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Resumo - O ressalto hidráulico é amplamente utilizado como forma de dissipação de energia a
jusante de vertedouros. Conforme Teixeira (2003), o conhecimento dos valores de pressão média,
das flutuações de pressão e dos valores extremos, junto ao fundo de bacias de dissipação por
ressalto hidráulico, é de elevada importância para os projetistas que buscam um dimensionamento
eficiente e econômico. Este trabalho tem por objetivo apresentar sugestões de tempo de amostragem
e frequência de aquisição de dados mínimos, para determinação das pressões médias e extremas em
modelos físicos reduzidos de bacias de dissipação por ressalto hidráulico. Os dados avaliados foram
obtidos a partir de medições realizadas em três modelos físicos reduzidos parciais, nas escalas
geométricas 1:100, 1:50 e 1:32, e na UHE Porto Colômbia, pertencente a Furnas Centrais
Elétricas S.A. Para estudos de laboratório que visam à determinação do campo de pressões atuantes
em bacias de dissipação, recomenda-se que as amostras sejam coletadas com, no mínimo,
frequência de 50 Hz e duração de 10 minutos.
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Sampling time and frequency to study the pressure field acting in submerged
hydraulic jump stilling basins
Abstract - The hydraulic jump is widely used as a form of energy dissipation downstream of
spillways. According Teixeira (2003), knowledge of the mean pressure values, the pressure
fluctuations and extreme values on the bottom of hydraulic jump stilling basins, is of high
importance for an efficient and economical design. This article aims to present suggestions of
minimum sampling time and acquisition frequency to determine the mean and extreme pressures in
reduced physical models of hydraulic jump stilling basins. The data analyzed were obtained from
measurements carried out on three physical reduced partial models with geometric scales 1:100,
1:50 and 1:32, and HPP Porto Colombia, owned by Furnas S.A. On laboratory studies aimed to
determine the pressure field acting on stilling basins, it is recommended a minimum sampling
frequency of 50 Hz and sampling time of 10 minutes.
Keywords: hydraulic jump, sampling time, sampling frequency.
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INTRODUÇÃO
As obras hidráulicas estão sujeitas à ação de diversos mecanismos que podem colocá-las em
situação de risco. A sua segurança está associada ao conhecimento do comportamento das mesmas
frente às diferentes condições de escoamento às quais poderão estar sujeitas durante a sua operação.
Os modelos físicos reduzidos permitem que se estude a maior parte dos fenômenos
hidráulicos e que se verifique o desempenho das obras hidráulicas em sistemas reais. Entretanto,
devem ser levados em consideração os efeitos de escala e de laboratório que podem estar
envolvidos neste tipo de estudo.
O objetivo específico deste trabalho é de apresentar os parâmetros de aquisição de dados
mínimos (especificamente, tempo de amostragem e frequência), a serem utilizadas em modelos
físicos reduzidos, para avaliação do campo de pressões ao longo de bacias de dissipação por ressalto
hidráulico. Estes parâmetros foram obtidos a partir de medições efetuadas em modelos parciais (nas
escalas geométricas 1:100, 1:50 e 1:32), no período de 2004 a 2007, e da coleta de dados efetuada
na Usina Hidrelétrica (UHE) Porto Colômbia, pertencente a Furnas Centrais Elétricas S.A.
(FURNAS), no ano de 1996.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada neste trabalho, desenvolvida por Teixeira (2008), buscou avaliar as
dispersões dos valores das pressões (médias e extremas) com a variação de tempos de amostragem e
frequências de aquisição. O estudo baseou-se nas amostras de pressão “instantânea” obtidas na
bacia de dissipação por ressalto hidráulico da UHE Porto Colômbia (protótipo) e também nos
modelos físicos bidimensionais parciais (escalas geométricas 1:100, 1:50 e 1:32) montados no
Laboratório de Hidráulica Experimental de Furnas (LAHE).
UHE Porto Colômbia (protótipo)
De acordo com Ortiz et al. (1998), a UHE Porto Colômbia está situada no Rio Grande, na
divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Em 1996, através de uma iniciativa do LAHE, com
participação do Centro de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ (COPPE), da Comissão de
Hidráulica da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), da Fundação CentroTecnológico de Hidráulica (FCTH) e do Centro de Hidráulica Prof. Parigot de Souza (CEHPAR)
foram instalados 07 transdutores de pressão ao longo da bacia de dissipação da UHE Porto
Colômbia. A coleta de dados foi realizada para as vazões (Q) de 1000, 2000, 3000 e 4000 m³/s.
Conforme descrito por Teixeira (2008) e Teixeira et al. (2012), as amostras de pressão foram
coletadas com frequência de 100 Hz durante período variável entre 20 minutos e 45 minutos, nas 07
tomadas de pressão, sendo 3 na concordância do trecho curvo do vertedouro (dA, dB e dC), e 4 no
trecho plano da bacia (d1, d3, d5 e d7). A Figura 1 apresenta a posição dos transdutores no
protótipo. Neste trabalho verificou-se uma constância dos dados em todas as amostras,
independentemente do tempo de aquisição. Devido a isto, optou-se pela utilização dos valores
presentes nos 15 minutos centrais de cada uma das amostras de pressão.

