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RESUMO --- Grandes e pequenos projetos de obras hidráulicas, quando bem estudados, 
requerem gastos consideráveis com a construção de modelos físicos em escala reduzida. Esses 
modelos buscam representar os escoamentos, de forma a caracterizar esforços estruturais e impactos 
ambientais. Uma alternativa a modelagem física, é a utilização de ferramentas de simulação 
numérica para um estudo preliminar na concepção do projeto e na caracterização inicial do 
escoamento, de forma que o modelo experimental seja construído de modo mais objetivo. A 
finalidade deste trabalho é a utilização de ferramentas de fluidodinâmica computacional na 
caracterização do escoamento em um vertedouro em degrau. Realizou-se um estudo da perda de 
energia ao longo do vertedouro, para diversas condições de vazão, comparando os resultados 
numéricos com resultados experimentais da literatura. Uma correção através do coeficiente de 
energia cinética (coeficiente de Coriolis) foi realizada. Esta correção é importante, pois a omissão 
desse coeficiente acarreta uma estimativa acima da perda real de energia. Os resultados das 
simulações numéricas para a perda de energia indicaram uma boa aproximação aos resultados 
experimentas da literatura especializada, para as condições de vazão maiores. Para  as menores 
vazões, observaram-se resultados insatisfatórios.  
 
 
ABSTRACT ---   Big and small hydraulic projects, when studied in detail, they require extreme expenses 
with the construction of physical models in reduced scale. Models are aimed to represent the flow and to 
characterize the involved phenomena. An alternative for a better application of the physical modeling, is the 
use of tools like numerical simulation for a preliminary study in the conception of the project and the initial 
characterization of the flow. These help the construction of the experimental model to be made with more 
objective form. The purpose of this work is the use of computational dynamic flow tools in the 
characterization of the flow in a stepped spillway. The study of the energy loss throughout the stepped 
spillway was carried out for several conditions of outflow, by comparing the numerical results with 
experimental results found in the literature. A correction of the coefficient of kinetic energy (coefficient of 
Coriolis) was done. This correction is important due to the fact that disregarding it causes over estimation of 
the energy loss. The results of the numerical simulations for the energy loss for a larger flow showed a good 
correlation with the results found from the literatures. However, for smaller volume flows, the results found 
has week correlation with the literature results. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Avanços tecnológicos recentes têm permitido a construção de grandes barragens para suprir 

as necessidades de armazenamento de água. Vertedouros normalmente são utilizados como 

dispositivos para permitir a passagem de água para jusante. Nos projetos, em geral, utilizam-se 

vertedouros lisos, objetivando manter as pressões adequadas, para que a estrutura fique isenta de 

problemas de cavitação, principalmente quando sujeita a escoamentos de alta velocidade. 

Conseqüentemente, apenas pequenas parcelas de energia do escoamento são dissipadas ao longo da 

calha, tornando-se necessária à utilização de estruturas de dissipação de energia, que podem 

envolver custos elevados de construção. Portanto, o escoamento a jusante de soleira de vertedouros 

exige uma atenção especial com a dissipação de energia cinética, para que o escoamento na base do 

vertedouro não ponha em risco a segurança da barragem. 

Uma das formas de dissipar parte da energia cinética é através da construção de degraus ao 

longo da calha do vertedouro, o que conduz a uma redução da energia específica residual na base do 

vertedouro. A dissipação da energia causada pelos degraus pode reduzir significativamente o 

tamanho e o custo da bacia de dissipação necessária na base do vertedouro, comparada com uma 

calha convencional (calha lisa). 

Apesar do conceito do vertedouro em degraus não ser recente, o crescimento do interesse em 

sua construção foi favorecido pelo uso da tecnologia do concreto compactado a rolo (CCR) na 

construção das barragens (TOZZI, 1992). 

Estudos com modelos reduzidos de vertedouros em degraus foram realizados desde o inicio 

dos anos oitenta por muitos pesquisadores. Esses estudos se concentraram, na caracterização do 

fluxo no vertedouro, na quantificação da perda de energia relativa, no estudo das configurações dos 

degraus e também no estudo da ocorrência de cavitação. Vultuosos esforços envolvidos na 

realização de ensaios em modelos reduzidos coíbem maior numero de combinações de relações 

geométricas, de configurações e de relações dinâmicas, necessárias à caracterização adequada dos 

escoamentos em obras hidráulicas.  

Para esta pesquisa, estudou-se o escoamento em vertedouros em degraus, visando, através da 

simulação em um programa CFD  “Computational Fluid Dynamic”, caracterizar o fluxo sobre o 

vertedouro.  

A dificuldade com os modelos reduzidos reside na impossibilidade de realizar estudos de 

simulação física que reproduzam, em escala adequada, a complexa estrutura turbulenta inerente ao 

escoamento sobre e entre degraus do vertedouro sob consideração. 

