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Abstract-- Hydraulic models have been extensively used in 

engineering since the XIXth century, when many hydroelectric 

power plants were under design and numerical models were not 

available. Building a hydraulic model was faster and cheaper 

than solving differential equations of fluid dynamics over large 

model domains. Development of numerical tools in the last 

decades have drawn most of the research focus on fluid 

mechanics, leading hydraulic models to a secondary plane. In 

fact, numerical models quickly evolved, and nowadays they are 

able to solve three-dimensional problems, producing stable and 

consistent results. However, numerical models still need 

calibration and parameters estimation, and hydraulic models are 

needed on that ever since no field data is available, which is quite 

frequent. Considering that computer science development 

stressed project schedules, hydraulic models need to be built and 

commissioned in a few months. This article presents the 

experience acquired on the Hydraulics Research Center (Centro 

de Pesquisas Hidráulicas - CPH) in this regard, which made 

possible building two hydraulic models in 6 months. These 

models were built to study reservoir silting of the Salto 

Paraopeba Hydropower, owned by CEMIG. Materials and 

techniques used are described, and some of the obtained results 

are shown. 

 

Keywords: Fluid Mechanics, River Engineering, Hydraulic models, 

Reservoir Silting, Hydropower. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

sinas hidrelétricas são estruturas concebidas para 

converter a energia potencial hidráulica em energia 

elétrica [1]. Essa conversão utiliza máquinas 

hidráulicas, que submetidas a uma carga hidráulica a 

montante, transformam energia do escoamento em trabalho 

mecânico. Os reservatórios a montante têm a função de 

garantir a carga hidráulica, bem como a continuidade do 

fluxo, pela regularização de vazões afluentes. 

No Brasil, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) 

são limitadas a uma potência instalada entre 3 MW e 30 

MW e área alagada pelo reservatório inferior a 13 km² 

excluindo a calha regular do rio [2]. Nestas condições, os 

reservatórios têm capacidade reduzida e, portanto, são 

utilizados principalmente para garantia da carga a montante, 

pois sua capacidade de regularização é suficiente apenas 

para a manutenção das vazões por algumas horas.  

Desta forma, a vazão turbinada é praticamente igual 

à afluente. Embora este aspecto possa ser considerado uma 

desvantagem do ponto de vista da geração, a redução da 

área alagada tem tornado o processo de licenciamento mais 

rápido e simples, se comparado às grandes centrais. 

No entanto, o tamanho reduzido dos reservatórios 

das PCH os torna também vulneráveis aos efeitos de  

assoreamento. Reservatórios menores também são mais 

afetados pelos padrões de circulação de água decorrentes da 

operação das máquinas. Assim, os sedimentos afluentes são 

arrastados em sua direção ao sistema hidrogerador causando 

problemas que vão desde a erosão de pás à completa 

interrupção da geração por obstrução da tomada d’água. 

Compreender os padrões de circulação no reservatório para 

prever medidas ou dispositivos de controle do assoreamento 

é fundamental para o bom desempenho de PCHs. 

O processo descrito anteriormente vem sendo 

observado na PCH Salto Paraopeba, de propriedade da 

CEMIG, localizada no município de Jeceaba, MG. Esta 

usina foi repassada à CEMIG no ano de 2.000 quando já se 

encontrava completamente assoreada. Desde então a 

CEMIG vem desenvolvendo um projeto de reabilitação 

desta usina, que contemplará reforço estrutural e aumento 

da capacidade do vertedor existente. A ampliação da 

capacidade do vertedor existente se dará por meio da 

remoção da passarela e stop-logs da crista vertente livre, 

bem como da implantação de uma comporta setor no local 

em que hoje se encontra a tomada d’água junto à ombreira 

esquerda, com 9,20 m de largura por 7,00 m de altura. 

Nesse novo arranjo, a casa de força será deslocada em 

direção à ombreira esquerda. 