Figura 1 – Posição dos transdutores de pressão na bacia de dissipação da UHE Porto Colômbia.
ICOLD/CBDB (2002).
As vazões contempladas neste trabalho foram de 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 m³/s. O número
de Froude na entrada do ressalto (Fr1) variou entre 5,23 e 9,35. As condições hidráulicas da
campanha de medições de pressão instantânea na UHE Porto Colômbia estão dispostas na Tabela 1.
A Figura 2a e a Figura 2b apresentam a formação do ressalto hidráulico para a vazão de 4000 m³/s
(Fr1 = 5,23) no protótipo e no modelo físico reduzido (na escala 1:32), respectivamente.
Tabela 1 - Condições hidráulicas da campanha de medições realizada na UHE Porto Colômbia.
Onde:
Q
q
Nm
Nj
Fr1
S
·
q = vazão específica;
(m3/s) (m2/s)
(m)
(m)
·
Nm = nível d’água de montante;
1000 7,41 9,35 465,79 443,81 2,58
·
Nj = nível d’água de jusante;
2000 14,82 7,01 465,77 444,32 1,86
·
S = corresponde ao grau de submergência proposto
3000 22,22 5,95 465,88 444,68 1,58
por Marques et al. (1999), razão entre a lâmina
4000 29,63 5,23 465,77 445,15 1,44
d’água a jusante do ressalto e a altura conjugada
lenta (Tw / h2).

a) UHE Porto Colômbia (protótipo)
b) Modelo 1:32
Figura 2 – Comparação visual do escoamento entre o protótipo da UHE Porto Colômbia e o
modelo físico reduzido na escala 1:32 (Q = 4.000 m³/s).
Modelos físicos reduzidos
Foram realizadas coletas de amostras de pressões em modelos físicos com 3 escalas
distintas: 1:100; 1:50 e 1:32. As tomadas de pressão aqui analisadas foram instaladas nas mesmas
posições correspondentes no protótipo (conforme apresentado anteriormente na Figura 1).

As amostras foram coletadas com frequência de 100 Hz e 500 Hz, durante períodos de
15 minutos. Os transdutores utilizados possuem faixa de trabalho de –0,5 a 1,0 m.c.a., com precisão
de 0,1 %, ou seja, ±0,0015 m (valor de modelo).
Na Tabela 2 estão apresentadas, de forma resumida, as principais características geométricas
do protótipo e dos modelos físicos reduzidos nas diferentes escalas.
Tabela 2 - Características geométricas do protótipo e dos modelos físicos reduzidos.
Modelos físicos reduzidos
Características geométricas
Protótipo
Escala 1:100 Escala 1:50
Escala 1:32
Altura da crista do vertedouro (m)
18,00
0,180
0,360
0,563
Número de vãos
09
09
1+2*0,93
1+2*1/2
Largura dos vãos (m)
15,00
0,150
0,3+2*0,28 0,47+2*0,23
Raio entre o trecho curvo e a bacia (m)
12,50
0,125
0,250
0,391
Largura da bacia (m)
163,00
1,630
1,000
1,150
Comprimento da bacia (m)
45,80
0,458
0,916
1,431
Altura do end-sill (m)
2,85
0,028
0,057
0,089
ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO PROTÓTIPO E NOS MODELOS FÍSICOS
As análises da frequência de aquisição e do tempo de amostragem de valores de pressão em
bacias de dissipação por ressalto hidráulico visaram determinar os mínimos valores que possam ser
utilizados sem que as características das amostras sejam alteradas havendo perda significativa de
informação. A seguir são apresentadas as premissas consideradas, que são válidas para os dados
obtidos em protótipo e nos modelos físicos reduzidos nas escalas 1:100, 1:50 e 1:32:
· foram determinadas a pressão média (Px) e os valores de pressão com diferentes probabilidades
de ocorrência de serem igualados ou superados (P0,1%, P1%, P5%, P10%, P90%, P95%, P99% e P99,9%);
· as tomadas analisadas foram a posição de máxima flutuação de pressão, posição equivalente ao
final do rolo e posição equivalente ao final do ressalto. Estes valores equivalem às posições
adimensionalizadas em torno da posição 2, 4 e 8*(Yl-Yr), respectivamente, conforme sugerido por
Marques, et al. (1999). As variáveis Yl e Yr correspondem às alturas conjugadas lenta e rápida.
· para efeito de comparação, foram consideradas as amostras com duração de 15 minutos e
frequência de aquisição de 100 Hz como valores de referência;
· como forma de verificar se os valores de pressão possuem diferença significativa em relação
aos valores correspondentes ao tempo de amostragem de 15 minutos e frequência de 100 Hz
(referência), conforme vislumbrado por Wiest (2008), foi determinada uma faixa correspondente à
dispersão natural dos dados, em função da escala da estrutura e da precisão (citada anteriormente)
dos transdutores de pressão;
· os tempos mínimos de amostragem foram sempre iguais ou superiores a 1 minuto. Para cada
situação foi selecionado sempre o maior dos tempos considerando as envoltórias superiores e
inferiores definidas pela dispersão natural dos dados.
As frequências de aquisição e tempos de amostragem analisadas neste trabalho estão
descritas na Tabela 3, apresentada a seguir.

