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Abstract— The reduction of the storage capacity and the 

regularization in the reservoirs generates a gradual decrease in 

the capacity of generation of energy and has a strong impact on 

the national electricity system. The reduction of the capacity of 

regularization is study by means of reduced models of moving 

bottom, the sediments used in the models will be representative in 

the relation of the geometric and dynamic similarities of the 

transport process of the sediment in the prototype (real scale). 

Various types of sediments are used such as high density wood 

forest residues, but these materials are difficult to obtain and 

decompose over time. Thus, the use of artificial (synthetic) and 

low-cost materials should be compared as an alternative to this 

type of application. The article presents the development of a 

methodology and preliminary results of the study of the physical 

and hydrodynamic characteristics of tire rubber grain for its use 

in reduced models that allow to represent the behavior of the 

original material (sand grain) present in the sediment transport 

process (involving the drag, suspension and deposition) in the 

reservoir. 

 

Key words — Models, Micro hydro Power, Reservoir, 

Sediments, Hydraulic. 

I.  INTRODUÇÃO 

projeto de uma Usina Hidroelétrica depende de um 

conjunto de estudos e de decisões que são severamente 

impactados por condicionantes locais. Devido ao fato de uma 

UHE ser uma instalação de grande porte tem-se diversos 

aspectos de engenharia que devem ser contemplados. No que 

diz respeito ao projeto do reservatório deve-se levar em 

consideração a disponibilidade hídrica, a geologia local a 

existência de jazidas de material de construção, a quantidade 

de sedimentos transportados pelo rio, dentre outros. É usual 

que os projetos de engenharia de hidrelétricas sejam feitos 

com auxílio de modelos reduzidos. Estes modelos são úteis e 

indispensáveis para que se possa fazer uma avaliação da 

interação entre o escoamento, os sedimentos e a estrutura da 

UHE. Um problema que em sido sistematicamente 

negligenciado ao longo dos anos no Brasil, se refere ao 
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acúmulo de sedimentos nos reservatórios e próximo às 

estruturas de tomada d’ água. Tradicionalmente a avaliação do 

acúmulo de sedimentos nos reservatórios de UHE tem sido 

feita com a utilização de equações de transporte de sedimentos 

que invariavelmente apresentam resultados aproximados. 

Entretanto à medida que a redução da capacidade de 

armazenamento e de regularização avança nos reservatórios 

tem-se uma gradativa queda na capacidade de geração de 

energia que tende a impactar fortemente o sistema elétrico 

nacional. A determinação da redução da capacidade de 

regularização é um problema ainda em aberto e que carece de 

investimentos e de capital intelectual para ser solucionado. 

Uma das alternativas utilizadas é o uso de modelos reduzidos 

de fundo móvel onde se utilizam grãos de materiais que 

simulam os sedimentos existentes no local. Os modelos 

reduzidos tem que operar sobcondição de vazão conveniente e 

com sedimentos apropriados em termos de escala. Nesse 

contexto os sedimentos utilizados nos modelos reduzidos tem 

que ser representativos tanto em relação às semelhanças 

geométricas e dinâmicas do processo de transporte do 

sedimento no protótipo (escala real). Para isso utilizam-se 

tradicionalmente diversos tipos de materiais tais como 

resíduos de madeira de elevada densidade, mas esses materiais 

além de difíceis de serem obtidos são de origem florestal e se 

decompõem ao longo do tempo. Assim o uso de materiais 

artificiais (sintéticos) e de baixo custo deve ser cotejado como 

uma alternativa para esse tipo de aplicação. Este trabalho 

apresenta o desenvolvimento de uma metodologia e resultados 

preliminares do estudo das características físicas e 

hidrodinâmicas do grão de borracha de pneumáticos para sua 

utilização em modelos reduzidos que permitam representar o 

comportamento do material original (grão de areia) presente 

no processo de transporte de sedimentos (envolvendo o 

arraste, suspensão e deposição) no reservatório de UHE. 