A simulação numérica via Dinâmica dos Fluidos Computacional – CFD – oferece uma 

alternativa econômica e eficiente para analisar as conseqüências de propostas de projetos de 
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vertedouros em degrau quanto às suas formas geométricas e proporções. O seu uso na hidráulica e 

outros campos tem crescido nas últimas décadas. 

Para se avaliar os campos de escoamento sobre vertedouros em degraus com confiabilidade 

desejada e obter resultados de utilidade prática via CFD, é essencial que seja realizada calibração 

por meio de comparação com testes experimentais disponíveis na literatura. Uma análise de 

literatura revelou que houve poucos estudos de simulações utilizando CFD sobre vertedouros em 

degraus. 

 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Sorensen (1985) concluiu que ocorrem dois tipos distintos de escoamentos em vertedouros em 

degraus em função da vazão, o primeiro denominado de nappe flow (jato livre entre degraus – 

Figura 1.a), para vazões menores e skimming flow (deslizante, escoamento passando sobre os 

vórtices estáveis que se formam entre os degraus – Figura 1.b) para as vazões maiores.  

No regime de escoamento tipo nappe, a queda total é dividida em inúmeras pequenas quedas 

livres. A água prossegue em uma série de mergulhos de um degrau a outro (Figura 1.a). O 

escoamento em cada degrau atinge o degrau abaixo com um jato em queda livre, seguido por um 

ressalto hidráulico em muitos casos. A energia dissipada ocorre pela dispersão do jato no ar, pela 

mistura do jato no degrau e com a formação ou desenvolvimento de um ressalto hidráulico no 

degrau (RAJANATNAM, 1990). Sobre pequenas barragens, uma grande taxa de dissipação de 

energia pode ser aplicada (ELLIS, 1989; PEYRAS et al., 1992). Para um regime de escoamento tipo 

nappe, os degraus precisam ser relativamente grandes. Esta situação não é sempre possível, mas 

pode ser aplicada em vertedores ou canais com pouca inclinação ou em pequenos riachos 

canalizados.  

Regime tipo nappe
(a)

yO

V

τ
Vórtice de Recirculação

Regime tipo skimming (b) 

Figura 1. Esquema de nappe flow (a)  e de skimming flow (b) 
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No regime de escoamento skimming, o escoamento de um degrau ao outro se comporta de 

forma coerente, deslizando sobre os degraus, sendo amortecido por um fluido recirculante preso 

entre eles. (Figura 1.b). A linha externa ligando os vértices superiores dos degraus forma um 

pseudo-fundo sob o qual o escoamento desliza.  Abaixo desta linha, um vórtice recirculatório 

desenvolve-se e é mantido pelo cisalhamento com a água que passa sobre os degraus. Nos primeiros 

degraus do vertedouro, o escoamento é liso e não ocorre o carreamento de ar. Em alguns degraus 

mais abaixo o escoamento é caracterizado pela existência do carreamento de ar e dos vórtices 

aprisionados. A dissipação de energia no escoamento parece ser aumentada pela transferência de 

momento para o escoamento recirculatório (RAJARATNAM, 1990). A passagem de um 

escoamento em regime nappe flow para o regime skimming flow é obtida por meio do aumento da 

vazão específica ou da declividade da calha. Chanson (1994), 

 

Perda de Energia em um Vertedouro em Degraus. 

Regime de Escoamento Skimming – Dissipação de Energia. 

Sorensen (1985) e Christodoulou (1993) estudaram a perda de energia em modelos reduzidos 

e estabeleceram uma relação de dependência desta perda com o número de degraus para diversas 

vazões.  

Sorensen (op. cit) apresenta resultados de ensaios em modelos Froudianos bidimensionais da 

Barragem de Monksville, construídas em três experimentos diferentes, sendo o primeiro em escala 

1:10, representando a parte superior do vertedouro, para estudar a transição entre a crista e a região 

de degraus com dimensões constantes, o segundo, em escala 1:25 em calha lisa, para servir de base 

aos estudos do vertedouro em degraus e o terceiro também em escala 1:25 do vertedouro em 

degraus. O formato padrão que se desenvolve em degraus, recomendado pelo WES (Waterways 

Experiment Station, do U. S. Bureau of Reclamation), foi utilizado na Barragem de Monksville. A 

vazão deste projeto foi de 9,3 m3/s/m, com um desnível de 61 m, possuindo uma declividade de 

1V:0,78H e os degraus com 0,60 m de altura. Ele concluiu em seu trabalho que uma fração elevada 

de energia é dissipada ao longo da calha. 

Christodoulou (1993) realizou experimentos no Laboratório de Hidráulica Aplicada da 

Universidade Técnica Nacional de Atenas e também utilizou o formato ogiva recomendada pelo 

WES. O vertedouro testado com escala de 1:25 tem a forma apresentada na Figura 2.  
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Figura 2. Perfil Testado por Christodoulou (1993) – Dimensões em cm. 