Tabela 3 - Subdivisões de frequência de aquisição e dos tempos de amostragem.
Frequência de
Quantidade de amostras
Tempo da amostra (minutos)
aquisição (Hz)
(por frequência)
15
1
7,5
2
500, 100, 50 e 10
5
3
3
5
1
15
UHE Porto Colômbia (protótipo)
Na Tabela 4 são apresentados os valores da pressão média e das pressões extremas (em
metros de coluna de água) para a tomada d1 (próxima do ponto de máxima flutuação de pressão),
vazão de 4000 m³/s e considerando a amostra com duração de 15 minutos e frequência de aquisição
igual a 100 Hz. Essa condição de escoamento foi escolhida por representar a maior dispersão dos
resultados (situação mais desfavorável).
Tabela 4 - Valores de pressão, em metros de coluna de água, obtidos para a tomada d1, (posição
2,19*(Yl-Yr)), considerando amostra de 15 minutos e frequência de aquisição igual a 100 Hz
(protótipo, Q = 4000 m³/s).
Px
6,9 P5% 3,9 P95% 10,2
P0,1% 1,0 P10 4,5 P99% 11,8
P1% 2,6 P90% 9,4 P99,9% 13,5
Da Figura 3 à Figura 5 são apresentados, respectivamente, os valores da pressão média, da
pressão com 1 % e da pressão com 99 % de probabilidade de ocorrência para diferentes tempos de
amostragem. Nestas figuras são apresentadas as envoltórias superiores e inferiores que representam
a variabilidade dos dados frente à duração das amostras. Neste trabalho é considerada uma
dispersão aceitável (natural) como sendo a faixa de precisão dos transdutores de pressão
(considerando a faixa de operação dos equipamentos utilizados em cada uma das estruturas). No
caso do protótipo, a precisão (de fundo de escala) do equipamento de medição era de ±0,125 m.c.a.
Na Figura 3 nota-se que na Px qualquer dos tempos de aquisição representa, dentro da
dispersão natural, os valores de referência. Já para a P1% e P99% os tempos mínimos que reproduzem
os resultados dentro da dispersão aceitável correspondem a 6 e 8 minutos, respectivamente, como é
destacado pelas linhas na cor laranja (conforme Figura 4 e Figura 5).
A Tabela 5 apresenta os tempos mínimos de amostragem para os valores de pressão média e
de pressão com diferentes probabilidades de ocorrência considerando a frequência de aquisição de
100 Hz. Nota-se que os tempos de amostragem são maiores para as probabilidades extremas.
A Tabela 6 ilustra os tempos mínimos de amostragem variando a frequência de aquisição.
Observa-se que para as probabilidades menores, à medida que a frequência de aquisição diminui, o
tempo mínimo de aquisição aumenta; entretanto, para as probabilidades maiores, este fato já não
ocorre, os tempos de aquisição necessários são praticamente os mesmos. Para a pressão média não
existe alteração no tempo de aquisição em função da frequência.
Os mesmos procedimentos apresentados anteriormente foram aplicados para as demais
condições de escoamento (vazões) para o protótipo e modelos físicos nas diferentes escalas.
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Figura 3 - Valores da pressão média em função
do tempo de amostra (protótipo, tomada d1 posição 2,19*(Yl-Yr), Q = 4000 m³/s).

