MODELAGEM NUMÉRICA BIDIMENSIONAL APLICADA A
HIDRÁULICA DE PONTES
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RESUMO --- Este trabalho apresenta as características e vantagens da modelagem numérica
bidimensional para a hidráulica de pontes. O uso de modelos hidrodinâmicos bidimensionais é
discutido com a apresentação de casos reais e complexos. Os exemplos incluem a modelagem
numérica bidimensional de pontes em grandes rios como no Rio Paraguai no Brasil e no Rio Fraser
no Canadá. Essas aplicações permitem demonstrar as capacidades e vantagens da modelagem 2D
para hidráulica fluvial. Em todos os casos os modelos bidimensionais foram capazes de reproduzir
adequadamente as características principais do escoamento em diferentes condições. Os resultados
desse trabalho mostram que a modelagem bidimensional pode ser usada com eficiência para
calcular valores realísticos de velocidade e níveis de água para pilares de pontes e outras estruturas
em rios podendo ser usada como ferramenta para a previsão e mitigação dos efeitos de situações
hidrológicas e hidráulicas extremas diminuindo os custos de projeto e evitando os prejuízos
econômicos e sociais de uma possível falha da estrutura.

ABSTRACT --- This paper presents the capacity and advantages of the bi-dimensional numerical
modeling for bridge hydraulics. Applications of hydrodynamic models are presented for real and
complex cases. Case studies using numerical modeling of bridges are presented and discussed for
Paraguai River, in Brazil and Fraser River in Canada. All the 2D models were able to reproduce
successfully the main features of the flow for different and complex conditions. The results show
that bi-dimensional numerical modeling can be used to calculate realistic velocities and water
depths for piers and abutments and can be used as a predictive tool to study the effects of extreme
hydrologic and hydraulic conditions for bridges reducing the project costs and avoiding the
economic and social damages of a bridge failure.
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1 - INTRODUÇÃO
A modelagem numérica tem sido cada vez mais utilizada para realizar análises mais
detalhadas em diferentes áreas da engenharia. No campo de recursos hídricos os modelos
bidimensionais, também conhecidos como modelos 2D, estão se tornado cada vez mais populares e
estão sendo usados para estudar situações onde detalhes da velocidade e profundidade são
importantes, como por exemplo, no projeto hidráulico de pontes, para o estudo da morfologia de
rios, transporte de contaminantes, avaliação de habitat de peixes, entre outros.
Pontes construídas sobre rios normalmente requerem a construção de estruturas como pilares,
rampas de acesso e estruturas laterais de suporte. Essas estruturas, ao obstruir parcialmente a seção
original do rio, produzem uma modificação nas condições naturais de fluxo e seus efeitos devem ser
avaliados como parte do projeto de pontes. Efeitos típicos causados pela diminuição da área
hidráulica nas seções são: um aumento da elevação do nível de água a montante e um aumento da
velocidade na seção onde a ponte está localizada. Aterros, pilares e paredes estruturais construídas
para dar acesso e suporte para a ponte geram um estreitamento das linhas de corrente e um aumento
local na velocidade que causa erosão local em leitos aluviais.
Para calcular a erosão local e as forças hidrodinâmicas em pilares e outras estruturas de pontes
é necessário estimar a velocidade e profundidade da água a montante. Normalmente essas tarefas
são realizadas usando modelos numéricos unidimensionais (1D) como HEC-RAS ou MIKE11. No
entanto para calcular a velocidade em frente dos pilares os modelos 1D assumem que a velocidade
na seção da ponte se distribui de acordo com os princípios da condutância hidráulica. Essa hipótese
só é valida em rios que possuem uma seção retilínea com fluxo unidimensional, ignorando assim os
efeitos da curvatura dos rios. Os modelos 1D também assumem que o escoamento é perpendicular a
seção transversal e não podem calcular seu ângulo de ataque, que é um fator importante para
calcular a erosão local. Já os modelos tridimensionais (3D) podem calcular a maioria dos efeitos de
fluxos complexos, porém de acordo com Vasquez e Walsh (2009) devido ao tempo de cálculo
necessário para a modelagem de uma ponte eles são atualmente viáveis somente para calcular o
fluxo nos arredores dos pilares de maneira individual (figura 1).
Para hidráulica de pontes os modelos bidimensionais apresentam grandes vantagens se
comparados aos modelos 1D e 3D. Os modelos bidimensionais além de sua grande velocidade de
cálculo podem determinar não somente a magnitude da velocidade na seção da ponte, mas também
sua direção. Esses modelos não são capazes de calcular variações verticais da velocidade ou
vórtices menores que a profundidade, como por exemplo, vórtices que se formam ao redor de um
pilar. No entanto, as atuais equações de cálculo de erosão local e de forças hidrodinâmicas só
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requerem os valores médios de velocidade e profundidade que podem ser calculados por modelos
bidimensionais.