A PCH Salto do Paraopeba é um exemplo de usina 

paralisada devido ao assoreamento. No ano de 2006 uma forte 

enchente atingiu a casa de força e a subestação, assoreando o 

sistema de descarga de fundo, canal de adução e tomada 

d’água [1]. A fim de simular métodos de gerenciamento dos 

processos de assoreamento de seu reservatório e de 

manutenção de suas estruturas hidráulicas (canal de adução, 

tomada d’água e desarenadores de fundo), o Centro de 

Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos - CPH da UFMG, 
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em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais - 

CEMIG, construiu um modelo físico reduzido da usina.  

A PCH Salto Paraopeba está localizada a cerca de 3,7 km 

da cidade de Jeceaba/MG, no rio Paraopeba, afluente da 

margem esquerda do rio São Francisco. O eixo da usina está 

posicionado no ponto de coordenadas geográficas  20º30’24’’ 

de Latitude Sul e 43º59’10’’ de Longitude Oeste (Datum 

Córrego Alegre). A atual capacidade instalada da usina é de 

2,47 MW e estudos energéticos indicaram a possibilidade de 

ampliação dessa capacidade para 12,00 MW, com duas novas 

unidades geradoras de 6,00 MW cada. Esta ampliação, 

considera a instalação de equipamentos hidromecânicos e 

grupos de turbinas-geradoras em novas estruturas da casa de 

força. O projeto prevê o desassoreamento do canal de adução e 

da tomada d’agua, a construção de um muro para proteger a 

área de emboque e a implantação de uma comporta como um 

descarregador de fundo próximo à tomada d’água para 

permitir a limpeza do material depositado que ultrapassar o 

muro de proteção [1]. 

Para estudar o processo de assoreamento no reservatório da 

PCH Salto Paraopeba foram construídos dois modelos físicos. 

O primeiro deles possui escala distorcida no plano horizontal 

(100:1) e vertical (25:1) para abranger no protótipo uma 

extensão de 1200 m e uma largura de 600 m, correspondente à 

área mais afetada pelo processo de assoreamento no 

reservatório. O segundo modelo não é distorcido e possui 

escala de 40:1, abrangendo no protótipo uma extensão de 240 

m, que envolve a área adjacente à nova tomada d’água 

proposta no projeto básico elaborado pela CEMIG. 

A Figura 1 ilustra o projeto de recuperação da PCH Salto 

Paraopeba e parte do seu modelo físico. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas 

coletas de material de fundo em toda a extensão e margens do 

reservatório da PCH Salto Paraopeba. Esse material passou 

por um processo de peneiramento, a fim de definir sua 

distribuição granulométrica que, em sua maioria, encontra-se 

na faixa de areia muito fina, fina e média. 

Entretanto, utilizando-se a escala dos modelos físicos 

calculadas pela metodologia proposta por [2], que estabelece 

relações para modelos de fundo fixo e móvel em termos de 

similaridade geométrica, cinemática e dinâmica, a faixa 

granulométrica encontrada no protótipo foi reduzida para uma 

faixa próxima a do silte e da areia muito fina, o que 

impossibilitaria o estudo do fenômeno de transporte de 

sedimentos. Por esta razão, houve a necessidade de substituir a 

areia por outro material de maior diâmetro e menor densidade. 

Após a análise dimensional do diâmetro e da densidade do 

material representativo do modelo físico, realizou-se uma 

ampla pesquisa no mercado de possíveis materiais que 

atendessem aos seguintes critérios: (i) densidade inferior a da 

areia; (ii) forma parecida à da areia; (iii) possibilidade de 

composição das curvas granulométricas; (iv) secagem rápida; 

(v) não higroscópico (não absorve água);  (vi) não produz 

resíduos finos, que geram poeira e material em suspensão; e 

(vii) não apresenta carga elétrica.  

