
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modelação experimental e numérica de escoamentos 

em abrigos de peixes a jusante de centrais 

hidroelétricas 

 

Vera Lúcia Antunes de Almeida 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

 

Engenharia Civil 

 

Orientadores 

Doutora Ana Isabel da Rocha e Sá Lopes Quaresma 

Doutora Isabel Maria Bento de Matos Boavida 

 

Júri 

Presidente: Prof. Doutor Rodrigo de Almada Cardoso Proença de Oliveira 

Orientadora: Ana Isabel da Rocha e Sá Lopes Quaresma 

Vogal: Prof. Doutor António Bento Franco  

Junho de 2018 



i 
 

  



ii 
 

DECLARAÇÃO 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos 

os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

 

 

 



iii 
 

  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, agradeço ao professor António Pinheiro, à doutora Isabel Boavida e à 

doutora Ana Quaresma pela dedicada orientação dada ao longo de todo o desenvolvimento da 

dissertação. Agradeço por todas as revisões cuidadas que fizeram ao conteúdo do documento, 

todos os conselhos que me deram e agradeço principalmente pelo apoio e disponibilidade que 

sempre me concederam desde o primeiro dia.  

À Maria João Costa, agradeço a oportunidade dada de participar nos ensaios biológicos 

realizados no âmbito da sua dissertação de doutoramento, bem como todos os ensinamentos 

sobre o tema que me transmitiu. Foi um prazer participar nos trabalhos experimentais 

realizados e poder aprender sobre o outro lado da eco-hidráulica. 

Ao Pedro Sanches e ao João Pedro por toda a ajuda concedida durante os ensaios 

experimentais no Laboratório de Hidráulica e Ambiente do Instituto Superior Técnico. 

Ao Ricardo e à Andreia pela amizade incondicional. À Daniela Urbano por todas as conversas 

na varanda da Graça e todos os empurrões dados nas alturas certas. Aos amigos da Póvoa 

pela amizade e carinho mantidos há 21 anos. Ao João Escabelado, Elsa Neves, André Pereira 

e João Barroso pelos bons momentos vividos no Instituto. À Joana e ao Ricardo pelo apoio na 

reta-final. A ilha não era a mesma sem vocês.  

Aos meus pais por sempre me terem aberto portas e incentivado a atravessá-las. 

Ao meu irmão, pelo apoio incondicional e carinho que me deu ao longo de todo o meu 

crescimento. Sem esses não teria alcançado todas as metas pessoais, académicas e 

profissionais que já alcancei. Que continuemos a atravessar metas juntos. Por fim, agradeço à 

nossa avó por nos ter ensinado a nunca desistir.  

 

“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.” 

  



v 
 

 

  



vi 
 

RESUMO 

A produção de energia hidroelétrica provoca alterações na zona de restituição do rio devido à 

frequência e magnitude dos caudais turbinados. Este fenómeno denominado hydropeaking leva 

a alterações no regime natural do escoamento e nos ecossistemas a jusante das centrais, 

criando-se fortes adversidades ao bem-estar das espécies piscícolas.  

A presente dissertação tem como objetivo melhorar o conhecimento sobre geometrias de 

abrigos para peixes a jusante de centrais hidroelétricas. Foi desenvolvido um modelo 3D 

baseado numa instalação experimental do Laboratório de Estruturas Hidráulicas e Ambiente do 

Instituto Superior Técnico. Nesta instalação foram inseridos defletores laterais com o intuito de 

simularem abrigos de peixes. Foram simulados três caudais, 7, 20 e 50 l/s, de forma a poderem 

caracterizar-se os escoamentos associados a um caudal de base e dois caudais de pico, e 

efetuadas medições de alturas de escoamento e de velocidade através de um velocímetro 

acústico por efeito de Doppler (ADV). Com recurso ao software de dinâmica de fluidos 

computacional (CFD) FLOW-3D® desenvolveu-se um estudo numérico do modelo 3D do canal 

e compararam-se os campos de velocidade e energia cinética turbulenta (TKE) obtidos 

numérica e experimentalmente. Após validado e calibrado este modelo, desenvolveram-se 

geometrias alternativas de abrigos de peixes e caraterizou-se o escoamento tendo em conta os 

referidos parâmetros. 

Obteve-se uma boa concordância entre os resultados numéricos e experimentais para os 

campos de velocidade obtidos. O modelo desenvolvido apresentou limitações a reproduzir a 

TKE obtida experimentalmente. O recurso ao FLOW-3D® na caraterização do escoamento para 

geometrias alternativas permitiu a poupança de tempo e recursos que seriam necessários 

experimentalmente.  

 

Palavras chave: Hydropeaking, abrigos de peixes, instalação experimental, velocímetro 

acústico por efeito de doppler (ADV), dinâmica de fluidos computacional, FLOW-3D® 
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ABSTRACT 

Hydroelectric power production introduces alterations in the watercourses downstream of 

powerplants due to the magnitude and frequency of the turbinated flows. This phenomenon is 

called hydropeaking and leads to changes in the natural flow regime as well as in the 

downstream existing ecosystems, causing severe adversities to the well-being of the fish 

population. 

The main purpose of this dissertation is acquiring better knowledge regarding the geometry of 

fish shelters downstream of hydroelectric plants. A 3D model was developed based on an 

experimental installation in the Laboratory of Hydraulic Structures and Environment at Instituto 

Superior Técnico. A set of deflectors were installed in a rectangular section flume to simulate 

lateral fish shelters. To characterize different peak flows, three scenarios were simulated: 7, 22 

and 50 l/s. Flow depths were measured and an acoustic Doppler velocimeter (ADV) was used 

to obtain the velocities in the flume. A numerical study of the 3D model was developed using 

FLOW 3D®, a computational fluid dynamics (CFD) software. The results of velocity and 

turbulent kinetic energy (TKE) obtained numerically and experimentally were compared. After 

the model was calibrated and validated, alternative shelter configurations were developed and 

the respective flow was characterized considering the previous parameters. 

Numerical and experimental results for the velocity fields were concordant. The model 

presented some limitations reproducing TKE values obtained experimentally. Using FLOW 3D 

to characterize the flow for the alternative geometries allowed to save time and resources, 

which would be required in experimental trials. 

 

 

Key-words: Hydropeaking, fish shelters, experimental installation, acoustic Doppler velocimeter 

(ADV), computational fluid dynamics (CFD), FLOW-3D® 
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CAPÍTULO 1. | INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

O recurso a fontes de energia renováveis é cada vez mais uma realidade em todo o mundo. O 

crescimento rápido deste setor deve-se a uma série de fatores como as crescentes 

preocupações ambientais e de segurança energética, as melhorias no acesso a financiamento, 

a crescente procura de energia por parte das economias emergentes, entre outros. No ano de 

2016, assistiu-se em Portugal a um cenário em que a produção de eletricidade a partir de 

fontes renováveis correspondeu a quase 60% da produção elétrica total, face ao recurso às 

fontes não renováveis - Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 - Evolução da produção elétrica em Portugal continental (APREN, 2017) 

A produção de energia elétrica a partir de recursos hídricos representa uma significante fatia 

desta produção renovável. Esta fonte de energia constitui cerca de 30% da produção nacional 

de energia (APREN, 2017) e apresenta inúmeras vantagens relativamente a outras fontes de 

energia não renováveis. Para além de contrariar a intensa exploração de combustíveis fósseis 

que se tem observado ao longo dos anos, constituindo uma fonte “limpa” de energia, apresenta 

um baixo custo de produção e permite ainda o uso do recurso hídrico para outros fins, como 

sejam a irrigação ou o lazer/turismo. 

A produção de energia elétrica em centrais hidroelétricas provoca alterações na zona de 

restituição, devido à frequência e magnitude dos caudais turbinados, alterando o regime natural 

do escoamento e consequentemente os ecossistemas a jusante das centrais.  

Esta rápida variação do nível da água a jusante das centrais em períodos de picos de consumo 

designa-se hydropeaking e resulta em consequências negativas para os ecossistemas locais. 

(Charmasson & Zinke, 2011). Estas alterações artificiais que decorrem são verificadas a 

diferentes níveis: hidráulicos, morfológicos ou da qualidade da água. Por sua vez, estes 
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impactos afetam as comunidades bióticas existentes nos rios (Meile, 2006), existindo já 

diversos estudos sobre os efeitos do hydropeaking em populações piscícolas dos rios afetados 

pelo hydropeaking (Scruton et al., 2008; Boavida et al., 2015).  

As opções de mitigação destes impactos têm vindo a ser estudadas, procurando-se respostas 

que permitam combater as consequências negativas destes aproveitamentos, das quais se 

destacam o arrastamento, o encalhamento ou mesmo a morte dos peixes a jusante das 

centrais hidroelétricas durante os fenómenos de hydropeaking (Young et al., 2011; Person, 

2013). Uma das medidas apontadas passa pela colocação de abrigos para peixes a jusante 

das centrais, que possam aumentar a diversidade de habitat disponível (Ribi et al., 2014; 

Almeida, 2014). Esta solução insere-se nas medidas de mitigação físicas, conjunto ao qual é 

necessário dedicar um maior foco por ser um assunto ainda pouco estudado.  

A realização de ensaios in-situ que forneçam resultados passíveis de fundamentarem a aposta 

no desenvolvimento destas medidas pode ser bastante difícil. Desta forma a conjugação de 

ensaios em instalações experimentais com o recurso a simulações em modelos numéricos 

torna-se a opção mais viável para testar a eficiência dos abrigos para peixes (Harby & Noack, 

2013). 

A utilização de modelos numéricos CFD na ecohidráulica pode ter grande utilidade por permitir 

a análise dos parâmetros hidráulicos do escoamento para diferentes cenários. Estes modelos, 

devidamente validados com o recurso a instalações experimentais, consistem numa forte 

ferramenta de apoio ao desenvolvimento de soluções. Por dispensarem a reprodução física de 

diferentes configurações ou cenários de operações a estudar, apresentam a vantagem de 

permitir a análise de uma diversidade de soluções. 

O uso crescente da energia hídrica leva à necessidade de desenvolver estudos que 

fundamentem uma adequada seleção de estratégias de mitigação eficientes.  

1.2. Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo principal melhorar o conhecimento sobre geometrias de 

abrigos para peixes a jusante de centrais hidroelétricas e contribuir para a análise do 

comportamento da população piscícola na presença destes durante os turbinamentos, tendo 

em conta o trabalho desenvolvido por Costa et al. (2016). Para concretizar este objetivo 

principal, são definidos os seguintes objetivos:  

• Realização de ensaios no Laboratório de Estruturas Hidráulicas e Ambiente do Instituto 

Superior Técnico com o objetivo de caraterizar o escoamento em superfície livre numa 

instalação experimental, através de medições de velocidades e alturas de escoamento, 

para vários cenários de caudal; 

• Desenvolvimento e calibração de um modelo numérico CFD da respetiva instalação 

experimental, com recurso ao software FLOW-3D®, e análise dos respetivos campos 

de velocidade e energia cinética turbulenta para diferentes cenários; 
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• Avaliação da capacidade do software FLOW-3D® em simular o escoamento em 

superfície livre da instalação experimental através da comparação de variáveis 

hidráulicas medidas no canal e obtidas com recurso ao modelo numérico; 

• Desenvolvimento de modelos numéricos CFD baseados em configurações alternativas 

dos abrigos de peixes; 

• Análise dos campos de velocidade e energia cinética turbulenta dos cenários 

simulados para as diferentes configurações e comparação dos resultados obtidos. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em sete capítulos, organizados da seguinte forma: 

• Capítulo 1 – Introdução - é feito o enquadramento da dissertação, enunciados os 

objetivos e definida a estrutura do documento. 

• Capítulo 2 – Revisão bibliográfica - é descrito o fenómeno do hydropeaking bem como 

os impactes que este tem nos cursos de água. São apresentadas possíveis medidas 

de mitigação e tecidas breves considerações sobre a eficiência destas. É ainda 

discutida a aplicação dos modelos numéricos na eco hidráulica. 

• Capítulo 3 – Instalação experimental - é apresentado o trabalho desenvolvido na 

instalação experimental. É feita a descrição da instalação, bem como dos 

equipamentos e métodos utilizados para as medições efetuadas.  

• Capítulo 4 – Modelação matemática e numérica de escoamentos - são apresentadas 

as bases da modelação numérica de escoamentos. Numa primeira parte 

apresentam-se de forma breve os princípios matemáticos sob os quais assentam os 

modelos CFD e numa segunda parte é descrito o software utilizado no presente 

trabalho – FLOW-3D®. 

• Capítulo 5 – Implementação e calibração do modelo numérico - são expostos os 

passos da implementação do modelo numérico para o caso de estudo e feita a 

calibração deste modelo, por comparação com os resultados experimentais obtidos. 

Discutem-se os resultados obtidos em termos de velocidade e energia cinética 

turbulenta do escoamento para diferentes cenários. 

• Capítulo 6 – Implementação de geometrias alternativas - são enumeradas e descritas 

as configurações de abrigos para peixes estudadas e analisados os valores de 

velocidade e energia cinética turbulenta obtidos para diferentes cenários através da 

sua comparação com os resultados obtidos do modelo do capítulo 5. 

• Capítulo 7 – Conclusão - encerra a dissertação com as principais conclusões 

resultantes do trabalho desenvolvido e com sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2. | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Considerações prévias 

Este capítulo pretende fazer um enquadramento relativamente ao trabalho realizado na 

dissertação e contribuir para um melhor entendimento e conhecimento do tema abordado ao 

longo desta. O capítulo inicia-se com uma descrição geral do hydropeaking, procedendo-se à 

caracterização deste fenómeno, identificando as principais consequências que dele advêm e 

apontando os diferentes tipos de medidas de mitigação que já foram estudadas. São 

analisadas a viabilidade destas soluções, bem como a necessidade da sua monitorização. Por 

último apontam-se os métodos de estudo da ecohidráulica, em particular a modelação 

numérica no que diz respeito a mitigação dos impactes do hydropeaking, em particular os que 

afetam a população piscícola. 

2.2. Hydropeaking 

2.2.1. Caracterização 

Os picos de consumo de energia em determinados períodos do dia dão origem a picos de 

produção de energia por parte das centrais hidroelétricas. Estes picos são responsáveis pelo 

fenómeno de hydropeaking - na linguagem anglo-saxónica (termo que será mantido ao longo 

da dissertação), que consiste em rápidas variações do caudal nos trechos de rios a jusante de 

centrais hidroelétricas, decorrentes do caudal turbinado para produção de energia.  

 

Figura 2.1 – Variação do caudal durante um evento de hydropeaking (Schmutz et al. 2014) 

É possível identificar na Figura 2.1 quatro fases distintas durante o fenómeno de hydropeaking 

(Schmutz et al., 2014; Bruder et al., 2016): a primeira fase corresponde ao caudal mínimo 

(base flow) na qual não ocorre produção de energia, seguida do aumento brusco do caudal 

descarregado pela central hidroelétrica associado ao caudal turbinado (flow increase), seguido 

do caudal de pico que corresponde ao máximo caudal turbinado (peak flow) e por fim, 

associada ao fechamento das turbinas está a fase final que corresponde à descida brusca do 

caudal descarregado (flow decrease). A cada uma destas fases estão associadas implicações 
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a jusante ao nível hidráulico, morfológico e da qualidade da água que se repercutem em 

consequências desfavoráveis para os ecossistemas aquáticos, afetando a fauna e a flora 

(Meile, 2006; Young, Cech e Thompson, 2011; Person, 2013). 

As flutuações de caudal e do nível da água que ocorrem devido à produção de energia diferem 

significativamente das que ocorrem decorrentes dos fenómenos naturais, como sejam as 

cheias. As principais diferenças são: 

• o hydropeaking acontece com elevada frequência; 

• o caudal aumenta muito mais rapidamente do que em eventos naturais tais como 

cheias; 

• devido à imprevisibilidade e à intensidade das flutuações diárias de caudal, a reação da 

biota a estas é diferente da que ocorreria devido a flutuações naturais, uma vez que 

nestas últimas é-lhe possível detetar a mudança gradual do nível da água e da sua 

qualidade química (Baumann & Klaus 2003). 

A Figura 2.2. pretende ilustrar estes três aspetos, comparando o caudal numa situação de 

cheia natural em outubro de 1907 - linha azul - com um típico ciclo de operação de uma central 

hidroelétrica em outubro de 2003 - linha laranja - num trecho do rio Rhone, na Suíça (Meile 

2006).  

 

Figura 2.2 - Caudais e taxas de variação num trecho do rio Rhone. Comparação entre uma semana de 

outubro de 1907 (cheia de Outono) e de 2003 (típico ciclo de operação de turbinas) (Meile 2006) 

Para melhor compreender e caracterizar um trecho de rio sujeito a estas rápidas flutuações de 

caudal, Jones (2014) sugere que este tipo de rios deve ser analisado considerando duas 

situações distintas. Uma correspondente ao rio com caudal base e outra correspondente ao rio 

com o caudal de pico, cujas características são distintas. É, assim, necessária uma adaptação 

sub-diária, por parte da biota às alterações impostas, ao passo que para acontecimentos de 

carácter natural, estas variações ocorrem sazonalmente ou por períodos contínuos de vários 

dias (e.g. degelo dos glaciares na primavera e eventos pluviosos). 



6 
 

Desta forma, surge a necessidade de caracterizar e quantificar o fenómeno do hydropeaking. 

Harby & Noack (2013) apresentam três parâmetros que permitem caracterizar 

quantitativamente o hydropeaking (Figura 2.3): 

• razão entre o caudal máximo e o caudal mínimo (Qmax/Qmin); 

• taxa de variação da altura de escoamento (Δh/Δt); 

• tempo decorrido entre dois picos (tj-ti). 

 

Figura 2.3 - Parâmetros que caracterizam o fenómeno do hydropeaking (Harby & Noack, 2013) 

É ainda usual definirem-se três características resultantes do hydropeaking: 

• duração dos eventos de pico (Δt), que corresponde ao tempo decorrido entre a 

ocorrência do caudal de pico e a reposição do caudal de base; este parâmetro permite 

conhecer a duração de cada operação de produção de energia; 

• frequência com que ocorrem os picos de caudal, que traduz a frequência das 

operações de produção de energia; 

• períodos do dia em que ocorrem as situações de maior consumo de energia, uma vez 

que estas operações podem ocorrer em períodos mais ou menos favoráveis para a 

dinâmica do rio e respetivo ecossistema. 

Estes indicadores permitem uma caracterização do hydropeaking que facilita a compreensão, 

para cada caso de estudo, dos principais impactes no rio expectáveis, consoante os 

parâmetros mais gravosos.  

2.2.2. Impactes no curso de água 

Os impactes inerentes ao hydropeaking podem dividir-se em impactes abióticos e bióticos. Os 

primeiros relacionam-se com as características hidráulicas, morfológicas ou de qualidade física 

e química da água. Os segundos resultam dos primeiros e relacionam-se com a forma como a 

biota é afetada pelas súbitas variações de caudal durante as operações em períodos de pico 

levadas a cabo pelas centrais hidroelétricas. Estes impactes podem verificar-se ao nível dos 

peixes e invertebrados, verificando-se frequentemente perdas na disponibilidade de habitat e 

um declínio nas suas populações (Meile, 2006; Charmasson & Zinke, 2011; Person, 2013). A 

vegetação ripária e aquática também é afetada por este fenómeno embora em menor escala. 