Figura 1 – Exemplos de modelos 3D para pilares de pontes.

O objetivo desse trabalho é apresentar os avanços e as técnicas de modelagem bidimensional
de fluxo para a hidráulica de pontes. Inicialmente comentários são feitos sobre a limitação dos
modelos unidimensionais para o estudo de pilares e outras estruturas de pontes. Na seqüência são
apresentadas as vantagens dos modelos bidimensionais. O texto também traz uma breve descrição
do modelo escolhido para os estudos de caso. Na parte final são mostrados e discutidos diversas
aplicações reais da modelagem 2D de pontes. Os exemplos incluem pontes no Rio Paraguai no
Brasil e no Rio Fraser no Canadá. Em seguida o texto traz os comentários finais dos autores, as
conclusões do trabalho e as referências bibliográficas.
2. MODELOS UNIDIMENSIONAIS
Geralmente os modelos 1D assumem que o fluxo se move em uma só direção e que essa
direção é conhecida, geralmente assumida como direção da parte central do canal. A geometria do
canal é representada por seções transversais que são supostamente perpendiculares a direção do
fluxo. A velocidade média na seção transversal (V) é calculada a partir da equação da continuidade
como sendo o resultado da vazão pela área hidráulica (A), (V = Q/A). Os níveis de água são
calculados usando uma equação de resistência hidráulica, como por exemplo, fórmula de Manning.
É importante ressaltar que esses métodos só fornecem um único valor médio de velocidade para
toda a seção e que sua direção é perpendicular a seção transversal. Essa é uma limitação muito
importante para o cálculo das velocidades em frente dos pilares e estruturas de suporte de pontes.
Para estimar um valor local de velocidade a montante dos pilares, esses modelos usam o
conceito de condutância (K). A condutância é definida por Silva (2007) como sendo a capacidade
da calha fluvial para transportar uma descarga (Q) com uma determinada perda de energia (S) e
pode ser representada tomando como referência a fórmula de Manning (equação 1).
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Sendo n o coeficiente de rugosidade de Manning e R o raio hidráulico. Para seções
transversais com geometria complexas a seção pode ser dividida em N partes e a condutância Ki em
cada uma dessas partes é calculada e usada posteriormente para se calcular a distribuição de vazões
Qi e a velocidade Vi em cada parte. Se considerarmos, por exemplo, uma seção retangular
equivalente de largura B e profundidade h, tais que A = Bh, B>>h e R ≈ h com rugosidade constante
então temos (equação 2 e 3):
2

K=

1
× ( B × h) × h 3
n

K = Cte × h

5
3

(Cte = constante)

(2)
(3)