 

Variando-se a vazão de entrada entre 10 l/s e 45 l/s as alturas das laminas d’água sobre os 

degraus de número 10 e 13 foram determinadas. A perda de energia total pode ser expressa como: 

HHH o −=∆                                                                                                                            (1) 

onde ( )gVyH 2/cos 2+= φ  é a carga hidráulica sobre o degrau considerado, 

( )gVYzH oo 2/2++∆=  é a carga hidráulica à montante do vertedouro, ( )yBQV /= , a velocidade 

média local, ( )YBQVo /= , a velocidade de aproximação e B, a largura do canal. 

Ho
Y

Vo/2g

∆z

∆H
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l
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φ

 
(a) (b) 

Figura 3. Esquema de Notação. 

 

Sendo oyB >> , a perda de carga hidráulica depende do número e da geometria dos degraus e 

da vazão Q, que por sua vez pode ser expressa em forma de altura crítica que ocorre em alguma 

seção na crista do vertedouro, em que ( )3 2 // gBQyc = . Uma análise dimensional simples leva à 

seguinte relação: 
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Christodoulou (1993) utilizou l/h de 0,7. Este valor é próximo ao 0,78 utilizado por Sorensen 

(1985); ao 0,60 a 0,62 de Hollingworth e Druyts (1986, apud CHANSON, 1994) e, ao 0,75 de 

Bouyge et al (1988, apud CHANSON,1994) e de Tozzi (1992).  

 Segundo Chanson (1994) para o escoamento com regime tipo skimming grandes perdas de 

energia ocorrem devido ao cisalhamento existente nos degraus. A maior parte da energia é dissipada 

na manutenção dos vórtices de recirculação presentes na cavidade abaixo do pseudo-fundo formado 

pelas arestas dos degraus (Figura 3–b). Se a condição uniforme do escoamento for estabelecida 

antes do término do canal, um cálculo analítico proposto por Chanson (1994) para a dissipação de 

energia pode ser aplicado: 

c
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onde Ho é a carga máxima avaliada, Hbarr é a altura da crista da  barragem, yo é a altura do 

escoamento uniforme, yc é a altura crítica do escoamento, ho é a elevação da superfície livre do 

reservatório em relação à crista e fe o fator de cisalhamento do escoamento aerado uniforme,. Para 

vertedouro sem comporta a carga máxima é dada por: Ho = Hbarr + 1,5. yc, Já para vertedouro com 

comporta, tem-se: Ho = Hbarr + ho. O coeficiente de correção da energia cinética ( cα , coeficiente de 

Coriolis), que é dado por:  

AV

dAv
A

c 3

3

∫
=α                                                                                                                               (4) 

Para barragens altas, o termo de energia cinética é pequeno e as equações 3a e 3b tornam-se 

similares a expressão obtida por Stephenson (1991): 
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As equações 3a, 3b e 5 indicam que a dissipação de energia aumenta com a altura da barragem.    

 

Regime de Escoamento Nappe – Dissipação de Energia. 

Na situação de escoamento tipo nappe com um ressalto hidráulico completamente 

desenvolvido, a perda de carga em qualquer degrau intermediário é igual à altura desse degrau. A 
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dissipação de energia neste tipo de dissipadores acontece com o impacto do jato, com as 

recirculações, e também com a formação de um ressalto hidráulico sobre o degrau. A perda de carga 

total ao longo da calha ∆H é igual à diferença entre a carga máxima Ho disponível e a carga residual 

à jusante fim do canal H, e pode ser apresentada como: 
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onde Hbarr é a altura da barragem e ho a elevação da superfície livre sobre a crista do vertedouro, 

sendo a carga máxima avaliada da seguinte maneira: Ho = Hbarr + 1,5. yc (sem comporta) e Ho = 

Hbarr + ho (com comporta). 

Na figura 4, a perda de energia para o vertedor sem comporta (equação 6a) é plotada em 

função da altura crítica e do número de degraus, e comparada com dados experimentais de Moore 

(1943, apud CHANSON, 1994), Rand (1955, apud CHANSON 1994), Horner (1969) e Stephenson 

(1979). A figura 4 indica que a maior parte da energia é dissipada no canal com degraus em grandes 

barragens (quanto maior o número de degraus maior a energia dissipada). Verifica-se que para uma 

determinada altura da barragem, a dissipação de energia diminui quando a vazão aumenta. Note que 

existe uma boa concordância entre equação 6a e os dados observados em modelos de canais de um 

degrau e de múltiplos-degraus. 

As equações 6 foram obtidas para o escoamento nappe com ressalto hidráulico totalmente 

desenvolvido (sub-regime NA1). Peyras et al. (1991) realizaram experimentos para escoamentos 

nappe com ressalto hidráulico com desenvolvimento total e parcial. A taxa de dissipação de energia 

para escoamento nappe com desenvolvimento parcial do ressalto hidráulico (sub-regime NA2) foi 

10% inferior ao valor obtido para o escoamento nappe com ressalto hidráulico totalmente 

desenvolvido para as condições similares de escoamento. Então, acredita-se que as equações 6 

podem ser aplicadas com razoável exatidão à maioria das situações de escoamento tipo nappe em 

canais com degraus horizontais.  
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Figura 4. Dissipação de Energia no escoamento tipo nappe.  