Na Tabela 2.1 sintetizam-se as principais consequências do hydropeaking em termos abióticos 

e bióticos. 
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Tabela 2.1 - Parâmetros afetados pelo hydropeaking e respetivos impactes no curso de água, adaptado 

de (Meile, 2006; Person, 2013) 

Parâmetros  Tipo de impacte no curso de água 

Abióticos Hidráulicos Rápida variação do caudal 

Velocidade do escoamento 

Altura do escoamento 

Tensão tangencial de arrastamento 

Morfológicos Suspensão e deposição de sedimentos finos 

Qualidade química e 

física da água 

Temperatura 

Turbidez 

Concentração de oxigénio e nutrientes 

Poluição 

Bióticos Estruturais Biomassa 

Frequência/Densidade de espécies 

Composição e diversidade de espécies 

Funcionais Arrastamento 

Encalhamento 

Atividade / Comportamento 

Reprodução 

 

As rápidas e intensas variações nos parâmetros hidráulicos que ocorrem no rio, tais como 

caudal, velocidade ou altura de escoamento conduzem a alterações no regime sedimentar do 

rio e na qualidade da água, que por sua vez alteram os valores de temperatura, turbidez ou 

concentração de nutrientes no rio. Desta forma, ocorre uma diminuição da qualidade física e 

química da água e consequentemente mudanças no habitat físico e na atividade da biota que 

aí habita. As populações piscícolas, em particular, são muitas vezes analisadas para estudar 

os impactes da operação das centrais, uma vez que os peixes são considerados bons 

indicadores do estado ambiental de um ecossistema (Young, Cech e Thompson, 2011). Para 

além de se estudarem parâmetros estruturais, como o número de indivíduos, a biomassa ou a 

diversidade de espécies, é usual estudarem-se também parâmetros funcionais como por 

exemplo o arrastamento (drifting) dos peixes para jusante aquando do aumento brusco do 

caudal ou o encalhamento (stranding) destes quando se dá a diminuição brusca do caudal e, 

consequentemente, os leitos que previamente estavam inundados, rapidamente secam. 
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2.2.3. Medidas de mitigação 

Com o objetivo de atenuar os efeitos derivados do hydropeaking apontam-se os três principais 

tipos de medidas de mitigação: 

• Medidas operacionais; 

• Medidas estruturais; 

• Medidas morfológicas. 

As medidas operacionais consistem em alterações ao nível da operação das centrais 

hidroelétricas. Estas alterações podem, por exemplo, consistir em limitar o caudal máximo 

descarregado, aumentar o caudal mínimo, diminuir a taxa de variação do caudal, reduzir a 

frequência dos picos ou ainda a operação anti cíclica de centrais hidroelétricas sequenciais. 

Este último cenário, ainda pouco estudado, atua não à escala de um troço de rio, mas sim ao 

nível do rio no seu todo. O objetivo consiste em uniformizar o caudal ao longo do curso de 

água, através da coordenação das descargas das centrais hidroelétricas existentes. 

Ainda assim, mudanças ao nível operacional estão limitadas pela viabilidade técnica de iniciar 

e fechar as turbinas e pelos condicionamentos impostos pela rede elétrica, o que pode tornar 

este tipo de mitigação mais complexa. Para além disso, este tipo de medidas afetam a 

capacidade de produzir energia em períodos de pico, estando associadas a perdas 

económicas eventualmente relevantes. (Meile, 2006; Charmasson & Zinke, 2011; Person et al., 

2014). Desta forma, as principais desvantagens associadas a este tipo de mitigação prendem-

se com constrangimentos legais, redução dos ganhos económicos e perda de flexibilidade na 

operação.  

Clarke et al. (2008) sugere três linhas orientadoras nas quais se podem basear as medidas de 

mitigação operacionais: 

▪ Assegurar que o caudal ecológico no leito do rio é suficiente para assegurar um 

ecossistema sustentável; 

▪ O aumento do caudal deve reproduzir um fenómeno natural semelhante, tal como 

acontece em pequenas cheias; 

▪ Os instantes em que se iniciam o aumento e a redução do caudal devem ser ajustados aos 

padrões de comportamento diurno das espécies existentes. 

Harby & Noack (2013) referem que, em termos de medidas operacionais, de forma a evitar os 

impactes do hydropeaking, o mais vantajoso seria uma alteração tão lenta no aumento do 

caudal libertado que possibilitasse aos organismos a adaptação ao novo escoamento.  

As medidas estruturais e morfológicas são categorizadas como medidas físicas que 

consistem na construção de estruturas hidráulicas ou em alterações ao nível do leito do rio e 

respetivo leito de cheias para reduzir os impactes negativos do hydropeaking. Estas medidas 

não afetam diretamente as operações nas centrais hidroelétricas e apresentam uma alteração 
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significativa das características naturais do rio, pelo que é importante serem monitorizadas 

durante a sua vida útil. 

É possível recorrer-se a bacias de retenção artificiais, como a ilustrada na Figura 2.4, que 

acumulam a água proveniente das centrais hidroelétricas, durante os períodos de produção de 

energia. Desta forma, as bacias retêm o caudal de pico, ao invés de este ser diretamente 

libertado para o rio, reduzindo o caudal máximo libertado, bem como a taxa de variação do 

caudal. A água é posteriormente restituída ao curso principal do rio, de forma controlada 

respeitando regras de operação definidas em termos ecológicos. 

 

Figura 2.4 - Exemplo de medida de mitigação estrutural - Bacia de retenção (Bruder et al. 2016) 

Uma outra possibilidade de medida de mitigação para melhoria das condições de sobrevivência 

dos peixes no rio durante o hydropeaking é a criação de abrigos laterais. Ribi et al. (2010) 

estudou diferentes configurações de abrigos, recorrendo a uma instalação, apresentada na 

Figura 2.5a). Vários conjuntos de trutas juvenis castanhas (Salmo truta) foram sujeitos a 

variações de caudal, segundo o cenário apresentado na Figura 2.5b) e a eficácia das diferentes 

configurações foi analisada. 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.5 - a) Instalação experimental (planta e perfil) e b) cenário de hydropeaking testado. 

A instalação consiste num canal com um abrigo lateral em cuja entrada foram instalados 

diferentes obstáculos com o objetivo de estudar a atratividade do abrigo para diferentes 

configurações. Foram analisadas taxas de frequência no abrigo para cada configuração, bem 

como os locais de permanência dos peixes, concluindo-se que um reduzido fluxo de água entre 

o canal e o abrigo eram pouco apelativos para os peixes, ao passo que velocidades mais altas 

atraíam os peixes, tornando-se fundamental a caracterização do campo de velocidades nesta 

interface. Almeida et al. (2014) comparou os resultados laboratoriais obtidos por Ribi et 
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al. (2010) com simulações de habitat levadas a cabo com o modelo River2D, estimando a 

disponibilidade de habitat para diferentes configurações dos abrigos, tendo em conta os 

padrões do escoamento. Concluiu que os resultados obtidos em termos de disponibilidade de 

habitat eram concordantes com as taxas de frequência nos abrigos verificadas 

experimentalmente. 

Outras medidas de mitigação possíveis de implementar podem passar por: 

• Desvio do volume turbinado durante o período de hydropeaking para um volume de 

retenção natural (lago ou rio largo); 

• Desvio da do volume turbinado durante o período de hydropeaking para um canal 

paralelo ao curso de água principal; 

• Modificações / restaurações morfológicas da secção do rio impactado. 

As principais desvantagens decorrentes da implementação de medidas estruturais e 

morfológicas relacionam-se com custos de construção, disponibilidade de terreno e com 

possíveis alterações no regime sedimentológico natural do rio. 

Como foi anteriormente descrito, as restrições operacionais que se podem aplicar afetam 

diretamente a capacidade de produção de energia em períodos de pico e consequentemente a 

viabilidade económica desta atividade. Para além de se verificar que a eficácia de algumas 

medidas operacionais é baixa, estudos demonstram que estes cenários de operação acabam 

por ser mais dispendiosos do que outro tipo de medidas, tais como as bacias de retenção. Esta 

solução estrutural consegue assim reduzir as flutuações de caudal sub-diárias com custos 

razoáveis, alcançado resultados ecológicos benéficos (Person et al., 2014; Tonolla & Bruder, 

2017). 

2.2.4. Eficiência das medidas e monitorização. Considerações finais 

As medidas de mitigação a aplicar estão dependentes das características intrínsecas de cada 

caso. Os rios são sistemas complexos, cujo comportamento geomorfológico não é facilmente 

previsível. Assim sendo, cada caso deve ser analisado individualmente e estudadas as 

melhores opções a ter em conta para cada curso de água afetado pelo hydropeaking, de forma 

a garantir o sucesso das medidas implementadas. Para além disso, a implementação bem 

como a eficácia destas medidas deve ser analisada durante e após os projetos de reabilitação 

para aferir os benefícios decorrentes das medidas. Devem ser definidos indicadores que 

meçam quantitativamente e qualitativamente os impactes no rio decorrentes do hydropeaking, 

por forma a avaliar estes indicadores antes e depois das obras de mitigação e assim analisar o 

sucesso destas intervenções (Charmasson & Zinke, 2011; Bruder et al., 2016; Tonolla & 

Bruder, 2017).  

Na Tabela 2.2 apresenta-se um resumo dos principais indicadores de hydropeaking, bem como 

os principais impactes daí decorrentes, divididos em categorias, e as medidas apropriadas (+) 

ou desapropriadas (-) à sua mitigação. 
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Tabela 2.2 – Síntese dos Indicadores de hydropeaking e parâmetros afetados, bem como os impactes positivos e negativos das diferentes medidas de mitigação - adaptado 
de Harby & Noack (2013) e de Bruder et al. (2016) 

Parâmetros 

Fases do hydropeaking 

Impactes 

Medidas de Mitigação 

Caudal 

mínimo 

Aumento de 

caudal 
Caudal de pico 

Redução de 

caudal 
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o
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o
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 d
e
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s
a
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ã

o
 

A
b

ri
g

o
s
 p

a
ra

 

p
e

ix
e

s
 

Hidro-

Morfológicos 

Qb  

duração Δt 

Taxa de variação do 

caudal e da altura de 

escoamento;  

(ΔQ/Δt, Δh/Δt); 

Transporte de 

sedimentos 

Qp, Qp/Qb, 

Transporte de 

sedimentos 

Taxa de variação do 

caudal e da altura de 

escoamento; 

(ΔQ/Δt, Δh/Δt) 

Sedimentação; 

Obstrução 

Zonas secas junto às margens 

– Perda de conetividade 

lateral 

+ +  - 

Aumento da erosão  + +  

Aumento da sedimentação – 

Perda de conetividade vertical 
- - - - 

Qualidade FQ 

da água 

Temperatura 

e turbidez 

de fundo 

associadas 

ao caudal 

residual 

Taxa de variação da 

temperatura (ΔT/Δt) 

Máxima 

contribuição da 

água da albufeira 

para a turbidez e 

temperatura 

Taxa de variação da 

temperatura (ΔT/Δt) 

Alterações na turbidez da 

água 
+ +   

Alterações na temperatura da 

água 
+ + + + 

Biológicos 

(Fauna piscícola) 

Seca das 

zonas de 

desova 

Arrastamento 

Arrastamento; 

Movimento das 

zonas de desova 

Encalhamento 

Encalhamento +  + + 

Fadiga + + + + 

Arrastamento  +  + 
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2.3. Métodos de estudo na ecohidráulica – aplicação ao hydropeaking e seus 

impactes  

Tem-se vindo a observar um crescente número de estudos desenvolvidos na área da ecohidráulica, 

motivados pela crescente preocupação em dar-se uma resposta eficaz na mitigação dos impactes 

verificados nos ecossistemas aquáticos, nomeadamente naqueles que afetam as respostas 

biológicas dos organismos que aí habitam e modificam os seus respetivos habitats. Na ecohidráulica 

estuda-se, entre outros assuntos, de que forma as propriedades físicas do escoamento (e.g. altura, 

velocidade, tensão de arrastamento, turbulência ou temperatura) podem influenciar os ecossistemas 

aquáticos, baseando-se no conhecimento dos requisitos biológicos das espécies que aí habitam 

(Tonina & Jorde, 2013). 

A grande variabilidade de caraterísticas e parâmetros que afetam estas interações torna complexo o 

estudo dos fenómenos artificiais que interferem com o estado natural de um rio, em particular o 

fenómeno do hydropeaking e as respetivas opções de mitigação. Harby & Noack (2013) apresentam 

três tipos de abordagem ao estudo deste fenómeno e da avaliação da eficiência das medidas de 

mitigação: 

• Estudos em laboratório; 

• Estudos experimentais in-situ;  

• Modelação numérica. 

Os estudos em laboratório tornam possível compreender efeitos isolados das rápidas variações de 

caudal. Estes apresentam como desvantagem a impossibilidade de reproduzir coeficientes de vazão 

e rácios entre os caudais com ordens de grandeza semelhantes às verificadas em rios regulados. 

Também as condições morfológicas dos cursos de água, tais como o substrato ou a presença de 

sedimentos, são difíceis de reproduzir em laboratório (Harby & Noack, 2013). 

Outro método passa pela realização de experiências in-situ nos cursos de água. Estes estudos 

contrariam o ponto relativo à dificuldade em reproduzir as condições morfológicas do rio. No entanto 

devido à variabilidade de caraterísticas associadas a cada caso de estudo torna-se difícil encontrar 

condições de referência ou observações que possam servir de base de comparação em rios naturais 

(Harby & Noack, 2013). 

Os trabalhos no laboratório e em cursos de água são exaustivos e muito exigentes devido ao elevado 

número de medições. Estes esforços são ainda muitas vezes restringidos pelo facto de os 

equipamentos serem desadequados ou pelas dificuldades que se podem encontrar em trabalhos 

in-situ, como a inacessibilidade a certas áreas do curso de água. Estes estudos enfrentam ainda o 

desafio de transferibilidade de resultados para condições reais, sendo que as conclusões a tirar 

devam ser tomadas com precaução.  

A modelação numérica (computational fluid dynamics - CFD) surge como um complemento ou 

alternativa aos métodos anteriores. O recurso à modelação numérica tem sido fortemente 
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desenvolvido nos últimos anos devido aos avanços observados tanto ao nível dos códigos numéricos 

desenvolvidos, no sentido de estes serem mais robustos e eficientes, como ao nível da capacidade 

computacional disponível. Estes modelos permitem reproduzir os cenários desejados fornecendo 

previsões quantitativas espaciais e temporais das propriedades dos escoamentos em cursos naturais 

ou artificias (Tonina & Jorde, 2013). 

Os modelos numéricos podem ser de uma, duas ou três dimensões e resolvem as equações 

fundamentais da dinâmica de fluidos, permitindo a previsão de parâmetros hidráulicos como a 

velocidade, a altura da água ou a tensão de arrastamento. Os modelos 3D calculam as propriedades 

do escoamento segundo as direções longitudinal, transversal e vertical e os modelos 2D segundo a 

direção longitudinal e segundo a vertical ou transversal. Os modelos 1D calculam as propriedades do 

fluido ao longo da direção longitudinal, considerando que numa mesma secção transversal a 

velocidade é igual em todos os pontos. 

A modelação numérica 3D, a qual serve por base ao presente estudo, é ainda pouco frequente na 

ecohidráulica (Shen & Diplas, 2008; Daraio et al., 2010), sendo que a modelação 2D é a mais 

explorada neste campo. Pisaturo et al. (2017) e Shen & Diplas (2008) concluíram que a modelação 

3D pode fornecer uma descrição mais precisa da heterogeneidade dos padrões de velocidade 

verificados para um maior leque de caudais em cursos de água naturais.  

No âmbito do presente estudo, destaca-se a relevância da modelação numérica de escoamentos na 

envolvente de estruturas hidráulicas de mitigação do hydropeaking. Como mencionado em 2.2 a 

construção destas estruturas permite reduzir impactes tais como o arrastamento durante a operação 

de uma central hidroelétrica, pelo que é fundamental que estas sejam eficientes e que confiram ao 

escoamento a heterogeneidade hidráulica necessária à criação de refúgios para as espécies 

aquáticas (Shen & Diplas, 2008). Neste sentido a modelação numérica 3D surge como uma 

importante ferramenta de auxilio ao dimensionamento e desenvolvimento destas estruturas, 

permitindo a caraterização dos parâmetros hidráulicos segundo as três direções e ao nível localizado 

da envolvente das estruturas. 

Pisaturo et al. (2017) analisou a disponibilidade de habitat para trutas adultas (Salmo truta) no rio 

Valsura em Itália a partir do desenvolvimento de um modelo numérico. Neste estudo foi inicialmente 

efetuada a calibração do modelo numérico através da comparação de velocidades obtidas através de 

medições no rio e numa instalação experimental - canal com leito erodível e obstáculos instalados 

(Figura 2.6) com o objetivo de induzir alguma complexidade e tridimensionalidade ao escoamento. 

Numa segunda fase foi avaliada a disponibilidade de habitat num troço do rio através da comparação 

dos campos de velocidade obtidos por modelação 2D e 3D.  
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Figura 2.6 - Vista em planta da instalação experimental que serviu por base à calibração do modelo numérico 

desenvolvido (Pisaturo et al., 2017) 

Foram comparadas velocidades para caudais de 2 e 10 m3/s (Figura 2.7), verificando-se que as 

diferenças entre os resultados obtidos com os modelos 2D e 3D destacam-se para o caudal mais alto. 

O modelo 3D destacou a formação de áreas de habitat adequadas com regiões de recirculação e 

separação de escoamento a jusante dos obstáculos que não eram detetadas com o modelo 2D, 

sendo este um aspeto fundamental a ser considerado durante o processo de planeamento de 

cenários de mitigação. Este estudo confirma assim a capacidade de refúgio resultante do uso de 

grandes blocos e deflectores, com vista ao aumento da disponibilidade de habitat.  

 

 

 

 

 

Diferença entre as 

magnitudes das 

velocidades  

(3D – 2D) [m/s] 

Figura 2.7 - Distribuição espacial das diferenças entre as velocidades obtidas através dois modelos numéricos - 

2D e 3D - para a) caudal de 2 m3/s e b) caudal de 10 m3/s (Pisaturo et al., 2017)  

A grande maioria dos estudos desenvolvidos com este propósito focam-se nas relações entre o biota 

e as variáveis hidráulicas já mencionadas (e.g. Boavida et al., 2013; Hauer et al., 2016; Pisaturo et al., 

2017), sendo estas posteriormente utilizadas para averiguar a disponibilidade de habitat (Wilkes et al. 

2013). Apesar de vários estudos indicarem que as principais limitações hidráulicas ao deslocamento 

dos peixes estão principalmente relacionadas com altura de água ou pela velocidade máxima do 

movimento burst – movimento rápido de alguns segundos - de cada espécie (Wilkes et al., 2013), tem 

vindo a crescer o interesse em incluir nestes estudos a análises aos parâmetros turbulentos do 

escoamento (Liao, 2007; Goettel et al., 2015). 

Destaca-se a importância destes estudos, uma vez que a turbulência é um fenómeno complexo ao 

qual os peixes estão na maioria das vezes expostos nos cursos de água naturais. Apesar de ser um 

tema ainda pouco desenvolvido no que toca à resposta dos peixes a este fenómeno, verifica-se que 

(b) Q = 10 m3/s 

(a) Q = 2 m3/s 
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pode afetar os movimentos dos peixes e a sua eficiência na atividade migratória (Silva et al., 2012). 

Os estudos efetuados sobre este tema focam-se principalmente em como a hidrodinâmica do 

escoamento nos rios afeta a seleção de habitat por parte do biota, tendo em conta as suas 

preferências, bem como o desempenho energético que estes têm durante a sua atividade. 

Goettel et al. (2015) cruzou a distribuição dos parâmetros turbulentos com as trajetórias dos peixes 

numa instalação experimental que consistia num canal com obstáculos instalados - Figura 2.8.  

 

Figura 2.8 - Distribuição de (a) velocidade média e (b) energia cinética turbulenta no canal com obstáculos 
instalados e trajétorias dos peixes assinaladas a tracejado. Direção do caudal da direita para a esquerda e 

trajetórias dos peixes no sentido inverso. Adaptado de Goettel et al. (2015) 

Este trabalho permitiu concluir que (1) os peixes preferem nadar em condições de turbulência 

semelhante, em vez de regiões de turbulência maior ou menor; (2) a cobertura e a presença de 

outros peixes da mesma espécie no seu raio de visão podem influenciar os trajetos escolhidos; e (3) 

ao encontrar zonas de turbulência elevada, os peixes adotam estratégias para prosseguir o seu 

trajeto para montante tais como ajustes na trajetória de forma a evitar estas zonas, movimentos do 

tipo burst ou agruparem-se em cardume.  

Outros estudos concluem que parâmetros como a energia cinética turbulenta têm uma maior 

correlação com as trajetórias selecionadas pelos peixes do que a velocidade. Ou por outro lado, 

destacam a importância de parâmetros relacionados com os turbilhões formados nos escoamentos 

turbulentos, tais como os diâmetros ou eixos de rotação destes (e.g. Smith et al., 2006; Wilkes et al., 

2013). 