Essa equação indica que a condutância aumenta com a profundidade da água. Em outras
palavras a velocidade será maior nas zonas mais profundas do leito do rio. Portanto, a distribuição
de velocidade na transversal calculada por esse método se aproxima da forma da seção transversal.
No entanto, essa análise só é valida para canais retilíneos.
A figura 2 mostra um exemplo da velocidade média obtida com um medidor acústico de
correntes do tipo Doppler (ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler) em uma seção a montante da
ponte Pattulo no rio Fraser na cidade de Vancouver no Canadá (Vasquez et al. 2007). A seção tem
uma forma triangular assimétrica com a máxima profundidade próxima da margem direita (a
imagem e de montante para jusante). De acordo com o método da condutância descrito
anteriormente, nessa zona de máxima profundidade a velocidade deveria ser máxima, no entanto as
medições mostram exatamente o efeito contrário, a velocidade é mínima na zona de máxima
condutância unidimensional.
Esse fato pode ser explicado pelo fato de que nessa seção existem correntes secundárias
causadas pela confluência de dois canais que estão a montante. Portanto, a menos que o canal seja
reto as simplificações dos modelos 1D deixam de ser válidas. Um caso similar também pode ser
observado em uma curva do Rio Paraguai próximo de Porto Albuquerque no Mato Grosso do Sul.
(NHC, 2008). A figura 3 mostra que a máxima profundidade ocorre próxima da margem direita,
mas a máxima velocidade ocorre sobre a zona menos profunda do leito.
Portanto, somente em trechos retilíneos de rios existe uma relação direta entre a condutância
unidimensional dada pela equação 1 e a distribuição transversal de velocidade. Dessa maneira os
modelos hidrodinâmicos unidimensionais tais como HEC-RAS e MIKE11 só podem ser aplicados
para calcular as velocidades a montante de pilares em casos específicos. Em situações onde os
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efeitos da curvatura podem ser importantes se faz necessário o uso de modelos 2D. Na seqüência
esse artigo faz uma breve apresentação desse tipo de ferramenta e depois mostra como esses
modelos podem reproduzir bem a distribuição lateral de velocidade usando aplicações reais da
modelagem numérica para pontes.
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Figura 2. Distribuição de velocidade (ponte Patullo no Rio Fraser, Vancouver, Canada) medida com
um ADCP. Note que a velocidade mínima esta na zona de máxima condutância (profundidade)
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Figura 3. Perfil de velocidade e profundidade medidos em uma seção do rio Paraguai próximo a
Porto Esperança (NHC, 2008).
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

5

3. MODELOS BIDIMENSIONAIS

Essa parte do artigo apresenta uma breve introdução aos modelos 2D desenvolvidos para
serem usados em rios, córregos e canais naturais.
A modelagem numérica bidimensional representa um grande desafio para a engenharia de
recursos hídricos. Topografias e geometrias complexas, deferentes tipos de escoamento,
confluências, variações bruscas na profundidade e velocidade e outras características de cursos
d’água exigem o uso de complexos métodos numéricos e a adoção de hipóteses para sua solução.
De maneira geral os modelos 2D resolvem a equações básicas da conservação de massa e
duas componentes horizontais da equação de quantidade do movimento. Em outras palavras os
resultados são expressos com a magnitude e direção de vetores de velocidade e média de
profundidade em cada ponto (ou nó) de cálculo. A distribuição de velocidade na vertical é
considerada uniforme e a distribuição de pressão é hidrostática.
Existem diversos modelos 2D disponíveis atualmente para a modelagem de sistemas hídricos.
Esses programas computacionais normalmente utilizam uma das seguintes técnicas de cálculo:
diferenças finitas, volumes finitos ou elementos finitos. Steffler e Blackburn (2002) sugerem que o
método de volumes finitos oferece a melhor estabilidade e eficiência enquanto que o de elementos
finitos oferece mais flexibilidade na geometria. Alguns dos modelos 2D que merecem destaque
atualmente são: River2D, MIKE21, Delft2D/3D. Esses softwares possuem diferentes interfaces e
ferramentas e apresentam tanto vantagens como desvantagens. A escolha do software é um processo
importante e que depende de diversos fatores como o tipo de aplicação, a familiaridade do usuário e
preço.
Independente do modelo escolhido um dos pontos fundamentais para a modelagem de
sistemas hídricos são os dados de entrada. De maneira geral os dados de entrada necessários aos
modelos 2D são: topografia do leito do canal, condições de contorno e condições iniciais de vazão.
Obter uma reapresentação ideal da topografia dos rios é considerada a parte crítica e que consome
mais tempo na modelagem bidimensional. Secções transversais utilizadas em modelos 1D são
muitas vezes inadequadas para a modelagem bidimensional.
A criação e o refino das malhas de cálculo também é uma fase importante da modelagem 2D.
A qualidade da malha tem influência direta no tempo de processamento e nos resultados.
Atualmente, o limite de nós de cálculos é limitado pela a capacidade do micro computador.
No que diz respeito aos parâmetros é importante citar que o parâmetro que representa a
rugosidade é considerado menos relevante se comparado aos modelos unidimensionais onde muitos
fatores acabam sendo representados pelo coeficiente de resistência. Nos modelos 2D o parâmetro
responsável pela rugosidade só representa o cisalhamento de fundo. Portanto, é possível definir um
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valor inicial razoável com base em observações do material do leito do rio. Esses valores devem ser
confirmados com a calibração dos níveis de água. Valores irreais são uma indicação de problemas
com a topografia do leito do rio.
Os modelos 2D podem representar muito bem algumas características dos escoamentos porém
efeitos tridimensionais importantes como vazões secundárias em curvas de rios e detalhes de pilares
de pontes não são bem representados. De maneira geral, os modelos 2D são ideais para resolver
detalhes de escoamentos dez vezes maiores que a profundidade.
2.1 – O modelo River2D.