(Fonte: Adaptado de CHANSON, 1994). 

 

Comparação entre os Regimes de Escoamento Nappe e Skimming. 

Vários pesquisadores (ELLIS, 1989; PEYRAS et al., 1991; CHAMANI e RAJARATNAM, 

1994) sugeriram que a dissipação de energia é maior em escoamento tipo nappe do que as situações 

de escoamento skimming. E de fato, nos escoamentos tipo nappe a dissipação de energia ocorre pelo 

impacto do jato e pela formação de um ressalto hidráulico sobre o degrau, podendo retornar ao 

regime supercrítico passando pela altura crítica antes da formação do novo jato. Dessa forma, o 

escoamento estará retornando às condições iniciais de energia cinética, sendo toda energia potencial 

dissipada em cada degrau.     

Na figura 5 compara-se a taxa de dissipação de energia para os escoamento tipo nappe e tipo 

skimming. Os dados experimentais para o escoamento tipos skimming para escoamentos aerados são 

comparados como os calculados utilizando a equação 2.27a assumindo fe = 0,163 e para o 

escoamento tipo nappe utilizou-se a equação 2.31a para 5, 10 e 20 degraus. Os resultados sugerem 

que uma maior taxa de dissipação de energia é observada para o escoamento tipo nappe sendo 

menor para a condição de escoamento tipo skimming. Deve ser notado, porém que, para uma 

determinada vazão, um regime de escoamento nappe requer menores declives e degraus maiores 

que um regime de escoamento skimming. Em alguns casos, tais exigências poderiam aumentar o 

custo da estrutura ou poderia não ser possível a construção (CHANSON, 2002).  
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Figura 5. Comparação da dissipação de energia no escoamento tipo nappe e skimming 

(Fonte: Adaptado de CHANSON et al, 2002). 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS. 

 

Modelagem Computacional. 

Da revisão bibliográfica, verifica-se que a simulação física com modelos reduzidos foi muito 

utilizada para a caracterização do escoamento em vertedouros em degraus. Considerando o grande 

avanço tecnológico dos últimos tempos, a utilização de modelos computacionais apresenta-se como 

uma alternativa viável com vantagens em termos de facilidade de realização de ensaios variados 

envolvendo detalhes geométricos de vertedouros em degraus e condições de escoamento. 

Eliminam-se os problemas técnicos de ensaios de laboratório, os problemas de similitude dinâmica 

dos escoamentos em escalas reduzidas e as dificuldades de viabilização econômica dos estudos 

experimentais quando se recorre à simulação numérica. Entretanto, a adequação das previsões 

numéricas do escoamento requer uma cuidadosa avaliação através de calibração dos modelos 

computacionais frente às características observadas via experimentais.  

Para calibração do escoamento em vertedouros em degraus, algumas características do 

escoamento estudadas experimentalmente pelos diversos autores citados na revisão bibliográfica,  

serão comparadas com os ensaios computacionais. Propõe-se então abordar na calibraçao:   

Mudança do escoamento de “nappe flow” para “skimming flow”. 

Determinação das regiões do escoamento ao longo de um vertedouro em degrau com regime 

“skimming flow” e do ponto de inicio da aeração e do estudo da concentração de ar no escoamento 

ao longo do vertedouro.  

Nappe 

Skimming 
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Estudo da distribuição de pressão nos degraus.  

Estudo da perda de energia ao longo  de todo o vertedouro.  

Após validação da utilização do CFD através desta calibração, novas configurações da 

geometria para vertedouros serão estudadas com algumas variações na configuração geométrica da 

estrutura hidráulica.   

 

Modelação numérica via “Computational Fluid Dynamic – CFD”.  

Para estudo do escoamento sobre um vertedouro em degraus é necessário utilizar um CFD 

que permita simular escoamentos turbulentos sobre geometrias complexas e também com código de 

interface ar-água – escoamento bifásico. 

Atualmente existem diversos softwares CFDs no mercado que são aplicáveis em diversos 

problemas de Mecânica dos Fluidos. Entres os problemas mais pesquisados, via CFD, podem-se 

destacar: aerodinâmica ou funcionamento de turbinas de aeronaves, transporte de calor, 

mecanismos de bombas hidráulicas, misturadores, transporte de sedimentos, cavitação e muitos 

outros problemas.        