A simulação destas propriedades turbulentas pode fornecer uma caracterização mais completa e 

ecologicamente relevante do ambiente hidráulico a que o biota está exposto, em vez da análise dos 

parâmetros isolados (Liao, 2007), contribuindo o melhoramento das ações de reabilitação nos rios 

degradados.  
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Combinar experiências in-situ e experiências em ambiente laboratorial com modelos numéricos pode 

ser uma boa forma de atingir resultados mais precisos (Harby & Noack, 2013). O estudo da interação 

entre hydropeaking, hidrologia, hidráulica e morfologia do rio e os impactes é ainda escasso, sendo 

necessários mais estudos que possam servir de base na procura de estratégias de mitigação 

eficientes e adequadas ( Shen et al., 2010; Silva et al., 2012; Harby & Noack, 2013). 
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CAPÍTULO 3. | INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL 

3.1. Introdução 

No âmbito desta dissertação foram realizadas medições de velocidades e de alturas de escoamento 

com o objetivo de calibrar o modelo numérico desenvolvido com o software FLOW-3D®. Apresenta-se 

neste capítulo a descrição da instalação e dos aparelhos de medição, bem como a metodologia 

desenvolvida, nomeadamente os cenários analisados e a malha de medição definida.  

 

3.2. Descrição da instalação 

As medições de velocidades e de alturas de escoamento foram efetuadas na instalação experimental 

que se apresenta na Figura 3.1, que se encontra localizada no Laboratório de Hidráulica e Ambiente 

do Instituto Superior Técnico. A instalação é constituída por um canal com secção transversal 

retangular, com 8,0 m de comprimento, 0,70 m de largura e 0,70 m de altura, um reservatório de 

alimentação, circuitos de alimentação e restituição de água e por um compartimento de restituição.  

Figura 3.1 - Instalação experimental - (a) Planta e (b) corte AA’. Adaptado de (André, Ramos & Matos, 2004) 

No canal foram inseridos 4 defletores de 0,30×0,76 m e espessura de 15 mm, funcionando como 

abrigos para peixes, sendo o objetivo principal deste trabalho simular o escoamento na sua 

envolvente. Os defletores foram posicionados com diferentes ângulos de abertura com o objetivo de 

serem criados diferentes campos de velocidades.  

LEGENDA: 

1 – Conduta de alimentação (DN200)  4 – Compartimento de restituição 

2 – Reservatório de montante   5 – Estrutura estabilizadora 

3 – Canal     6 – Comporta de charneira 

a) 

b) 
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Aproximadamente a 0,70 m dos defletores mais a jusante, existe um degrau de 2 cm no fundo do 

canal devido à presença de chapas de fundo instaladas para permitir a montagem dos defletores. 

Os pormenores dos defletores a) e b) apresentam-se na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 - Pormenores dos defletores a) e b) 

Foram também instaladas duas chapas metálicas perfuradas, em duas secções do canal, a montante 

e a jusante, para evitar o deslocamento dos peixes, durante os ensaios que decorriam em paralelo, 

para as zonas de entrada e saída de água (Figura 3.3). 

  

Figura 3.3 - Defletores instalados no canal e chapa metálica na secção de montante 

No compartimento de restituição, uma comporta de charneira, fixada com uma abertura de 72º, regula 

a saída de água do canal foi fixada com um nível de abertura de 72º. Por sua vez, a comporta de 

montante foi deixada aberta com um ângulo de 10º. 

O canal de secção retangular apresenta 0,70 m de largura e uma vez que a modelação numérica do 

canal é efetuada apenas entre a chapa de montante e a chapa de jusante, o comprimento a analisar 

corresponde à distância entre as duas chapas, ou seja, 6,5 m.  

O caudal máximo da instalação é aproximadamente de 70 l/s.  

Na Tabela 3.1 são sintetizadas as dimensões referentes à instalação experimental, que foram 

posteriormente tidas em conta na modelação numérica.  

a) b)
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Tabela 3.1 - Resumo das dimensões dos elementos da instalação 

 Grandezas Dimensões 

Canal Comprimento (m) 6,50 

Largura (m) 0,70 

Defletores (4) Comprimento (m) 0,76 

Largura (m) 0,30 

Espessura (cm) 1,50 

Comporta de montante Ângulo de abertura (º) 10,0 

Comporta de jusante Ângulo de abertura (º) 72,0 

 

3.3. Equipamento de medição 

Foram medidas alturas do escoamento em duas secções, a montante e a jusante (afastadas de 6.5 

m) junto às chapas metálicas. Utilizou-se uma régua graduada com erro de 0.5 mm. Uma vez que se 

verificava oscilação da superfície livre, optou-se por efetuar diversas medições das alturas de água 

obtendo-se um intervalo das alturas verificadas em cada secção, de moro a melhor poder analisar os 

resultados obtidos com o modelo numérico. A perturbação introduzida no escoamento pela chapa 

metálica de montante, bem como a perturbação da superfície livre do escoamento são evidentes na 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Oscilação da superfície livre para caudal de 50 l/s na secção de montante do canal e perturbação do 
escoamento introduzida pela chapa metálica 

As velocidades foram medidas com um velocímetro acústico por efeito de doppler - ADV - Vectrino, 

instalado num coordinómetro (Figura 3.5a)). Este equipamento permite medir as três componentes da 

velocidade instantânea - longitudinal, transversal e vertical - num determinado ponto com uma 

frequência até 200Hz. Como se pode observar na Figura 3.5b), a sonda é constituída por um 

transmissor (no eixo) e quatro recetores (com as pontas azuis). 
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(a) (b)  

Figura 3.5 - a) ADV instalado no coordinómetro; b) transmissor e recetores do ADV (adaptado de Nortek AS, 

2004) 

O volume de amostragem localiza-se aproximadamente a 5 cm do sensor e apresenta uma 

configuração cilíndrica de altura ajustável pelo utilizador entre 3 e 15 mm e diâmetro de 6 mm, 

verificando-se, por isso, que a presença da sonda não interfere nas medições efetuadas. 

O ADV regista as medições de velocidade com base no efeito de Doppler. Este efeito consiste na 

diferença de frequência que ocorre quando a origem do som ou do recetor estão em movimento. 

Desta forma, o Vectrino transmite uma onda curta, deteta a onda refletida e mede a diferença na 

frequência desta. É de notar que o som refletido não é proveniente da própria água, mas sim das 

partículas em suspensão. Admite-se que estas se movem com velocidade idêntica à do escoamento 

no ponto de medição.  

A qualidade das medições está, assim, dependente da presença de partículas suspensas e do seu 

comportamento no volume de amostragem. De forma a obterem-se resultados mais fidedignos, é 

usual aumentar-se a concentração destas partículas na água, adicionado material granular de 

dimensão adequada (seeding), previamente à realização das medições com o ADV. No entanto, uma 

vez que as medições efetuadas decorriam em paralelo com os ensaios biológicos relativos ao estudo 

comportamental dos peixes, não foi possível a utilização de seeding. 

A qualidade e a precisão dos valores obtidos de velocidades podem ser avaliadas através dos 

parâmetros signal-to-noise ratio (SNR) e correlação (COR), que são fornecidos para cada um dos 

quatro recetores do ADV, em cada velocidade instantânea medida. 

O parâmetro SNR avalia a intensidade do sinal recebido comparativamente ao nível de ruído inerente 

ao instrumento, através da densidade relativa de partículas suspensas presentes no escoamento, ao 

passo que o parâmetro COR, cujo valor varia entre 0 e 100 %, é um indicador da consistência do 

comportamento destas partículas no volume de amostragem durante o respetivo período de 

medições. Estes parâmetros devem ser, respetivamente superiores a 15 Db e 70 %, segundo 

recomendações do fabricante (Wahl, 2000). 

recetores 

transmissor 
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Para controlar a qualidade e precisão dos resultados, recorreu-se ao software WinADV que permite a 

análise e filtragem dos resultados com menos qualidade ou com erros associados. Este software 

inclui vários tipos de filtros, desde a definição de valores mínimos para os parâmetros anteriormente 

referidos até aos métodos de filtragem mais complexos.  

Um dos problemas existente nas medições efetuadas com o ADV é a existência de medições 

espúrias – spikes – causadas pelo efeito de Doppler. Estes picos interferem, naturalmente, na 

precisão dos resultados, sendo necessário corrigi-los. Neste sentido, Goring & Nikora (2002) 

desenvolveram um método denominado Phase Space Thresholding Method que envolve dois 

processos: (1) deteção do pico e (2) substituição do mesmo. Neste método, os pontos aceitáveis 

estão agrupados dentro de um elipsoide e os picos correspondem aos pontos exteriores ao elipsoide. 

Uma vez identificado o pico, procede-se à sua substituição, através da extrapolação do ponto ou 

pontos medidos no instante anterior, ou pela média geral da amostra, por exemplo. Este é um método 

iterativo, em que ao longo das iterações, os picos vão sendo substituídos, diminuindo o desvio-padrão 

da amostra e consequentemente também a dimensão do elipsoide até que o número de pontos 

aceitáveis seja constante. No WindADV, os picos são simplesmente eliminados, de acordo o proposto 

por Wahl (2002).  

Um dos objetivos desta dissertação passa também por estudar a distribuição da energia cinética 

turbulenta, k, no canal. Esta grandeza está associada às flutuações de velocidade que ocorrem em 

cada ponto. A velocidade num ponto pode ser expressa segundo a soma da sua média temporal (�̅�) e 

da componente flutuante (𝑣′), como indicado em (3.1) para as diferentes componentes da velocidade.  

 𝑢 = 𝑢′ + �̅�;    𝑣 = 𝑣′ + �̅�;     𝑤 = 𝑤′ + �̅� (3.1) 

Para além dos spikes, as medições obtidas são ainda afetadas de ruído Doppler inerente ao ADV, 

que afetam a qualidade dos parâmetros turbulentos medidos. No pós-processamento dos dados 

procedeu-se à diminuição do ruído das medições segundo o método descrito por Hurther & Lemmin 

(2001). 

A energia cinética turbulenta (κ) e a velocidade média (V) pontual são assim calculadas a partir das 

expressões (3.2) e (3.3), respetivamente; e servem de base à calibração do modelo numérico 

desenvolvido nesta dissertação. 

 
𝑘 =

1

2
(𝑢′2 ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑣′2 ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑤′2 ̅̅ ̅̅ ̅) (3.2) 

 𝑉 = √�̅�2 + �̅�2 + �̅�2 (3.3) 

Assim, tendo em conta os aspetos mencionados anteriormente, as medições do ADV foram 

realizadas tenho por base as características resumidas na Tabela 3.2. A frequência de medição, bem 

como a duração da amostra foram definidas com base na consulta de trabalhos semelhantes 

(Quaresma et al. 2017). 
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Tabela 3.2 - Resumo dos parâmetros e configurações adotados nas medições com o ADV 

Frequência de medição (Hz) 100 

Duração da amostra (s) 180 

Número de amostras 18000 

Partículas suspensas  N/A 

Comprimento do volume de amostragem (mm) 7 

Valor mínimo de SNR (dB) 15 

Valor mínimo de COR (%) 70 

Método de filtragem aplicado  Phase-Space Thresholding Method 

 

3.4. Cenários analisados e malha de medições 

Foram efetuadas medições para três caudais, 7, 20 e 50 l/s, de forma a poderem caracterizar-se os 

escoamentos associados a três diferentes estágios do hydropeaking. O primeiro, 7 l/s, corresponde a 

uma fase de caudal base (base flow) e o terceiro, 50 l/s, à fase de caudal de pico (peak flow). 

Estudou-se ainda uma situação intermédia com um caudal de 20 l/s. 

Definiu-se uma malha de medição (Figura 3.6) com um total de 103 pontos, com um espaçamento 

máximo de 10 cm na zona dos defletores e entre 15 e 50 cm no restante canal. A escolha destes 

espaçamentos permitiu uma caracterização mais refinada da zona dos defletores, onde era 

expectável que fossem observadas as condições hidráulicas mais relevantes em termos de 

comportamento dos peixes, considerando os objetivos do trabalho de doutoramento a que a presente 

dissertação se associou, sobre os impactos do hydropeaking na fauna piscícola (Costa et al., 2016). 

 

Figura 3.6 - Planta do canal com malha de medições e sistema de eixos coordenados 

As medições foram efetuadas nos pontos assinalados (Figura 3.6), num plano horizontal distante 5 

cm do fundo do canal. A origem dos eixos coordenados está posicionada à cota do fundo do canal, 

junto à parede do mesmo (Figura 3.6). 

Durante os ensaios experimentais verificaram-se algumas situações que podem ter conduzido a erros 

nos valores medidos, sendo importante referir as seguintes: 

• Para o caudal de pico, 50 l/s, verificaram-se pequenas oscilações na haste do ADV; 

• Pequenas oscilações no caudal medido pelo caudalimetro; 

• A existência de faixas metálicas, em certas zonas do fundo do canal, interferiu com as 

medições efetuadas nos pontos próximos dessas. Nestes pontos verificou-se ruído 

associado e reduzidos valores dos parâmetros mencionados anteriormente como indicadores 

de qualidade da medição. 
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CAPÍTULO 4. | MODELAÇÃO MATEMÁTICA E NUMÉRICA 

DE ESCOAMENTOS 

4.1. Modelação matemática de um escoamento 

Quando se estudam as equações que regem os princípios da dinâmica de fluidos são possíveis duas 

abordagens: a integral e a diferencial. A abordagem integral permite uma visão mais global do 

escoamento, ao passo que a abordagem diferencial apresenta uma capacidade de resolução que se 

estende ao conceito de ponto, tendo assim uma importância determinante na modelação de um 

escoamento, possibilitando o acesso a uma escala que o estudo integral não abrange (Oliveira e 

Lopes, 2006).  

O comportamento de um fluido pode ser descrito recorrendo às equações fundamentais da dinâmica 

de fluidos na sua forma diferencial. Neste capítulo são apresentadas estas equações na sua forma 

final e tecidas algumas breves considerações sobre as mesmas e sobre os significados físicos dos 

seus termos. O leitor pode, contudo, consultar um vasto conjunto de referências bibliográficas 

adequadas nas quais é aprofundada a teoria por detrás destes fenómenos tais como Versteeg & 

Malalasekera (1995), Oliveira e Lopes (2006), Hirsch (2007), Anderson et al. (2009), Jiyuan et al. 

(2013). 

4.1.1. Equações da dinâmica de fluídos 

Os três princípios que funcionam como suporte aos modelos CFD e que caracterizam o movimento 

de um fluido são: o princípio da conservação da massa, o princípio da conservação da quantidade de 

movimento (Segunda lei de Newton) e o princípio da conservação da energia (Primeira lei da 

termodinâmica).  

Estes princípios podem ser traduzidos por equações diferenciais que expressam relações entre as 

variáveis do escoamento e a sua evolução no espaço e no tempo, complementadas por relações 

algébricas. As equações que expressam os dois primeiros princípios são apresentadas de seguida, 

importando referir que nas equações apresentadas, u, v e w são as componentes da velocidade 

segundo x, y e z, respetivamente,  é a massa volúmica, p é a pressão e μ é a viscosidade dinâmica. 

O terceiro princípio não é apresentado por estar fora do âmbito do caso de estudo. 

• Conservação da massa 

A equação da continuidade - equação (4.1) - representa a conservação da matéria no fluido por 

unidade de volume. A soma de todos os fluxos de massa a entrar e a sair por unidade de tempo deve 

ser igual à variação da massa devido à variação de massa volúmica por unidade de tempo. Esta 

condição deve ser verificada em todos os pontos do campo de escoamento. 
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−
𝜕

𝜕𝑡
=

𝜕(𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑤)

𝜕𝑧
 (4.1) 

Uma vez que o fluido em causa é incompressivel ( = constante) a anterior equação pode ser 

simplificada para a forma da    (4.2). 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0    (4.2) 

• Conservação da quantidade de movimento 

Este princípio é expresso através das equações de Navier-Stokes que podem ser derivadas tendo em 

consideração o equilíbrio dinâmico de um elemento de fluido. Estas equações traduzem, para a 

unidade de volume de um fluido que se desloca com o escoamento, a 2ª lei de Newton. Em concreto, 

analisam o balanço entre as forças a que a massa de fluido está sujeita e o produto dessa mesma 

massa pela correspondente aceleração (taxa de variação da quantidade de movimento). As forças a 

que o elemento de fluido está sujeito podem ser de massa ou de superfície. As primeiras atuam sobre 

a massa volúmica do elemento infinitesimal de fluido (e.g. força da gravidade). As segundas atuam na 

superfície do elemento infinitesimal de fluido (e.g. tensões normais e tangenciais).  

As equações de Navier-Stokes são apresentadas nas expressões 4.3 a 4.5, para o caso de um fluido 

incompressível e com viscosidade constante. 

  (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣
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𝜕𝑧
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  (
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
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𝜕𝑤

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝
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𝜕
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+

𝜕
2

𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕
2

𝑤

𝜕𝑧2
) + 𝐹𝑧 (4.5) 

Os termos do lado esquerdo dizem respeito aos termos inerciais e provém das variações da 

quantidade de movimento. Estes são balançados pelo gradiente de pressão, forças viscosas e forças 

de massa. O termo inercial dá uma medida da variação da velocidade com que um elemento de fluido 

se move no espaço. O termo ∂/∂t dá a variação da velocidade num dado ponto e é chamado derivada 

local. Os restantes três termos do termo inercial são agrupados em conjunto e conhecidos como os 

termos convectivos.  

4.1.2. Caracterização da turbulência 

Os escoamentos laminares podem ser completamente descritos pelas equações da continuidade e 

da conservação da quantidade de movimento. Caraterizam-se por serem ordenados e pelo facto de 



25 
 

os seus elementos apresentarem trajetórias que não se intersetam. Estes escoamentos podem sofrer 

pequenas perturbações devidas, por exemplo, à rugosidade das superfícies que estão em contacto 

com o fluido. Estas instabilidades conduzem à perda da estrutura laminar e ao aparecimento de 

turbilhões, entrando, então, o escoamento em regime turbulento, o qual carateriza a maioria dos 

escoamentos a que assistimos nos problemas de engenharia (Sayma, 2009; Tennekes et al., 1972).  

O escoamento torna-se turbulento quando as forças de inércia presentes ganham importância face às 

forças de viscosidade. O número de Reynolds (Re) - quociente entre estas forças - define, a partir de 

um certo valor, a passagem do regime laminar para turbulento. Este parâmetro do escoamento pode 

ser calculado através da expressão (4.6). 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑈𝐿

𝜇
 (4.6) 

em que U é a velocidade média do escoamento, L é o comprimento característico do escoamento, μ é 

a viscosidade dinâmica e  a massa volúmica do fluído.  

Para melhor se compreender a turbulência, apresentam-se de seguida as principais características de 

um escoamento turbulento. 

Quando analisada a variação de determinada variável de um escoamento turbulento, ao longo do 

tempo, é possível verificarem-se flutuações nos valores que essa toma em torno de um valor médio- 

Figura 4.1. Esta sua natureza irregular e aleatória obriga a que o seu tratamento analítico seja feito 

através de métodos estatísticos em vez de determinísticos, sendo comum recorrer-se a parâmetros 

tais como o valor médio, o desvio padrão ou os coeficientes de correlação espaciais ou temporais. 

Estes parâmetros permitem analisar a interação de efeitos ocorrendo em diferentes pontos do espaço 

e/ou instantes diferentes, a probabilidade de ocorrência de dado valor ou a distribuição espectral para 

identificação dos comprimentos de onda ou frequências dominantes (Brederode, 2014). 

 

Figura 4.1 - Flutuações turbulentas da velocidade em torno de um valor médio constante para um determinado 
ponto do espaço (Bakker, 2008) 

A velocidade 𝑣, num determinado instante - Figura 4.1 - varia em valor e direção num dado ponto do 

fluido e pode ser caracterizada pela soma de uma componente média, �̅�, e de uma componente 

flutuante, 𝑣′ - capítulo 3. O recurso a valores médios das variáveis do escoamento é bastante útil, não 

t 

𝑣 
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só em aplicações de engenharia como também em modelação numérica. A consideração destes 

permite a utilização de malhas de cálculo mais grosseiras, tornando as simulações CFD mais fáceis 

de concretizar (Sayma 2009; Bakker 2008). 

As flutuações turbulentas ocorrem tridimensionalmente, formando-se vórtices com diferentes 

comportamentos e dimensões, originando instantaneamente escoamentos com trajetórias circulares. 