O modelo numérico escolhido para ser utilizados nas aplicações apresentadas nesse artigo foi
o River2D, desenvolvido pela Universidade de Alberta no Canadá (Steffler e Blackburn, 2002) e de
domínio público (www.river2d.ualberta.ca). O River2D usa o método de elementos finitos para
resolver as equações de continuidade e quantidade de movimento e determinar a profundidade da
água e duas componentes da velocidade nos nós de uma malha computacional feita de elementos
triangulares (Figura 4).

Figura 4. Exemplo de malha triangular criada no River2D para o Rio Paraguai (Porto Esperança).
Esse programa computacional foi desenvolvido para ser usado em rios e córregos naturais e
pode ser usado em situação de fluxo permanente ou não permanente. O modelo pode simular
situações com escoamentos supercrítico e subcrítico, camadas de gelo e área molhada variável. O
River2D também possui um módulo para estudo de habitat de peixes baseado no método
PHABSIM. O modelo tem sido utilizado e comparado com resultados teóricos, experimentais e
resultado de campo. (Ghanem et al, 1995a; Waddle et al, 1996). Uma descrição completa da
formulação e implementação do River2D é apresentada por Ghanem et al (1995b).
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As etapas para o uso do modelo são as seguintes: i) geração de um modelo digital de terreno
do leito do rio com dados batimetricos, ii) representação do trecho a ser modelado com uma malha
de elementos triangulares interpolados com a topografia obtida na primeira etapa; iii) definição das
condições de contorno (níveis de água no limite a jusante e vazões a montante).
Na seqüência, os autores apresentam aplicações práticas da modelagem bidimensional para
hidráulica de pontes.
3. APLICAÇÕES DA MODELAGEM 2D PARA HIDRÁULICA DE PONTES

A seguir são apresentados e discutidas aplicações de modelagem 2D para projetos de pontes.
Esses exemplos apresentam técnicas e avanços na aplicação da modelagem 2D para recursos
hídricos.
3.1 – Porto Albuquerque – Rio Paraguai

O objetivo desse estudo era determinar as forças e velocidades nos pilares de um projeto de
porto para carga e descarga de minério localizado em Porto Albuquerque, MS no Rio Paraguai.
(NHC, 2008).
Para estimar as velocidades para diferentes vazões em volta dos pilares, foram realizadas
medições de campo e modelagem numérica. O levantamento de dados foi realizado para uma área
de aproximadamente 7 km de comprimento que inclui os dois canais da ilha Caraguatá (figura 5).
Rio Periquitos
Rio Paraguai
T1
T4

Ilha Caraguata

T6

T10

Figura 5 - Modelo digital de terreno. A área mais profunda é causada pela confluência dos dois
canais.

