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ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DE PILARES DE PONTE EM 
ESCOAMENTOS NA SEÇÃO DE MEDIÇÃO LOCALIZADA À JUSANT E. 

CASO DE NOVO PORTO DOIS 

Paulo E. M. Gamaro1; Luiz H. Maldonado2; Jorge L. Castro3 

Resumo – Inúmeros métodos podem ser utilizados para medir vazão, sendo que cada método 
apresenta uma incerteza para cada condição hidrológica. Entretanto algumas estruturas hidráulicas 
interferem nos escoamentos, alterando os fluxos d’água localmente. Assim, este trabalho objetiva-se 
na análise da interferência dos pilares de uma ponte, no rio Piquiri, para a seção de medição de 
Novo Porto Dois, instalada à jusante da ponte. Foram realizadas cinco medições de vazão em 
condições hidrológicas adversas (régua de 0,88m a 7,81m), utilizando os medidores acústicos 
Doppler de Vazão (ADCP). Assim, verificou-se que os pilares da ponte ocasionam diminuição de 
velocidades nas verticais localizadas em seu eixo, com aumento de velocidade nas áreas entre 
pilares. Além disso, verificou-se que as direções das velocidades médias são inferiores a 10º, o que 
validariam as medições realizadas com os medidores tradicionais. Os perfis de velocidades 
analisados indicam desvios máximos de 5,7% para as velocidades medidas nos pontos a 60% ou na 
média entre 20 e 80% da profundidade. Deste modo, com as medições acústicas de vazão é possível 
validar as medições de velocidades de modo convencional no caso de seção à jusante da ponte em 
Novo Porto Dois, rio Piquiri. 
 

Palavras-Chave: Hidrometria, pilar de ponte e medição de vazão. 
 

ANALYSIS OF BRIDGE PIERS INTERFERENCES TO A GAUGE STATION 
LOCATED AT DOWNSTREAM. NOVO PORTO DOIS CASE  

 
Abstract – Numerous methods can be applied to measure discharge and each one presents a 
hydrologic uncertainty for each condition. However some hydraulic structures interfere with the 
flow, changing water velocities locally. Thus, this study aims to analyze the interference of the 
bridge piers for the Novo Porto Dois Gauge Station (Piquiri river) located downstream of the 
bridge. Were measured five discharges in adverse hydrological conditions (water level 0.88 m to 
7.81 m), using the acoustic Doppler current profiler (ADCP). Thus, it was found that the bridge 
abutments cause decrease velocity in section located on its axis, with increased velocity in the areas 
between the piers. Furthermore, it was found that the water directions are lower than 10 degrees, 
which would validate the current meter discharge measurements. The velocity profiles indicate 
maximum deviation of 5.7% for the measured velocities at points on 60% or average between 20 
and 80% of the depth. Thus, with the discharge acoustic measurements can validate the current 
meter velocity measurements in case the bridge section downstream, such as Novo Porto Dois. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para obter uma vazão, inúmeros métodos e procedimentos podem ser aplicados, conforme as 
condições do escoamento e do tipo de equipamento que é utilizado para as coletas de dados. Dos 
equipamentos existentes na área de Hidrometria, o molinete hidrométrico é um dos mais utilizados 
desde o fim do século XIX. Entretanto, os operadores e usuários devem compreender suas 
limitações, assim como se o local das medições é o ideal para este tipo de equipamento. 

A obtenção e/ou medição da vazão (caudal) de um escoamento, variável básica da 
Hidrometria, é baseada na Lei da Continuidade, na qual a vazão é o produto entre velocidade e área 
e para a condição de vazão constante, as variáveis velocidade e área são inversamente proporcionais 
para pontos à montante e/ou jusante. Para isso, pressupõe-se que a velocidade seja perpendicular a 
área de influência. Assim, a norma ISO (2007) define condições na escolha do local da seção de 
medição para que esta condição seja aceitável, como: canal uniforme e retilíneo, para uma 
proporção de duas vezes entre a distância à montante e à jusante da seção; vetores velocidades 
paralelos entre si e perpendiculares à seção; margens e leitos estáveis no tempo; evitar vórtices, 
remansos e velocidades próximos à zero; local de fácil acesso; e caso o local situar próximo a 
pontes é aconselhável que a seção esteja localizada à montante, com algumas exceções. 

