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Resumo – Para se avaliar a qualidade da água após a liberação de matéria orgânica em um curso 
d´água, muitos modelos são utilizados, dentre eles se destaca o Modelo Clássico de Street & Phelps, 
que depende dentre outras constantes do coeficiente K2, esse por sua vez é diretamente proporcional 
ao campo de velocidades médio do escoamento. Na busca de se alcançar valores coerentes desse 
parâmetro quando utilizado em rios, córregos ou até mesmo em um canal artificial utilizou-se nesse 
trabalho a técnica fotográfica, com a finalidade de se obter rapidamente uma estimativa do campo 
de velocidade médio, para uma situação a montante de um vertedor em canal de laboratório. 
 
Abstract – To assess the quality of water after the release of organic matter in a water course, many 
models are used, among them stands out the classical model of Street & Phelps, which depends 
among other constant coefficient K2, this in turn is directly proportional to the average velocity 
field of the flow. In seeking to achieve consistent values of this parameter when used in rivers, 
streams or even in an artificial channel was used in this work a photographic technique in order to 
quickly obtain an estimate of the average velocity field for a situation amount of channel spillway 
in a laboratory. 
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INTRODUÇÃO 

O bem mais importante para o ser humano é a água, contudo esta vem sendo utilizada como 

veículo de disposição de resíduos domésticos e industriais, gerando grande preocupação com 

relação à qualidade da água que é consumida pelo ser humano. 

Nos estudos referentes ao controle da qualidade da água é necessário se apoiar em alguns 

modelos para obtenção de parâmetros de qualidade, que expressam complexas interações e, que 

necessitam diversos padrões de qualidade da água. 

Para se utilizar esses modelos em ambientes naturais ou em canais artificiais, é necessário se 

adicionar parâmetros, cujos resultados devem ser confiáveis. Dentre esses parâmetros temos o 

coeficiente de difusão, muitas vezes representado em modelos de qualidade da água pelo 

coeficiente K2, que tem como finalidade medir a maior ou menor facilidade do oxigênio ser 

absorvido pelo curso d’água. 

Entre as aplicações que envolvem esse coeficiente em um modelo, se destaca a previsão das 

concentrações de substâncias dissolvidas a jusante do ponto de seu derramamento. Em diferentes 

tempos e posições ao longo do curso d’água. 

Como esse coeficiente depende do campo de velocidade do curso de água, esse trabalho 

apresenta a aplicação do método fotográfico, que se utiliza de fotos tiradas de um traçador liberado 

na água e, com um tempo de exposição conhecido, forma-se na fotografia traços que podem medir 

deslocamentos por tempo. 

 

APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO DO ESCOAMENTO 

Segundo Freymuth (1993), a visualização do escoamento é a arte e a ciência de se obter 

imagens claras de um campo de escoamento físico e a habilidade para capturar um esboço, uma 

fotografia ou um vídeo, utilizando diversos processos. 

A medida de campos de velocidade e da vorticidade são parâmetros de grande interesse no 

estudo de escoamento e, devido às dificuldades encontradas em visualizá-los, torna-se necessário a 

utilização de traçadores para marcar o escoamento. 

A visualização do escoamento explora o campo de escoamento físico de uma forma mais 

abrangente, contrastando com as sondas locais, como o tubo de Pitot e a anemometria. 

Pode-se definir traçador como um constituinte genérico, no qual as características 

hidrodinâmicas do escoamento não são alteradas devido à presença do mesmo no corpo d’água.  

O método dos traçadores conhecido como “Streamline” consiste basicamente no lançamento 

(semeadura) de partículas pequenas visíveis individualmente no escoamento e na obtenção de 

fotografias obtidas com uma câmara fotográfica com tempo de exposição do objeto observado 
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conhecido.Utilizando-se de iluminação com lâmpada apropriada arranjada ao lado do elemento a 

ser visualizado é possível rastrear essas partículas. 

Como resultado obtém-se um traço impresso na fotografia que define o movimento da 

partícula traçadora, ou seja, um ponto circular forte seguido de rabicho. Esse traço é proporcional a 

velocidade do escoamento. 

Segundo Agüi & Jiménez (1987), a técnica de trilhagem de partículas é um método simples e 

excelente para se visualizar um escoamento e se obter dados quantitativos do mesmo, além de se 

tratar dentre vários, um dos poucos métodos capazes de apresentar quase que instantaneamente 

mapas de magnitude, tanto do campo de velocidade quanto de vorticidade sobre áreas do 

escoamento. Os autores afirmam que o estudo dos problemas associados à extração de informações 

quantitativas obtidas experimentalmente com o uso de uma imagem fotográfica é recente e, 

provavelmente, esse estudo é uma necessidade devido a falta de avaliação da parte de computação 

digital de métodos práticos para lidar com grandes quantidades de informações geradas por esse 

método. 