Os levantamentos de campo incluíram batimetria, medições de vazões e velocidades em
vários locais. A modelagem numérica foi utilizada em duas fases. Na primeira etapa o modelo foi
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aplicado para simular as condições medidas em campo. Depois que o modelo foi calibrado e testado
usando dados obtidos na primeira fase ele foi utilizado para simular diferentes vazões de projeto.
A malha de elementos finitos usada tinha 70049 elementos triangulares e 36833 nós. O
espaçamento entre os nós era de aproximadamente 10 metros. Em áreas de baixa velocidade o
espacamento utilizado foi de 20 metros. Para minimizar erros na determinação dos níveis de água
usando o River2D o mínimo de 30 nós são necessários em qualquer seção transversal do canal
(Ghamry e Katapodis, 2007).
As vazões para a calibração do modelo foram 1700 m3/s no Rio Paraguai (a montante da Ilha
Caraguatá) e 20 m3/s no Rio Periquitos. A divisão das vazões entre os dois canais da ilha Caraguatá
foi 862 m3/s no canal do lado direito e 838 m3/s no lado esquerdo, valores praticamente iguais aos
valores medidos em campo (860 m3/s e 840 m3/s). O coeficiente de rugosidade foi adotado com
base nas medições de campo e foi equivalente a n = 0.022 (Manning). A declividade da superfície
de água calculada com River2D foi de 2.0 cm/km no canal do lado direito, valor que está de acordo
com a declividade média do rio nessa região. A figura 6 apresenta uma comparação dos resultados
das velocidades medidas com o ADCP e simuladas com o River2D (nas proximidades da seção T6).

Figura 6 – Comparação das velocidades medidas em campo e simuladas com River2D (T6)

A figura 7 mostra a comparação entre os valores de velocidade observados em campo e os
valores simulados. Note que a seção T4 da figura 7 é a mesma apresentada na figura 3. Os modelos
unidimensionais assumem que a velocidade é maior nas zonas mais profundas do leito dos rios e
canais não sendo capazes de reproduzir velocidades transversais de maneira adequada. Como pode
ser constatado na figura 7 a modelagem bidimensional permite um correta representação da
distribuição transversal de velocidades.
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Figura 7 – Comparação das velocidades para seções transversais

Depois de calibrado o River2D foi utilizado para estimar velocidades máximas para vazões
que variaram de 770 até 3500 m3/s. A figura 8 apresenta os resultados para a distribuição de
velocidade próximas do porto (T6) para a vazão de 3500 m3/s. A distribuição de vazão permanece
similar a medida em campo para 1700 m3/s. Mas as velocidades são de 25 a 30% mais altas. As
velocidades para essa vazão seriam em torno de 1.0 – 1.1 m/s.

Figura 8 – Resultados de velocidades para uma vazão de 3500 m3/s (trecho da seção T6)

A aplicação da modelagem 2D permitiu demonstrar que pode reproduzir com sucesso as
características principais do escoamento em um trecho do rio Paraguai. Os resultados mostram que
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o River2D com as corretas condições de contorno pode ser usado para calcular valores realísticos de
velocidade para outras vazões.
3.2 – Porto Esperança – Rio Paraguai

Outra aplicação da modelagem numérica aplicada a pontes foi realizada no Rio Paraguai
próximo a Porto Esperança em uma ponte ferroviária (Figura 9). Barcaças de 30 m de largura
precisam passar diariamente entre os pilares da ponte. A determinação das velocidades e dos níveis
de água para diferentes condições de vazão foi realizada com a ajuda da modelagem bidimensional
(NHC, 2007a).
Dados de batimetria estavam disponíveis para um comprimento de 3.5 km próximo a Porto
Esperança (dados de 2007). Os dados de campo mostram uma área plana a montante da ponte
(figura 10). Na seção da ponte os níveis caem mais de 3 metros nos arredores dos pilares devido à
erosão local. O rebaixamento do leito do rio chega a 10 metros em alguns locais.

Figura 9 – Ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai em Porto Esperança, MS

Seção da ponte

Figura 10. Modelo digital de terreno gerado com dados de batimetria.
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A malha computacional usada nesse estudo tinha 5621 nós e 10700 elementos triangulares. A
resolução da malha foi melhorada nas proximidades dos pilares para mostrar resultados mais
detalhados dos padrões de escoamentos (figura 4).
Dados de campo não estavam disponíveis para a calibração do modelo, mas uma análise de
sensibilidade foi realizada para verificar a influência da rugosidade e das vazões. A análise de
sensibilidade foi realizada para uma vazão 3700 m3/s. Na análise de sensibilidade valores
equivalentes n = 0.020, 0.025 e 0.030 (Manning) foram usados. Como esperado, o aumento na
rugosidade causou um aumento nos níveis de água. No entanto, o aumento foi da ordem de poucos
centímetros o que foi considerado muito pouco para alterar as velocidades de escoamento. Um valor
equivalente a n = 0.025 foi adotado para as simulações.
O modelo foi utilizado para simular diferentes vazões (1000, 2000, 3000 e 3700 m3/s). De
maneira geral as velocidades na seção da ponte permanecem baixas menores que 1 m/s com
exceção das áreas laterais dos pilares onde aceleração local gera altas velocidades (figura 11 e 12).
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Figura 11. Campos de velocidade nas proximidades da ponte para uma vazão de 3700 m3/s.
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Figura 12. Perfis transversais de velocidade na seção da ponte para diferentes vazões.
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3.3 – Ponte Pattulo – Rio Fraser