Segundo a ISO (2007), para as medições convencionais de vazão os erros e incertezas variam 
de acordo com o número de velocidades medidas ao longo de uma vertical e ao longo da seção 
(7,5% no caso de 5 verticais e 1% para 35 verticais) e o tempo de amostragem de cada velocidade 
(4% no caso de 0,5 min e 2% para 3 min). Além disso, o tipo de instrumento utilizado também 
introduz incertezas, como verificados nos testes realizados pela USGS entre 1958 e 1960 com os 
medidores de vazão tipo convencional, modelos Price, OTT e Neyrpic, que resultaram em 
diferenças de velocidades entre -2,76% e 1,53% (WMO, 2010). 

Além disso, os medidores convencionais apresentam incertezas em relação à inclinação do 
vetor velocidade com a seção transversal (função do cosseno do ângulo). Entretanto, os medidores 
acústicos Doppler de velocidade e de vazão medem a direção do escoamento, assim como fazem 
suas correções, além de não necessitarem de uma calibração em laboratório, em função do desgaste 
e de seu uso (Gamaro et al., 2007). 

Caso sejam realizadas medições de vazão com os medidores convencionais (e.g., molinete) e 
com os modernos (e.g., acústicos), é possível medir a inclinação dos vetores velocidades com os 
acústicos e corrigir as medições realizadas com os molinetes, conforme verificado por Gamaro et al. 
(2009) e Gamaro et al. (2012) na Estação de Manacapuru, rio Solimões. 

Estruturas hidráulicas construídas em rios alteram o regime do escoamento, o que resulta em 
transições rápidas entre os tipos de escoamento (fluvial/torrencial), assim como mudanças na 
lâmina d’água e do vetor velocidade, perdas de cargas localizadas, erosão e/ou sedimentação, entre 
outras (Chow, 1959). Os pilares de ponte funcionam como constrições e obstruções em rios, pois 
diminuem a área livre do fluxo, provoca uma contração nas velocidades, uma curva de remanso à 
montante e ocorre uma aceleração do fluxo ao longo do pilar, com desacelerações ao longo do 
contorno da área perturbada pelos pilares à jusante, tornando-o neste trecho um escoamento 
gradualmente variado (Chow, 1959). 

Deste modo, o objetivo do trabalho é estudar a influência dos pilares de uma ponte no 
escoamento do rio Piquiri, através de medições de velocidades e vazão na seção de Novo Porto 2, 
que está localizada à jusante da ponte, e quantificar os possíveis desvios de velocidades e vazão nas 
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medições convencionais de vazão no local, a partir de coletas de velocidades realizadas com 
medidores acústicos Doppler de vazão, para diferentes condições hidrológicas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

O local de estudo situa-se no rio Piquiri, na Bacia do Paraná, na estação de Novo Porto 2 
(NP2), código 64799500, latitude - 24º 22’ 38”, longitude - 53º 09’ 35” e cota 295 m (Figura 1). A 
seção de réguas situa-se sob a ponte que interliga os Municípios de Nova Aurora e Quarto 
Centenário (PR) e a seção de medição de vazão situa-se aproximadamente 100m à jusante e foi 
instalada em 1978 pelo DNAEE/SUDERHSA. 

De 1978 a 1993 foram realizadas 137 medições de vazão, variando de 22 a 2.036 m³.s-1. A 
Itaipu Binacional opera a Estação desde 1994, sendo que até 2012 realizou 71 medições de vazão, 
variando de 47 a 4.069 m³.s-1. A curva-chave vigente da respectiva estação foi atualizada em 
Janeiro de 2012 em função das medições de vazão em condição de cheia (Itaipu, 2012). 

  
Figura 1 - Estação Novo Porto 2: (a) Detalhe das diferenças entre as velocidades da água em função da 

interferência dos pilares; (b) Imagem Satélite (Fonte: Google Maps) 

2.2 Metodologia 

No estudo para verificação das possíveis interferências de pilares de uma ponte nas medições 
de velocidades à jusante da ponte, foram utilizadas cinco medições de vazão em diferentes 
condições hidrológicas (cheia, médio e estiagem) realizadas pelo setor da Hidrologia de Campo da 
Itaipu Binacional (OPSH.DT), nas datas 04/04/2006 (régua de 0,88 m), 25/09/2009 (régua de 
4,69 m), 25/11/2009 (régua de 2,21 m), 05/06/2012 (régua de 7,81 m) e 24/10/2012 (régua de 
1,98 m). O equipamento utilizado para as medições de vazão foi o Medidor Acústico Doppler de 
Vazão (ADCP), modelo WorkHorse RioGrande 600kHz. 
 