 

 

 
Fig. 1. Projeto básico de recuperação da PCH Salto Paraopeba (Fonte: 

CEMIG) e imagem do segundo modelo reduzido  

 

Diante do exposto, foram avaliados diversos materiais com 

densidade menor que a da areia, tais como carvão, nylon, 

escória, poliacetal e borracha [3]. Para todos esses materiais 

foram levantadas as correspondentes massas específicas e as 

vantagens e desvantagens de seu emprego na pesquisa. Após 

análise de vantagens e desvantagens foi selecionada a borracha 

de pneu, material produzido por uma fabrica que tritura pneus de 

automóveis como material reciclado. 

Como o processo de transporte de sedimentos é extremamente 

complexo e envolve um extenso número de variáveis, a 

compreensão do comportamento de qualquer um dos materiais 

pesquisados requer a verificação do início de seu movimento a 

partir da teoria proposta por [4]. Também é necessário conhecer 

a respectiva velocidade de queda experimental, devido à 

dificuldade de aplicação de formulações empíricas disponíveis, 

que incorporam variáveis como o parâmetro de forma das 

partículas. 

O início do movimento tem importância fundamental na 

hidráulica fluvial e, por esse motivo, vários estudos 

experimentais e teóricos têm sido desenvolvidos na área. Por 

definição, início do movimento refere-se ao início do 

deslocamento das partículas no estado de repouso, dada a 

mudança das condições de escoamento. Apesar de simples, a 

definição de início de movimento pode ser entendida quando 

apenas uma partícula entra em movimento, quando ocorre o 

movimento de um conjunto de partículas ou quando estas se 
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movimentam de forma generalizada [5]. Além dessa definição, 

[6] conceitua o início de movimento a partir de análise 

estatística, na qual o citado processo segue uma distribuição de 

probabilidade Log-Normal [7]. 

Essa dificuldade em se observar as condições críticas para o 

início do movimento de sedimentos no leito existe pelo fato 

dos grãos movimentarem-se devido aos picos de flutuação 

causados pela turbulência do escoamento [8]. O início do 

movimento pode ser avaliado, então, pelo critério da tensão 

crítica de cisalhamento que foi apresentada por [4], cujo 

trabalho é considerado, ainda, uma referência no estudo do 

início do movimento de partículas de sedimentos [7]. 

Segundo [9], Shields definiu a condição em que o sedimento 

deve estar na iminência de se movimentar através de dois 

parâmetros adimensionais: o parâmetro de Shields, c*, e o 

número de Reynolds da partícula, Rep*. A relação desses 

parâmetros é apresentada na Figura 1.2 e nas Equações 1 e 2: 

(1)            
)(

*

Dfs

b
C







  

em que, b representa a tensão de cisalhamento crítica, s  a 

massa específica dos sedimentos,   a massa específica do 

fluido e D o diâmetro característico dos sedimentos. 

(2)               Re **



Du
P   

na qual,  representa a viscosidade dinâmica do fluido e u
*
 refere-

se à velocidade de atrito crítico. 

Em [10] afirma que vários autores, entre eles [11] e [12], 

consideram que a relação proposta por Shields  apresenta uma 

dispersão muito grande, sendo melhor representada por uma 

faixa de valores do que por uma curva bem definida. Quanto à 

isso, [12] apresentam uma comparação de curvas (Tensão 

crítica de Shields θcr versus Diâmetro adimensional D*) 

propostas por diversos pesquisadores a partir da determinação 

da tensão de cisalhamento crítica de determinadas partículas. 

Entretanto, [13] e [14] discordam destas curvas, evidenciando 

a existência de uma grande dispersão dos dados experimentais. 

 
Fig. 2. Diagrama de Shields para início do movimento (Vanoni, 1964). 

 

Segundo [12], essa dispersão é devida, principalmente, à 

forma das partículas de natureza aleatória no processo de 

arrasto, bem como à dificuldade em se definir critérios 

adequados que englobem esta característica. 

A velocidade de queda das partículas tem importante papel nos 

estudos de hidráulica fluvial, uma vez que propiciam a 

determinação do local de queda/deposição. Entretanto, esta 

variável é influenciada pela densidade relativa entre o fluido e 

a partícula, viscosidade do fluido, tamanho, forma e 

rugosidade da superfície da partícula, concentração de 

sedimentos em suspensão e turbulência do escoamento [15].  