Este campo cinemático tridimensional, caracterizado por gradientes de velocidade instantâneos 

elevados, resulta na transferência de energia cinética associada às flutuações de velocidade – 

energia cinética turbulenta. Esta transferência é no sentido dos turbilhões de grandes dimensões 

(grandes comprimentos de onda, baixas frequências) para turbilhões de cada vez menores 

dimensões (alta frequência) (Brederode, 2014; Jiyuan et al., 2013).  

A difusividade é a caraterística dos fenómenos turbulentos responsável pela rápida mistura e 

aumento das taxas de quantidade de movimento, transferência de calor e de massa, sendo assim 

promovida a uniformização da distribuição espacial da propriedade em causa.  

A turbulência necessita de constante fornecimento de energia para compensação das perdas 

viscosas, devidas ao trabalho de deformação realizado pelas forças viscosas. Estas levam ao 

aumento da energia interna do fluido, compensada pela diminuição da energia cinética turbulenta. Um 

escoamento turbulento é assim considerado dissipativo, sendo necessário o constante fornecimento 

de energia para que possa manter-se neste regime (Tennekes et al. 1972).  

 

4.1.3. Modelos de Turbulência 

Ao contrário dos escoamentos laminares, possíveis de descrever através das equações fundamentais 

da dinâmica de fluídos apresentadas anteriormente, os escoamentos turbulentos necessitam de 

relações complementares para serem calculados. 

Num escoamento turbulento, as componentes flutuantes das velocidades, v’, dão origem a tensões 

adicionais, usualmente denominadas tensões de Reynolds. Nestas condições a resolução das 

equações de Navier-Stokes torna-se inviável, obrigando a um elevado esforço computacional.  

Em grande parte das aplicações de engenharia verifica-se especial interesse nas propriedades 

médias do escoamento, não sendo necessário resolver com detalhe as flutuações instantâneas 

verificadas. Surgem assim as equações médias de Reynolds (RANS) que consistem nas equações 

de Navier-Stokes, incorporando os efeitos que os turbilhões existentes têm nos valores médios das 

variáveis do escoamento. 

A incorporação destes efeitos - tensões de Reynolds - nas equações iniciais faz com que surjam 

novas incógnitas, sendo assim necessárias equações adicionais para descrever o escoamento 
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turbulento. Estas relações complementares juntamente com as RANS constituem os modelos de 

turbulência. 

Os modelos de turbulência usualmente categorizam-se pelo número de equações adicionais que são 

necessárias resolver, para além das equações de conservação da massa, da quantidade de 

movimento e de energia, para resolver numericamente escoamentos turbulentos. Estes modelos 

podem ser de zero, de uma ou duas equações. No contexto da presente dissertação, aborda-se 

apenas o modelo de duas equações κ-ε RNG. Este modelo resolve as equações de transporte para 

as variáveis: 

(1) Energia cinética turbulenta, κ 

(2) Dissipação turbulenta, ε 

O modelo κ-ε RNG utiliza equações de resolução de κ e ε semelhantes às utilizadas pelo modelo κ-ε 

standard, do qual é derivado e relativamente ao qual sofreu algumas melhorias. Este modelo é 

baseado num método estatístico denominado “Renormalização de Grupo” e, ao passo que no modelo 

standard as constantes presentes nas equações são obtidas de forma empírica, no modelo RNG 

estas são derivadas explicitamente (Flow Science, 2015). Por norma o modelo RNG tem uma mais 

vasta aplicabilidade, quando comparado com o modelo standard. Este facto deve-se à introdução de 

algumas melhorias tais como a introdução de um termo adicional na equação ε que melhora a sua 

precisão para escoamentos com variações repentinas de tensão, a inclusão do efeito de turbilhão no 

modelo ou o facto de ter em conta os efeitos de viscosidade para números de Reynolds baixos - 

escoamentos de turbulência pouco intensa (Flow Science, 2015; Burnham et al., 2011). 

A versão do FLOW-3D deste modelo de turbulência é apresentada com maior detalhe em 4.2.5.  
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4.2. Modelação numérica de um escoamento 

A dinâmica de fluidos computacional (em inglês designada por Computational Fluid Dynamics -CFD) 

permite através de modelos numéricos, estudar e simular/modelar problemas complexos relacionados 

com o escoamento de fluidos.  

Devido aos grandes avanços tecnológicos, nomeadamente na área da computação, a modelação de 

fluidos por CFD é hoje largamente aplicada em várias áreas da engenharia e da física. Os algoritmos 

utilizados e a capacidade de processamento do hardware atual possibilitam uma fiabilidade bastante 

elevada nos resultados podendo, em certos casos, levar a uma redução dos custos de investigação 

de uma dada solução para um problema prático. 

A modelação numérica de escoamentos passa por uma série de interações de modo a assegurar 

uma correta modelação de cada caso de estudo. Todo este processo deve partir da criação de um 

modelo mais simples, evoluindo para um mais complexo, assegurando que as definições feitas ao 

nível da simulação vão de encontro àquilo que serão as condições físicas verificadas nos casos reais 

correspondentes.  

A abordagem feita através de um software CFD consiste em três fases principais: 

Pré-processamento, Solver e Pós-processamento, cada um destes com funções associadas - Figura 

4.2. 

 

Figura 4.2 -Três principais elementos de um software CFD e respetivos passos associados 

O pré-processamento consiste no input dos elementos necessários à definição do modelo em estudo 

e na conversão destes em informação passível de ser utilizada pelo solver no cálculo da solução.  

O solver é o elemento do software CFD responsável pelo cálculo da solução computacional através 

de um processo de duas fases. A primeira fase consiste na discretização das equações fundamentais 

da mecânica dos fluídos, sendo que esta pode ser efetuada através de diferentes métodos. O método 
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utilizado pelo FLOW-3D® é o método dos volumes finitos e é apresentado no subcapítulo 4.2.4. A 

segunda fase consiste na resolução do sistema de equações obtidas na fase anterior da qual resulta 

a solução computacional. Existem em paralelo métodos que permitem a monitorização da 

convergência da simulação através da interface gráfica (GUI – graphical user interface) dos softwares 

comerciais.  

O pós-processador possibilita a visualização dos resultados após a obtenção da solução final. Estes 

resultados podem ser verificados de diversas formas, sendo este um elemento cada vez mais 

desenvolvido nos softwares CFD. As possibilidades de análise dos resultados fornecidas nestes 

softwares ou em softwares próprios, desenvolvidos apenas com este fim, permitem ao utilizador um 

melhor entendimento e análise dos resultados. 

No presente trabalho foi utilizado o software FLOW-3D®, desenvolvido pela FlowScience, Inc. Este 

software CFD distingue-se de outros pela sua capacidade de modelar, com grande precisão 

escoamentos em superfície livre a partir das várias opções físicas e numéricas que apresenta. As 

principais caraterísticas do FLOW-3D®, bem como as especificidades das etapas associadas a cada 

um dos três elementos apresentados acima são apresentadas ao longo deste capítulo. 

4.2.1. Geometria, malha de cálculo e método Favor 

A criação e definição de uma geometria que limite o domínio de cálculo do escoamento constituem a 

primeira fase de um modelo CFD. Depois de criada a geometria procede-se á definição de uma 

malha de cálculo na qual é resolvido o escoamento. No FLOW-3D® a geometria é incorporada na 

malha de cálculo durante a fase de pré-processamento através do método FAVORTM - Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Exemplo de etapas de pré-processamento de modelo numérico desenvolvido em Flow-3D®: a) 
geometria, b) malha de cálculo e c) aplicação do método FAVORTM (Burnham et al. 2011) 

 

Geometria 
____________________________________________________________________________ 

O FLOW-3D® organiza os elementos geométricos em dois tipos: os componentes e os 

subcomponentes. Os componentes agrupam os subcomponentes em grupos que partilham 

propriedades comuns, tais como porosidade ou rugosidade (sendo estas propriedades definidas para 

os componentes). Os subcomponentes, por sua vez, correspondem a objetos sólidos, orifícios ou 

b) a) c) 
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complementos que interagindo entre si formam geometrias complexas. A definição dos 

subcomponentes de uma geometria pode ser feita de três formas distintas. É possível criar e agregar 

peças com formas simples (Primitives), como por exemplo esferas, cilindros e cones; importar 

ficheiros com o formato .stl (stereolithography) produzidos por um software CAD; ou através da 

importação de ficheiros raster (raster format files - ESRI Grid ASCII files - *.ASC files) que são 

utilizados principalmente na definição de topografias (Flow Science, 2015). 

Malha de cálculo 
____________________________________________________________________________ 

A criação de uma malha de cálculo adequada é um dos processos mais relevantes em qualquer 

modelo CFD. Para resolver as equações correspondentes aos fenómenos físicos dos escoamentos é 

necessário definir-se uma malha de cálculo, a qual consiste numa subdivisão do domínio geométrico 

definido em subdomínios mais pequenos, correspondentes a células (Versteeg e Malalasekera, 

1995). 

O software FLOW-3D® disponibiliza uma malha de cálculo retangular e estruturada – structured - que 

pode ser definida em coordenadas cartesianas ou cilíndricas. 

As malhas estruturadas - Figura 4.4 (a), são compostas por um conjunto de linhas - uma para cada 

dimensão do espaço - em que cada nó da malha corresponde á intersecção de uma linha de cada 

dimensão. Nas malhas não estruturadas - Figura 4.4 (b), a distribuição dos nós pertencentes à malha 

é arbitrária, uma vez que estes não estão localizados em linhas definidas. Os nós da malha não 

estruturada podem estar unidos através de vários polímeros (2D) ou poliedros (3D) (Hirsch, 2007). 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 - Malha estruturada (a) e malha não estruturada (b) (Jiyuan et al. 2013) 

O FLOW-3D® permite utilizar diferentes tipos de malha: as malhas básicas (basic meshes), malhas 

multi-blocos (multi-block meshes), malhas adaptativas (conforming meshes), malhas de elementos 

finitos (finite element meshes) e malhas de dimensionalidade reduzida (shallow water meshes) (Flow 

Science, 2015). No âmbito do presente trabalho destacam-se, de seguida, as duas primeiras. 

A malha básica consiste num único bloco de células. Este bloco pode ser uniforme se as células 

estiverem igualmente espaçadas entre si ou não-uniforme se o espaçamento entre as células for 

variável. Isto pode dever-se à introdução de planos na malha (mesh planes) intermédios que impõem 
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que em determinado plano do espaço haja uma fronteira entre células, como é exemplificado na 

Figura 4.5. 

Quando existem geometrias mais complexas, pode ser necessário recorrer-se a uma malha multi-

bocos (multi-block), constituída por mais do que um bloco - Figura 4.6. Esta opção pode ser vantajosa 

quando é necessário refinar a malha em determinada zona de maior interesse para o estudo ou 

quando se pretende excluir zonas onde não é expectável que ocorra escoamento. 

Numa malha do tipo multi-blocos (multi-block) podem ser verificadas 3 situações: 

• Os blocos não se sobrepõem e apenas partilham uma fronteira - Linked Blocks. 

• Os blocos sobrepõem-se parcialmente - Partially overlapping blocks. 

• Um bloco encontra-se totalmente inserido noutro - Nested block. 

 

 

 

Figura 4.5 - Exemplo de malha não uniforme com 
introdução de mesh planes (Flow Science, 2015) 

Figura 4.6 - Exemplo de aplicação de malha 
multi-blocos (multi-block) com introdução de nested 

blocks (Flow Science 2018) 

 

Flow Science (2015) fornece algumas recomendações que devem ser tidas em consideração na 

geração da malha de cálculo, em particular quando se aplicam nested blocks, uma vez que nestes 

casos podem ocorrer erros de interpolação nas fronteiras entre blocos. Assim, deve-se sempre tentar 

minimizar o número de blocos, o que se reflete num menor número de fronteiras e consequentemente 

na diminuição de possíveis fontes de erros. Entre blocos adjacentes ou incorporados deve ser 

considerado um rácio de 2:1, sendo que as arestas das células grosseiras devem estar alinhadas 

com as arestas das células refinadas (Figura 4.7). Este alinhamento pode ser garantido através da 

introdução de planos na malha (mesh planes) nas fronteiras entre blocos. 
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Figura 4.7 - Alinhamento entre células de diferentes dimensões, (a) incorreto e (b) correto (Burnham et al.,2011) 

O rácio entre as dimensões de células adjacentes (x:x, y:y ou z:z) e o rácio entre as dimensões de 

uma própria célula (x:y, y:z e x:z) devem ser o mais próximo de 1 possível e não exceder 1,25 e 3 

respectivamente. Estes rácios são denominados de maximum adjacent cell size ratio e maximum 

aspect ratio no FLOW-3D®. 

É importante ter em conta que, de um modo geral, a precisão da solução alcançada aumenta com o 

incremento do número de células. No entanto, a este aumento corresponde também um aumento no 

tempo e na memória computacional, que por vezes não se justifica. Uma das ferramentas que o 

FLOW-3D® disponibiliza para reduzir a utilização da memória computacional é a desativação de 

células através da criação de um componente de remoção de domínio (domain removing component). 

Estes componentes desativam áreas da malha computacional que em instante algum irão conter 

fluido durante a simulação. 

Deve ter-se em conta que a solução obtida é também influenciada por outros fatores apresentados 

posteriormente, tais como as opções numéricas e físicas tomadas. É boa prática proceder-se a uma 

análise de independência da malha, sendo que numa primeira abordagem se define uma malha mais 

grosseira, estudando-se posteriormente alternativas com malhas mais refinadas até que seja 

verificada a convergência dos resultados. Ou seja, que a variação dos resultados entre simulações 

seja insignificante comparativamente com o aumento do tempo de cálculo e da própria capacidade 

computacional exigida (Jiyuan et al. 2013). 

Método FAVORTM 
____________________________________________________________________________ 

Como foi mencionado anteriormente, o método FAVORTM, acrónimo para Fractional Area-Volume 

Obstacle Representation, incorpora a geometria dentro da malha de cálculo retangular. Este é um 

método utilizado apenas no software FLOW-3D® que é executado durante a fase de pré-

processamento, permitindo avaliar a precisão da malha de cálculo em definir a geometria do modelo. 

Desta forma, torna-se possível efetuar alterações na malha de cálculo previamente a ser iniciada a 

fase de Solver (Flow Science, 2015). 

O método FAVORTM surgiu com a necessidade de facilitar o processo de geração de malhas de 

cálculo para geometrias mais complexas. Neste tipo de geometrias seria usual utilizar-se uma malha 

que se ajusta às superfícies sólidas, denominada body-fitted grid, que para além de ser mais 

a) b) 
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trabalhosa apresenta também como desvantagens: 1) o facto de consistir numa malha não 

estruturada para a qual é mais difícil obter aproximações numéricas precisas e 2) de esta ter que ser 

alterada sempre que é necessário proceder a alterações na geometria.  

Para cada célula de cálculo, FAVORTM baseia-se na definição de frações de área ou volume das 

células para definir a localização e orientação de sólidos na malha de cálculo. Na Figura 4.8 é 

apresentado um exemplo da aplicação do método FAVORTM a uma geometria, sendo possível 

distinguirem-se 3 situações. Se os quatro nós da célula estiverem totalmente incorporados no sólido, 

então a totalidade da célula é definida como fazendo parte da geometria. De forma contrária, se todos 

os quatro nós não intersectam o sólido, a célula é definida como não fazendo parte da geometria. 

Finalmente, quando numa célula alguns dos nós estão contidos no sólido e outros não, é calculada 

computacionalmente qual a intersecção da geometria com as arestas da célula e posteriormente 

calculadas as frações de área resultante destas intersecções, assumindo-se aproximações lineares – 

linhas retas (2D) ou planos (3D) – entre duas intersecções. Esta aproximação pode introduzir alguns 

erros, tais como a perda de cantos que não sejam coincidentes com faces das células da malha de 

cálculo ou a transformação de superfície curvas em retas. Estes erros podem ser minimizados com o 

refinamento da malha (Flow Science, 2015; Burnham et al., 2011). 

 

Figura 4.8 - Renderização de uma geometria após aplicação do método FAVORTM (Flow Science, 2015) 

 

4.2.2. Condições de fronteira e condições iniciais  

As equações fundamentais da dinâmica de fluídos, pelas quais se regem os cálculos efetuados no 

FLOW-3D®, enquadram-se na categoria de problemas de valor inicial. Isto significa que no momento 

inicial do cálculo (t = 0s) devem ser conhecidas as soluções para as diferentes fronteiras do domínio 

de cálculo de forma a ser possível, a partir destas, calcular-se o desenvolvimento do escoamento ao 

longo do tempo (Flow Science, 2015). 

Torna-se assim um passo fundamental para a obtenção de uma solução computacional satisfatória, 

após a definição da geometria e da malha de cálculo do modelo a estudar, a adequada definição das 

condições de fronteira e iniciais. Estas devem ir, tanto quanto possível, ao encontro daquilo que seria 

expectável acontecer fisicamente num modelo/caso real correspondente ao modelo CFD que se 

pretende resolver. 



34 
 

Condições de fronteira 
____________________________________________________________________________ 

Estas condições são definidas para cada uma das 6 faces de cada bloco de malha existente no 

modelo, ou seja, duas fronteiras para cada uma das direções x, y e z. 

O FLOW-3D® disponibiliza dez opções diferentes de condições de fronteira, sendo estas 

Continuative, Grid overlay, Outflow, Periodic, Specified pressure, Specified velocity, Symmetry, 

Volume flow rate, Wall e Wave. Destas 10 opções, apresentam-se apenas descritas as três que foram 

utilizadas no presente estudo. 

• Specified pressure: é definida nessa fronteira uma determinada pressão. Caso seja também 

especificada a elevação do fluido, a pressão na fronteira segue uma distribuição hidrostática. 

Esta condição é particularmente vantajosa em casos em que o domínio computacional não 

abranja todo o domínio físico do escoamento. 

• Symmetry: esta condição pode ser definida em todas as faces da malha de cálculo em que 

não existam outras condições impostas (velocidade, pressão definida, etc.) – situação 

verificada, por exemplo, nas faces dos nested blocks. Ao aplicar-se esta condição numa 

determinada face da malha de cálculo, as mesmas condições do escoamento são previstas 

nas regiões interior e exterior a essa face.  

• Wall: a definição deste tipo de condição de fronteira define que nessa superfície não ocorre 

passagem de fluido e que é aplicada a condição de não escorregamento (no-slip), ou seja, 

que a velocidade tangencial do fluido na fronteira com a parede seja nula. 

Condições inicias 
____________________________________________________________________________ 

A escolha adequada de condições iniciais é crucial ao processo iterativo: 

• Se as condições iniciais são próximas da solução final (regime permanente), mais 

rapidamente o processo iterativo vai convergir e os resultados são obtidos num tempo 

computacional mais reduzido; 

• Se estas pouco se aproximarem à realidade, os cálculos irão exigir um maior esforço 

computacional até ser atingida a convergência do processo (Jiyuan et al., 2013). 

O FLOW-3D® permite definir condições iniciais tais como regiões de temperatura, regiões de fluido ou 

condições globais através da definição de parâmetros como a elevação inicial da superfície livre, 

pressão hidrostática inicial ou velocidade do fluido. 
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4.2.3. Método Volume of Fluid 

A modelação da superfície livre do escoamento é efetuada, no FLOW-3D®, através do método 

Volume of Fluid (VOF). Esta abordagem apresenta a vantagem de reduzir o esforço computacional, 

uma vez que possibilita que não sejam calculadas variáveis em regiões em que não ocorre 

escoamento, permitindo tempos de simulação mais reduzidos.  

De uma forma geral, o método VOF é constituído por três componentes principais:  

• Definição de uma função de volume de fluido, F (x, y, z, t); 

• Método de resolução da equação de transporte da função F; 

• Aplicação de adequadas condições de fronteira entre os fluidos. 

A função F quantifica o fluido em cada célula da malha de cálculo, sendo que para uma célula que 

está totalmente preenchida com fluido F toma o valor de 1 e para uma célula correspondente a uma 

zona sem fluido - região preenchida por ar - toma o valor de 0. Nas células que apresentam um valor 

de F entre 0 e 1 situa-se a superfície livre - Figura 4.9. O FLOW-3D® apresenta vários métodos de 

resolução da equação de transporte da função F, sendo aconselhada a opção automática, na qual o 

programa seleciona qual o método mais adequado consoante o caso em análise (Flow Science, 

2015; Meireles, 2011). 

