades que a alternativa 1. Para o teste 4, nas posições de saídas dos 

descarregadores de fundo, o modelo computacional resulta em velocidades menores 

que do modelo físico devido à simplificação da modelagem da comporta, como 

mostrado na Figura 4.5.

FIGURA 4.5 -  SECÇÃO NA SAÍDA DESCARREGADOR DE FUNDO CENTRAL, TESTE 4,
ALTERNATIVA 2



Para os testes 5 e 6 da alternativa 2, as análises das Tabelas 4.9 a 4.12 

mostram que o fluxo do descarregador de fundo central, nas posições próximos ao 

fundo do canal de fuga (D1, D3, D5), as velocidades na direção principal do fluxo 

apresentam diferenças relativas menores, variando, para o teste 6, de 0,84% (D3) a 

11,97% (D5), com diferença de 2,20% na saída do descarregador central (D1) e 

6,05% (D1), 3,26% (D3) e 8,78% (D5) para o teste 5. Na saída do descarregador 

lateral (posição A1), a diferença é de 5,15% para o teste 6 e de 3,31% para o 

teste 5.

FIGURA 4.6 - POSIÇÕES DE VELOCIDADES - ANÁLISE DOS RESULTADOS, ALTERNATIVA 2



Teste 4
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 -0,018 -0,020 -0,154 C5 0,091 -0,031 0,004
A2 -0,018 -0,005 -0,009 C6 0,114 0,004 0,001
A3 0,064 -0,039 -0,009 C7 0,138 -0,012 0,002
A4 0,007 0,015 0,001 D1 -0,059 -0,016 -0,113
A5 0,233 0,002 0,041 D2 -0,073 -0,013 -0,011
A6 0,247 0,004 0,033 D3 0,097 0,001 -0,022
A7 0,149 -0,037 -0,002 D4 -0,143 0,012 -0,013
B1 0,241 -0,017 0,033 D5 0,151 0,006 0,017
B2 -0,008 -0,012 -0,002 D6 0,153 -0,002 0,012
B3 0,197 -0,027 0,020 D7 0,179 -0,008 0,003
B4 0,020 0,013 -0,003 E1 0,235 -0,020 0,032
B5 0,138 0,013 0,055 E2 -0,014 -0,006 -0,002
B6 0,255 -0,023 0,056 E3 0,118 0,000 -0,001
B7 0,171 -0,025 0,000 E4 -0,011 -0,003 -0,002
C1 0,243 0,003 0,038 E5 0,097 0,023 0,015
C2 -0,019 -0,007 0,003 E6 0,165 -0,010 0,012
C3 0,148 0,021 0,003 E7 0,203 -0,008 0,002
C4 -0,021 0,021 -0,002 - - - -

TABELA 4.8 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, ERRO RELATIVO (%),
TESTE 4, ALTERNATIVA 2

Teste 4
Ponto u v œ Ponto u v œ

A1 98,38 74,78 54,70 C5 78,42 0,00 -0,04
A2 66,41 47,20 366,93 C6 21,72 -0,04 0,00
A3 88,55 116,76 91,39 C7 19,12 -0,02 -0,01
A4 12,29 1247,59 97,03 D1 93,96 0,02 0,25
A5 47,47 85,41 46,77 D2 11,54 -0,04 0,00
A6 12,42 92,71 167,88 D3 90,70 0,01 0,25
A7 200,38 1310,99 0,03 D4 20,87 -0,01 0,00
B1 295,86 74,68 30,95 D5 77,02 0,00 0,14
B2 83,34 26,38 97,11 D6 63,56 0,00 0,06
B3 51,98 13,77 49,49 D7 42,22 0,00 0,00
B4 28,08 193,79 93,17 E1 96,58 -0,01 0,00
B5 10,34 44,02 33,79 E2 51,42 -0,01 0,01
B6 388,71 53,34 553,87 E3 77,79 -0,07 -0,04
B7 0,66 19,11 99,85 E4 34,45 0,04 -0,06
C1 485,41 88,78 42,12 E5 28,20 0,00 0,00
C2 20,97 72,88 89,14 E6 7,80 0,04 0,01
C3 27,67 17,61 94,20 E7 6,53 -0,01 -0,04
C4 81,98 362,24 91,08 - - - -