A ponte Patullo está localizada em um estreitamento do Rio Fraser na cidade de Vancouver,
Canadá. A ponte foi construída em 1936-1937 e tem 6 pilares com fundações de madeira em leito
arenoso (Figura 13). Devido a essas condições a estrutura esta sujeita a erosão local nos pilares e
possível falhas das fundações. O objetivo desse estudo foi analisar as condições hidráulicas e
estudar a morfologia da área próxima a ponte. Os resultados foram usados para dimensionar
proteções para os pilares.
NEW
WESTMINSTER

T3

T6
SURREY

Figura 13 – Extensão da modelagem 2D e localização da ponte Pattulo

A modelagem 2D foi utilizada para analisar as condições hidráulicas do Rio Fraser, que nessa
região sobre forte influência das marés. O modelo tem aproximadamente 6 km de extensão e foi
calibrado usando dados de níveis de água de junho 2002 e medições de velocidade coletadas em
maio de 2004 usando um ADCP.
O River2D foi utilizado para vazões não permanentes que foram geradas utilizando um
modelo 1D (MIKE11) para Rio Fraser entre a cidade de Mission e o oceano Pacífico. Diferentes
coeficientes de rugosidade foram testados e o valor usado foi de ks = 0.4 m (equivalente a Manning
n = 0.033).
A figura 14 mostra a comparação entre os níveis de água medidos em Port Mann (PM) e em
New Westminster (NW) para a cheia de 2002. O modelo forneceu estimativas dos níveis de água
com um erro menor que 3 cm. O resultado é considerado excelente já que os níveis de água podem
variar aproximadamente de 1 metro com a influência das marés.
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Figura 14 – Comparação dos níveis de água observados e simulados em diferentes seções

A figura 15 mostra a comparação entre os perfis de velocidade medidos com o ADCP em
2004 e os perfis simulados com o River2D. Para a comparação das velocidades duas vazões foram
utilizadas no modo de escoamento permanente. Devido a grande variação das vazões e níveis de
água as medições de velocidade com o ADCP não foram efetivas para estudar o comportamento
hidráulico do Rio Fraser.
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Figura 15 – Comparação das velocidades calculadas com o ADPC e simuladas com o River2D
De maneira geral o modelo 2D reproduziu bem as características principais do escoamento,
mas algumas vezes superestimou velocidades baixas localizadas depois dos pilares. No entanto,
todas as velocidades de pico entre os pilares, que são mais importantes do ponto de vista do projeto
hidráulico da ponte, foram bem reproduzidas. A seção transversal apresentada na figura 14 é a
mesma da figura 2. Nesse caso um modelo 1D não conseguiria reproduzir as velocidades
transversais pois assumiria que a velocidade máxima aconteceria no ponto de maior profundidade,
exatamente onde a figura mostra uma velocidade baixa que foi reproduzida pelo modelo 2D.
O modelo foi utilizado para simular vazões com períodos de retorno de 10, 25, 100 e 200 anos
não permanentes e com influência da maré. Como esperado as velocidades e profundidades
variaram com o ciclo das marés, com as máximas velocidades ocorrendo na maré baixa. Os
resultados da modelagem mostram que a velocidade é maior na área norte da ponte Patullo
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superando 2.5 m/s (figura 16). Com esses resultados foi possível a dimensionar as proteções
necessárias nas proximidades dos pilares.