 No mercado mundial, existem programas que simulam os mais variados tipos de 

escoamento (bidimensionais ou tridimensionais, monofásico ou multifásicos, compressível ou 

incompressível, etc). Entre eles, podem-se citar CFX, Fluent, Flow-3D, Polyflow, Fidap, CFD++, 

CFD-ACE, etc. Muitos fornecedores utilizam Método de Volumes Finitos ou Método Elementos 

Finitos, e também, apresentam soluções complexas (ambientes de simulação), que incluem desde 

sistemas de definição da geometria e de geração de malhas estruturadas ou não-estruturadas, até 

diferentes modelos de turbulência, modelagem de escoamento multifásica e ferramentas de 

visualização científica.   

 

Equações Representativas dos Escoamentos. 

Considerando-se a hipótese do contínuo (Figura 6) e que o fluido seja newtoniano, têm-se as 

equações associadas aos princípios de conservação. 

x

z

y

 

Figura 6. Volume de controle para balanços de massa e de quantidade de movimento. 
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• Conservação da massa. 
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t
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∂
43421

r

321
                                                                               (7) 

em que u
r

é o vetor velocidade. 

• Conservação da quantidade de movimento (Equações de Navier-Stokes). 

corposuperficie FFam +=
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r

 a aceleração, F a força e m a massa. 

Fazendo as hipóteses de escoamentos incompressíveis e propriedades físicas constantes, tem-

se: 

{
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em que p é a pressão,ν, a viscosidade cinemática e g
r

, o vetor da aceleração da gravidades.    

O termo relativo ao escoamento líquido convectivo de quantidade de movimento, também 

expressa as interações não lineares entre as diversas escalas que compõem o espectro de energia 

típico do escoamento. 

• Conservação da Energia 

{
              ).(      

t
  

interna               
energia  de   dissipação  à

devido interna energia 
de fonte Termo         

interna  energia  de    
difusivo  líquido  Fluxo

2

interna energia  de      
convectivo  líquido  Fluxo

oconsiderad   volume
no interna  energia  

de acúmulo  de  Taxa 

eT Tu
T

φα +∇=∇+
∂

∂
4342143421

r

321
                                     (9) 

sendo T a temperatura, α a condutividade térmica, φ e o termo fonte de energia. 

 

Modelos de turbulência. 

Fluxos turbulentos são caracterizados através de campos de velocidades flutuantes. Esta 

combinação do escoamento e quantidades transportadas como momento, energia, e concentração 

causa as flutuações das quantidades transportadas. Considerando que estas flutuações podem ser de 

pequena escala e alta freqüência, elas também são computacionalmente dispendiosas para serem 

simuladas diretamente em cálculos práticos de engenharia. Ao invés, das equações para quantidades 

instantâneas, podem ser utilizadas médias temporais ou manipulação para remover as pequenas 

escalas, resultando em um grupo modificado de equações que são computacionalmente amenas para 

resolver. Porém, as equações modificadas contêm variáveis desconhecidas adicionais, e precisa-se 

de modelos de turbulência para determinar estas variáveis em termos de quantidades conhecidas.  
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 Entre os modelos de turbulência existentes podemos destacar os seguintes, que são 

muito utilizados na atualidade em mecânica do fluido, são eles. 

Modelos de Uma Equação. 

Modelo Spalart-Allmaras. 

Modelos de Duas Equações. 

Modelo k – ε (Padrão). 

Modelo k – ε (RNG). 

Modelo k – ε (Realizable). 

Modelo de Tensões de Reynolds (RSM). 

Modelo de Simulação de Grandes Escalas “Large  Eddy Simulation” (LES). 

Modelos de Simulação Híbridos “Detached Eddy Simulation”(DES). 

Considerando os itens acima, há um aumento do esforço computacional nos modelos de 

cima para baixo, devido ao acréscimo de variáveis físicas.  

O modelo Spalart-Allmaras foi desenvolvido especificamente para aplicações em aeronaves 

por isso seu estudo não é oportunamente de nosso interesse.  

 

Modelo de Elementos de Volume (Volume of Fluid - VOF) – Modelo Multifásico. 

O Modelo Elementos de Volume (VOF) foi proposto por Hirt e Nichols (1981). Ele foi 

projetado para dois ou mais fluidos imiscíveis onde a posição da interface entre estes fluidos é de 

interesse. O VOF é baseado na teoria de escoamentos multifásicos.  

Mas, não é um modelo de multi-fluido, e um único modelo de fluido simples que é 

introduzido no modelo VOF. Então, tanto para campo de escoamento do gás e da água, um único 

grupo de equações de momento é compartilhado, e a fração de volume de cada fluido em cada 

célula computacional é localizada ao longo do domínio. Em cada cela, a soma da fração de volume 

de ar e de água é unitária. Assim, uma variável adicional, a fração de volume de ar ou de água é 

introduzida no problema. Se αw é a fração de volume de água, então, a fração  de ar αw pode ser 

dada por: 

wa αα −= 1                                                                                                                              (10) 

Contanto que a fração de volume de ar e água seja conhecida em cada local, os campos para 

todas as variáveis e propriedades são compartilhados pelo ar e pela água e representam valores 

médios do volume. Assim, as variáveis e as propriedades em qualquer célula são representantes da 

água ou do ar, ou representantes de uma mistura deles, dependendo dos valores de fração de 

volume. A localização de interface entre ar e água é realizada pela solução da equação da 

continuidade, da seguinte forma: 
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 O valor de αw em uma célula representa a fração de volume da célula ocupada por 

água. Em particular, quando αw = 1 corresponde que a célula está totalmente ocupada por água, 

enquanto, quando αw =  0 indica que a célula está totalmente preenchida por ar. Com o valor de αw 

entre 0 e 1, esta célula contém a superfície livre. Assim, a localização aproximada da interface pode 

ser conhecida através do valor de αw. 

