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Resumo – Em projetos de estruturas como barragens, caracterizadas por custos elevados e riscos 

significativos, a utilização de dissipadores de energia é de extrema importância para evitar possíveis 

danos às obras. Nesse contexto, vertedouros em salto esqui são muito utilizados por serem 

relativamente econômicos, uma vez que a dissipação de energia ocorre diretamente no próprio leito 

do rio, com o lançamento do jato a uma considerável distancia do pé da barragem. Entretanto, a 

ação dinâmica do jato pode provocar erosões no leito, devido às flutuações de pressão transmitidas à 

fundação através das superfícies de descontinuidade do maciço rochoso. Esse trabalho, realizado 

pelo Laboratório de Obras Hidráulicas (IPH/UFRGS), em parceria com o Laboratório de Hidráulica 

Experimental e Recursos Hídricos LAHE/FURNAS, tem como objetivo avaliar as pressões 

dinâmicas a jusante de vertedouros em salto esqui. A metodologia consiste na determinação e 

análise da distribuição das pressões e suas flutuações em um fundo plano a jusante de um 

vertedouro em salto esqui montado no Laboratório. Estes resultados são comparados com os 

resultados encontrados na bibliografia, possibilitando o estabelecimento de padrões e metodologias 

de previsão das pressões e de suas flutuações a jusante deste tipo de estrutura de maneira a fornecer 

subsídios na fase de projeto. 
 

Abstract – In designs with structures such as dams, characterized by high costs and significant risks, 

the use of energy dissipators is extremely important to avoid possible damages to the works. In this 

context, spillways in ski jumping are widely used for being relatively economic, once the energy 

dissipation happens directly on the own riverbed, with the jet projection in a considerable distance 

of the foot dam. However, the dynamic action of the jet can cause erosions on the riverbed, due to 

pressure fluctuations transmitted to the foundation through surface discontinuities of the rock mass. 

This work, accomplished by the Hydraulic Laboratory (IPH/UFRGS), in partnership with 

Laboratory of Hydraulics and Water Resources (LAHE/FURNAS), aims to evaluate the dynamic 

pressures downstream of spillways in ski jumping. The methodology consists of determination and 

analysis of distribution of pressures and their fluctuations in a flat bottom downstream of a spillway 

ski jump mounted in the Laboratory. These results are being compared with results found in the 

literature, allowing the establishment of standards and methodologies for prediction of pressure and 

its fluctuations downstream of these structures so as to provide input in the design phase. 
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1. INTRODUÇÃO 

As usinas hidrelétricas ocupam uma posição de destaque na composição da matriz energética 

de muitos países, particularmente no caso do Brasil, em vista do grande potencial hidroenergético 

dos rios do país. Na composição desse tipo de empreendimento, as barragens notabilizam-se por 

serem estruturas de grande porte que, devido à sua gênese e magnitude, representam obras que 

envolvem custos elevados e riscos significativos. Em vista disso, é importante salientar o 

desenvolvimento, ao longo dos anos, de dispositivos de segurança que viabilizem a operação segura 

dessas estruturas. 

Neste contexto, dissipadores de energia associados a descarregadores de cheia são dispositivos 

essenciais em barragens, uma vez que permitem o extravasamento da água de forma controlada e 

protegem a estrutura dos efeitos da vazão descarregada. Os vertedouros com salto esqui, objeto de 

estudo deste trabalho, são estruturas utilizadas em grande parte das usinas do setor elétrico. 

O dissipador tipo salto esqui é uma das estruturas mais utilizadas nas usinas hidrelétricas, 

sempre que as condições topográficas e geológicas permitem. Esse tipo de estrutura é constituído 

por uma estrutura defletora localizada na extremidade da calha do extravasor. O defletor é 

responsável pelo lançamento do escoamento para uma região adequadamente afastada do pé da 

obra. A dissipação de energia do jato se dá em parte através do atrito água - ar e, na maior parte, na 

massa d'água ao redor do impacto; essa zona ao redor do impacto denomina-se, face ao seu papel na 

dissipação, bacia de amortecimento. A energia residual do jato no impacto promoverá a erosão do 

leito, gerando assim a fossa de erosão. A utilização desse tipo de vertedouro pode promover uma 

economia em termos de projeto, uma vez que, em muitos casos, elimina a necessidade de 

construção de uma bacia de dissipação a jusante. Além disso, o fato de a região de impacto do jato 

ser afastada do pé da barragem reduz o risco do comprometimento dessa estrutura, garantindo mais 

segurança à obra. 