Nas posições com maiores diferenças, como na posição C1, para o teste 5, 

o modelo computacional resultou em velocidade de 0,188 m/s, valor semelhante ao 

da posição E1 (0,195 m/s), que são as saídas dos tubos de sucção nas laterais do 

descarregador de fundo central, enquanto que no modelo físico a posição C1 

apresenta velocidade de 0,035 m/s contra velocidade de 0,219 m/s na posição E1 

(Tabela 3.12). Ainda no teste 5, na rampa, nas posições E3 e E5, o modelo 

computacional apresentou maiores valores de velocidades na corrente de retorno 

(eixo x) do que o modelo físico.

TABELA 4.9 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, MODELO 
COMPUTACIONAL -  TESTE 5, ALTERNATIVA 2

Teste 5
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 1,909 -0,050 0,324 C5 -0,015 -0,012 -0,020
A2 -0,067 -0,027 -0,029 C6 0,128 -0,033 0,006
A3 1,102 -0,028 0,214 C7 0,144 -0,008 0,000
A4 0,104 0,012 0,002 D1 2,068 -0,004 0,338
A5 0,679 0,004 0,109 D2 -0,026 0,037 -0,019
A6 0,512 0,020 0,050 D3 1,632 -0,007 0,297
A7 0,184 -0,044 -0,008 D4 0,089 0,001 0,018
B1 0,180 -0,073 0,043 D5 1,053 -0,023 0,160
B2 -0,042 -0,059 0,026 D6 0,644 0,022 0,052
B3 -0,079 -0,029 -0,022 D7 0,446 0,007 0,004
B4 -0,022 -0,012 -0,004 E1 0,195 -0,037 0,014
B5 -0,147 0,022 -0,025 E2 -0,049 0,000 -0,005
B6 -0,033 0,025 -0,007 E3 -0,013 -0,023 0,004
B7 0,006 0,001 -0,001 E4 0,028 -0,010 0,009
C1 0,188 0,068 0,039 E5 -0,066 -0,003 -0,014
C2 -0,038 0,061 -0,021 E6 0,067 0,039 0,001
C3 -0,095 0,052 -0,021 E7 0,191 0,015 0,000
C4 -0,028 0,026 -0,002 - - - -



Teste 5
Ponto u V œ Ponto u V œ

A1 3,31 28,12 22,39 C5 84,03 0,00 -0,04
A2 176,07 654,32 90,12 C6 28,04 -0,04 0,00
A3 69,75 20,99 92,72 C7 48,27 -0,02 -0,01
A4 43,68 78,98 89,81 D1 6,05 0,02 0,25
A5 44,26 301,40 45,29 D2 12,14 -0,04 0,00
A6 101,08 58,90 102,55 D3 3,26 0,01 0,25
A7 118,49 42,37 509,42 D4 4,31 -0,01 0,00
B1 190,21 19,93 2580,63 D5 8,78 0,00 0,14
B2 29,91 533,03 79,46 D6 21,96 0,00 0,06
B3 49,60 22,27 7,84 D7 3,85 0,00 0,00
B4 57,70 63,29 92,18 E1 10,96 -0,01 0,00
B5 35,89 15,07 23,30 E2 15,35 -0,01 0,01
B6 31,46 45,59 105,94 E3 3209,93 -0,07 -0,04
B7 96,45 98,07 90,80 E4 72,67 0,04 -0,06
C1 445,52 48,99 22,63 E5 1379,50 0,00 0,00
C2 44,36 6,79 80,33 E6 35,06 0,04 0,01
C3 12,47 52,49 75,08 E7 4,63 -0,01 -0,04
C4 2419,53 98,46 96,72 - - - -

No teste 6, as posições de maiores diferenças de velocidades na direção 

principal do escoamento ocorrem em pontos que apresentam corrente de retorno: 

posição B6 com velocidades de -0,041 m/s no modelo computacional e de 0,001 m/s 

no modelo físico; posição A4 com velocidades de 0,099 m/s no modelo 

computacional e de -0,002 m/s no modelo físico (Tabela 3.13).