 

Figura 4.9 - Exemplo de valores da função F numa situação de superfície livre, (a) F = 0; (b) 0 < F < 1; (c) F = 1,0 
(Burnham et al., 2011) 

4.2.4. Método dos volumes finitos 

O FLOW-3D® usa o método dos volumes finitos para discretizar as equações fundamentais da 

dinâmica dos fluidos. De uma forma geral, este método assenta nos seguintes princípios (Hirsch, 

2007): 

• Subdivisão do domínio de cálculo em volumes de controlo - malha de células hexaédricas; 

• Integração das equações para cada um dos volumes de controlo; 

• Discretização da forma integral das leis de conservação (massa, energia e quantidade de 

movimento) para sistemas de equações algébricas; 

• Resolução das equações algébricas iterativamente.  

As variáveis calculadas são consideradas no centroide de cada célula, à exceção da velocidade que 

é calculada na face da célula - Figura 4.10. 

Este método é vantajoso pois uma vez que a discretização ocorre a partir das equações na forma 

integral, é garantida a conservação das quantidades acima referidas. Pode também ser aplicado a 

a) 

b) 

c) 
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qualquer tipo de malha, sem comprometer desta forma o processo iterativo e adaptando-se a 

geometrias mais complexas (Jiyuan et al., 2013). 

 

Figura 4.10 - Representação de uma célula de cálculo e das respetivas variáveis (Flow Science, 2010) 

 

4.2.5. Modelos de turbulência 

O FLOW-3D® disponibiliza seis modelos de turbulência: 

• Modelo de comprimento de mistura líquida de Prandtl; 

• Modelo de uma equação; 

• Modelo κ-ε standard; 

• Modelo κ-ε RNG; 

• Modelo κ-ω; 

• Modelo LES. 

No presente texto só o modelo κ-ε RNG é descrito em detalhe, uma vez que foi o utilizado nas 

simulações efetuadas. Este modelo consiste numa versão melhorada do modelo κ-ε standard, sendo 

apontado por Flow Science (2015) como mais robusto (mais preciso e fiável) que este e aplicável a 

uma alargada variedade de escoamentos.  

A formulação do modelo de turbulência κ-ε RNG feita em FLOW-3D® tem em conta a influência do 

método FAVORTM através da introdução de parâmetros próprios para esse efeito (Flow Science, 

2015). Este modelo baseia-se na hipótese da viscosidade turbulenta e resolve as equações de 

transporte da energia cinética turbulenta kt, e da dissipação turbulenta 𝜀𝑇 - equações (4.7) e (4.8) 

respetivamente. 
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em que PT corresponde à produção de energia cinética turbulenta devida a tensões de corte e GT à 

produção de energia cinética turbulenta devido a efeitos de flutuabilidade (buoyancy). Este último só 

ocorre se o escoamento em estudo apresentar massa volúmica não uniforme. Os termos Diffk e Diffε 

correspondem, respetivamente à difusão de k e de ε. As variáveis VF, Ax, Ay e Az são funções do 

método FAVORTM e os parâmetros CDIS1 e CDIS3 são parâmetros adimensionais ajustáveis pelo 

utilizador e que tomam, por omissão, os valores 1,42 e 0,20. O parâmetro CDIS2 é calculado 

computacionalmente em função de 𝑘𝑇 e de PT. As equações referentes ao cálculo dos termos GT, PT, 

Diffk e Diffε, apresentados acima, não são apresentadas nesta dissertação e podem ser consultadas 

pelo leitor em Flow Science (2015). 

Para todos os modelos de turbulência de FLOW-3D®, a viscosidade cinemática turbulenta é calculada 

a partir da expressão (Flow Science, 2015): 

𝜈𝑇 = 𝐶𝑁𝑈
𝑘𝑇

2

𝜀𝑇

 (4.9) 

Em que CNU é um parâmetro que para o modelo κ-ε RNG tem pré-definido, o valor de 0,085. 

Nos modelos de turbulência de duas equações, κ-ε standard e κ-ε RNG, ocorre a necessidade de 

limitar o valor mínimo que a dissipação turbulenta (εT) pode tomar, uma vez que a equação (4.2) pode 

conduzir a valores de 𝜀𝑇 muito próximos de zero e consequentemente a valores de 𝜈𝑇 - Equação 

(4.9) - demasiado elevados e sem significado físico. Assim Flow Science (2015) limita o valor mínimo 

da dissipação turbulenta  a – equação (4.10). 

𝜀𝑇,𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑁𝑈
3

4⁄
𝑘𝑇

3
2⁄

𝑇𝐿𝐸𝑁
 (4.10) 

em que TLEN (maximum turbulent length scale) corresponde ao valor limite máximo para o 

comprimento de turbulência, ou seja, um limite superior que evita instabilidade da simulação e 

resultados irreais. Para o caso dos modelos de turbulência usados serem os de duas equações, o 

parâmetro TLEN pode ser calculado dinamicamente ou definido pelo utilizador (Flow Science, 2015). 
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CAPÍTULO 5. | IMPLEMENTAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO 

MODELO NUMÉRICO 

5.1. Geometria e Malha de cálculo 

O modelo geométrico do canal em estudo apresenta-se na Figura 5.1. Este modelo foi criado em 

AutoCad e posteriormente importado para o FLOW-3D® no formato .stl. Optou-se por incluir no 

modelo numérico apenas a zona referente ao canal (sem o reservatório e a zona de restituição), visto 

ser esta a zona relevante a ser estudada tendo em conta o objetivo final da tese. Foram assim 

consideradas as condições de fronteira que permitem reproduzir da forma mais precisa as 

características hidráulicas do escoamento verificadas na instalação experimental (subcapítulo 5.2). 

 

Figura 5.1 - Geometria da instalação experimental 

Posteriormente à definição da geometria procedeu-se à criação da malha de cálculo. Inicialmente 

definiu-se uma malha uniforme em todo o canal, com células cúbicas com 2 cm de aresta. Ao aplicar-

se esta malha grosseira verificou-se, após a renderização efetuada pelo método FAVORTM (explicado 

em 4.2.1), que os defletores não se encontravam corretamente definidos, como se pode verificar na 

Figura 5.2. Optou-se então por inserir três nested blocks - conceito explicado em 4.2.1 - nas zonas 

dos defletores (Figura 5.3). Estes blocos de malha refinada são constituídos por células com arestas 

de 1 cm e permitem, por um lado obter uma correta definição geométrica dos defletores e, por outro, 

obter maior precisão no cálculo do escoamento na envolvente destes. 
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                      (a)                  (b) 

Figura 5.2 - Vista em planta de (a) incorreta renderização do defletor e. (b) geometria real do defletor, 
a verde, que deveria ser renderizada. 

Através da opção Simulation Pre-Check, foi possível avaliar previamente a qualidade da malha 

através dos rácios Maximum adjacent cell size e Maximum aspect, como referido em 4.2.1. Os 

valores obtidos foram muito próximos da unidade, como se verifica na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Rácios relacionados com a qualidade da malha de cálculo 

Maximum adjacente cell size Maximum aspect ratio 

Direção x 1,00000298 x-y 1,00002384 

Direção y 1,00002384 y-z 1,00002384 

Direção z 1,00000298 z-x 1,00000298 

Note-se que as células dos blocos refinados apresentam sempre metade da dimensão das células do 

bloco grosseiro, de modo a cumprir o rácio recomendado de 1:2, assegurando-se um correto 

alinhamento das células na transição entre os blocos. 

  

(a) (b) 

Figura 5.3 - (a) Bloco uniforme de malha de cálculo grosseira e (b) Introdução de nested blocks nas 
zonas dos abrigos de peixes 
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5.2. Condições de fronteira 

Na secção de montante e na secção de jusante, Ymin e Ymáx respetivamente, do bloco de malha 

grosseiro, definiram-se condições de fronteira de pressão (Specified pressure), nas quais foram 

especificadas, para cada caudal, as alturas de água medidas experimentalmente, como referido no 

capítulo 3. Definiram-se também três fronteiras sólidas (wall) correspondentes às paredes (Xmin e 

Xmáx) e fundo do canal (Zmin). Associada à região acima da superfície livre, considerou-se para Zmáx 

uma condição de pressão com fração de fluido igual a zero e de valor igual a 101325 Pa 

correspondente à pressão atmosférica.  

Relativamente aos blocos de malha refinados, também nestes se definem condições de fronteira 

entre eles e as regiões exteriores, correspondendo estas a condições de simetria (Symmetry), Wall e 

Specified pressure. A condição de simetria garante, como referido em 4.2.2 que as condições do 

escoamento sejam mantidas na transição entre o bloco grosseiro e o bloco refinado. Definiram-se 

assim condições de fronteira de simetria (symmetry) em Ymin e Ymáx dos nested blocks. As restantes 

fronteiras destes blocos são coincidentes com as fronteiras do bloco de malha grosseiro, pelo que se 

definiram as mesmas fronteiras que para este.  

5.3. Condições iniciais e finais 

Como condição de partida definiu-se um volume de água inicial ao longo de todo o canal, de forma a 

reduzir o tempo de cálculo para cada simulação. A cota Zmáx deste volume variou em função do 

caudal e das respetivas alturas de escoamento medidas. 

Uma vez que era pretendido o estudo dos parâmetros do escoamento para regime permanente, 

definiu-se como condição final da simulação, que esta tivesse uma duração de 100 segundos. O 

FLOW-3D® considera, por defeito, que o regime permanente é atingido quando o valor de 

determinadas variáveis (massa total, energia total, energia cinética média, energia cinética turbulenta 

média e dissipação média da energia cinética turbulenta) se torna praticamente constante, variando 

menos de 1% durante a simulação, sendo que é dado um alerta na interface gráfica do programa 

quando é verificada esta situação. Apresenta-se na Figura 5.4, como exemplo desta condição, a 

variação da energia cinética média do escoamento durante os 100 s de simulação para o caudal de 

22 l/s. Verifica-se que se atinge o regime permanente aproximadamente aos 47 s de simulação.  

Note-se que para todos os cenários estudados, foi garantida esta condição de regime permanente, 

sendo que o tempo de simulação de 100 s foi suficiente para que esse regime fosse atingido. 

O FLOW-3D® disponibiliza também a opção de terminar a simulação no instante em que o regime 

permanente é atingido. Optou-se, no entanto, por não ativar esta condição para que seja possível a 

verificação da evolução de determinados parâmetros entre o momento em que é atingido o regime 

permanente e os 100 s de simulação. 
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Figura 5.4 - Variação da energia cinética média do escoamento (J/Kg), para Q=22 l/s  

5.4. Modelos fisicos 

Os modelos físicos ativados foram: Gravity and non-inertial reference frame e Viscosity and 

turbulence.  

No modelo Gravity and non-inertial reference frame estabeleceu-se para o modelo numérico uma 

força representativa da gravidade segundo a coordenada z (direção vertical com sentido de cima para 

baixo). 

Em Viscosity and turbulence ativou-se o modelo de duas equações RNG k-ε com o cálculo 

automático do parâmetro TLEN (dinamically computed). Consultaram-se ainda diversos estudos 

efetuados com o Flow-3D nos quais estas duas opções foram utilizadas e validadas através de 

análises de sensibilidade e comparação com resultados experimentais (Silva, 2013; Lúcio, 2015; 

Pereira, 2016; Nunes, 2017). 

5.5. Opções numéricas 

No software FLOW-3D são disponibilizadas diferentes opções relativamente à forma como é 

localizada a superfície livre através do método VOF (volume of fluid) descrito anteriormente em 4.2.4. 

As opções disponíveis são: Automatic, Two fluids with sharp interface, One fluid free surface, Unsplit 

Lagrangian method e Split Lagrangian method.  

A opção Automatic é a definida por defeito e seleciona de forma automática qual dos restantes quatro 

métodos melhor se adapta ao caso em estudo. Esta opção já foi bastante testada por diversos 

autores, tendo apresentado valores razoáveis ao nível dos resultados obtidos e do tempo de 

processamento da simulação (Silva, 2013 Lúcio, 2015; Nunes, 2017). 

Flow Science (2015) refere que todos os métodos apresentam benefícios e desvantagens, mas que a 

opção Automatic apresenta resultados razoáveis para a maioria dos casos. Para certos cenários em 

que o escoamento se dá segundo a direção diagonal relativamente ao sistema de eixos cartesianos, 

com superfícies livres mais complexas, os métodos Unsplit Lagrangian e Split Lagrangian são os 

mais apropriados. 
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Pelas razões descritas acima, optou-se por adotar o método automático de cálculo da advecção da 

fração de fluido, que por sua vez selecionou a opção One fluid, free surface. 

Relativamente à forma como o modelo numérico realiza a iteração dos termos da equação de 

conservação da quantidade de movimento (momentum advection), o FLOW-3D apresenta três 

modelos possíveis: 

- Modelo de 1ª ordem de iteração da EQTM; 

- Modelo de 2ª ordem de iteração da EQTM; 

- Modelo de 2ª ordem de iteração da EQTM com preservação da monotonicidade. 

A escolha do modelo mais adequado recai usualmente entre o modelo de 1ª ordem, o qual é 

apontado como sendo o mais eficiente e computacionalmente estável (embora não seja apropriado 

para escoamentos complexos pois não permite simular escoamentos de 2ª ordem), e o modelo de 2ª 

ordem com preservação da monotonicidade (Flow Science, 2015). 

O modelo de 2ª ordem deverá ficar reservado para casos em que o recurso ao modelo de 1ª ordem 

exija uma discretização demasiado fina, com elevados tempos de computacão. Este é um método 

menos robusto e que por vezes não confere estabilidade a simulações em superfície livre.  

O modelo de 2ª ordem com preservação de monotonicidade é apontado como sendo praticamente 

tão robusto como o primeiro, caracterizando-se por um tempo de cálculo mais moroso relativamente 

ao de 1ª ordem, ainda que muitas vezes esta diferença seja insignificante. Apresenta uma precisão 

de 2ª ordem no espaço e no tempo, e de 1ª ordem no tempo. Flow Science (2015) indica ainda que 

este modelo consegue representar escoamentos de 2ª ordem, sendo sigificativamente mais rápido 

que o modelo de 2ª ordem. É o modelo mais indicado para escoamentos turbulentos complexos. 

A condição de preservação de monotonicidade garante que o valor da aproximação de segunda 

ordem para a primeira derivada de uma dada variável não exceda um valor minimo estimado pelo 

Solver. Se o valor dessa variável corresponder a um máximo ou minimo, o seu valor é atualizado para 

zero e é considerada uma aproximação através do valor de uma célula vizinha. 

Silva (2013) aferiu os efeitos de considerar o método de 2ª ordem com preservação da 

monotonicidade relativamente ao modelo de 1ª ordem concluindo que o primeiro traduzia resultados 

numéricos mais próximos dos resultados experimentais para o caso de estudo correspondente, com 

um aumento do tempo de cálculo pouco relevante. Tendo esta análise como base e o facto do 

presente caso de estudo se tratar de um escoamento com efeitos de 2ª ordem, foi considerado um 

modelo de 2ª ordem com preservação da monotonicidade nas simulações efetuadas. 
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5.6. Modelação de chapas porosas 

Após um primeiro conjunto de simulações, verificou-se que o valor de alguns parâmetros em estudo 

no modelo, não estabilizavam, oscilando dentro de um intervalo de valores considerável. Os gráficos 

da Figura 5.5 mostram a oscilação do caudal e da velocidade num ponto do canal ao longo do tempo, 

para um cenário de 50 l/s, nas condições descritas anteriormente. Verificou-se nesta fase inicial de 

simulações que as mesmas não atingiam o regime permanente aos 100 s de simulação, e não 

demonstravam tendência de evolução para o mesmo. 

  

         (a)           (b) 

Figura 5.5 - (a) Caudal em função do tempo e (b) Velocidade em função do tempo no ponto (x; y; z) = (0,35; 
3,2; 0,05) m; para cenário de 50 l/s sem baffles 

Para contornar esta instabilidade do escoamento, estudou-se a possibilidade de introdução de dois 

baffles, no modelo numérico, nas secções de fronteira do canal, a montante e a jusante. 

Os baffles são componentes do FLOW 3D que permitem descrever superfícies com caraterísticas 

porosas. Se definidos como flux surfaces, permitem o cálculo de variáveis como a pressão, caudal ou 

velocidade na secção onde estão posicionados. A introdução de baffles no modelo numérico passa 

pela definição de quatro parâmetros: posição, geometria, porosidade e respetivos coeficientes de 

perda de carga. 

A perda de carga que ocorre num baffle poroso corresponde a uma parábola, dependente da micro-

velocidade u, e é descrita pela expressão (5.1): 

 ∆𝑝 =   . (𝐾𝐵𝐴𝐹1 . 𝑢 + 0,5 𝐾𝐵𝐴𝐹2 . 𝑢 |𝑢|) (5.1) 

em que KBAF1 é um termo linear, KBAF2 é um termo quadrático e u é a velocidade microscópica 

através da superfície porosa que pode ser calculada pelo quociente entre a velocidade macroscópica 

e o índice de porosidade (𝑢𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑐 = 𝑢/𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦). A porosidade varia entre 0 para uma superfície 

completamente opaca, e 1 para uma superfície completamente aberta. 

Como foi referido no capítulo 3, na instalação experimental existiam duas chapas metálicas 

perfuradas nas secções de fronteira do canal, a montante e a jusante, tendo-se adotado a porosidade 

destas na caracterização numérica dos baffles. A porosidade das chapas é dada pelo quociente entre 

a área de vazios e a área total da chapa. Obteve-se a um valor de 0,41 de porosidade. 
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Figura 5.6 - Pormenor da chapa metálica perfurada instalada na instalação experimental 

A introdução dos baffles porosos no modelo numérico veio estabilizar a simulação a partir de um 

determinado instante, como se pode verificar nos gráficos da Figura 5.7, que representam o caudal e 

a velocidade do escoamento num determinado ponto, em função do tempo, para o cenário referido 

anteriormente. Nesta simulação o regime permanente foi atingido aos 37 s.  

  

Figura 5.7 - (a) Caudal em função do tempo e (b) Velocidade em função do tempo no ponto (x; y; z) = (0,35; 3,24; 

0,05) m; para cenário de 50 l/s com introdução de baffles porosos 

No entanto, verificou-se graficamente que a definição de um valor de porosidade nos baffles, produzia 

um campo de velocidades irregular na superfície livre, junto ao baffle de montante para os caudais 

mais elevados, 22 e 50 l/s. Como se verifica na Figura 5.8, para um cenário de 22 l/s, existe na 

superfície livre do troço inicial do canal alguma assimetria na distribuição de velocidades, que 

efetivamente não corresponde ao verificado experimentalmente. Nesta zona seria expectável uma 

distribuição de velocidades mais próxima da uniforme na zona mais afastada das paredes.  

 

Figura 5.8 - Distribuição de velocidades para um caudal de 22 l/s ao nível da superfície livre. Pormenor 

evidenciado a vermelho da incorreta definição das velocidades no troço de montante 
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Para mitigar esta descontinuidade na distribuição de velocidades do troço de montante do 

escoamento, estudou-se a introdução do coeficiente de perda de carga linear KBAF1 nas 

caraterísticas dos baffles.  

Para estimar um coeficiente de perda de carga KBAF1 que traduzisse o efeito das chapas metálicas 

perfuradas no escoamento, partiu-se das fórmulas relativas à perda de carga devida a uma 

singularidade - expressão (5.2) - e à perda de carga de Borda - expressão (5.3) - devida a um 

alargamento (Quintela 2009). A primeira depende da geometria da singularidade e da velocidade U 

correspondente à velocidade do escoamento na secção transversal A do canal (sem obstrução), e é 

função do coeficiente de perda de carga K. A segunda é obtida em função do quadrado da diferença 

entre a velocidade U’, correspondente à área perfurada da chapa A’ e a velocidade U. 

 ∆𝐻 = 𝐾
𝑈2

2𝑔
 (5.2) 

 ∆𝐻 =
(𝑈′ − 𝑈)2

2𝑔
 (5.3) 

Sendo a relação entre as duas velocidades dada por 𝑈′. 𝐴′ = 𝑈. 𝐴 ↔ 𝑈′ = 𝑈. 𝐴 𝐴′⁄ , em que o quociente 

𝐴 𝐴′⁄  corresponde ao inverso da porosidade determinada acima, e sabendo que estas perdas de 

carga serão equivalentes, foi possível obter o valor de K.  