 Um esquema de reconstrução geométrica é usado para determinar o local detalhado 

da superfície livre. A interface é representada usando uma aproximação linear, ou seja, a interface 

entre ar e água tem uma inclinação linear em cada célula e utiliza-se esta forma linear para cálculo 

da advecção do fluido através da face da célula. Baseado na informação da fração de volume e sua 

derivação na célula, a posição da interface linear relativo ao centro de cada célula parcialmente 

ocupada pode ser calculada.     

 No modelo VOF, devido às fases de água e de ar compartilharem o mesmo campo de 

velocidade e de pressão, um simples grupo de equações pode descrever o campo de fluxo do 

escoamento bifásico da mesma maneira que o escoamento monofásico. Em outras palavras, na 

introdução do modelo VOF em qualquer modelo de escoamento (laminar ou turbulento), as 

equações governantes não são modificadas.  

Na aplicação do método VOF em qualquer modelo de escoamento, deve-se realizar a 

mudança na expressão da densidade ρ e da viscosidade molecular µ, que são funções da fração de 

volume de água αw e não são constantes. Elas podem ser determinadas pelas presenças de água ou 

ar em cada célula da seguinte forma: 

awww ραραρ )1( −+=                                                                                                            (12) 

awww µαµαµ )1( −+=                                                                                                            (13) 

onde ρw e ρa são, respectivamente, a densidade da água e do ar e µw e µa são, viscosidade 

molecular da água e do ar, respectivamente. Durante a solução iterativa da fração de volume de 

água αw, ρ e µ são calculados.  

 

4 - RESULTADOS. 

Para o estudo da perda de energia em vertedouro em degraus, utilizaram-se como referência 

os trabalhos de Sorensen (1985) e Christodoulou (1993). Esses autores realizaram ensaios 

experimentais em modelos reduzidos com o perfil ogiva recomendado pelo WES (Waterways 

Experiment Station, do Corps of Engineers).  
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Para a simulação numérica utilizou-se o perfil apresentado na figura 2, em que o modelo 

reduzido tem escala 1:25. Decidiu-se utilizar a geometria do modelo reduzido na simulação para a 

realização de uma comparação mais objetiva e o posterior estudo do efeito de escala.   

Para diminuir o número de elementos da simulação, a geometria utilizada para o cálculo 

possui uma largura bem menor (1 cm) que o modelo experimental (50 cm). A condição de simetria 

nas paredes laterais foi utilizada, caracterizando uma simulação praticamente bidimensional.  

Considerando que o modelo experimental é suficientemente largo, o efeito da parede pode ser 

desprezado.  

A malha utilizada para a simulação é apresentada na figura 7. Os elementos variam de 1 mm 

na proximidade das paredes dos degraus a 10 mm no topo. Na região próxima às parede utilizou-se 

também malha prismática para uma melhor aproximação no cálculo da camada limite. Os passos de 

tempo utilizados para as simulações foram de 10-3 s. 

Foram realizadas as simulações numéricas para sete vazões equivalentes ao modelo 

experimental: Q = 5,0 l/s (yc/h = 0,867), Q = 10,0 l/s (yc/h = 1,377),  Q = 15,0 l/s (yc/h = 1,804),      

Q = 20,0 l/s (yc/h = 2,186), Q = 25,0 l/s (yc/h = 2,536), Q = 30,0 l/s (yc/h = 2,864) e Q = 35,0 l/s 

(yc/h = 3,174). A figura 8 representa os perfis das superfícies livres para três das sete vazões 

calculadas numericamente.     

 

 

Figura 7. Detalhe da Malha Utilizada. 
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Figura 8. Perfis da Superfície Livre Para: yc/h = 1,377, yc/h = 2,186,  yc/h = 2,864. 

O campo de velocidades que determinado pela simulação numérica é apresentado na    

Figura 9. 

 

Figura 9. Campo de velocidades para yc/h = 2,864.  

Os perfis de velocidades da água (Figuras 10) sobre o degrau de número e 13 foram 

utilizados para o cálculo da velocidade média e do coeficiente de Coriolis.  