A Figura 1 representa o vertedouro com salto esqui da Usina Hidrelétrica Luís Carlos Barreto 

de Carvalho - ELETROBRAS/FURNAS, localizada em Pedregulho, São Paulo, Brasil. As 

características do vertedouro dessa estrutura foram representadas no modelo físico utilizado nesta 

pesquisa. 
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Figura 1. Salto Esqui da Hidrelétrica Luís Carlos Barreto de Carvalho - ELETROBRAS/FURNAS. 

Este trabalho está inserido no P&D “Estudos dos Processos Geomecânicos Provocados por 

Esforços Hidrodinâmicos em Fossas de Erosão a Jusante de Saltos de Esqui”, e fazem parte desta 

pesquisa: Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(IPH/UFRGS), Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos Hídricos de Furnas Centrais 

Elétricas S.A. (LAHE/FURNAS), Laboratório de Geotecnia da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC/RIO) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O IPH está realizando a pesquisa em 

um modelo físico, em escala 1:100, sendo que as análises realizadas serão posteriormente 

comparadas com os dados provenientes do modelo desenvolvido no LAHE/FURNAS, em escala 

1:50. 

Será apresentada aqui uma análise dos dados de pressão adquiridos nos ensaios em modelo 

físico mantido no IPH/UFRGS visando fornecer dados para o desenvolvimento do modelo numérico 

na PUC/RIO e UFMG, no que se refere às pressões médias dinâmicas no leito a jusante do 

vertedouro. A condição de ensaio analisada diz respeito a uma configuração de um canal com fundo 

plano, a jusante do vertedouro, com transdutores de pressão dispostos longitudinalmente em relação 

à linha central do canal. Entretanto, é válido salientar que o projeto de pesquisa no qual está inserido 

este trabalho é bem mais amplo, e analisa uma série de aspectos e condições que não serão 

discutidas nesse trabalho, como, por exemplo, a análise das pressões e dos deslocamentos impostos 

a um bloco instrumentado com acelerômetro, devido à ação dinâmica do jato do salto esqui. Tais 

aspectos serão objetos de trabalhos futuros, mas terão embasamento nas análises e conclusões 

obtidas a partir deste trabalho. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Características do Modelo e do Jato 
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Nessa pesquisa, foi desenvolvido um modelo físico reduzido, em escala 1:100, ilustrado na 

Figura 2, representando o vertedouro com salto esqui da Usina Hidrelétrica Luís Carlos Barreto de 

Carvalho - ELETROBRAS/FURNAS. 

 

Figura 2. Vista do modelo físico implantado no IPH. 

 

A estrutura do vertedouro do Laboratório de Obras Hidráulicas foi construída em resina de 

fibra de vidro, possui um perfil Creager, com ângulo de lançamento do jato de 42°. O vertedouro 

possui comprimento de 183,59 cm, com altura de montante de 50 cm, cota de saída 20,77cm e raio 

da concha de 20 cm (Figura 3). 

 

Figura 3. Perfil do vertedouro do modelo físico implantado no IPH. 

Nos ensaios foram medidas características representativas do jato, que possibilitaram a 

determinação das características físicas do escoamento através do uso de fórmulas referentes à 

hidrodinâmica do jato, representadas na Figura 4 e apresentadas na Tabela 1: 

 

 

Figura 4. Representação esquemática do escoamento e variáveis representativas do modelo. 
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Q (l/s) Nm Ht Vt yt yp xt Fr 

9,4 0,553 0,345 2,60 0,009 0,031 0,455 8,74 

19,0 0,584 0,376 2,71 0,017 0,038 0,635 6,56 

28,7 0,606 0,399 2,79 0,025 0,049 0,690 5,57 

38,3 0,626 0,419 2,86 0,033 0,069 0,745 5,01 

47,6 0,644 0,438 2,93 0,040 0,092 0,765 4,64 

57,1 0,661 0,455 2,98 0,047 0,108 0,787 4,36 

Tabela 1. Valores das variáveis representativas do modelo para as vazões analisadas. 