 

Uma vez que o objetivo principal do estudo passa por caraterizar o escoamento nos abrigos de 

peixes e tendo-se verificado que a descontinuidade das velocidades na zona de montante pouco 

influenciava as caraterísticas do escoamento nas zonas de abrigos, não foi efetuada uma análise 

detalhada da influência das chapas no escoamento e das perdas de carga que estas introduzem. 

Concluiu-se, no entanto, que a correta definição do coeficiente de perda de carga nos baffles no 

FLOW-3D solucionava esta situação, homogeneizando o campo de velocidades, como se pode ver 

na Figura 5.9. Note-se que a existência das chapas metálicas no canal só se verifica por motivos 

práticos relacionados com os ensaios biológicos decorridos em paralelo, como já foi mencionado no 

capítulo 3. 

 

 

Figura 5.9 - Distribuição de velocidades no canal para um caudal de 22 l/s. Vista em planta. Modelo com 

incorporação de coeficiente de perda de carga linear na definição dos baffles porosos 
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5.7. Análise de resultados 

No presente subcapítulo são apresentados os resultados obtidos no estudo realizado. Em 5.7.1. são 

apresentados os resultados obtidos decorrentes do trabalho experimental descrito no capítulo 3 e em 

5.7.2. é feita a comparação entre estes e os resultados obtidos através do modelo numérico 

desenvolvido em FLOW 3D descrito ao longo do presente capítulo. A análise de resultados foi 

efetuada para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, em termos de velocidades e energia cinética turbulenta. 

Finalmente, em 5.7.3 tecem-se as considerações finais sobre os resultados obtidos. 

5.7.1. Instalação experimental 

5.7.1.1. Alturas de escoamento 

Dada a oscilação da superfície livre e a perturbação introduzida pelas chapas metálicas já referidas 

nos capítulos 3.3 e 5.6, foram obtidos, para os três caudais, os intervalos de valores de alturas de 

escoamento nas secções de fronteira de montante e de jusante do canal apresentados na Tabela 5.2. 

O valor médio deste intervalo de valores foi o ponto de partida para a definição de corretas condições 

de fronteira no modelo numérico, tendo sido feitos os ajustes necessários na perda de carga referida 

no capítulo 5.6 e nas alturas de escoamento de modo a obter valores o mais próximo possível do 

caudal ensaiado. 

Tabela 5.2 - Alturas de escoamento nas secções de fronteira de montante e jusante do canal obtidas a partir dos 
ensaios experimentais para os caudais de 7, 22 e 50 l/s 

Caudal (l/s) 7,0 22,0 50,0 

hmontante* (cm) 11,8 – 12,2 15,6 - 16,1 22,5 – 24,5 

hjusante* (cm) 13,5 – 13,8 17,9 – 18,0 23,5 – 24,8  

*Tem em conta o facto de existir um desnível no canal de 2 cm correspondente a um pequeno degrau, como explicitado no capítulo 3. 
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5.7.1.2. Velocidades 

As medições de velocidades efetuadas com o ADV e descritas no capítulo 3 permitiram a obtenção 

dos três mapas de velocidades na Figura 5.10 para os caudais de 7, 22 e 50 l/s. A discussão, 

quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos consta da alínea 5.7.3, após apresentação dos 

correspondentes resultados numéricos obtidos. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 5.10 - Mapas de distribuição de velocidades no canal para caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. Perfil 
longitudinal z = 0,05m. 

5.7.1.3. Energia cinética Turbulenta 

Tal como referido previamente no capítulo 3, foi possível a partir dos valores de velocidades 

instantâneas obtidas com o ADV, calcular a energia cinética turbulenta, TKE, nos pontos de medição 

do canal. A partir desses valores obtiveram-se, tal como para a velocidade, os mapas de distribuição 

de TKE no canal. A discussão, quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos é feita 

posteriormente, no subcapítulo 5.7.3.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 5.11 - Mapas de distribuição de TKE no canal para (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. Perfil longitudinal z = 0,05m. 
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5.7.2. Modelo Numérico 

A avaliação dos resultados obtidos através do modelo numérico desenvolvido passou pela 

comparação destes com os resultados obtidos experimentalmente. Desta forma, neste subcapítulo 

são comparados resultados de caudais, velocidades e energias cinéticas para os três caudais em 

estudo. Esta comparação é efetuada em termos de perfis de velocidade e energia cinética turbulenta 

longitudinais e da avaliação do coeficiente de determinação, R2, entre resultados numéricos e 

experimentais. 

O coeficiente R2 é interpretado como a proporção da variância da variável dependente que é 

previsível, da variável independente. O coeficiente de determinação varia entre 0 e 1, sendo que 0 

indica que a variável dependente não pode ser prevista a partir da variável independente, ao passo 

que 1 indica que a primeira pode ser totalmente prevista a partir da segunda.  

 

 

5.7.2.1. Caudais 

Após registo das alturas de escoamento nas secções de fronteira do canal foi necessário proceder-se 

a um conjunto de simulações como forma de teste. Estas simulações pretendiam averiguar qual a 

correta perda de carga entre estas secções, de forma a obter-se o respetivo caudal pretendido. Esta 

necessidade foi justificada pelo facto de terem sido obtidos experimentalmente intervalos de valores 

para as alturas de escoamento, nas secções de fronteira, devido à oscilação da superfície livre 

mencionada no capítulo 3. Assim, foram utilizados os valores de altura de escoamento apresentados 

na Tabela 5.3 como hmontante e hjusante e obtidos os respetivos caudais, Qflow-3d. A variação da cota da 

superfície livre é dada por Δz. 

Tabela 5.3 - Condições de fronteira do modelo numérico - alturas de escoamento de montante e jusante - e 

caudais obtidos 

 hmontante* (cm) hjusante* (cm) Δz (cm) Qflow-3d (l/s) 

Simulação Qbase = 7l/s 12,2 13,8 0,4 6,96 

Simulação Qintermédio = 22 l/s 18,0 18,0 2,0 21,95 

Simulação Qpico = 50 l/s 25,5 22,1 5,4 48,56 

*Tem em conta o facto de existir um desnível no canal de 2 cm correspondente a um pequeno degrau, como explicitado no capítulo 3. 

Durante o trabalho experimental, verificaram-se ainda oscilações nos valores de caudal obtidos pelo 

caudalímetro, tendo-se considerado que, para o efeito pretendido as diferenças de valores entre os 

caudais ensaiados experimentalmente e os obtidos pelo modelo numérico são aceitáveis e as 

condições de fronteira definidas passíveis de serem utilizadas nas simulações a analisar.  
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5.7.2.2. Velocidade 

Caudal base 7 l/s 

Foram analisados cinco perfis longitudinais de velocidades correspondentes aos apresentados no 

capítulo 3, no subcapítulo referente à malha de medição que foi definida. As Figuras 5.12 a 5.16 

representam respetivamente os perfis para x = 6, 20, 35, 50 e 64 cm. A Figura 5.17 apresenta a 

relação entre os valores medidos e simulados, bem como o respetivo coeficiente de determinação 

obtido. 

  

Figura 5.12 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x=0,06 m e caudal 7 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.13 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,20 m e caudal 7l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.14 - Perfil longitudinal de velocidades, 
para x = 0,35 m e caudal 7 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.15 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,50 m e caudal 7 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.16 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,64 m e caudal 7l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.17 - Coeficiente de determinação R2 
entre as velocidade obtidas entre o modelo 

numérico e a instalação experimental para Q=7 l/s 
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Caudal intermédio 22 l/s 

Foram analisados cinco perfis longitudinais de velocidades correspondentes aos apresentados no 

capítulo 3, no subcapítulo referente à malha de medição definida. As Figuras 5.18 a 5.22 representam 

respetivamente os perfis para x = 6, 20, 35, 50 e 64 cm. A Figura 5.23 apresenta a relação entre os 

valores medidos e simulados, bem como o respetivo coeficiente de determinação obtido. 

  

Figura 5.18 - Perfil longitudinal de velocidades para 
x = 0,06 m e caudal 22 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.19 - Perfil longitudinal de velocidades para 
x = 0,20 m e caudal 22 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

  

Figura 5.20 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,35 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.21 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,50 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.22 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,64 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.23 - Coeficiente de determinação R2 
entre as velocidade obtidas entre o modelo 
numérico e a instalação experimental para 

Q=22 l/s 
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Caudal pico 50 l/s 

Mantendo a mesma metodologia também se analisaram cinco perfis longitudinais de velocidades 

correspondentes aos apresentados no capítulo 3, no subcapítulo referente à malha de medição 

definida. As Figuras 5.24 a 5.28 representam respetivamente os perfis para x = 6, 20, 35, 50 e 64 cm. 

A Figura 5.19 apresenta a relação entre os valores medidos e simulados, bem como o respetivo 

coeficiente de determinação obtido. 

  

Figura 5.24 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,06 m e caudal 50 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico. 

Figura 5.25 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,20 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.26 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,35 m e caudal 50 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.27 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,50 m e caudal 50 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.28 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,64 m e caudal 50 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.29 - Coeficiente de determinação R2 
entre as velocidade obtidas entre o modelo 

numérico a instalação experimental para Q=50 l/s 
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5.7.2.3. Energia cinética turbulenta 

Caudal base 7 l/s 

Foram analisados cinco perfis longitudinais de energia cinética turbulenta correspondentes aos 

apresentados no capítulo 3, no subcapítulo referente à malha de medição definida. As Figuras 5.30 a 

5.34 representam, respetivamente, os perfis para x = 6, 20, 35, 50 e 64 cm. A Figura 5.35 apresenta a 

relação entre os valores medidos e simulados, bem como o respetivo coeficiente de determinação 

obtido. 

  

Figura 5.30 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,06 m e caudal 7 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.31 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,20 m e caudal 7 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

  

Figura 5.32 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,35 m e caudal 7 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.33 - Perfil longitudinal de TKE para 
x =  0,50 m e caudal 7 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.34 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,64 m e caudal 7 l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.35 - Coeficiente de determinação R2 
entre a TKE obtida entre o modelo numérico e a 

instalação experimental para Q=7 l/s 
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Caudal intermédio 22 l/s 

Para o caudal 22 l/s, analisaram-se os cinco perfis longitudinais de energia cinética turbulenta 

correspondentes aos apresentados até agora. As Figuras 5.36 a 5.40 representam respetivamente os 

perfis para x = 6, 20, 35, 50 e 64 cm. A Figura 5.41 apresenta a relação entre os valores medidos e 

simulados, bem como o respetivo coeficiente de determinação obtido. 

  

Figura 5.36 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,06 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.37 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,20 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.38 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,35 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.39 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,50 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

  

Figura 5.40 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,64 m e caudal 22 l/s. Instalação 

experimental e modelo numérico 

Figura 5.41 - Coeficiente de determinação R2 
entre a TKE obtida entre o modelo numérico e a 

instalação experimental para Q=7 l/s 
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Caudal pico 50 l/s 

Seguindo a metodologia anterior, analisam-se aqui os perfis longitudinais de TKE para o caudal de 

pico 50 l/s. As Figuras 5.42 a 5.46 representam respetivamente os perfis para x igual a 6, 20, 35, 50 e 

64 cm. A Figura 5.47 apresenta a relação entre os valores medidos e simulados, bem como o 

respetivo coeficiente de determinação obtido. 

  

Figura 5.42 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,06 m e caudal 50l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.43 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,20 m e caudal 50l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

  

Figura 5.44 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,35 m e caudal 50l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.45 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,50 m e caudal 50l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

  

Figura 5.46 - Perfil longitudinal de TKE para 
x = 0,64 m e caudal 50l/s. Instalação experimental 

e modelo numérico 

Figura 5.47 - Coeficiente de determinação R2 
entre a TKE obtida entre o modelo numérico e a 

instalação experimental para Q=50 l/s 
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5.7.3. Considerações sobre os resultados obtidos 

Relativamente aos resultados obtidos para as velocidades verifica-se um coeficiente de 

determinação, R2, entre os valores obtidos experimental e numericamente, muito elevado e 

consistente para os três caudais - Tabela 5.4 - o que traduz uma boa aproximação dos resultados 

obtidos através do modelo numérico face aos resultados obtidos experimentalmente.  

Tabela 5.4 - Coeficientes de determinação provenientes da análise dos resultados de velocidades obtidos 
experimentalmente e numericamente para os caudais de 7, 20 e 50 l/s 

Caudal (l/s) 7,0 22,0 50,0 

Coef. de determinação R2 0,878 0,882 0,872 

Através da análise dos perfis longitudinais, constata-se que o perfil dos valores de velocidade é 

bastante idêntico em ambos os modelos. Para os perfis x = 0,06 m e x = 0,64 m, os mais próximos às 

paredes do canal, observa-se uma redução da velocidade para valores muito próximos de zero, como 

também tinha sido verificado experimentalmente. Estas zonas de velocidades quase nulas 

correspondem a zonas a jusante dos abrigos de peixes - Figura 5.48. Pelo contrário, no troço central 

do canal, x = 0,35 m, constata-se um aumento da velocidade a partir da secção transversal 

correspondente aos primeiros defletores no sentido do escoamento. Verificam-se neste perfil 

longitudinal os valores mais altos de velocidades ao longo de toda extensão do canal. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 5.48 - Mapas de distribuição de velocidades no canal para caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. 
Perfil longitudinal z = 0,05m. 

Note-se que para os caudais mais baixos, i.e. 7,0 e 22,0 l/s, o modelo numérico traduz de forma 

bastante exata o comportamento do escoamento no troço inicial (primeiras 4 secções medidas entre 

y = 0,22 m e y = 1,20 m), sendo para este troço quase constante o valor da velocidade. Para o caudal 

de 50,0 l/s, as velocidades neste troço não se apresentam tão similares entre o modelo numérico e a 

instalação experimental. Na instalação experimental, as velocidades sofrem desde o primeiro ponto 

de medição, ligeiros acréscimos, não sendo os perfis tão constantes. A elevada oscilação do 
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escoamento neste troço inicial para o caudal de 50 l/s já referida no capítulo 3 poderá explicar as 

diferenças verificadas entre os resultados experimentais e os obtidos pela modelação numérica. 

Relativamente aos resultados obtidos para a energia cinética turbulenta são significativas as 

diferenças entre os valores de energia cinética turbulenta obtidos na instalação experimental e no 

modelo numérico. Os valores de R2 são bastante mais reduzidos, como se sintetiza na Tabela 5.5, e 

decrescem com o aumento do caudal, sendo que para o caudal de 50 l/s o valor deste coeficiente é já 

bastante baixo, evidenciando um fraco ajuste dos resultados obtidos numérica e experimentalmente. 

Tabela 5.5 - Coeficientes de determinação provenientes da análise dos resultados de TKE obtidos experimental 

e numericamente para os caudais de 7, 20 e 50 l/s 

Caudal (l/s) 7,0 22,0 50,0 

Coef. de determinação R2 0,624 0,540 0,501 

 

Apesar do perfil longitudinal de TKE ser semelhante, existem troços do canal em que as diferenças 

são evidentes e muito significativas. Ao nível do modelo numérico obtiveram-se, para os três caudais, 

valores de TKE muito próximos de zero no troço inicial do canal - Figura 5.49. Tal facto está 

relacionado com a introdução dos baffles e com o efeito de uniformização do escoamento que estes 

provocam. Ainda que para o caudal de 7l/s os valores de TKE obtidos experimentalmente sejam 

muito reduzidos – inferiores a 4 cm2/s2 -, para os caudais de 22,0 e 50,0 l/s tal já não se verificou na 

instalação experimental, tendo-se chegado a registar, para os 50,0 l/s, valores da TKE entre 50 e 100 

cm2/s2, como se pode verificar nas respetivas figuras.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 5.49 - Mapas de distribuição de TKE no canal para caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. Perfil 
longitudinal z = 0,05m. 

Como pode se verificar em alguns casos, houve alguns pontos de medição que não foram utilizados 

por não se verificarem os parâmetros de qualidade definidos no capítulo 3, sendo que apenas uma 

malha de medições mais refinada tornaria mais precisa a distribuição de valores de TKE no canal.  

Importa referir que os resultados experimentais também estão sujeitos a erros e imprecisões, tais 

como os indicados em 3.4, que poderão contribuir para explicar algumas das diferenças verificadas 
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entre os valores medidos na instalação experimental e os valores obtidos através das simulações 

numéricas.  

A Tabela 5.6 sintetiza os resultados obtidos, comparando, para os três caudais, os parâmetros 

apresentados. 

 

Tabela 5.6 – Análise comparativa dos parâmetros de escoamento entre a instalação experimental e o modelo 
numérico para os caudais de 7, 22 e 50 l/s 

Caudal (l/s) 7,0 22,0 50,0 

Inst. Exp. (I) /Mod. Numérico (N) I N I N I N 

Velocidade máxima (cm/s) 18,2 18,9 41,0 42,7 71,6 71,9 

Velocidade mínima (cm/s) 0,6 0,1 0,9 0,3 1,7 0,9 

Velocidade média (cm/s) 9,8 9,2 21,3 20,2 34,3 34,5 

Desvio padrão da velocidade (cm/s) 5,5 5,4 12,5 12,0 20,6 30,4 

TKE máxima (cm2/s2) 14,8 12,8 72,9 57,2 219,5 181,4 

TKE mínima (cm2/s2) 0,5 0,0 3,9 0,0 11,3 0,0 

TKE média (cm2/s2) 3,2 3,0 18,9 15,3 75,8 44,7 

Desvio padrão da TKE (cm2/s2) 3,1 3,5 15,1 17,1 44,2 51,1 

Nº total de pontos - velocidade 103 103 103 

Nº total de pontos - TKE 103 89 99 

 

5.8. Estudo de convergência da malha 

A calibração do modelo numérico passou ainda pelo estudo da independência dos resultados em 

relação à dimensão das células da malha de cálculo. Esta análise foi realizada para o caudal de 22 l/s 

e teve em consideração uma redução de 50% na dimensão das células tanto dos blocos de malha 

grosseira como nos blocos de malha refinada, garantindo-se assim um alinhamento correto na 

transição entre blocos, como mencionado em 4.2.1. As caraterísticas das malhas utilizadas neste 

estudo são apresentadas na Tabela 5.7. A comparação dos resultados obtidos com as diferentes 

malhas foi feita em termos de caudal, velocidade e energia cinética turbulenta. 

Tabela 5.7 - Caraterísticas das malhas de cálculo utilizadas no modelo numérico desenvolvido 

Malha Nº de blocos 
Dimensões das 

células (m) 
Nº de células 

Malha 1 
1 grosseiro 2,0 cm 

2563547 
3 refinados 1,0 cm 

Malha 2 
1 grosseiro 1,0 cm 

8614012 
3 refinados 0,5 cm 
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5.8.1. Caudal 

O caudal obtido para a simulação com a malha refinada é bastante próximo do obtido com a malha 

grosseira anteriormente utilizada. Na Tabela 5.8 apresentam-se os valores do caudal obtido no 

regime permanente para ambas as malhas, tendo-se verificado que a diferença entre estes valores 

era inferior a 1%. A Figura 5.50 ilustra o andamento do caudal em função do tempo de simulação 

para as malhas estudadas. 

Tabela 5.8 - Caudal obtido para a malha 1 e a malha 2 

Malha Q (l/s) 

Malha 1 21,95 

Malha 2 21,86 

 

Figura 5.50 - Caudal obtido (l/s) para malha 1 e malha 2 
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5.8.2. Velocidades 

Neste subcapítulo comparam-se as velocidades obtidas na instalação experimental e com o modelo 

numérico, com e sem refinamento da malha de cálculo. Nas Figuras 5.51 a 5.55 são comparados os 

mesmos cinco perfis longitudinais já analisados na calibração do modelo numérico. A Figura 5.56 

relaciona as velocidades obtidas na instalação experimental e através do modelo numérico com 

refinamento da malha, através do coeficiente de determinação R2. 

  

Figura 5.51 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,06 m e caudal 22 l/s. Comparação de 

malha refinada e malha grosseira. 

Figura 5.52 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,20 m e caudal 22 l/s. Comparação de 

malha refinada e malha grosseira. 

  

Figura 5.53 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,35 m e caudal 22 l/s. Comparação de 

malha refinada e malha grosseira. 

Figura 5.54 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,50 m e caudal 22 l/s. Comparação de 

malha refinada e malha grosseira. 

  

Figura 5.55 - Perfil longitudinal de velocidades 
para x = 0,64 m e caudal 22 l/s. Comparação de 

malha refinada e malha grosseira. 