2.2.1. Seção de Medição 

Para análise dos dados de velocidade e direção dos fluxos foi necessária à materialização da 
seção de medição. Para isto, foram utilizados os pontos inicial e final de uma das travessias 
analisadas que continham os dados de posição geográfica e os posicionamentos da medição 
efetuados por cabo graduado, assim, possibilitando o cálculo do alinhamento (perpendicular ao 
fluxo do rio) e o azimute da seção.  
 
2.2.2. Pilares e entre Pilares da Ponte 

A ponte contem 9 pilares circulares, com 1 metro diâmetro e com uma base de 3 metros de 
diâmetro, espaçados a cada 32 metros lineares (Figura 2). A localização dos pilares foi levantada 
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por GPS de navegação. Para determinar os pontos de influência dos pilares na seção foi utilizado 
um software de geoprocessamento, criando-se linhas iniciando no eixo de cada pilar em direção do 
fluxo do rio até ultrapassar o ponto de intersecção com a linha da seção de medição. 

 
Figura 2 - Posicionamento dos pilares da ponte localizada 100 metros à montante da seção de medição. 

 
2.2.3. Intensidade da Velocidade e Direção do Escoamento 

Por intermédio das medições acústicas de vazão foram gerados vetores de intensidade da 
velocidade e direção do fluxo ao longo da seção transversal para as diferentes condições de 
escoamento. Estes vetores foram plotados em conjunto com as linhas de influência dos pilares na 
medição. Para analise da direção do escoamento foram plotados todos os vetores de cada medição 
iniciando em um único ponto, para verificar o comportamento da direção do fluxo e determinar a 
densidade de vetores e o afastamento em ângulo em relação ao alinhamento do escoamento do rio. 

Para a verificação das velocidades nas diferentes profundidades ao longo da seção transversal, 
foi gerada uma imagem interpolada de velocidades, com dados de distância entre os pontos no eixo 
“X”, profundidade da célula e do fundo no eixo “Y” e de velocidade no eixo “Z”, o que possibilitou 
uma visualização em corte da seção, ilustrando as isolinhas de velocidades. 

 
Figura 3 - Projeção das linhas de influência dos pilares sobre as medições de vazão na seção transversal 

localizada à jusante da ponte. 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Velocidades médias 

A partir das médias dos perfis de velocidades foram determinadas suas intensidades e direções 
para cada vertical medida com o ADCP e para cada condição hidrológica (Figuras 4 e 5). 

 
Figura 4 – Vetores velocidades das medições de vazão realizadas com ADCP em NP2. 

Conforme verificado na Figura 4, as velocidades variaram ao longo da seção em função das 
disposições dos pilares, com velocidades máximas na região entre os pilares e velocidades mínimas 
no eixo dos pilares. Esta condição foi verificada nas cinco medições de vazão, com réguas entre 
0,88m e 7,81m. 

                       
Figura 5 – Direção das velocidades para as cinco medições de vazão. 

Segundo Figura 5, considerando o azimute da velocidade teórica (perpendicular à seção) de 
344,20º, as cinco medições resultaram em direções médias inferiores à 10º, com desvio padrão de 8 
a 15º entre as verticais e as diferentes condições hidrológicas. Além disso, nota-se que os maiores 
desvios padrões foram encontrados nas situações de cheia, porém são, em média, inferiores a 20º, 
valor que indica um desvio inferior a 5% na velocidade e, consequentemente, vazão. 
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Deste modo, analisando as Figuras 4 e 5, conclui-se que os pilares estão influenciando os 
vetores velocidade na seção de medição de Novo Porto 2 em todas as condições hidrológicas, 
porém as direções medidas são aceitáveis (inferiores à 20º) e validam as medições de vazão 
realizadas com o método convencional. 

 
3.2. Perfis de velocidades 

Analisando os perfis de velocidades na seção de medição em Novo Porto 2 foram constatadas 
variações das velocidades em virtude da turbulência gerada pelos pilares e que não foi possível de 
identificar na análise da velocidade média na vertical, do item anterior (Figura 6). Em função dos 
pilares da ponte, as velocidades na região entre pilares foram de 15 a 50% superiores as velocidades 
da região do eixo dos pilares. 

  

  

Figura 6 – Perfis de velocidades para as condições: (a) Régua = 7,81m; (b) Régua = 4,69m; (c) 
Régua = 1,98m e (d) Régua = 0,88m. 