A implantação da comporta trará como benefício 

secundário a possibilidade de controle do assoreamento no 

reservatório, pois poderá ser utilizada como descarga de 

fundo. Para avaliar os padrões de circulação pré e pós 

implantação da comporta, bem como a eficiência dessa 

estrutura no controle do assoreamento, construiu-se um 

modelo reduzido no Centro de Pesquisas Hidráulicas (CPH) 

da UFMG, com escala 1:40. As técnicas e materiais 

inovadores empregados serão descritos neste trabalho.  

II.  METODOLOGIA  

O modelo desenvolvido para o estudo da PCH Salto 

Paraopeba teve por objetivo estudar o comportamento dos 

sedimentos no reservatório frente à atual condição e após a 

introdução de modificações no sistema de descarga de cheias 

com a instalação de uma comporta [3]. Assim, esse modelo foi 
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concebido para ser do tipo “leito móvel”. Devido à crescente 

dificuldade em se conseguir mão de obra especializada, optou-

se por utilizar uma nova abordagem na construção de 

modelos. Assim o modelo foi concebido para ser usinado em 

blocos de isopor de pequena dimensão e que podem ser 

deslocados por uma única pessoa. A superfície foi usinada de 

forma a reproduzir a topografia de reconstituição da calha 

natural tal como determinado por [4]. No processo de 

usinagem tomou-se a precaução de rebaixar a superfície obtida 

por [4] em 2 mm que é justamente a espessura da camada de 

revestimento a ser aplicada sobre o modelo. Durante o 

processo de posicionamento e ajuste dos blocos no local 

destinado ao ensaio fez-se a colagem dos mesmos com 

adesivo adequado. Após a aplicação do adesivo fez-se o 

recobrimento da superfície com camadas de fibra de vidro. A 

superfície foi finalmente acabada com a aplicação de pintura 

epóxi. A figura 1 apresenta uma visão do modelo geral. 

 

Fig.1: Vista geral do modelo reduzido da PCH Salto Paraopeba em escala 

1:40. 

A região próxima ao maciço da barragem foi revestida com 

camada de fibra de vidro de apenas 1 mm devido ao fato de 

ser essa área a mais sujeita a modificações para instalação de 

comportas, abertura de canais laterais etc. durante os ensaios. 

Um dos maiores problemas encontrados foi referente a 

representação do sedimentos que aflui ao reservatório. Assim 

tomando-se as características do modelo e dos sedimentos 

coletados, que indicaram um d50 = 0,060 mm ; 

s = 2,65 t/m³ [5], pode-se selecionar um material que fosse 

representativo, em escala, do sedimento. Para essa situação o 

material tem as seguintes características: d50 = 0,15 mm; 

s = 1,1 t/m³ [5]. Para isso pesquisaram-se os seguintes 

materiais: carvão mineral, nylon, escória, poliacetal e borracha 

de pneu granulada. Devido às características, a disponibilidade 

e ao custo selecionou-se como material a borracha de pneu 

granulado. Entretanto a borracha de pneu granulada apresenta 

uma grande diversidade, pois as empresas comerciais não 

fazem uma seleção do tipo de pneu a ser utilizados na 

granulagem dos mesmos. Assim, é conveniente que se 

utilizem pneus com borracha mais dura que equipam 

caminhões e ônibus evitando-se carcaças de pneumáticos 

esportivos e com borracha mole de menor densidade. Quando 

se opta por adquirir o material granulado de empresas 

comerciais, tem-se que atentar para o fato deste vir com 

elevada heterogeneidade no peso específico. Isso se deve ao 

fato de não haver separação prévia do tipo de pneu antes da 

moagem, tal como recomendado anteriormente. Outra 

particularidade detectada é que o material adquirido granulado 

é moído sem lavagem prévia com detergente sendo 

contaminado por óleos e graxas. Para se proceder a separação 

do material contaminado com graxa, óleo e de baixa densidade 

adotou-se o procedimento de separação por densidade. Assim, 

a borracha granulada foi lavada com detergente e aquele 

material que flutuava no tanque de lavagem foi recolhido e 

descartado tal como apresentado na figura 2. Para evitar a 

incorporação posterior de ar à borracha (que é porosa) todo 

material foi ensacado e mantido submerso de forma que 

durante os testes a mesma fosse utilizada sob a forma saturada.  

