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Resumo – No presente trabalho são apresentados os resultados dos estudos em modelo numérico do 

escoamento no desvio de 2ª fase do aproveitamento hidrelétrico Ferreira Gomes em construção no 

rio Araguari - AP. A ferramenta utilizada para este fim foi o modelo computacional River2D 

bidimensional em planta e desenvolvido pela Universidade de Alberta,CA. A fim de validar os 

resultados, também são apresentados os resultados dos estudos em modelo físico reduzido na escala 

1:80 desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - USP. Além dos resultados do 

perfil de linha de água ao longo da estrutura de desvio, foram obtidas velocidades médias na ponta 

do aterro para determinação dos diâmetros dos blocos a fim de garantir sua estabilidade. 

 

Palavras-Chave – Modelo numérico 2DH, usina hidroelétrica, modelo físico reduzido.  

 

TWO-DIMENSIONAL NUMERICAL MODELING APPLIED TO 

ARAGUARI RIVER DIVERSION FOR HPP FERREIRA GOMES 

CONSTRUCTION 
 

Abstract - This paper presents results of numerical flow modeling applied to the 2nd construction 

stage of the diversion dam in Ferreira Gomes hydroelectric power plant, which is under 

construction on the Araguari River – AP. Results were obtained by use of River2D two-dimensional 

depth averaged hydrodynamic model, developed by the University of Alberta – CA, and compared 

with results of tests on reduced hydraulic model (1:80), developed by Centro Tecnológico de 

Hidráulica – USP, for validating purpose. The numerical model could provide the water level 

profile line along the diversion dam, as well as average velocity values at the tip of the landfill, 

necessary for determining the adequate diameter for its blocks, in order to ensure its structural 

stability.   

 
Keywords – 2DH numerical model, hydroelectric, reduced physical model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O AHE Ferreira Gomes, de capacidade instalada de 252 MW, está em construção no rio 

Araguari, imediatamente a montante da ponte rodoviária BR-156 (que liga Macapá ao Oiapoque), 

próximo à cidade de Ferreira Gomes localizada no estado do Amapá.  

 

O dimensionamento de estruturas de desvio do rio para recebimento das estruturas 

componentes do aproveitamento é de grande importância no planejamento das obras. Uma estrutura 

inadequada pode causar prejuízos econômicos, como perda de materiais e equipamentos e até 

mesmo de vidas humanas, além de provocar atrasos no cronograma da obra, sob pena de se perder 

um ano hidrológico. 

 

A avaliação dinâmica do escoamento nessas situações de intervenções em cursos de água 

requer a realização de estudos hidráulicos específicos. É dentro deste contexto que os modelos de 

hidráulica fluvial tanto físico quanto matemático constituem poderosas ferramentas de análise.  

 

Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos em modelo físico e no modelo 

numérico destacando-se as vantagens e desvantagens de cada um. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo se baseia em apresentar os resultados obtidos a partir da modelagem 

matemática realizada através de programa de hidráulica computacional, e da modelagem física, 

realizada em modelo reduzido em laboratório, para dimensionamento do desvio do rio Araguari. 

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Modelos numéricos computacionais unidimensionais (1D), como o HEC-RAS, são 

largamente usados em estudos hidráulicos de usinas hidrelétricos onde o interesse básico reside na 

determinação das linhas d´água e das velocidades médias seção a seção do rio ou canal.  

 

Atualmente, modelos bidimensionais promediados na profundidade (2DH) juntam-se aos 

modelos uni-dimensionais (1D) na prática comum de engenharia, resultado dos avanços da 

capacidade computacional e das técnicas numéricas, Andrzejewski et a.l (2010). Por meio dos 

modelos 2DH obtêm-se informações mais detalhadas do que as fornecidas pela modelagem 

unidimensional, como a distribuição em planta de velocidades, níveis de água e profundidades. 

 

Neste trabalho foi utilizado o modelo numérico computacional River2D, da Universidade de 

Alberta, Canadá, Steffler e Blackburn (2002). Trata-se de um modelo hidrodinâmico bidimensional 

desenvolvido especificamente para aplicação em rios e canais com características apropriadas para 

simular transições de escoamento subcrítico/supercrítico e áreas secas/alagadas variáveis. 
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A distribuição de pressões ao longo da profundidade é assumida hidrostática, a distribuição de 

velocidades horizontais ao longo da profundidade é essencialmente uniforme e a altura de 

rugosidade efetiva (em metros) é o parâmetro de resistência utilizado em cada nó da malha de 

elementos finitos para definir a rugosidade de cada região dentro do domínio modelado, 

Andrzejewski et a.l (2010). 