Figura 5.56 - Coeficiente de determinação R2 
entre a velocidade obtida na instalação 

experimental e no modelo numérico com malha 
refinada para o caudal de 22 l/s 
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5.8.3. Energia cinética turbulenta  

Para a energia cinética turbulenta foram comparados os mesmos cinco perfis longitudinais de modo a 

comparar os resultados obtidos para as TKE entre o a instalação experimental e o modelo numérico, 

com e sem refinamento da malha de cálculo. Os perfis obtidos são apresentados nas Figuras 5.57 a 

5.61. A Figura 5.62 relaciona os valores de TKE obtidos na instalação experimental e no modelo 

numérico com refinamento da malha, através do coeficiente de determinação R2. 

  
Figura 5.57 - Perfil longitudinal x = 0,06 m de TKE 
para caudal 22l/s. Comparação de malha refinada 

e malha grosseira. 

Figura 5.58 - Perfil longitudinal x = 0,20 m de TKE 
para caudal 22 l/s. Comparação de malha 

refinada e malha grosseira 

  
Figura 5.59 - Perfil longitudinal x = 0,35 m de TKE 
para caudal 22l/s. Comparação de malha refinada 

e malha grosseira. 

Figura 5.60 - Perfil longitudinal x = 0,50 m de TKE 
para caudal 22l/s. Comparação de malha refinada 

e malha grosseira. 

  
Figura 5.61 - Perfil longitudinal x = 0,64 m de TKE 
para caudal 22l/s. Comparação de malha refinada 

e malha grosseira. 

Figura 5.62 - Coeficiente de determinação R2 
entre a TKE obtida na instalação experimental e 
no modelo numérico com malha refinada para o 

caudal de 22 l/s. 
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5.8.4. Considerações sobre os resultados obtidos 

Como foi referido no capítulo 5.8.1, o refinamento da malha de cálculo não se refletiu em alterações 

ao nível do caudal calculado. Já no que se refere à velocidade e energia cinética turbulenta, os 

resultados obtidos com a malha refinada apresentam algumas diferenças relativamente aos obtidos 

com a malha mais grosseira.  

Numa primeira análise, verificaram-se quais os valores máximos, mínimos, médios e de 

desvio-padrão obtidos para a velocidade e TKE no canal com o refinamento da malha - Tabela 5.9. 

As diferenças entre estes valores e os obtidos pela malha 1 - Tabela 5.6 – são muito reduzidas, 

constatando-se que numa primeira apreciação global o refinamento da malha não conduz a 

alterações notáveis nos campos de velocidade e TKE no canal. 

Tabela 5.9 - Parâmetros do escoamento para caudal de 22 l/s e malha 2 

Caudal (l/s) 22 l/s 

Velocidade máxima (cm/s) 43.4 

Velocidade mínima (cm/s) 0.1 

Velocidade média (cm/s) 20.3 

Desvio padrão da velocidade (cm/s) 12.4 

TKE máxima (cm2/s2) 56.8 

TKE mínima (cm2/s2) 0.0 

TKE média (cm2/s2) 15.4 

Desvio padrão da TKE (cm2/s2) 17.1 

 

Através de uma análise mais pormenorizada aos perfis longitudinais de velocidades apresentados em 

5.8.2, constata-se que a distribuição de velocidades no troço inicial do canal é em tudo semelhante à 

distribuição verificada não só com a malha grosseira, mas também à medida na instalação 

experimental, apresentando a uniformidade esperada. As diferenças mais significativas são 

verificadas no troço correspondente a 200 ≤ y ≤ 300 cm. Foram calculadas as diferenças absolutas 

entre os valores obtidos para ambas as malhas e para o total dos pontos analisados, e verificou-se 

uma diferença média de 1,1 cm/s para as velocidades obtidas nas duas simulações. A máxima 

diferença verificada entre os dois modelos corresponde a 7,2 cm/s. 

A comparação da TKE obtida para ambas as malhas de cálculo mostra que para este parâmetro as 

diferenças são um pouco mais significativas. Essas diferenças ocorrem também no troço 

correspondente a 200 ≤ y ≤ 300 cm. Para a TKE verificou-se uma diferença média entre a malha 1 e 2 

de 2,9 cm2/s2 e uma diferença máxima de 19,5 cm2/s2. Este valor máximo ocorre também para a 

mesma secção transversal, onde se verificou a mesma diferença máxima para as velocidades, 

correspondendo ao perfil y igual a 280 cm. Esta secção transversal é caracterizada pela presença de 

duas esteiras formadas pelos primeiros defletores e por ser já muito próxima da entrada na zona do 

terceiro defletor. Ao serem analisados perfis longitudinais, nota-se que, nestas zonas de esteiras, o 

comportamento do escoamento varia acentuadamente num trecho de poucos centímetros, sendo que 
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o posicionamento exato em que a variação brusca se dá pode não ser definido corretamente no 

modelo numérico. Relativamente ao coeficiente de determinação R2, é possível constatar que para os 

resultados obtidos de velocidades com a malha refinada, este pouco variou. Ao passo que para o 

caso da TKE, houve um aumento deste coeficiente, notando-se que a definição da TKE apresenta 

alguma variabilidade com a malha de cálculo escolhida. 

A Tabela 5.10 sintetiza as diferenças verificas na velocidade e TKE obtidas com o refinamento da 

malha. 

Tabela 5.10 - Diferenças absolutas entre velocidade e TKE obtidas com a malha grosseira e a malha refinada. 

 Velocidade 

(cm/s) 

TKE 

(cm2/s2) 

Dif. máxima |Xref-Xgro| 7,2 19,5 

Dif. média entre malha 1 e malha 2 1,1 2,9 
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CAPÍTULO 6. | IMPLEMENTAÇÃO DE GEOMETRIAS 

ALTERNATIVAS 

6.1. Considerações iniciais 

Uma das vantagens da utilização de softwares de modelação numérica de escoamentos do ponto de 

vista da engenharia é o facto de estes possibilitarem o estudo de modelos geométricos alternativos, 

sem que haja a necessidade de que estes sejam criados fisicamente. Uma vez devidamente 

implementado e calibrado um modelo base, é possível estudarem-se as diferenças provocadas nos 

vários parâmetros do escoamento pela implementação de alterações geométricas nesse modelo, que 

de outra forma só poderiam ser obtidos através de medições experimentais.  

Neste sentido foram desenvolvidos três modelos alternativos com o objetivo de se compreenderem as 

diferentes distribuições de velocidades e energias cinéticas turbulentas no canal, com a introdução de 

diferentes configurações de abrigos piscícolas. Em 6.2 são apresentadas estas geometrias. As três 

geometrias foram também implementadas na instalação experimental, tendo em consideração o 

trabalho desenvolvido por Costa et al. 2016. São assim apresentadas as caraterísticas geométricas 

dos modelos desenvolvidos em planta, os modelos tridimensionais contruídos e as respetivas 

implementações na instalação experimental. 

Os modelos tridimensionais foram posteriormente importados para o FLOW-3D®, onde foram tidos em 

consideração os métodos e conclusões descritos no capítulo 5, quando efetuada a calibração do 

modelo numérico. Foram simulados, para as três configurações, os três caudais usados durante a 

calibração do modelo: o caudal base de 7 l/s, o caudal intermédio de 22 l/s e o caudal de pico 

correspondente a 50 l/s. Em 6.3 é feita a análise e comparação dos resultados obtidos em função das 

diferentes geometrias e caudais em estudo. 
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6.2. Geometrias alternativas em estudo 

6.2.1. Geometria G0  

A presente geometria consiste no canal sem obstáculos implementados (Figura 6.1). Esta geometria 

dá origem a um escoamento com um comportamento homogéneo, sem qualquer disponibilidade de 

abrigos para os peixes. Assim, pretende-se com este modelo, proceder-se à comparação dos 

parâmetros do escoamento na presença/ausência de abrigos, tomando-se esta geometria como 

referência às posteriores análises comparativas tanto hidráulicas como biológicas. 

 

Figura 6.1 - Instalação experimental com configuração sem obstáculos implementados segundo vista de 

montante. Geometria G0  

Este modelo foi reproduzido em AutoCAD (Figura 6.2 - planta 2D e Figura 6.3 - modelo 3D), tendo o 

modelo tridimensional posteriormente sido importado para o FLOW-3D®, onde foram considerados os 

métodos e conclusões descritos no capítulo 5. Foram simulados os três caudais em estudo - base, 

intermédio e de pico - e analisados os respetivos resultados. 

 
 

  

Figura 6.2 - Planta da Geometria G0 - Canal sem obstáculos. Modelo 2D criado em AutoCAD. Dimensões da 
configuração e referencial considerado 
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Figura 6.3 - Geometria alternativa G0 - Canal sem obstáculos. Modelo 3D criado em AutoCAD 

 

6.2.2. Geometria G1  

Por oposição à geometria utilizada no capítulo 5, na qual decorreram os primeiros ensaios 

experimentais de Costa et al. 2016 e para a qual foi desenvolvida a calibração do modelo numérico 

em Flow-3D®, a implementação da geometria G1 tem como objetivo avaliar o efeito de um 

escoamento menos heterogéneo no comportamento da espécie em estudo. 

A introdução dos defletores apenas num dos lados do canal - Figura 6.4, permite a criação de 

campos de velocidades mais uniformes, esperando-se do lado dos defletores velocidades mais 

baixas quando comparando com o lado oposto.  

 

Figura 6.4 - Instalação experimental com obstáculos implementados apenas de um dos lados do canal segundo 

vista de jusante. Geometria G1. 
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A Figura 6.5 mostra a planta e respetivas dimensões da presente configuração implementada na 

instalação experimental, na qual os defletores - Figura 6.6 - foram deixados com a mesma abertura 

da configuração estudada no capítulo 5. Também o posicionamento dos defletores foi feito nas 

mesmas secções – coordenadas y – que anteriormente.  

 
 

Figura 6.5 - Planta da Geometria G1 - Canal com três defletores instalados lateralmente. Modelo 2D criado em 
AutoCAD. Dimensões da configuração e referencial considerado. 

  

Figura 6.6 - Pormenor em planta dos defletores instalados na Geometria G1 

Para além da questão da uniformidade do escoamento, a escolha desta geometria prende-se também 

com questões relacionadas com as potenciais intervenções em cursos de água. Verifica-se ser de 

mais fácil execução, do ponto de vista construtivo, que este tipo de intervenções seja efetuada 

apenas numa das margens do rio, para além de que em certos casos, em que o acesso a ambas as 

margens não é de todo praticável, este tipo de intervenção é a única possível. 

Esta configuração foi reproduzida tridimensionalmente - Figura 6.7 - e posteriormente importada para 

o FLOW-3D®, tendo-se mais uma vez considerado os parâmetros e métodos definidos após o 

processo de calibração. 

 

Figura 6.7 - Geometria alternativa G1 – Canal com três defletores laterais. Modelo 3D criado em AutoCAD 
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6.2.3. Geometria G2 

A terceira geometria alternativa a ser desenvolvida e simulada, apresenta uma configuração bastante 

diferente das anteriores. Neste modelo - Figura 6.8, instalaram-se três obstáculos triangulares abertos 

na direção de jusante, colocados ao longo do canal - Figura 6.9Figura 6.9. Estes blocos foram 

construídos tendo por base os estudos de Heimerl et al. 2008 e de Santos et al. 2014 relativos a 

passagens de peixes, nos quais a dimensão dos blocos foi definida em função da morfologia e do 

estádio de desenvolvimento da espécie selecionada para os ensaios experimentais.  

  

Figura 6.8 - Pormenor do abrigo triangular aberto, 
referente à geometria G2, colocado no canal. 

Figura 6.9 - Instalação experimental com 
obstáculos triangulares abertos implementados 

segundo vista de montante. Geometria G2. 

Na Figura 6.10 é apresentada a planta do canal, traçada em AutoCAD, para a configuração descrita e 

respetivas dimensões. O pormenor dos blocos é apresentado na Figura 6.11. O comprimento da 

projeção transversal dos blocos é de 31 cm - 45% da secção transversal do canal. Os blocos 

triangulares apresentam um comprimento da projeção longitudinal de 16 cm e uma distância à parede 

do canal de 10 cm. 

 
 

Figura 6.10 - Planta da Geometria G2 - Canal com três blocos triangulares abertos instalados ao longo do canal 
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Figura 6.11 - Pormenor dos blocos triangulares abertos instalados na Geometria G2 

O modelo tridimensional desenvolvido em AutoCAD para esta configuração alternativa é apresentado 

na Figura 6.12. Seguindo os procedimentos descritos para as duas configurações apresentadas 

anteriormente, também ele foi importado para FLOW-3D®, e a partir do qual, tendo em conta as 

conclusões tiradas durante a calibração do modelo numérico, foram recolhidos resultados referentes 

a velocidades e energias cinéticas turbulentas para os três caudais em estudo.  

 

Figura 6.12 - Geometria alternativa 2 - Canal com três obstáculos abertos 
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6.3. Análise dos resultados obtidos 

As Figuras 6.13 (a), (b) e (c) representam a variação da velocidade do escoamento no canal na 

presença da geometria G0, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.13 - Geometria G0 - Velocidade do escoamento para os caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s.  

Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

A distribuição de velocidades no canal é visivelmente uniforme uma vez que o escoamento no canal 

ocorre sem a presença de obstáculos. As velocidades médias no canal foram de 10,0 cm/s, 21,5 cm/s 

e 38,1 cm/s para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. O desvio-padrão da velocidade no 

canal foi inferior ou igual a 1,1 cm/s nos três cenários analisados, confirmando a homogeneidade do 

escoamento. 

As Figuras 6.14 (a), (b) e (c) consistem na variação da TKE do escoamento no canal na presença da 

geometria G0, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

Da análise feita à TKE nas presentes condições, verifica-se para os três cenários simulados, este 

parâmetro apresenta valores muito reduzidos. A média da TKE foi calculada como 0,3 cm2/s2 para o 

caudal de 7 l/s; 0,9 cm2/s2 para o caudal intermédio de 22 l/s; e 1,0 cm2/s2 para o caudal de 50 l/s.  

Para os três caudais, a TKE é próxima de zero no troço inicial do canal. Para o caudal mais baixo, o 

seu valor pouco evolui ao longo do canal, ao passo que para o caudal de pico é visível um aumento 

gradual da TKE no sentido do escoamento. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.14 – Geometria G0 - TKE do escoamento para os caudais de (a) 7l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. 
Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

As Figuras 6.15 (a), (b) e (c) representam a variação da velocidade do escoamento no canal na 

presença da geometria G1, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.15 - Geometria G1 - Velocidade do escoamento para os caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s 
Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

A geometria G1, tal como a geometria estudada no capítulo 5, confere ao escoamento zonas de 

velocidade próximas de 0 cm/s a jusante dos defletores e zonas de esteira nas fronteiras destes, 

causando transversalmente mudanças bruscas no valor da velocidade. A velocidade média obtida 

com esta geometria é de 9,4 cm/s para o caudal de 7 l/s; 20,6 cm/s para o caudal de 22 l/s; e 33,4 

cm/s para o caudal de 50 l/s. A introdução desta geometria confere heterogeneidade ao escoamento, 

atingindo-se desvios-padrões na ordem de 5,5, 12,3 e 19,7 cm/s respetivamente para os três cenários 

estudados.  
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As Figuras 6.16 (a), (b) e (c) consistem na variação da TKE do escoamento no canal na presença da 

geometria G1, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

Também na TKE, se verificam as variações acima mencionadas; ao contrário do verificado na 

geometria G0. A distribuição da TKE passa por uma zona bastante uniforme e próxima de 0 cm2/s2 no 

troço inicial para os três cenários analisados, apresentando a jusante dos defletores valores mais 

elevados correspondentes a zonas de maior turbulência conferida ao escoamento pela presença dos 

defletores. O valor médio da TKE no escoamento para o caudal de 7 l/s é 1,9 cm2/s2; para o caudal 

de 22 l/s é 11,3 cm2/s2; e para o caudal de 50 l/s é 42,8 cm2/s2. Ao nível da variação da TKE ao longo 

do canal, verificam-se desvios-padrão de 2,9; 16,1 e 54,7 cm2/s2, respetivamente para os caudais de 

7, 22 e 50 l/s.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.16 - Geometria G1 - TKE do escoamento para os caudais de (a) 7l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s 

Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

As Figuras 6.17 (a), (b) e (c) representam a variação da velocidade do escoamento no canal 

considerando a geometria G2, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

Esta configuração de abrigos confere ao escoamento zonas de baixas velocidades a jusante destes, 

verificando-se que os valores mais altos de velocidades ocorrem nas zonas laterais adjacentes aos 

abrigos. 

O escoamento apresenta um comportamento bastante heterogéneo no que diz respeito à velocidade. 

São notáveis as variações bruscas deste parâmetro que ocorrem transversalmente no canal, 

verificando-se nas secções a jusante dos abrigos, variações de velocidade desde os 0,0 cm/s em 

alguns pontos até aos 53,0 cm/s noutros.  

A velocidade média obtida com esta configuração é 7,9; 17,8 e 30,3 cm/s e o corresponde 

desvio-padrão foi calculado como 4,1; 6,8 e 11,5 cm/s para os caudais de 7, 22 e 50 l/s 

respetivamente. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.17- Geometria G2 - Velocidade do escoamento para os caudais de (a) 7 l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s 
Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

As Figuras 6.18 (a), (b) e (c) representam a variação da TKE do escoamento no canal na presença da 

geometria G2, para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

Figura 6.18 - Geometria G2 - TKE do escoamento para os caudais de (a) 7l/s, (b) 22 l/s e (c) 50 l/s. 
Perfil longitudinal z = 0,05 m. 

No troço inicial do canal o escoamento desenvolve-se com pouca turbulência, ao passo que a jusante 

dos abrigos, desenvolvem-se as zonas mais turbulentas, verificando-se ainda que esta turbulência 

aumenta quanto mais a jusante se encontrar o abrigo. A TKE apresenta, para esta configuração, 

valores médios de 4,0; 13,6 e 31,8 cm2/s2 para os caudais de 7, 22 e 50 l/s respetivamente. 

O desvio-padrão da TKE foi calculado como 4,9; 15,4 e 34,2 cm2/s2 para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, 

respetivamente. 
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6.4. Considerações finais 

Nesta secção apresenta-se a Tabela 6.1 que sintetiza os parâmetros velocidade e TKE do 

escoamento para as quatro configurações estudadas na dissertação na presença dos caudais 7,22 e 

50 l/s. A geometria estudada no capítulo 5 e para a qual foi desenvolvido o modelo numérico, 

designa-se daqui em diante como G-calibração. 

Comparando as quatro geometrias estudadas consta-se que as geometrias G1 e G-calibração, muito 

semelhantes entre si são as que introduzem no escoamento as velocidades mais elevadas, em 

particular a geometria G-calibração que atinge os 71,9 cm/s. É também com estas geometrias que se 

verificam os valores mais elevados de desvio-padrão de velocidade, apresentando valores na ordem 

dos 30,4 cm/s para a geometria G-calibração. 

No que diz respeito à turbulência do escoamento, como se tinha analisado na geometria G0, 

produzindo um escoamento uniforme, apresenta valores de TKE quase nulos e constantes ao longo 

de todo o canal.  

As restantes geometrias conferem ao escoamento valores de TKE semelhantes entre si, sendo que é 

para a geometria G1 que se verifica o valor mais alto de 201,1 cm2/s2 para o caudal de 50 l/s. Para os 

caudais mais baixos, 7 e 22 l/s, verifica-se que a geometria G2 é a que produz valores mais elevados 

de TKE.  

No que diz respeito à variação da TKE no canal, o desvio-padrão deste parâmetro é mais elevado 

para as geometrias G1 e G-calibração com valores na ordem dos 50,0 cm2/s2 para o caudal máximo.  