Por definição, a velocidade de sedimentação pode ser prevista 

a partir do equilíbrio entre as forças de gravidade e a forças de 

arrasto, sendo o coeficiente de arrasto a variável de incógnita. 

[16] verificou que o coeficiente de arrasto para partículas 

esféricas é inversamente proporcional ao número de Reynolds, 

quando este é inferior a 1 

 

II.  DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

Para avaliar o processo de transporte de sedimentos em 

cursos de água e reservatórios é importante conhecer o 

comportamento das variáveis de início de movimento e 

velocidade de queda das partículas. Dada a impossibilidade de 

se avaliar esse processo em escala real, o mesmo é 

representado em modelos físicos, nos quais, muitas vezes, 

torna-se necessário substituir o material em análise devido aos 

efeitos de escala.  

Neste sentido, o presente artículo descreve a metodologia 

que permita avaliar a borracha como material representativo 

dos sedimentos afluentes ao reservatório da PCH Salto 

Paraopeba, Estado de Minas Gerais, Brasil, para isso foi 

desenvolvido equipamentos que permitam medir o início de 

movimento do sedimento [4], bem como determinar a 

velocidade de queda do sedimento de forma experimental.  

 

A.  Equipamento para Medição de Velocidade de Queda 

Para o ensaio da velocidade de queda utilizou-se um 

decantador de acrílico de 2 m de altura com base quadrada de 

0,4 x 0,4 m, instalado sobre uma estrutura metálica. O 

equipamento foi preenchido completamente com água e 

colocado entre uma câmera fotográfica e um fundo branco. No 

interior do decantador foi posicionada uma haste de dimensões 

conhecidas (altura de 0,95 cm), para a qual a câmera 

fotográfica foi focada. 

As filmagens foram realizadas utilizando-se um tripé e uma 

máquina fotográfica da marca NIKON, modelo COOLPIX 

L820 semiprofissional com resolução máxima de 1920x1080p 

e 16 megapixels no modo macro. Para melhorar a captação das 

imagens, uma fonte de luz foi direcionada ao modelo. 

Posteriormente, as imagens captadas foram tratadas no 

software KINOVEA®. A Figura 3 apresenta de forma 

esquemática os equipamentos utilizados.  

Para cada classe granulométrica considerada, foram 

realizados dez ensaios para determinar a velocidade de queda. 

Para garantir a utilização de uma quantidade aproximada de 

partículas em todos os experimentos, foi empregado um 

recipiente de dimensões conhecidas, totalmente preenchido 

com o material. 
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Fig. 3. Desenho esquemático e foto dos equipamentos utilizados no ensaio 

para determinação da velocidade de queda. 

 

Após a realização dos ensaios citados, optou-se por 

considerar o maior número de amostras de partículas de 

borracha dentro de cada experimento. Estas amostras foram 

selecionadas considerando os seguintes critérios: (i) 

estratificação das partículas: o vídeo foi dividido em três 

partes (início, meio e fim), adotando-se o meio para seleção 

das partículas; (ii) partículas desfocadas indicam 

posicionamento atrás ou à frente da haste de referência, e, 

portanto, não foram incluídas; e (iii) partículas que não 

demonstrassem trajeto sobreposto com o de outras. 

 

B.  Equipamento para Medição do Início de Movimento 

Os ensaios para determinação do início do movimento 

foram realizados em um canal retangular de acrílico com 3 m 

de comprimento e seção nominal de 0,15 m de base e 0,20 m 

de altura (Figura 4). Este canal é composto por um sistema de 

basculamento graduado, o qual permitiu definir com boa 

precisão a declividade do trecho, e por um sistema de 

bombeamento com medidor eletromagnético acoplado, sendo 

a vazão controlada por um registro gaveta.  