 

Figura 10. Perfis de velocidade no degrau 13. 
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Com base nos dados de velocidade e com as alturas das lâminas d’água, utilizando-se o 

equacionamento apresentado, calculou-se a perda de energia para comparação com os dados 

experimentais de Sorensen (1985) e Christodoulou (1993). O coeficiente de rugosidade efetiva cf 

dado pela seguinte equação também foi determinado: 

2

2

V

gSeny
c o

f

φ
=                                                                                                                      (14)  

onde yo é a altura da lamina d’água normal ao escoamento, V é a velocidade média e φ é a 

inclinação do vertedouro. 

Nos dados da tabela 1 são apresentados os valores de velocidade média, cargas hidráulicas 

antes do vertedouro e sobre os degraus e o coeficiente de rugosidade efetiva. Os valores médios 

encontrados para o coeficiente de rugosidade efetiva foram de 0,067 para o degrau de número 10 e 

0,062 para o degrau de número 13, um pouco menor que os encontrados por Christodoulou (op cit.) 

de 0,076 e 0,089, respectivamente.   

Além do coeficiente de rugosidade efetiva, determinou-se o fator de cisalhamento, f, para as 

sete vazões simuladas numericamente, sendo: 

  
4

.
..sen.8 H

w

o D

q

yg
f

φ
=                                                                                                         (15) 

onde o diâmetro hidráulico, DH = 4.Aw/Pw, sendo, Aw, a área molhada da seção de estudo e Pw é o 

perímetro molhado para a mesma seção.  

Tabela 1. Resultados da Simulação Numérica. 

Degrau 10 

Q (l/s) yo (cm) V(m/s) Ho (cm) H (cm) ∆H/Ho yc/h Hbarr/ yc cf f 

5 0,735 1,36 29,25 10,17 0,652 0,867 13,93 0,064 0,242 
10 1,144 1,75 31,16 16,73 0,463 1,377 8,78 0,060 0,225 
15 1,514 1,98 32,77 21,52 0,343 1,804 6,70 0,062 0,228 
20 1,850 2,16 34,20 25,68 0,249 2,186 5,53 0,064 0,231 
25 2,186 2,29 35,51 28,85 0,187 2,536 4,77 0,067 0,241 
30 2,546 2,36 36,74 30,85 0,160 2,864 4,22 0,074 0,261 
35 2,890 2,42 37,90 32,80 0,135 3,174 3,67 0,079 0,277 

Degrau 13 

Q (l/s) yo (cm) V(m/s) Ho (cm) H (cm) ∆H/Ho yc/h Hbarr/ yc cf f 

5 0,740 1,35 36,75 10,04 0,727 0,867 17,39 0,065 0,247 
10 1,135 1,76 38,66 16,95 0,562 1,377 10,96 0,059 0,220 
15 1,490 2,01 40,27 22,14 0,450 1,804 8,36 0,059 0,218 
20 1,807 2,21 41,70 26,78 0,358 2,186 6,90 0,059 0,216 
25 2,086 2,40 43,01 31,36 0,271 2,536 5,95 0,058 0,211 
30 2,439 2,46 44,24 33,29 0,247 2,864 5,27 0,065 0,230 
35 2,744 2,55 45,40 35,92 0,209 3,174 4,75 0,068 0,239 
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Nos gráficos das figuras 11 e 12 estão representados os valores para as perdas de energia para 

o degrau 10 e 13. No primeiro gráfico (Figura 11), apresenta-se uma comparação entre os dados 

experimentais e numéricos de perda de energia relativa oHH /∆  versus hyc / . Os valores 

encontrados para perda de energia relativa da simulação numérica apresentaram-se com valores 

próximos aos experimentais, discrepando-se para valores menores de hyc /  em que os resultados da 

simulação numérica foram de até aproximadamente 33% menor que o experimental.        

Nos resultados experimentais analisados por Christodoulou (1993), em que não foram 

determinados os perfis de velocidades nas seções de estudo e desse modo, não foram considerados 

os fatores de correção da energia cinética (ou coeficiente de Coriolis) 

Tendo em vista que a simulação numérica fornece os perfis de velocidade na seção de 

interesse, é possível determinar os coeficientes de Coriolis. A perda de energia total passa a ser 

expressa como: 

HHH o −=∆                                                                                                                          (16) 

onde: ( )gVyH c 2/cos 2αφ +=   é a carga hidráulica sobre o degrau considerado; cα  é o 

coeficiente de Coriolis;  ( )gVYzH oo 2/2++∆=  é a carga hidráulica à montante do vertedouro; 

( )yBQV /=  é a velocidade média local; ( )YBQVo /=  é a velocidade de aproximação e B é a 

largura do canal. 

Na tabela 2 são apresentados os valores do coeficiente Coriolis calculados com base nos 

perfis de velocidade numéricos e a perda de energia relativa corrigida.    

Tabela 2. Valores do coeficiente de Coriolis calculados e Resultados da Simulação Numérica. 