Figura 4 - Valores da pressão com 1 % de
probabilidade em função do tempo de amostra
(protótipo, tomada d1 - posição 2,19*(Yl-Yr),
Q=4000 m³/s).
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Figura 5 - Valores da pressão com 99 % de probabilidade em função do tempo de amostra
(protótipo, tomada d1 - posição 2,19*(Yl-Yr), Q = 4000 m³/s).
Tabela 5 - Tempos mínimos de amostragem (em minutos) para frequência de aquisição igual a
100 Hz (protótipo, tomada d1 - posição 2,19*(Yl-Yr),Q = 4000 m³/s).
Px
1,0 P5% 4,0 P95%
6,0
P0,1% 6,0 P10% 4,0 P99%
8,0
P1% 6,0 P90% 6,0 P99,9% 10,0
Tabela 6 - Frequência mínima de aquisição e tempo mínimo de amostragem para diferentes
probabilidades (protótipo, tomada d1 - posição 2,19*(Yl-Yr), Q = 4000 m³/s).
Tempos mínimos (minutos)
Freq.
(Hz) Px P0,1% P1% P99% P99,9%
100 1,0 6,0 6,0 8,0
10,0
50
1,0 8,0 6,0 8,0
10,0
10
1,0 11,0 8,0 9,0
10,0
Modelos físicos reduzidos
O procedimento utilizado na análise dos dados coletados na UHE Porto Colômbia foi
implantado nas amostras obtidas nos modelos físicos. A partir de uma análise global das amostras
obtidas nas estruturas montadas no laboratório pode-se concluir:

· foram analisadas amostras de dados coletadas com frequência de 500 Hz. Observou-se que os
resultados apresentam um comportamento idêntico aos obtidos a partir da frequência de 100 Hz.
· considerando a frequência de aquisição igual a 100 Hz, os tempos mínimos de amostragem dos
valores de pressão, independentemente da frequência de aquisição, são maiores para os valores
extremos. Esse comportamento é o mesmo constatado nas amostras coletadas no protótipo.
· na análise que contemplou a variação da frequência de aquisição (foram estudadas amostras
com frequências de 100, 50 e 10 Hz), observa-se o mesmo tipo de comportamento encontrado no
protótipo. Para obter valores de pressões extremas da mesma ordem da amostra de referência
(obtida com tempo de 15 minutos e frequência de 100 Hz), o tempo de aquisição deve ser maior à
medida que a frequência de aquisição diminui.
Comparação dos resultados
A Tabela 7 e a Figura 6 apresentam, para a vazão de 4000 m³/s, um resumo dos tempos
mínimos de amostragem para coleta de dados de pressão em bacias de dissipação por ressalto
hidráulico em função da frequência de aquisição e da escala da estrutura. Nota-se que para uma
mesma frequência, não há uma diferença significativa dos tempos em função da dimensão dos
modelos, sendo que a maior diferença foi observada para a escala 1:100 e frequência de 100 Hz.
Tabela 7 - Tempos mínimos de aquisição para coleta de dados de pressão em bacias de dissipação
em função da escala da estrutura e das frequências de aquisição.
Tempos mínimos (minutos)
Frequência (Hz)
Prot. 1:32 1:50 1:100
100
11,0 9,0 8,0
6,0
50
10,0 9,0 8,0
10,0
10
10,0 10,0 9,0
12,0
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Figura 6 - Tempos mínimos de amostragem em função da escala da estrutura e das frequências.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O objetivo deste trabalho foi de apresentar sugestões de tempo de amostragem e frequência de
aquisição de dados mínima, a serem utilizados na realização de ensaios em modelos físicos
reduzidos, quando se visa à determinação das pressões médias e extremas, ao longo de bacias de
dissipação por ressalto hidráulico.

Constatou-se que as amostras coletadas nos modelos físicos reduzidos, independente da escala
geométrica, com frequência de 500 Hz apresentaram o mesmo comportamento dos dados obtidos a
partir da frequência de aquisição igual a 100 Hz.
Além disto, para os modelos físicos, observou-se que os tempos mínimos de amostragem,
independentemente da frequência de aquisição, foram maiores para os valores extremos de pressão.
Esse comportamento foi também constatado nas amostras adquiridas no protótipo.
Tanto para o protótipo quanto para as diferentes escalas de modelo, para obter valores de
pressões extremas da mesma ordem da amostra de referência (duração de 15 minutos e frequência
de 100 Hz), o tempo de aquisição deve ser maior à medida que a frequência de aquisição diminui.
A partir dos resultados obtidos, sugere-se que para medição de valores médios e extremos de
pressão em bacias de dissipação por ressalto hidráulico, visando minimizar os efeitos de escala, as
amostras sejam coletadas com, no mínimo, frequência de 50 Hz e duração de 10 minutos.
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