Nas formas modernas, os traços são obtidos semeando no escoamento a ser estudado 

partículas, que se unem ao movimento do fluido. Medindo o comprimento dos traços e conhecendo-

se o período de tempo, torna-se possível o estudo de um ou outro traço deixado pelas partículas nas 

diferentes fotografias. O resultado obtido são velocidades associadas a algumas posições da área 

estudada. 

“A interpolação, tanto para uma grade regular como para uma série de contornos de linhas, 

requer o processamento dos dados por digitalização das figuras, que pode ser manual, como fizeram 

Imaichi e Ohmi (1983); Utami e Ueno (1984), (1987) ou, automaticamente, como fizeram 

Dimotakis, Debussy e Koochesfahani (1981); Jian e Schmitt (1982), processando em um 

computador” (AGÜI e JIMÉNEZ, 1987). 

Agüi & Jiménez (1987) afirmam que os passos citados no parágrafo anterior introduzem erros 

no final da estimação das velocidades. E que alguns dos autores citados acima têm considerável 

atenção para com os erros introduzidos por essa técnica de visualização, porém, são poucos que têm 

considerado o erro cometido durante o processo de interpolação. Considerando tal fato, os autores 

testaram vários métodos de interpolacão e concluíram que os melhores resultados são obtidos 

usando o método de Kriging. 

A influência da concentração de partículas sob um maior poder de resolução; é preciso dizer, 

ainda, que uma validação do método pela correlação com outras medidas simultâneas e por outros 

meios estabelecidos é, geralmente, ausente. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4

A descrição do experimento dentro daquele trabalho foi conduzida objetivando estimar os 

erros introduzidos pelo método de trilhagem de partículas, dentro de medidas da velocidade 

bidimensional e da estimação de quantificação de alguns vórtices. 

Tamburrino (1994) aplicou a técnica de trilhagem de partículas em um canal de fundo móvel, 

obtendo resultados de campos de velocidade nas três direções ortogonais. Tendo como base esses 

resultados o autor pode estimar o coeficiente de reoxigenação aplicando diversos modelos físicos de 

transferência de massa entre o ar e a água. 

Utilizou um diafragma, que está inserido no canal, como ferramenta de comparação, durante a 

realização das fotos, foram realizadas medição de vazão nele, para se obter um parâmetro de 

comparação. 

O medidor de vazão do canal é um de tipo orificio, com contração perpendicular ao sentido 

do escoamento, com isso criando uma pressão estática, consequentemente um aumento de 

velocidade. O diafragma considera seu diâmetro d, está inserido em uma tubulação de diâmetro D, 

como demonstrado na figura 1.  

 
Figura 1 – Representação esquematica da parte interna do diafragma (Fonte: STREET, V.L., 1973). 

 
Considerando um escoamento de fluido ideal, e pela aplicação da equação de Bernoulli entre 

as pontos 1 e 2, a vazão teórica fornecida é dada pela equação abaixo: 
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Em que: 
 
Ad: é a área do orifício, 

m: é a relação de área ( )2D
d e  

Cc: é o coeficiente de contração. 
 

Na realidade, os fluidos dos experimentos são reais, necessitando introduzir um coeficiente 

de velocidade Cv. Portanto a vazão real será expressa por: 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5

( )
ρ

21.2. ppACQ ddr
−

=
      (02)

 

 
Simplificando: 
 

mddr hgACQ Δ= .6,12..2.       (03) 

 
Portanto entra-se com os dados nessa última fórmula obtendo a vazão do canal, multiplica-se 

essa vazão pela seção do canal e obtém-se uma velocidade média para o escoamento no canal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no canal de experimentos hidráulicos do Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos, Hidráulica e Hidrologia, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Uberlândia (Figura 2). Esse equipamento apresenta uma canaleta, cujo sistema é alto 

suficiente, sendo possível variar sua declividade, suas dimensões permitem excelente aproximação 

de um escoamento bidimensional, com laterais de vidro transparente,tornando possível uma 

visualização perfeita do escoamento, fundo de PVC de alta resistência apresentado na figura 3.Além 

da caneleta, o equipamento apresenta três dutos cilíndricos para testes de perda de carga, equipados 

com medidores de vazão, velocidade e pressão. 

 

 

Figura 2 – Canal do Laboratório de Hidráulica – Vista Lateral 
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Figura 3 – Canal do Laboratório de Hidráulica – Vista frontal 

Os testes de visualização por meio de técnica fotográfica foram realizados na canaleta do 

laboratório e o traçador escolhido após alguns testes foi o polímero Poliestireno (PS), por ter uma 

densidade próxima ao da água e que se ajustou bem ao escoamento permitindo a formação de traços 

como pode ser observado na figura 5. 

Realizou-se uma série de ensaios preliminares com as mesmas condições do ensaio definitivo, 

com a finalidade de testar a iluminação, a distância da parede do canal, reflexo proveniente do flash 

e o tempo de exposição que melhor se ajustasse as condições ensaiadas. Alguns ensaios foram 

conduzidos com câmeras digitais com escalas diferentes, permitindo assim determinar 

especificamente as características necessárias para obter-se o melhor resultado. A câmera que 

melhor se ajustou foi uma máquina de filme da Marca Nikon. 