No emboque do canal foi instalado um tranquilizador de 

fluxo e na saída foram colocadas pequenas soleiras de acrílico 

para controlar o fluxo e evitar o transporte do material nas 

proximidades. Ao final do canal foram posicionados dois 

reservatórios em série: o primeiro com a função de reter os 

sedimentos e o segundo para permitir o bombeamento da água 

para o início do canal. A Figura 4 apresenta de forma 

esquemática a estrutura utilizada nos ensaios.  

Os ensaios foram realizados para a declividade de 0,001 

m/m no canal, calculada para a condição atual do fundo do 

reservatório da PCH Salto do Paraopeba. Para esta declividade 

e para as três classes de diâmetros dos grãos, foram calculadas, 

a partir da metodologia proposta por [6], as vazões que 

representam o início do movimento das partículas. 

 

 
Fig. 4. Aparato experimental composto por um canal retangular, bomba 

centrífuga, registro de gaveta, medidor de vazão eletromagnético, câmara de 

dissipação e reservatórios. 
 

As etapas empregadas nos ensaios de avaliação do início do 

movimento das partículas de borracha são listadas na 

sequência: 

(i) Posicionamento da câmera fotográfica na região central do 

canal, onde o escoamento é uniforme; 

(ii) Inserção de uma camada de ~1,0 cm do material borracha 

no fundo do canal; 

(iii) Indução do escoamento com uma vazão inferior à vazão 

que inicia o movimento do material (determinada a partir do 

diagrama de Shields); 

(iv) Observação se houve início de movimento dos sedimentos 

de fundo e medição da profundidade hidráulica do 

escoamento; 

(v) Em caso de verificação da ausência de movimento, aumento da 

vazão e repetição do item iv; e 

(vi) Finalização do experimento quando comprovado 

movimento do material. 

 

III.  RESULTADOS PRELIMINARES 

As filmagens da velocidade de queda permitiram 

determinar as velocidades de queda instantâneas das partículas 

selecionadas mediante o software KINOVEA®, e realizar 

posteriormente tratamento estatístico dos resultados. A figura 

5 apresenta o traçado da trajetória da partícula selecionada, 

assim como a haste usada para calibração do software, também 

se observa o detalhe do registro da distância recorrida pela 

partícula. 

 

Canal retangular em acrílico 
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Fig. 5. Trajeto de uma partícula selecionada no software KINOVEA®. 

 

A qualidade da filmagem e tratamento das imagens 

permitiu medir a variação da velocidade conforme a trajetória, 

analisado quadro a quadro. Posteriormente, foi possível 

construir um gráfico (Figura 6) que avalia as flutuações das 

velocidades devido aos movimentos secundários da partícula 

em queda,  

 

 
Fig. 6. Flutuação da velocidade no tempo da borracha classe 

granulométrica 3,00mm a 2,00mm, experimento 7. 

 

A metodologia para medição do início do movimento 

permitiu realizar observações de início de movimento, as 

gravações realizadas foram analisadas a fim de 

confirmar/validar a faixa de vazão onde ocorreu o início de 

movimento obtendo resultados satisfatórios.  

Na figura 7, apresenta a tensão critica para borracha com 

diâmetro entre 2 mm a 3 mm, denominada de classe 2, o valor 

médio apresentado é resultado da média das tensões de 

cisalhamento de 20 experiências realizadas para a classe 2. O 

valor médio da tensão cisalhante encontra-se sobre a curva de 

Shields, o que permite afirmar a validade da equação para sua 

aplicação em borracha na classe trabalhada. 

 

 
Fig. 7. Tensão crítica de Shields obtida experimental para borracha com 

diâmetro entre 2 mm e 3 mm (denominada de classe 2) em relação a curva de 

Shields modificada 

 

IV.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As filmagens da velocidade de queda permitiram 

determinar as velocidades de queda instantâneas das partículas 

e realizar posteriormente tratamento estatístico dos resultados. 

O valor médio da tensão cisalhante, obtido 

experimentalmente, permite afirmar a confirmar a 

aplicabilidade da equação para borracha na classe trabalhada. 

O emprego das partículas de borracha no modelo físico é 

satisfatório, pois esta pesquisa serviu como base para a 

realização dos ensaios nos modelos físicos construídos. 
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