Figura 16 – Velocidades para uma vazão com 200 anos de período de retorno na ponte Pattulo.
Devido as condições no local (a montante de uma confluência, variação das marés) a ponte
Patullo está sujeita a complexos processos de erosão. O modelo foi usado para o cálculo da erosão
local nos pilares e para estudar o comportamento da morfologia do rio nas proximidades da ponte.
O módulo morfológico do modelo River2D foi aplicado para simular a erosão e deposição na seção
da ponte para a cheia de 2002, que teve um período de retorno estimado em 200 anos. Os resultados
estimados com o modelo 2D foram similares aos das equações empíricas.
O modelo também foi utilizado para determinar condições de contorno de um modelo físico
simplificado. Com isso não houve a necessidade de construir um modelo físico para todo trecho do
rio em que a ponte se localiza, diminuindo em muitos os custos finais do projeto.
3.4 – Ponte Golden Ears – Rio Fraser

A ponte Golden Ears está localizada 20 km a montante da ponte Pattullo, no Rio Fraser.
Apoiada em somente 4 pilares e com comprimento total de 968 metros a ponte foi inaugurada em
junho de 2009 para ligar os municípios de Surrey e Langley, BC, Canadá.
Os objetivos desse estudo foram: a) investigar o impacto que os novos pilares iriam causar na
hidráulica do rio verificando assim possíveis aumentos nos níveis de água e mudanças nas
velocidades, b) analisar a erosão local nas proximidades dos pilares e c) testar diferentes medidas de
proteção para os pilares. Para verificar as alterações que a ponte poderia causar no comportamento
hidráulico do rio foi necessário utilizar modelagem física e numérica de maneira integrada (NHC,
2006).
O modelo 2D tem uma extensao de 11 km do Rio Fraser (figura 17). O modelo foi utilizado
para determinar as condições hidráulicas antes e depois da construção da ponte. Os resultados do
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modelo (velocidades, profundidades, ângulo de ataque) foram usados como dados de entrada do
modelo físico.

Northing (m)

5.452E+06

Depth (m):

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

5.45E+06

5.448E+06

520000

522000

524000

526000

528000

Easting (m)

Figura 17 modelo 2D com as profundidades de água para uma vazão com 200 anos de período de
retorno (18 500 m3/s).
A vazão de projeto adotada foi de 18500 m3/s (período de retorno estimado em 200 anos) e o
nível de água inicial na seção da ponte foi 5.2 m. Como não existiam medições para uma vazão com
200 anos de período de retorno, o modelo foi comparado com valores medidos de vazões menores
nos canais do lado direito e esquerdo, a jusante da ponte. Apesar das vazões serem diferentes as
porcentagens que passam por cada canal são muito similares, 30% das vazões passam pelo canal do
lado esquerdo e 70% pelo canal do lado direito. Dados de batimetria de 1998 e 2005 foram testados
e o modelo não apresentou diferenças nos resultados, portanto os dados mais recentes foram usados
para as simulações finais.
A geometria complexa dos pilares apresenta um fluxo assimétrico que se transforma em
complexos padrões de erosão que não podem ser calculados com os métodos analíticos
desenvolvidos para pilares com geometria comum. As velocidades, profundidades e ângulos de
ataque do escoamento nos pilares foram determinados pelo modelo numérico e são apresentados na
figura 18 e tabela 1.
Para comparar as condições antes e depois da construção da ponte foi necessário o
desenvolvimento de duas malhas exatamente iguais. Na segunda malha os pilares foram incluídos e
os nós dentro dos pilares foram apagados. Essa técnica elimina erros de interpolação, pois a
comparação é realizada exatamente nos mesmo nós. A figura 19 mostra a variação nas velocidades
devido à construção da ponte.
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Figura 18. Velocidades nos pilares para uma vazão com 200 anos de período de retorno.
Tabela 1 – Resultados do modelo 2D
Pilar Nível de água (m) Velocidade (m/s) Ângulo de ataque (Graus)
M2
5.30
1.3
20º
M3
5.31
1.8
16º
M4
5.27
2.2
8º
M5
5.20
2.4
6º