Degrau 10 – Com Coriolis  

Q (l/s) yo (cm) αc V(m/s) Ho (cm) H (cm) ∆H/Ho yc/h Hbarr/ yc 

5 0,735 1,091 1,36 29,25 11,02 0,660 0,867 13,93 
10 1,144 1,100 1,75 31,16 18,29 0,457 1,377 8,78 
15 1,514 1,088 1,98 32,77 23,28 0,330 1,804 6,70 
20 1,850 1,104 2,16 34,20 28,16 0,211 2,186 5,53 
25 2,186 1,096 2,29 35,51 31,41 0,141 2,536 4,77 
30 2,546 1,088 2,36 36,74 33,33 0,108 2,864 4,22 
35 2,890 1,085 2,42 37,90 35,34 0,074 3,174 3,67 

Degrau 13 – Com Coriolis 

Q (l/s) yo (cm) αc V(m/s) Ho (cm) H (cm) ∆H/Ho yc/h Hbarr/ yc 

5 0,740 1,091 1,35 36,75 10,89 0,727 0,867 17,39 
10 1,135 1,149 1,76 38,66 18,53 0,550 1,377 10,96 
15 1,490 1,125 2,01 40,27 24,72 0,415 1,804 8,36 
20 1,807 1,115 2,21 41,70 29,66 0,313 2,186 6,90 
25 2,086 1,111 2,40 43,01 34,61 0,214 2,536 5,95 
30 2,439 1,107 2,46 44,24 36,60 0,184 2,864 5,27 
35 2,744 1,101 2,55 45,40 39,28 0,140 3,174 4,75 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18 

 

Os coeficientes de Coriolis variaram de 1,085 a 1,149, sendo para os calculados para o degrau 

13 um pouco maiores que os calculados para o degrau 10. A média geral deste coeficiente foi de 

aproximadamente 1,10, sendo este valor utilizado na curva teórica da figura 12. Tozzi (1992) 

propôs o mesmo valor para o coeficiente de Coriolis com base em seus dados experimentais.     

Com a determinação do coeficiente de Coriolis foram feitas as correções na perda de 

energia. No gráfico da figura 11 e 12 representados os efeitos do coeficiente de Coriolis.  
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Figura 11: Perda de Energia Relativa e Efeito do Coeficiente de Coriolis. 

 Os efeitos do coeficiente de Coriolis para correção dos valores da perda de energia foram 

verificados para os degraus de número 10 e 13 (Figura 11 e 12). Esta correção em aproximadamente 

10% na parcela cinética da equação de energia representa uma redução de até 47,5% na perda de 

energia. Fato que fortalece a necessidade de determinação deste coeficiente para correção. 

 Os resultados de perda de energia encontrados para as configurações ensaiadas por 

Christodoulou (1993) foram comparados com a equação teórica (Equação 3a) proposta por Chanson 

(1994). Nesta equação a perda de energia (∆H/Ho) está relacionada à altura da crista da barragem 

em relação à seção de medição, dividida pela altura crítica do escoamento (Hbarr/yc). Esta equação 

também depende do fator de cisalhamento, f e do coeficiente de Coriolis, αc, sendo este dois 

determinados com base nos resultados numéricos e os valores médios encontrados foram: fe = 0,235 

e αc = 1,10. 

 No gráfico da figura 12 pode-se verificar que os resultados numéricos têm uma boa 

representação, comparando-se com a equação proposta por Chanson (op cit.) para a perda de 

energia em função da altura da barragem, com uma pequena discrepância para valores pequenos de 
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Hbarr/yc.  A influência da correção pelo coeficiente de Coriolis também pode ser visualizada nesta 

representação gráfica, verificando-se a importância da consideração deste coeficiente, pois a sua 

negligencia iria superestimar a perda de energia relativa.       
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Figura 12: Efeito do Coeficiente de Coriolis na Perda de Energia Relativa. 

 

5 - CONCLUSÕES. 

 O estudo da perda de energia em vertedoures em degraus foi realizado através de uma 

comparação entre simulação numérica e os resultados experimentais determinados por 

Christodoulou (1993). Os resultados numéricos obtidos pela simulação no programa de 

fluidodinâmica computacional puderam ser comparados com os resultados experimentais e uma boa 

representatividade foi observada, com uma discrepância nos valores da perda de energia para as 

menores vazões, devido a uma provável dificuldade experimental ou ainda, nas hipóteses do 

modelo numérico na determinação da lâmina d’água do escoamento aerado para estas vazões. O 

coeficiente de correção de Coriolis foi considerado neste estudo e seu efeito foi quantificado, 

resultando em uma diminuição na eficiência de dissipação de energia de até 47,5%. Uma equação 

teórica proposta por Chanson (1994) foi representada utilizando-se os parâmetros obtidos com os 

resultados da simulação e uma comparação com estes resultados foi realizada, verificando-se um 

bom comportamento tanto para a perda de energia com e sem a correção utilizando o coeficiente de 

Coriolis.   
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