Teste 6
Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s) Ponto u  (m/s) v (m/s) œ (m/s)

A1 1,900 -0,050 0,318 C5 -0,025 -0,008 -0,021
A2 -0,068 -0,026 -0,034 C6 0,117 -0,032 0,005
A3 1,102 -0,022 0,215 C7 0,136 -0,008 -0,001
A4 0,099 0,008 0,004 D1 2,060 -0,003 0,335
A5 0,677 0,003 0,109 D2 -0,024 0,033 0,033
A6 0,506 0,014 0,054 D3 1,625 -0,004 0,296
A7 0,145 -0,035 -0,011 D4 0,090 0,013 0,023
B1 0,190 -0,070 0,040 D5 1,054 -0,022 0,162
B2 -0,043 -0,062 -0,023 D6 0,645 0,019 0,054
B3 -0,076 -0,028 -0,021 D7 0,440 0,006 0,006
B4 -0,021 -0,009 -0,006 E1 0,198 -0,050 0,010
B5 -0,142 0,020 -0,026 E2 -0,050 0,000 -0,005
B6 -0,041 0,024 -0,004 E3 -0,008 -0,027 0,012
B7 -0,009 0,002 0,000 E4 0,027 -0,012 0,018
C1 0,192 0,064 0,038 E5 -0,062 -0,005 -0,015
C2 -0,036 0,059 -0,019 E6 0,066 0,037 0,002
C3 -0,096 0,051 -0,019 E7 0,184 0,014 0,000
C4 -0,027 0,026 -0,004 - - - -

TABELA 4.12 -  VELOCIDADES NO CANAL DE FUGA -  ESC. MODELO, ERRO RELATIVO (%),
TESTE 6, ALTERNATIVA 2

Teste 6
Ponto u v œ Ponto u v œ

A1 5,15 89,16 15,06 C5 4,25 2738,10 44,08
A2 17,80 4,41 195,65 C6 43,08 15,13 43,03
A3 63,05 6,87 101,46 C7 46,03 62,52 91,61
A4 4291,29 51,86 89,84 D1 2,20 83,82 34,49
A5 20,19 81,70 33,65 D2 23,81 9,29 475,86
A6 67,06 80,25 51,82 D3 0,84 69,11 16,92
A7 246,24 6784,57 16,11 D4 17,72 2,30 553,59
B1 334,52 9,26 55,58 D5 11,97 606,57 15,65
B2 21,29 260,12 62,18 D6 22,02 824,00 6,05
B3 54,96 41,96 28,14 D7 32,17 298,53 18,58
B4 34,49 1,04 88,88 E1 154,22 467,02 685,68
B5 21,50 1098,93 2211,39 E2 967,24 99,90 46,48
B6 4537,65 3,21 83,51 E3 89,91 63,26 62,90
B7 95,11 84,94 97,41 E4 53,14 68,54 70,37
C1 178,87 236,30 27,74 E5 383,41 186,16 171,71
C2 31,30 119,52 66,28 E6 46,25 3,74 83,25
C3 36,63 32,04 72,64 E7 27,50 18,70 98,66
C4 782,10 2,31 92,10 - - - -



4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO COMPORTAMENTO DO ESCOAMENTO

Foi efetuada uma análise do comportamento do escoamento no modelo 

computacional, de maneira qualitativa, que apresenta o rolo hidráulico submerso 

acima da rampa do canal de fuga e corrente de retorno na região da casa de força 

(Escoamento superficial com ressalto submerso de Sliiskii (1953) - Figura 2.8), como 

mostrado no teste 5 da alternativa 1 (Figura 4.7). O mesmo comportamento do 

escoamento no modelo físico é apresentado na Figura 4.8.