Definindo-se as condições de imagem (máquina fotográfica, iluminação, filme), iniciou-se os 

testes definitivos. Inicialmente “semeou-se” uma pequena porção de polímero no curso d’água no 

tanque de amortecimento a montante do vertedor do canal. Encontrando-se estável no momento em 

que passa a frente da lente da câmera. 

As fotografias foram obtidas por meio de uma máquina fotografia, fixada em um tripé a uma 

distância aproximada de 10cm da lateral de vidro do canal. Os ensaios foram realizados, em um dia 

claro, no qual a iluminação natural permitiu a visualização do traçador nas fotografias. O filme 

obtido foi revelado e escolheu-se a melhor fotografia para ser utilizada para as medidas de 

velocidade. 

A condição hidráulica dos testes e do ensaio foi definida conforme o esquema da figura 4. O 

vertedor de altura variável, instalado a jusante do canal era responsável por controlar o nível de 

água, o regime e a velocidade do escoamento, a altura do vertedor ficou estabelecida em 25cm. A 

vazão do escoamento foi definida por meio de um medidor diafragma conectado ao tubo de 

alimentação do canal. O nível de água a montante do vertedor pode ser facilmente medido através 

de um liminigrafo instalado acima da canaleta. Por meio dessas duas últimas medidas determinou-
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se a velocidade média do escoamento que pôde ser comparada com os resultados médios 

alcançados pela técnica fotográfica. 

 
Figura 4 – Esquema do canal e condições de ensaio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas fotografias obtidas observa-se a presença de linhas formadas pela presença do traçador, 

sobre elas foram traçadas linhas paralelas as coordenadas x e y, para a obtenção do campo de 

velocidades do canal. O cálculo da velocidade é realizado através dos deslocamentos x e y obtendo 

o deslocamento real da partícula traçadora, que no caso é a hipotenusa do traçado, dividindo-se pelo 

tempo de exposição do obturador obtém-se os valores das velocidades. A linha paralela para cada 

traço deixado pelo traçador com seus valores em cm está exposta na figura 5. 

 
Figura 5 – Fotografia do escoamento no canal do laboratório com a formação de linhas, devido ao 

deslocamento do traçador. 
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A vazão definida no diafragma instalado no conduto de alimentação ficou em 13,42 l/s, para 

um nível de água determinado por meio de liminígrafo na região das fotografias foi definido em 

32,53 cm, gerando com isso uma velocidade média de escoamento da ordem de 20,6 cm/s e número 

de Froude na ordem de 0,125 (Regime subcrítico ou fluvial), considerando as medidas feitas por 

meio de equipamentos de medida práticos. 

Na análise dos resultados foi utiliza da uma planilha eletrônica e suas ferramentas, assim 

foram possíveis realizar os cálculos com mais facilidade. Na tabela 1, se encontram os valores de 

velocidade real obtido para o canal por meio do método fotográfico. 

 

Tabela 1–Resultados de deslocamentos e campo de Velocidade. 

Deslocamento Tempo (ms) Velocidade
x (m) y (m) V (cm/s) Vx (cm/s) Vy (cm/s)

5,8 1,4 250 23,866 23,2 5,6
5,9 2,1 250 25,05 23,6 8,4
5,2 2,7 250 23,436 20,8 10,8
4,9 2,8 250 22,574 19,6 11,2
5,6 3,6 250 26,629 22,4 14,4
6,3 0,9 250 25,456 25,2 3,6
5,3 2,4 250 23,272 21,2 9,6

Média 24,32614 22,28571 9,085714  
 

Através da velocidade monta-se um gráfico de velocidade por altura de água no canal. Nos 

valores obtidos na tabela 1 pode-se observar que os resultados de velocidade foram próximos. 

Assim, o gráfico da velocidade em relação a profundidade foi considerado como uma linha reta 

paralela a coordenada Y, profundidade do canal como pode ser visto na figura 6. 

 
Figura 6 – Velocidade por profundidade do canal. 
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A velocidade média obtida pelo método fotográfico foi de 24,326cm/s. A velocidade na 

direção x foi de 22,286cm/s, o que gera uma vazão da ordem de 14,50 l/s. A diferença entre os dois 

resultados foi de aproximadamente 7,45%. 

O coeficiente de reoxigenação K2 obtido pelo modelo de Owens et al apud Branco (1976) 

utilizando-se das características hidráulicas ensaiadas pelo método fotográfico foi de 0,243 dia-1, 

valor segundo a literatura da área coerente para rios vagarosos, o qual foi ensaiado neste trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

Baseando na comparação de resultado do método fotográfico e do medidor diafragma, 

conclui-se que trata-se de um método confiável. 

Levando em consideração que pelo método fotográfico, pode se levantar um gráfico de 

velocidade em função da profundidade, sabendo-se que em regime turbulento esses dados são muito 

importantes para conseguir obter outros parâmetros. 

Portanto, sendo um método válido para determinação de velocidade e outros parâmetros 

necessários para a análise da qualidade da água. 
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