Tabela 6.1 - Resumo da velocidade e TKE no canal para as configurações G0, G1, G2 e G-calibração 

 G0 G1 G2 G-calibração 

Caudal (l/s) 7,0 22,0 50,0 7,0 22,0 50,0 7,0 22,0 50,0 7,0 22,0 50,0 

Velocidade 

máxima (cm/s) 
10,5 22,4 39,5 16,8 37,9 66,7 15,6 29,1 47,3 18,9 42,7 71,9 

Velocidade 

mínima (cm/s) 
8,8 19,3 35,0 0,2 0,5 1,0 0,7 2,2 3,6 0,1 0,3 0,9 

Velocidade 

média (cm/s) 
10,0 21,5 38,1 9,4 20,4 33,2 7,9 17,8 30,3 9,2 20,2 34,5 

Desvio-padrão 

da velocidade 

(cm/s) 

0,4 0,7 1,1 5,7 12,3 19,9 4,1 6,8 11,5 5,4 12,0 30,4 

TKE máxima 

(cm2/s2) 
0,7 2,7 7,0 10,8 56,4 201,1 23,1 64,1 138,6 12,8 57,2 181,4 

TKE mínima 

(cm2/s2) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TKE média 

(cm2/s2) 
0,3 0,9 2,0 1,9 10,5 40,1 4,0 13,6 31,8 3,0 15,3 44,7 

Desvio-padrão 

da 

TKE (cm2/s2) 

0,2 0,9 2,3 2,9 15,3 53,4 4,9 15,4 34,2 3,5 17,1 51,1 
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CAPÍTULO 7. | CONCLUSÕES 

7.1. Conclusões 

O principal objetivo da presente dissertação consiste na modelação numérica do escoamento em 

abrigos de peixes, tendo por base a calibração e validação do modelo desenvolvido através de 

resultados obtidos em ensaios experimentais.  

Numa primeira etapa foram realizados ensaios num canal de secção retangular em superfície livre no 

Laboratório de Estruturas Hidráulicas e Ambiente do Instituto Superior Técnico. Definiu-se uma malha 

de medições e, com recurso a um ADV, mediram-se as velocidades instantâneas segundo as três 

dimensões nos pontos previamente definidos. Nas secções de fronteira de montante e jusante do 

canal foram medidas alturas de escoamento, com recurso a uma régua graduada. Foram estudados 

três cenários distintos, simulando-se as diferentes fases do fenómeno hydropeaking: caudal base de 

7l/s, caudal intermédio de 22 l/s e caudal de pico de 50 l/s. 

O modelo numérico desenvolvido no programa FLOW-3D® permitiu obter as distribuições de 

velocidade e energia cinética turbulenta no canal para os três cenários estudados. De uma forma 

geral, considera-se que o software FLOW-3D® simulou com bastante proximidade o comportamento 

do escoamento no canal na presença dos abrigos de peixes. 

As velocidades obtidas com o modelo numérico foram muito próximas das obtidas nos ensaios 

experimentais, sendo esta conclusão comum aos três cenários estudados. Obtiveram-se coeficientes 

de determinação, R2, de 0,878, 0,882 e 0,872 para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente.  

A velocidade no canal varia entre um mínimo próximo de 0 cm/s e um máximo obtido 

experimentalmente de 18,2, 41, 0 e 71,6 cm/s para os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente – 

Tabela 5.6. As velocidades mínimas ocorrem a jusante dos abrigos instalados, nos perfis longitudinais 

próximos das paredes do canal, ao passo que as velocidades máximas ocorreram entre as zonas de 

esteira criadas pelos defletores – Figura 5.47.  

Os valores máximos e médios de velocidade obtidos pelo FLOW-3D® são muito próximos dos obtidos 

experimentalmente, tendo, no máximo, sido verificadas diferenças de 4,1 % para a velocidade 

máxima (Q = 22 l/s) e de 6,1 % para a velocidade média (Q =7 l/s). 

No que diz respeito à TKE obtida através do FLOW-3D®, as diferenças encontradas relativamente aos 

valores medidos experimentalmente são mais significativas do que aquelas constatadas para as 

velocidades. Os coeficientes de determinação, R2, foram calculados como 0,624, 0,540 e 0,501 para 

os caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. Estes valores, para além de serem notoriamente 

inferiores aos obtidos na análise dos campos de velocidade são também bastante diferentes entre si, 

verificando-se algumas limitações na capacidade do modelo numérico em traduzir os valores de TKE 

obtidos experimentalmente. 
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De uma forma geral constatou-se que a TKE apresenta valores próximos de 0 cm2/s2 no troço inicial 

do canal e entre as zonas de esteira criadas pelos defletores, onde foram verificadas as velocidades 

mais elevadas, correspondendo estas a zonas de baixa turbulência. Os valores mais elevados de 

TKE foram medidos a jusante dos defletores, onde se verificaram durante os ensaios experimentais 

pequenas zonas de recirculação do escoamento. 

A TKE máxima no canal foi medida nos ensaios realizados como 14,8, 72,9 e 219,5 cm2/s2 para os 

caudais de 7, 22 e 50 l/s, respetivamente. Os valores máximos medidos experimentalmente foram 

superiores aos obtidos numericamente para os três caudais e a maior diferença percentual obtida foi 

de 21,5 % para o caudal de 22 l/s. 

Também os valores médios de TKE calculados para os valores medidos experimentalmente foram 

superiores aos calculados com os valores obtidos a partir do FLOW 3D®. Os valores experimentais 

resultaram em valores de TKE médios de 3,2, 18,9 e 75,8 cm2/s2. A maior diferença percentual foi de 

41,0 % para o caudal de 50 l/s.  

Da análise dos perfis longitudinais de TKE traçados (páginas 53 a 55) constata-se que para os três 

caudais simulados, o modelo numérico estima valores muito próximos de 0 cm2/s2 no troço inicial do 

canal. Experimentalmente, verificou-se que principalmente para o caudal de 50 l/s os valores medidos 

foram superiores a esse valor. Esta diferença pode ser justificada em parte pelo comportamento do 

escoamento para este caudal na instalação experimental, como referido no capítulo 3.  

Concluiu-se que os resultados obtidos de caudal, velocidade e TKE foram pouco sensíveis ao 

refinamento da malha e que a malha inicialmente utilizada de 2,0 cm nos blocos grosseiros e de 1,0 

cm nos blocos refinados foi suficiente para simular com a precisão desejada o escoamento no canal.  

Os aspetos apontados em 3.4 como dificuldades práticas verificadas durante os ensaios 

experimentais podem contribuir para erros e imprecisões nas medições efetuadas, sendo que as 

diferenças obtidas na comparação entre resultados obtidos numérica e experimentalmente podem em 

parte ser justificadas por aspetos como esses. 

A calibração do modelo numérico efetuada no capítulo 5 serviu de base ao estudo de três 

configurações alternativas para os abrigos de peixes. Destacam-se destas análises os seguintes 

aspetos:  

• Para a geometria G0, destaca-se a homogeneidade do escoamento com valores reduzidos 

de TKE para os três caudais de estudo. Também o desvio-padrão da velocidade é próximo de 

0 cm/s para esta geometria, evidenciando valores de velocidade semelhantes em todo o 

domínio do canal; 

• A geometria G1 confere uma distribuição qualitativa de velocidades e TKE muito semelhante 

à obtida com a geometria para a qual o modelo foi calibrado, com velocidades reduzidas a 

jusante dos abrigos e valores máximos de TKE a ocorrerem a jusantes destes também, em 

zonas de recirculação do escoamento. 
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• A geometria G2 confere às zonas a jusante dos abrigos uma distribuição de velocidade e TKE 

bastante variável, ao contrário das conferidas pelas geometrias G1 e G-calibração, com alta 

heterogeneidade na distribuição destes parâmetros nas áreas a jusante dos abrigos, desde 

os respetivos valores mínimos até aos valores máximos a serem atingidos no espaço de 

poucos centímetros.  

De uma forma geral, os resultados obtidos na presente dissertação comprovam a utilidade dos 

modelos CFD na prática da engenharia. Neste estudo em particular, o modelo permitiu caraterizar 

adequadamente o campo de velocidades ao longo do seu domínio. Em termos de distribuição de TKE 

no canal, o modelo desenvolvido apresentou algumas limitações, que podem ser aprofundadas em 

trabalhos futuros.  

Destaca-se principalmente a utilidade do FLOW-3D® no estudo de configurações alternativas. Após 

devidamente calibrado o modelo inicial, desenvolvido com base na instalação experimental e nos 

resultados aferidos dos ensaios realizados nesta, foi possível caraterizar o escoamento na presença 

de diferentes tipos de abrigos. Esta possibilidade permite uma redução de tempo e custos investidos 

em ensaios experimentais, para além de tornar possível a caraterização do escoamento em torno das 

singularidades geométricas, o que pode ser complexo em laboratório.  

O aumento da utilização de modelos CFD e da validação destes no âmbito da eco-hidráulica, em 

particular no que diz respeito a abrigos de peixes, aumenta a confiança adquirida na utilização 

destes, permitindo que a engenharia e a ecologia juntas desenvolvam sistemas eficientes de proteção 

das espécies face ao fenómeno do hydropeaking. 

7.2. Desenvolvimentos futuros 

Com o desenvolvimento do presente trabalho pretendeu aprofundar-se o conhecimento ainda limitado 

que existe sobre o recurso a abrigos de peixes como medida de mitigação do hydropeaking. A 

caracterização do escoamento efetuada com recurso a modelo CFD e as conclusões tiradas nesta 

dissertação são um primeiro passo no aprofundamento desta temática, sendo sugeridas as seguintes 

linhas orientadoras para trabalhos futuros: 

• Ao nível das simulações em FLOW-3D® efetuar análises de sensibilidade a parâmetros como 

a rugosidade das superfícies e o comprimento turbulento TLEN e analisar a influência destes 

nos resultados obtidos, especialmente em possíveis melhorias no desempenho do programa 

a reproduzir valores mais pertos dos obtidos experimentalmente; 

• Caracterização do escoamento em termos de parâmetros como a intensidade turbulenta, 

tensões de Reynolds e vorticidade, principalmente nas zonas envolventes aos abrigos de 

peixes; 

• Desenvolvimento de novas geometrias alternativas, em particular de geometrias cuja 

configuração varia transversalmente ao sentido do escoamento no canal e caraterização do 

escoamento ao nível das secções transversais; 
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• Comparação dos resultados de velocidade e TKE obtidos no canal com estudos de 

comportamento piscícola na instalação experimental em termos de taxas de presença nos 

abrigos, desempenho energético e preferências de habitat das respetivas espécies; 

  



78 
 

CAPÍTULO 8. BIBLIOGRAFIA 

Almeida, R., Boavida, I. & Pinheiro, A., 2014. Habitat numerical modelling to assess fish shelter 

design under hydropeaking conditions. Em River Flow 2014. pp. 2315–2320. 

Almeida, R.T., 2014. Estudo de abrigos para peixes a jusante de centrais hidroeléctricas. Modelação 

numérica. Dissertaçao de mestrado, IST, Lisboa. 

Anderson, J.D. et al., 2009. Computational Fluid Dynamics: An Introduction, 3.ª Ed., Springer 

André, M., Ramos, P. & Matos, J., 2004. Dissipação de energia em descarregadores de cheia em 

degraus. Aplicação a descarregadores com largura constante e com paredes convergentes. 7o 

Congresso da Água, p.10. 

APREN, 2017. APREN. Available at: http://apren.pt. 

Bakker, A., 2008. CFD - Lectures and Course Materials, Fluent Inc. IF. 

Baumann, P. & Klaus, I., 2003. Conséquences écologiques des éclusées, Berne, Suisse. 

Boavida, I. et al., 2015. Barbel habitat alterations due to hydropeaking. Journal of Hydro-environment 

Research, pp.1–11. 

Boavida, I., Santos, J.M. & Ferreira, M.T., 2013. Fish Habitat-Response to Hydropeaking. IAHR 

Congress. 

Brederode, V. de, 2014. Aerodinâmica Incompressível: Fundamentos, 1.ª Ed., IST Press. 

Bruder, A. et al., 2016. A conceptual framework for hydropeaking mitigation., Science of the total 

environment 568, 1204-1212. 

Burnham, J., PE & AP, L., 2011. Introduction to FLOW-3D for Hydraulics. 

Charmasson, J. & Zinke, P., 2011. Mitigation Measures Against Hydropeaking, Sintef, Trondheim, 

Noruega. 

Clarke, K.D. et al., 2008. Validation of the Flow Management Pathway : Effects of Altered Flow on Fish 

Habitat and Fishes Downstream from a Hydropower Dam, p.118. 

Costa, M.J., Boavida, I. & Pinheiro, A.N., 2016. Underlying mechanisms of movement patterns in 

cyprinids affected by hydropeaking. Em 11th ISE. Melbourne, Australia. 

Daraio, J.A. et al., 2010. A methodological framework for integrating computational fluid dynamics and 

ecological models applied to juvenile freshwater mussel dispersal in the Upper Mississippi River. 

Ecological Modelling, 221(2), pp.201–214. 

Flow Science, 2010. Flow-3D User's Manual, Version 10.0, New Mexico, EUA. 

Flow Science, I., 2015. FLOW-3D User's manual. Version 11.1. New Mexico, EUA. 



79 
 

Flow Science, I., 2018. FLOW-3D Website. Available at: www.flow3d.com. 

Goettel, M.T., Atkinson, J.F. & Bennett, S.J., 2015. Behavior of western blacknose dace in a 

turbulence modified flow field. Ecological engineering, 74, pp.230–240. 

Goring, D.G. & Nikora, V.I., 2002. Despiking Acoustic Doppler Velocimeter Data. Journal of Hydraulic 

Engineering, 128(1), pp.117–126. 

Harby, A. & Noack, M., 2013. Rapid Flow Fluctuations and Impacts on Fish and the Aquatic 

Ecosystem, Ecohydraulics - an integrated approach, chapter 19, pp.323-335. 

Hauer, C., Holzapfel, P. & Leitner, P., 2016. Longitudinal assessment of hydropeaking impacts on 

various scales for an improved process understanding and the design of mitigatioon measures. 

Science of the total environment. 

Heimerl, S., Krueger, Æ.F. & Wurster, H., 2008. Dimensioning of fish passage structures with 

perturbation boulders. Hydrobiologia, pp.197–204. 

Hirsch, C., 2007. Numerical Computation of Internal and External Flows. (Vol. 1). Elsevier. 

Hurther, D. & Lemmin, U., 2001. A correction method for turbulence measurements with a 3D acoustic 

doppler velocity profiler. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 18(3), pp.446–458. 

Jiyuan, T., Yeoh, G. & Liu, C., 2013. Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach. (1.ª Ed.). 

Elsevier. 

Jones, N.E., 2014. The dual nature of hydropeaking rivers: is ecopeaking possible? River research 

and applications, 22, pp.1085–1095. 

Liao, J.C., 2007. A review of fish swimming mechanics and behaviour in altered flows. Philosophical 

transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 362(1487), pp.1973–

1993. 

Lúcio, I., 2015. Modelação numérica do escoamento deslizante sobre turbilhões em descarregadores 

de cheias em degraus: aplicação a pequenas barragens de aterro. Dissertação de mestrado, 

IST, Lisboa. 

Meile, T., 2006. Hydropeaking on Watercourses. Eawag news, pp.28–29. 

Meireles, I.O.C., 2011. Hidráulica dos descarregadores em degraus: estudo experimental-numérico-

teórico. Tese de doutoramento, Universidade de Aveiro, Aveiro. 

Nortek AS, 2004. Vectrino Velocimeter - User's Guide 

Nunes, A.F.P., 2017. Modelação computacional do escoamento deslizante sobre turbilhões em 

descarregadores de cheias em degraus com paredes convergentes. Dissertação de mestrado, 

IST, Lisboa. 

Oliveira, L.A. & Lopes, A.G., 2006. Mecânica dos Fluidos, 4.ª Ed., Lidel. 



80 
 

Pereira, E.N. dos R., 2016. Modelação numérica 3D de escoamentos em superfície livre e 

emulsionamento de ar. Descarregador complementar de cheias da barragem de Salamonde. 

Tese de mestrado, IST, Lisboa. 

Person, E. et al., 2014. Mitigation measures for fish habitat improvement in Alpine rivers affected by 

hydropower operations, 599, pp.580–599. PhD dissertation, EPFL, Lausane. 

Person, É., 2013. Impact of hydropeaking on fish and their habitat. Communications du Laboratoire de 

Constructions Hydrauliques - 55, 5812(2013), p.139. 

Pisaturo, G.R. et al., 2017. The role of 3D-hydraulics in habitat modelling of hydropeaking events. 

Science of the Total Environment, 575, pp.219–230. 

Quaresma, A.L., Ferreira, R.M.L. & Pinheiro, A.N., 2017. Comparative analysis of particle image 

velocimetry and acoustic Doppler velocimetry in relation to a pool-type fishway flow. Journal of 

Hydraulic Research, 55(4), pp.582–591. 

Quintela, A. de C., 2009. Hidráulica, 11.a Ed., Fundação Calouste Gulbenkian. 

Ribi, J.-M. et al., 2010. Fish behaviour during hydropeaking in a channel equipped with a lateral 

shelter. 8th International Symposium on Ecohydraulics, pp.675–682. 

Ribi, J.M. et al., 2014. Attractiveness of a lateral shelter in a channel as a refuge for juvenile brown 

trout during hydropeaking. Aquatic Sciences. 

Santos, J.M. et al., 2014. Retro fitting pool-and-weir fishways to improve passage performance of 

benthic fishes : Effect of boulder density and fishway discharge. Ecological engineering. 73, 

pp.335–344. 

Sayma, N., 2009. Computational Fluid Dynamics, Bookboon, 1.ª Ed.. 

Schmutz, S. et al., 2014. Response of fish communities to hydrological and morphological alterations 

in hydropeaking rivers of austria. River research and applications. 

Scruton, D.A. et al., 2008. A synopsis of «hydropeaking» studies on the response of juvenile Atlantic 

salmon to experimental flow alteration. Hydrobiologia, 609(1), pp.263–275. 

Shen, Y. et al., 2010. Modeling Unsteady Flow Characteristics of Hydropeaking Operations and Their 

Implications on Fish Habitat. Journal of Hydraulics Engineering, pp.1053–1066. 

Shen, Y. & Diplas, P., 2008. Application of two-and three-dimensional computational fluid dynamics 

models to complex ecological stream flows. Journal of Hydrology, 348(1–2), pp.195–214. 

Silva, A.T. et al., 2012. Cyprinid swimming behaviour in response to turbulent flow. Ecological 

Engineering, 44, pp.314–328. 

Silva, A.T. et al., 2016. Effects of water velocity and turbulence on the behaviour of Iberian barbel 

(Luciobarbus bocagei, steindachner 1864) in an experimental pool-type fishway. River research 



81 
 

and applications, 22(March 2014), pp.1085–1095. 

Silva, M.R., 2013. Modelação numérica 3D de escoamentos em descarregadores de cheias com 

escoamento em superfície livre. Descarregador complementar de Salamonde.Tese de 

mestrado, IST, Lisboa. 

Smith, D.L. et al., 2006. Use of the average ad fluctuating velocity components for estimation of 

volitional rainbow trout density. Transactions of the American Fisheries Society, (134), pp.431–

441. 

Tennekes, H. et al., 1972. Turbulência em fluídos. Fundação Calouste Gulbenkien. 

Tonina, D. & Jorde, K., 2013. Hydraulic Modelling Approaches for Ecohydraulic Studies: 3D, 2D, 1D 

and Non-Numerical Models. Ecohydraulics - An Integrated Approach, Chapter 3, pp.31-74. 

Tonolla, D. & Bruder, A., 2017. Evaluation of mitigation measures to reduce hydropeaking impacts on 

river ecosystems - a case study from the Swiss Alps. Science of the total environment, (574), 

pp.594-604. 

Versteeg, H.K. & Malalasekera, W., 1995. An introduction to computational fluid dynamics, Longman 

Scientific Technical. 

Wahl, T.L., 2000. Analyzing ADV Data Using WinADV. Building Partnerships, (1), pp.1–10. 

Wahl, T.L., 2002. Discussions of «Despiking Acoustic Doppler Velocimeter Data» by Derek G. Goring 

and Vladimir I. Nikora. Journal of Hydraulic Engineering, 128(1), pp.117–126. 

Wilkes, M.A. et al., 2013. Incorporating Hydrodynamics into Ecohydraulics - The Role of Turbulence in 

the Swimming Performance and Habitat Selection of Steam-Dwelling Fish, Ecohydraulics - An 

Integrated Approach, chapter 2, pp.9-30. 

Young, P.S., Cech, J.J. & Thompson, L.C., 2011. Hydropower-related pulsed-flow impacts on stream 

fishes: A brief review, conceptual model, knowledge gaps, and research needs. Reviews in Fish 

Biology and Fisheries, 21(4), pp.713–731. 

 

 