FIGURA 4.7 - ESCOAMENTO PELO DESCARREGADOR DE FUNDO A JUSANTE DAS 
ESTRUTURAS, TESTE 5, ALTERNATIVA 1

região de retorno do 
escoamento 
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FIGURA 4.8 - ESCOAMENTO NO CANAL DE FUGA DA UHE COMBINADA, TESTE 5,
ALTERNATIVA 1

FONTE: Institutos LACTEC (2018 a)



Para a alternativa 2, que possui uma rampa do canal de fuga mais suave 

que a alternativa 1, não houve diferença em relação à posição do rolo hidráulico e o 

comportamento do fluxo se manteve igual ao da alternativa 1 para o teste 5 

(Figura 4.9).

FIGURA 4.9 - ESCOAMENTO PELO DESCARREGADOR DE FUNDO A JUSANTE DAS 
ESTRUTURAS, TESTE 5, ALTERNATIVA 2
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O teste 6 apresentou as mesmas características que o teste 5, tanto para a 

alternativa 1 quanto para a alternativa 2. Já no teste 4, o rolo hidráulico ficou mais 

próximo do fundo do canal e ao longo da rampa para as duas alternativas de estudo, 

como mostrado na Figura 4.10.

FIGURA 4.10 - ESCOAMENTO PELO DESCARREGADOR DE FUNDO A JUSANTE DAS 
ESTRUTURAS, TESTE 4, ALTERNATIVA 1
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No presente trabalho de pesquisa, buscou-se avaliar a aderência dos 

resultados obtidos em modelagem computacional, em escala de modelo, utilizando o 

programa OpenFOAM e o modelo de turbulência k -  e , nas simulações do efeito 

piezométrico da ejeção no canal de fuga em uma usina hidrelétrica combinada de 

baixa queda, quando comparados aos obtidos em modelo físico reduzido. 

Adicionalmente foram comparadas as velocidades ao longo do canal de fuga da 

usina.

Como o objetivo principal foi a verificação da viabilidade do uso da 

modelagem computacional para simular adequadamente o efeito ejetor em usina 

hidrelétrica, foram efetuadas simplificações na geometria do domínio, em relação ao 

modelo físico, para reduzir o esforço computacional, como: modelagem apenas dos 

trechos finais dos descarregadores de fundo e dos tubos de sucção, modelagem das 

comportas dos descarregadores de fundo na entrada do canal de fuga (nas 

operações com escoamento com controle de comportas), redução da extensão do 

canal de fuga e plano de simetria passando pelo eixo central do bloco central da 

casa de força.

Foram geradas quatro malhas não estruturadas compostas por hexaedros, 

denominadas M1, M2, M3 e M4, para análise de convergência no efeito 

piezométrico, simulando o escoamento livre pelos descarregadores de fundo ou 

seja, sem controle por comportas (teste 6 da alternativa 1). Inicialmente as malhas 

M1 e M2 foram discretizadas progressivamente com arestas de 2,5 cm e 2,0 cm, 

respectivamente, sem a modelagem dos trechos finais dos descarregadores de 

fundo e dos tubos de sucção. Na malha M3 foi modelado um trecho do 

descarregador do fundo, com a finalidade da retirada da seção inclinada dos 

descarregadores de dentro do canal de fuga, permitindo, dessa forma: a eliminação 

de um degrau de pequena dimensão, que dificulta o processo de geração de malha, 

e, manter o direcionamento do fluxo do descarregador. Esta malha foi discretizada 

com arestas de 1,5 cm na região das estruturas hidráulicas até 4,0 m de 

comprimento na região de leitura de nível de água a jusante das estruturas (z2) e de

2,0 cm até a seção de saída do fluxo. Já na malha M4, foram modelados os trechos 

finais dos descarregadores de fundo e dos tubos de sucção, procurando reproduzir a 

direção das velocidades dos fluxos na entrada do canal de fuga nas simulações, e,



consequentemente as iterações dos fluxos escoados no processo do efeito ejetor, 

convergindo para o resultado do modelo físico. A modelagem também do tubo de 

sucção permitiu a redução da discretização do domínio, resultando em blocos de 

1,5 cm x 2,0 cm x 1,7 cm (direção x, y  e z, respectivamente) até o início da rampa do 

canal de fuga, e, a partir da rampa do canal de fuga até a saída do fluxo no canal e 

acima da El. 9,00m em blocos de 2,0 cm x 2,0 cm x 2,0 cm.