Onde: Nm é o nível de montante (m); Ht é a altura de energia potencial (m); Vt é a velocidade 

na saída do jato (m/s); yt é a espessura do jato na saída (m); yp é a lâmina d’água a montante da 

região de incidência (m); xt é a incidência do núcleo do jato longitudinalmente ao canal (m) e Fr é o 

número de Froude, de acordo com a equação: 

 

t

t

gy

V
Fr                                                                                                                     (1) 

 

Nos ensaios realizados no modelo, buscou-se variar a vazão e o nível d’água a jusante do 

vertedouro, com o objetivo de verificar a influência do colchão d’água no desenvolvimento das 

pressões no fundo do canal. Dessa maneira, foram conduzidos ensaios com seis vazões diferentes e 

com vários níveis de jusante para cada vazão. A Figura 5 apresenta a configuração do escoamento 

para cada uma das seis vazões analisadas, para a condição de colchão de água a jusante inexistente. 

 

 
Q = 9,4 l/s (Fr = 8,74) 

 
Q = 19,0 l/s (Fr = 6,56) 

 
Q = 28,7 l/s (Fr = 5,57) 

 
Q = 38,3 l/s (Fr = 5,01) 
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Q = 47,6 l/s (Fr = 4,64) 

 
Q = 57,1 l/s (Fr = 4,36) 

Figura 5. Visualização do escoamento para diferentes vazões sem colchão de água a jusante. 

 

Foram definidas condições prévias de ensaio e selecionados níveis de submergência 

semelhantes em cada vazão ensaiada. As tomadas de pressão foram instaladas no fundo do canal, a 

jusante do vertedouro, de maneira que ficassem dispostas na linha central, longitudinalmente, em 

relação ao canal. A Figura 6 apresenta um esquema que ilustra essa configuração de ensaio. 

 

 

Figura 6. Esquema do posicionamento das tomadas de pressão no fundo do canal. 

 

2.2. Aquisição de Dados 

A aquisição dos dados de pressão média foi realizada através da análise de imagens dos 

piezômetros em vídeos. Foi estipulada uma frequência de aquisição de 33 Hz, com tempo de 10 

minutos. Para a determinação dos valores de pressão média foi utilizando um aplicativo de software 

de leitura de imagens, implementado no software MatLab, desenvolvido pelo Laboratório de Obras 

Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (LOH/IPH). Este aplicativo transforma as leituras 

de pixels em centímetros para posterior conversão em altura equivalente de pressão expressa em 

metros de coluna de água (Figura 7). 
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Figura 7. Imagem de um quadro de vídeo dos piezômetros sendo analisada pelo aplicativo. 

Os dados de pressão instantânea dos ensaios foram adquiridos com a utilização de 24 

transdutores de pressão dispostos longitudinalmente ao longo do canal de jusante. Essa disposição 

dos transdutores foi escolhida visando obter-se a pressão na região central do canal. A aquisição dos 

dados nos ensaios foi realizada com o Software LabView Signal Express, onde foi feita a conversão 

de sinal de tensão elétrica para metros de coluna d’água. O tempo de cada ensaio foi de 10 minutos, 

para uma freqüência de 128 Hz, resultando em um total de 76800 dados, para cada ensaio. Para 

obtenção dos dados em metros de coluna d’água, como desejado, é feita a calibração estática dos 

transdutores de pressão utilizados nos ensaios para posterior conversão dos dados de tensão gerados 

pelo software de aquisição. A Figura 8 ilustra a disposição dos transdutores no fundo do canal.  

 

Figura 8. Posicionamento dos transdutores no fundo canal para a realização dos ensaios. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

3.1. Pressão Média 

Na análise das pressões médias, impostas devido ao impacto do jato oriundo do vertedouro 

com salto esqui, foram definidas premissas que se resumem a dois aspectos principais. Foram 
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analisadas as pressões provocadas por jatos de diferentes vazões, com a condição de inexistência de 

colchão d’água a jusante. Essa condição representa as situações mais críticas que são impostas ao 

maciço rochoso, no caso do protótipo, que constitui o leito à jusante do vertedouro, uma vez que o 

impacto do jato ocorre diretamente no leito, e maior parte das pressões é transmitida ao canal. A 

Figura 9 representa as pressões médias para essa condição, para as seis vazões analisadas. Por outro 

lado, para uma mesma vazão, foram realizados ensaios de medida de pressão com vários níveis de 

jusante. Os níveis foram definidos de maneira que se obtivessem valores semelhantes de 

submergência (S = Tw / Y2) entre as seis vazões analisadas. Esta condição foi definida para a 

avaliação da influência do colchão d’água na dissipação das pressões impostas pelo impacto do jato. 

A Figura 10 apresenta as pressões médias obtidas para diferentes níveis de jusante, para a vazão de 

28,7 l/s (Fr = 5,57). 

 

Figura 9. Pressão média com escoamento livre para as seis vazões analisadas. 