 

4. DOMÍNIO MODELADO E CALIBRAÇÃO  

 

Vale ressaltar neste momento a funcionalidade e praticidade da modelagem hidráulica 

computacional em representar estirões de escoamento maiores do que os representados através da 

modelagem física. Tal fato se justifica muitas vezes pela ausência de espaço físico disponível e 

principalmente pelo acréscimo nos custos de construção do modelo. 

 

Devido à falta de informações de campo para as regiões que ultrapassam os limites do modelo 

físico, o modelo hidrodinâmico bidimensional foi elaborado de acordo com as informações 

disponíveis.  

 

Foram adotados os valores de coeficiente de rugosidade de manning iguais a 0,055 para 

regiões identificadas com a presença de vegetação, 0,038 ao longo do canal e 0,040 na região onde 

se observou afloramentos rochosos. A Figura 1 ilustra o fato mencionado, nota-se a presença da 

ensecadeira de primeira fase de desvio (EF1), bem como a régua limnimétrica RM1 instalada em 

campo. A posição da RM2 também é apresentada e será mencionada no decorrer do trabalho.  

 

 
Figura 1 – Situação de calibração do modelo numérico com destaque para a RM1 

 

Como já descrito, o empreendimento está localizado à montante da ponte rodoviária da 

BR156, e houve a preocupação em representar as geometrias dos pilares desta ponte na tentativa de 

uma calibração mais eficiente e uma representação mais realística.   

 

A Figura 2 apresenta a região desta estrutura representada no River2D (à esq.) e também 

uma foto do local da obra (dir.), onde nota-se a presença dos pilares da ponte e também da 

ensecadeira de primeira fase de desvio. 

EF1 EF1 

RM1 

RM2 

Vegetação 

Canal 
Afloramento 

rochoso 
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Figura 2 – Presença dos pilares da ponte no domínio modelado (esq.) e foto da obra (dir.) 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para esta etapa de calibração onde se pode notar a 

diferença entre os dados de obra e as respectivas modelagens. É possível notar através dos 

resultados que ambas as modelagens não atingiram o valor observado em campo para esta condição 

de calibração, entretanto, o modelo numérico apresentou uma proximidade maior em relação ao 

nível de água observado na régua limnimétrica instalada em obra. 

 

Tabela 1 – Níveis de água de obra e dos modelos físico e numérico na seção da RM1 

 

 

A partir da etapa de calibração do leito do rio, deu-se início aos avanços correspondentes à 2ª 

fase de desvio do rio Araguari. 

 

5. ESTUDO DO DESVIO DA 1ª ETAPA DA 2ª FASE  

 

A 2ª fase do desvio do rio Araguari para construção do empreendimento AHE Ferreira Gomes 

é marcada por duas etapas, entretanto, dada a escassez do espaço e em benefício da concisão, neste 

artigo são apresentadas apenas as simulações para a primeira etapa de desvio. 

 

O lançamento da ensecadeira de desvio do rio Araguari foi realizado para a vazão de 900 

m³/s. Para o desenvolvimento das verificações em modelo computacional, foram realizadas 

simulações variando-se o grau de avanço da ensecadeira de desvio, com o objetivo de definir o 

tamanho do enrocamento a lançar e a elevação da crista desta estrutura à medida que ocorre o 

estrangulamento da seção de escoamento. 

 

Para melhor compreensão, a Figura 3 apresenta a sequência dos avanços durante a realização 

da modelagem numérica bidimensional. Trata-se de imagens obtidas durante a realização dos 

ensaios em modelo físico reduzido. 

 

Obra MFÍSICO MNUMÉRICO

1000 5,96 5,50 5,80

Vazão (m³/s)
NA (m) - RM1

Representação do Pilar 

EF1 

EF1 
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Figura 3 - Etapas de avanço da estrutura de desvio em modelo físico (esq.) e configuração 

geral do modelo físico (dir.) 

 

A Figura 4 ilustra as nove etapas simuladas no River2D, com as cores indicando as 

velocidades obtidas ao final das simulações. 

 

 

 
Figura 4 - Etapas de avanço da ensecadeira de 2ª fase de desvio 

 

 

Avanço 2  
Avanço 3 

Avanço 4 

Avanço 5 

Avanço 6 

Avanço 7 Avanço 8 

Avanço 9 

EF1 
EF1 

EF1 

EF1 
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Figura 4 - Etapas de avanço da ensecadeira de 2ª fase de desvio (continuação). 

 

O dimensionamento dos diâmetros equivalentes de enrocamento a ser lançado durante o 

avanço da ensecadeira, foram definidos com base nas velocidades observadas no modelo 

computacional e na formulação de Izbash, vide Izbash (1936) . 