M5

M4
M3
M2

Figura 19. Mudanças nas velocidades devido à construção da ponte para uma vazão com 200 anos
de período de retorno.
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Os resultados da modelagem numérica mostram que a ponte não irá produzir nenhum efeito
significativo nos padrões de escoamento do Rio Fraser. Somente mudancas locais nas proximidades
dos pilares sao esperadas. Isso acontece porque a largura do rio na secao da ponte é relativamente
larga e os pilares, apesar de grandes em tamanho, bloqueiam menos de 10% da largura total do
canal.
Um modelo físico com fundo móvel foi usado para estudar a erosão local e para estudar
opções de proteção para os pilares. O modelo 2D permitiu que o modelo físico pudesse ser
simplificado. Modelos físicos somente dos pilares foram construídos e as velocidades,
profundidades e ângulo de ataque utilizadas foram os resultados do modelo 2D. Sem esses
resultados seria necessária a construção de um modelo físico completo da área estudada
aumentando em muito os custos finais do projeto.
O modelo reproduz o movimento dos sedimentos (dunas e bancos de areia) que tem grande
influência na estabilidade das proteções dos pilares. As dimensões dos modelos físicos eram 2
metros de largura por 10 metros de comprimento representando uma área de 200 metros de largura
por 800 metros de comprimento nas proximidades dos pilares.
Os resultados do modelo mostraram que sem proteção os pilares sofreriam uma erosão de até
14 metros e uma grande área de depósitos de sedimentos se formaria a jusante da ponte (figura 20).
Para evitar essa erosão local foram estudadas diferentes configurações para a proteção dos pilares
(figura 21). O resultado dessa análise foi que rochas de 0,5 metros de diâmetro colocadas com 2
metros de profundidade e 16 metros de largura em volta dos pilares, seguindo o formato dos
mesmos, seria uma solução efetiva para proteger a ponte contra erosão.
Depósito de
sedimentos

Erosão

Direção do Escoamento

Figura 20 – Modelo físico do pilar M2. Note erosão local no pilar e depósito de sedimentos a
jusante.
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Direção do Escoamento

Depósito de
sedimentos

Direção do Escoamento

Figura 21 – Diferentes formatos para a proteção do pilar M5. Note que na foto do lado esquerdo
uma grande área de sedimentos se formou. Na foto do lado direito o formato da proteção foi mais
adequado e apresentou os melhores resultados.
4. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES

Atualmente já e possível calcular numericamente em 3 dimensões o escoamento local ao
redor de um pilar de uma ponte (Vasquez e Walsh, 2009), porém o tempo de cálculo necessário
para simular uma ponte completa e grandes trechos de rios é muito excessivo. Os autores acreditam
que ainda levará muitos anos para que a modelagem 3D possa ser aplicada na prática para projetos
de pontes. Portanto, as alternativas são: o uso dos modelos 1D ou 2D.
Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que os modelos unidimensionais
são adequados para calcular os níveis de água e velocidades somente em trechos de rios e canais
retilíneos. Nesses casos, existe uma relação entre a profundidade da água e a velocidade. Os perfis
de velocidades estudados e apresentados neste artigo mostram que quando existem correntes
secundárias em mais de uma direção a distribuição transversal de velocidades deve ser calculada
com o auxílio da modelagem numérica bidimensional.
Para se calcular os padrões de fluxo em pilares de pontes e outras estruturas em rios que
apresentem curvas, meandros, ilhas, bancos de areia, pontes que bloqueiem parcialmente a calha do
rio ou que não sejam perpendiculares ao rio recomenda-se o uso de modelos 2D ao invés dos
populares modelos 1D.
A comparação entre as medições de velocidade em campo com um ADCP e simuladas com o
River2D mostraram que um modelo 2D é capaz de reproduzir adequadamente a distribuição de
velocidades em trechos de grandes rios em diferentes situações. Além disso, as informações obtidas
como o modelo 2D também podem ser usadas como condição de contorno (velocidade,
profundidade e angulo de ataque) para modelos físicos simplificados. Isso elimina os altos custos de
um modelo físico completo da área a ser estudada.
Para simular o escoamento em pontes que normalmente possuem pilares com geometrias
complexas é aconselhável o uso de modelos 2D com malhas não estruturais baseadas em elementos
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triangulares. Isso permite modelar com mais flexibilidade o formato dos pilares e também refinar a
malha em locais de interesse.
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