 

Fig. 2: Procedimento de lavagem com detergente e separação por densidade 
do material granulado (borracha). 

Para a instalação do canal de aproximação do vertedor e da 

tomada d’água do modelo, fez-se um corte na superfície 

revestida com fibra de vidro, retirando-se a camada superior. 

Nessa região a espessura de revestimento é de 1 mm, 

conforme relatado anteriormente. Em seguida, com uso de 

estilete, fez-se o corte e posterior retirada do material abrindo-

se espaço para o canal, tal como apresentado na figura 3 a 

seguir.  

 
Fig. 3: Procedimento de corte do modelo para instalação dos canais de 

aproximação. 

Em seguida, fez-se o revestimento dessa região com fibra de 

vidro com espessura de 1 mm. Para a instalação do maciço da 

barragem optou-se por moldá-lo no local utilizando-se para 

isso uma argamassa de cimento com granulado de borracha na 

dosagem de 3 partes de borracha para 1 de cimento. De forma 



THE 12
th
 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 3 

a facilitar a montagem do maciço, fez-se uma guia de madeira 

que funcionou como balizamento da crista do barramento, tal 

como apresentado nas figuras 4, 5, 6 e 7 a seguir. Para a 

instalação do modelo optou-se por não fazer a retirada da 

camada superficial de fibra de vidro. Entretanto, para evitar 

um descolamento do maciço,fez-see a instalação de pinos de 

fixação de latão com 6,35 mm ao longo do eixo do barramento 

espaçados de 25 mm entre si.  

 
Fig. 4: Instalação de guia para delimitação de curvatura e crista do vertedor. 

 
Fig. 5: Detalhe do engaste da guia de crista do vertedor no maciço do modelo. 

 
Fig. 6: Detalhe da construção do maciço da barragem com argamassa de 

cimento e borracha granulada. 

 
Fig. 7: Detalhe do acabamento do maciço da barragem do modelo. 

 
Fig. 8: Vista geral do maciço em fase de acabamento. 

 
Fig. 9: Vista geral da crista do vertedor, maciço e do canal de aproximação 

acabados. 

III.  COMISSIONAMENTO DO MODELO  

O modelo desenvolvido para o estudo da PCH Salto 

Paraopeba teve como objetivo estudar o efeito sobre o 

transporte de sedimentos causado pela operação da comporta a 

ser istalada no barramento. Para isso previu-se uma bateria de 

testes com aberturas de comportas com 20% (1 ano de 

recorrência), 60% (2 anos de recorrência) e 100% (3,4 anos de 

recorrência). Para isso a hipótese adotada foi a de manter o 

nível do reservatório na cota da soleira vertente. O 

comissionamento do modelo foi feito em duas etapas [6].  

a) A primeira etapa verificou as condições de 

estanqueidade do modelo. Para isso acionou-se o 
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sistema de bombeamento fazendo com que a água 

circulasse no modelo. O controle de vazão foi feito 

por meio da atuação na velocidade rotacional das 

bombas com um conversor de frequência. Para cada 

condição de vazão fez-se uma medição de vazão e se 

traçou uma curva rotação das 

bombas/frequência versus vazão. Essa curva foi 

utilizada apenas para ajustar o sistema de 

bombeamento no momento de partida do ensaio pois 

pequenas mudanças na configuração do sistema de 

alimentação, tais como manobras de válvulas podem 

interferir na caraterística de resposta do sistema. 