Transformando os perfis de velocidades para valores adimensionais, é possível verificar a 
validade do método de medição de vazão tradicional, que se baseia no perfil logaritmico, e que 
considera o ponto a 60% de profundidade e a média entre os pontos a 20 e 80% da profundidade 
como a velocidade média de todo o perfil (Figura 7). 

   

Figura 7- Perfis de velocidade adimensionais para as condições : (a) Régua = 7,81m; (b) Régua = 
1,98m e (e) Régua = 0,88m. 
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Segundo os perfis de velocidades da Figura 7, para o caso do nível d’água a 0,88m na régua, a 
velocidade localizada a 60% representa um erro em relação a velocidade média de 1,5% e 2,3% 
para as velocidades localizadas entre os pilares e no eixo dos pilares, respectivamente. No caso das 
médias das medições nos pontos de 20 e 80%, os erros em relação a velocidade média foram de 2,7 
e -3,2%, respectivamente. Como as diferenças de velocidades entre os pontos medidos e a média 
foram inferiores a 5% (Rantz and others, 1982), o método tradicional é válido para esta condição.  

Para o caso dos perfis de velocidades com régua igual a 1,98m, no ponto a 60% da lâmina os 
erros foram de -2,5 e -5,3%, enquanto que para a média das velocidades medidas nos pontos 20 e 
80% representam um erro de -5,7 e -4,9%. Enquanto que para o caso dos perfis de velocidades com 
régua igual a 7,81m, no ponto a 60% da lâmina, os erros seriam de -2 e -1,6%, enquanto que para a 
média das velocidades medidas nos pontos 20 e 80% representariam um erro de -3,3 e -3,8%. 

A partir das velocidades medidas em toda a seção, foram determinadas as isolinhas de 
velocidade (isotáquias), para a condição de régua igual a 7,81m (Figura 8), verificando as variações 
das velocidades em função dos pilares à montante. Nesta condição, a escolha do número de 
verticais é de suma importância para a melhor representatividade do escoamento. 

0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3  

Figura 8 – Isolinhas de velocidade (m.s-1), a partir das medições de vazão com ADCP em 
NP2. A ordenada indica as profundidades (m) e a absissa indica a largura da seção (m). 

 

4. CONCLUSÕES 

A partir das medições de vazão com os medidores acústicos Doppler de vazão (ADCP) foi 
possível identificar e mensurar possíveis erros que não são identificados com o método tradicional. 
No caso da estação de Novo Porto Dois, localizada 100m à jusante de uma ponte, foram 
identificados desvios de direção e intensidade do vetor velocidade em função dos pilares da ponte. 

Considerando a média dos perfis de velocidades, a direção média das velocidades nas três 
condições hidrológicas (estiagem, nível médio e condição de cheia) foram inferiores a 10º em 
relação à direção normal à seção transversal ao escoamento, com desvios padrões de 8 a 15º. Deste 
modo, a partir da média do perfil de velocidade os desvios foram de baixas magnitudes (< 10º) e 
não afetam as medições de vazão com o método convencional. 

Entretanto, com os perfis de velocidades foi constatado que nas áreas localizadas entre os 
pilares ocorrem velocidades de até 50% superiores às velocidades localizadas nos eixos dos pilares, 
confirmando a presença das turbulências ocasionadas pelos pilares para as cinco medições de vazão, 
com níveis d’água entre 0,88 e 7,81m na régua. O conhecimento da variação das velocidades, ao 
longo da largura, é de suma importância para a correta escolha do número de verticais, 
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considerando a aplicação do método convencional, e consequentemente, para que não resultem em 
vazões inferiores ou superiores ao real. 

Com os perfis de velocidades adimensionais obtidos com os ADCPs verifica-se que a 
estimativa da velocidade média de uma vertical a partir de um ponto (60%) ou dois pontos (média 
entre 20 e 80%) também é válida, pois o maior desvio resultante foi de 5,7%, sendo que os desvios 
nas áreas entre pilares foram maiores que os desvios localizados nos eixos dos pilares. 

Estas análises das direções e intensidades das velocidades à jusante de uma ponte são 
importantes de se conhecer para uma verificação das vazões obtidas pelo método tradicional. No 
caso da Estação de Novo Porto2, as variações das direções e intensidades das velocidades foram 
identificadas, mensuradas e resultaram em desvios inferiores a 5%, o que valida a série histórica de 
vazão. Além disso, tais análises direcionais de velocidades são exemplos de resultados que podem 
ser obtidos com os medidores acústicos Doppler de vazão (ADCP) além da obtenção da vazão. 
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