Diante do exposto, a malha M4 foi selecionada para efetuar seis simulações 

do fluxo tridimensional da usina hidrelétrica combinada, em escala de modelo, com 

operação conjunta da casa de força e descarregadores de fundo, apresentando 

resultados satisfatórios do efeito piezométrico da ejeção, quando comparados aos 

obtidos em modelo físico. Para o teste 4 da alternativa 2, embora a diferença relativa 

da ejeção foi de 7,6%, a pressão na saída da casa de força aderiu ao resultado do 

modelo físico, mostrando que a diferença está no nível de água a jusante das 

estruturas. Neste contexto, o modelo computacional reproduziu adequadamente o 

efeito ejetor no canal de fuga e seu uso é viável na avaliação do fenômeno físico em 

usinas hidrelétricas combinadas.

A análise qualitativa do comportamento do fluxo mostra que o modelo 

computacional reproduziu o rolo hidráulico submerso na rampa do canal de fuga e 

corrente de retorno na região da casa de força assim como ocorreu nos testes do 

modelo físico.

Em relação às velocidades no canal de fuga, as análises mostraram que nos 

testes 5 e 6, nos pontos de medições de maiores velocidades, que são as saídas 

dos descarregadores de fundo, as diferenças relativas entre os modelos físico e 

computacional foram menores (direção principal do fluxo), e, para a alternativa 2, 

foram de 3,31% na posição A1 e de 6,05% na posição D1 para o teste 5, e de 

5,15% (A1) e 2,20% (D1) para o teste 6. Quanto ao teste 4, em que os escoamentos 

pelos descarregadores de fundo são controlados por operação de comportas e 

possuem aberturas menores em relação ao teste 5, resultaram em velocidades 

menores que as esperadas nas saídas dos descarregadores. Isto se deve ao fato de 

que os pontos de medições de velocidades na saídas dos escoamentos encontram- 

se acima da posição de abertura da comporta e devido à simplificação adotada com 

a modelagem da comporta na saída das estruturas hidráulicas no canal de fuga, 

enquanto que no modelo físico a comporta encontra-se a montante, os 

desenvolvimentos dos jatos dos fluxos são diferentes no canal de fuga. Ainda na



região próxima às saídas das estruturas, os resultados das velocidades na direção 

principal do escoamento no modelo computacional, em alguns pontos de medição 

nas saídas dos tubos de sucção, foram diferentes em relação ao modelo físico. 

Enquanto no modelo computacional as velocidades obtidas nas três saídas tinham a 

mesma ordem de grandeza, uma vez que possuem a mesma seção e vazão de 

escoamento, no modelo físico as velocidades são diferentes nas saídas, que 

possivelmente se deve ao fato da excentricidade das turbinas e pequenas diferenças 

de engolimento da vazão turbinada por cada unidade geradora.

Recomenda-se para estudos com quantificação de campos de velocidades 

no canal de fuga, no contexto que seja necessária precisão satisfatória nos 

resultados, como nos casos de tratamentos geotécnicos, a modelagem de um trecho 

maior das estruturas hidráulicas, reproduzindo a posição das comportas dos 

descarregadores de fundo. Também, recomenda-se maior refinamento de malha nas 

comportas com escoamentos controlados e ainda maior discretização da malha 

computacional na região de grande turbulência no canal, com gradientes acentuados 

de velocidades, que não foi possível na presente dissertação, devido ao alto recurso 

computacional demandado.

Diante do exposto, a modelagem computacional, através do programa 

OpenFOAM e modelo de turbulência h -  e, foi capaz de reproduzir o efeito 

piezométrico da ejeção no canal de fuga de uma UHE combinada de baixa queda e 

poderá ser utilizada para a exploração de alternativas e avaliações preliminares de 

arranjos de estruturas hidráulicas, permitindo mais pesquisas, de preferência 

multidisciplinares, a respeito do fenômeno que possibilita a otimização do potencial 

de geração de energia em usinas hidrelétricas.
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