Assim durante os ensaios fez-se um 

acompanhamento da vazão de entrada no modelo por 

meio de um medidor de vazão eletromagnético. Após 

duas horas de operação do modelo na vazão máxima 

(3,4 anos de recorrência - vazão de protótipo igual a 

574 m³/s) fez-se uma inspeção para verificar e 

corrigir pontos de vazamento; 

b) A segunda etapa foi dedicada a verificação das 

condições de escoamento no reservatório e a 

calibragem do coeficiente de escoamento do canal 

(Maninig). Feita a medição desse coeficiente 

procedeu-se a correção desse mediante o aumento da 

rugosidade da calha do canal de escoamento [6].  

A figura 10 mostra a operação do modelo durante a etapa de 

comissionamento do modelo. 

 
Fig. 10: Detalhe da operação do modelo durante o comissionamento. 

IV.  TESTES EFETUADOS NO MODELO  

Os testes com o modelo indicram as condições de escoamento 

e a movimentação dos sedimentos no reservatório da PCH 

Salto Paraopeba. Durante a execução do ensaio com abertura 

de 20%, vazão correspondente a 1 ano de recorrência, pode-se 

notar o arraste de sedimento da região do lago do reservatório 

para o canal de aproximação do vertedor. Também foi 

possivel verificar que parte dos sedimentos adentrou ao 

sistema pela lateral do canal de aproximação da comporta e do 

sistema de adução às turbinas. Esse fato leva a conclusão que 

existe a necessidade da instalação de muro de ALA para tentar 

conter a entrada de sedimentos do reservatório sob condições 

de baixas.Tambem foi possivel verificar a condição de 

assoreamento no reservatório sob diversas condições de vazão. 

A figura 11 mostra o início da operação do modelo.  

 

 
Fig. 11: Inicio da operação do modelo durante o comissionamento. Fonte: 
Saliba, 2017 [4]. 

A figura 12 apresenta o estado de assoreamento do reservatório da 

PCH Salto Paraopeba após ciclo de testes no modelo que simulou 50 

anos operação da PCH. Nessa figura pode-se notar que o reservatório 

se encontar completamente assoreado. 

Fig. 12: Situação de assoreamento do reservatorio da PCH Salto Paraopeba 

após ciclo de teste simulando 50 anos de operação da PCH. 

V.  CONCLUSÕES 

A utilização de isopor de alta densidade revestido com fibra de 

vidro se mostrou factivel e de fácil montagem. O modelo pode 

ser colocado em operação em apenas 3 semanas após a 

chegada do material (isopor) usinado ao Laboratório. A 

tecnica de rebaixar a superficie do terreno na espessura 

correspondente ao revestimento se mostrou útil e permitiu 

uma boa representação da superficie topográfica do terreno. A 

instação das comportas no modelo tambem se mostrou 

bastante simples e pôde ser feita sem grandes esforços pela 

equipe de tecnicos e de engenheiros que operam o modelo. 

Essa tecnica se mostra bastante interessante a medida que se 

tem encontrado uma grande dificuldade em se contratar mão 

de obra especializada em modelagem. Essa mão de obra foi 

obtida no Brasil a partir do treinamento de pessoal dentro dos 

Laboratórios de Empresas do Setor Elétricos e Universidades. 

No atual momento a contratação de mão de obra no Brasil é 

um entrave e isso tem levado a uma restrição bastante 

significativa da capacidade operacional de alguns laboratórios 

de modelos reduzidos no Brasil.O uso de sedimentos artificiais 

com borracha granulada e saturada se mostrou eficiente e 

representativo para o caso estudado.  
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VI.  CONCLUSÕES FINAIS  

O uso de materiais alternativos, tais como isopor de alta 

densidade, fibra de vidro, argamassa de borracha granulada e 

borracha granulada como sedimento é uma alternativa viável e 

pode ser uma solução para os entraves encontrados com a 

contratação de mão de obra especializada para a confecção de 

modelos fisicos de Usinas Hidrelétricas no Brasil. 
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