 

       (1) 

 

onde, V é a velocidade do escoamento em m/s, s é o peso específico do enrocamento (2,65 tf/m3), 

w é o peso específico da água (1,0 tf/m3), D é o diâmetro equivalente do enrocamento em m, C é 

um coeficiente empírico adotado igual a 1,20.  

 

Vale lembrar que a fórmula de Izbash, vide Izbash (1936), é um modelo que relaciona a 

velocidade média do escoamento com a capacidade resistente do material granular não levando em 

consideração as correntes tridimensionais que compõe o escoamento, nem mesmo as características 

da topografia local, e serve apenas como uma referência, entretanto, temos diversos exemplos de 

desvio de rios realizados através deste tipo de modelagem e concluídos com sucesso. 

 

A Tabela 2 apresenta as velocidades médias obtidas na ponta do aterro de lançamento e os 

diâmetros teóricos calculados com base na equação de Izbash para os resultados do modelo 

numérico e os diâmetros obtidos durante os ensaios em modelo físico reduzido.  

EF1 EF1 

EF1 EF1 
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Tabela 2 – Velocidades e diâmetros médios 

 
 

Foram obtidos os resultados de níveis de água para todos os avanços. A Figura 5 apresenta, 

para efeito de ilustração, o mapa espacial de níveis de água para a condição antes do início do 

lançamento e também o mapa de níveis de água para a situação final desta etapa de desvio, 

representada pelo avanço 9.  

 

 
Figura 5 - Níveis de água no modelo River2D  

 

A Tabela 3 apresenta os resultados de níveis de água a montante e a jusante da ensecadeira de 

desvio bem como a variação ao longo das réguas instaladas e já apresentadas na Figura 1. 

 

Tabela 3 – Níveis de água medidos em modelo físico e obtidos no modelo numérico 

 
 

MFÍSICO MNUMÉRICO MFÍSICO MNUMÉRICO

2 1.9 2.0 0.11 0.09

3 2.3 2.4 0.11 0.13

4 2.3 2.4 0.11 0.13

5 2.2 1.7 0.19 0.11

6 2.4 2.3 0.19 0.11

7 2.5 1.5 0.19 < 0.11

8 2.7 1.0 Solo < 0.11

9 0 0 Solo Solo

Velocidade (m/s)
Ponta AVANÇO

ΦBLOCO (m)
Fase

MFÍSICO MNUMÉRICO MFÍSICO MNUMÉRICO MFÍSICO MNUMÉRICO MFÍSICO MNUMÉRICO

2 4.4 5.7 3.7 4.1 3.4 4.8 3.2 3.3

3 4.4 5.7 3.7 4.1 3.7 4.9 3.3 3.4

4 4.4 5.7 3.7 4.2 3.8 4.6 3.3 3.4

5 4.4 5.7 3.8 4.4 3.6 4.5 3.3 3.4

6 4.5 5.7 3.9 4.5 3.7 4.6 3.3 3.4

7 4.5 5.7 4.0 4.5 3.7 3.9 3.4 3.4

8 4.5 5.7 4.0 4.5 3.2 3.4 3.2 3.3

9 4.5 5.7 4.1 4.5 4.0 5.1 3.2 3.3

RM2  Montante  Jusante
NA (m) - EnsecadeiraNA (m) - Réguas

Avanço RM1
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que a modelagem numérica bidimensional de 

hidráulica fluvial pode ser bastante útil em diversas situações de projeto em virtude de sua 

capacidade de modelagem, rapidez nos resultados e custos relativamente mais baixos que a 

modelagem física.  

 

Entre essas situações podemos destacar a aplicação em fases de desvio e fechamento do rio, 

escoamento em canais de aproximação e restituição, distribuição de vazões em trechos de ilhas e de 

geometria complexa bem como a capacidade de modelar escoamentos não-permanentes.  

 

A questão da representatividade dos domínios modelados torna-se fundamental em estudos de 

modelagem hidráulica fluvial. Neste caso particular, os limites utilizados para modelagem através 

do River2D foram os mesmos utilizados na modelagem física. Vale ressaltar a importância da 

complementaridade de ambos os tipos de modelagem, objetivando-se uma pré-avaliação através do 

modelo numérico que é capaz de modelar estirões maiores na definição das condições de contorno 

de montante do modelo físico. 

 

Os resultados de níveis de água ao longo do domínio modelado se mostraram superiores na 

modelagem numérica quando comparados com os resultados da modelação física. Esse fato pode 

ser justificado devido à baixa lâmina de água em modelo físico para esta condição de vazão, 

resultando em efeitos de escala que interferem nos resultados obtidos.  

 

Em relação aos diâmetros de blocos utilizados para o lançamento da ensecadeira, houve uma 

compatibilidade razoável de resultados entre os modelos utilizados. 
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