 

Figura 10. Pressão média (mca) para escoamento livre (vazão de 28,7 L/s – Fr = 5,57). Onde: Nj = nível de 

jusante (m). 
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O parâmetro x, no eixo das abscissas, é a distância longitudinal do canal, em relação ao ponto 

de lançamento na concha de saída do salto esqui. Nota-se que o ponto máximo de pressão ocorre na 

região de impacto do jato com o fundo do canal. A pressão a montante da zona de impacto possui 

um aspecto praticamente constante, devido à lâmina de água que fica confinada nessa região. 

Analisando-se os valores de pressão para todas as vazões, é possível constatar que as maiores 

amplitudes ocorrem na região de impacto do jato, sendo que a pressão a montante fica 

aproximadamente constante. Para as maiores vazões, o ponto de máxima pressão varia pouco, o que 

confirma a análise visual do escoamento, onde se verifica que o alcance do jato para as três maiores 

vazões varia pouco, em relação às demais vazões. 

Verifica-se que a pressão a jusante varia sensivelmente, devido à presença de uma coluna de 

água significativa. Comparando-se os gráficos para uma mesma vazão, torna-se evidente que a 

pressão eleva-se cada vez mais a jusante e a montante com o aumento do nível de água, enquanto 

que a pressão no ponto de impacto é reduzida pela presença de uma lâmina d’água. Isso se deve à 

atenuação do impacto do jato pela presença de um colchão d’água. Os níveis mais elevados já 

apresentam ressalto afogado, com a pressão muito elevada a jusante e quase equivalente à pressão 

na região de impacto, sem ocorrência do ressalto livre. 

Ainda com relação à pressão média, foi definida uma relação que avalia esse parâmetro em 

função da parcela de energia disponível do escoamento para a formação do jato no modelo, expressa 

pela diferença entre os níveis de montante e de jusante, e com as submergências analisadas em cada 

ensaio. A Figura 11 apresenta a aplicação desta relação aos dados de pressão para a vazão de 28,7 

l/s, correspondente ao escoamento com Froude de 5,57, em função da relação que expressa a 

posição de cada tomada de pressão relacionada com a posição correspondente ao valor máximo de 

pressão média para cada vazão. Por essa relação, também é possível notar a influência do colchão 

d’água na atenuação das pressões exercidas pelo jato. 
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Figura 11. Pressão média para escoamento livre (vazão de 28,7 L/s – Fr = 5,57). 
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Onde: 

P: Pressão média em cada ponto do canal. 

Nm: Nível de montante, em metros, equivalente a vazão de 28.7 l/s. 

Nj: Nível de jusante, em metros. 

S: Submergência (S = Tw / Y2). 

x: posição longitudinal de cada um dos transdutores ao longo do canal. 

xt: x médio de alcance do jato. 

3.2. Pressões Dinâmicas 

A pressão dinâmica é a pressão média atuante em um determinado ponto ao longo do canal, 

excluindo-se a altura do nível de água (pressão hidrostática). Para avaliar esse parâmetro, utiliza-se 

b como um fator de escala que representa a faixa de influência da pressão dinâmica junto ao ponto 

de estagnação, referente ao ponto de impacto do jato, e se determina como sendo o valor de abscissa 

x na região em que a pressão dinâmica equivale a 50% da pressão dinâmica máxima (Figura 12). 

 

Figura 12. Faixa de influência da pressão dinâmica. 

Para representar graficamente essas faixas de influência de pressão, Rand (1955) baseou-se 

em dados experimentais para encontrar uma relação que representa a geometria do fluxo em 

estruturas de queda em função de um parâmetro adimensional, definido como Número de Queda, 

dado por: 

 

3

2

gH

q
Nq                                                                                                                     (2) 

Onde:  

q: vazão específica. 

g: a aceleração da gravidade. 

H: a altura de queda. 
 

No presente trabalho, a faixa de influência da pressão dinâmica foi dividida entre duas 

parcelas ao longo do canal, onde be foi definida como a faixa a montante do ponto de estagnação, e 

bd como a faixa a jusante do ponto de estagnação, ambos medidos em metros. Utilizando-se a altura 

de queda do vertedouro do modelo, de 50 cm, para expressar esses valores de maneira adimensional 

e relacionando-se esse parâmetro com o Número de queda, foi obtida a relação apresentada na 

Tabela 2 e na figura 13. 
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Tabela 2. Faixa de influência da pressão dinâmica e Número de Queda para as vazões analisadas. 

 

Figura 13. Faixa de influência da pressão dinâmica e Número de Queda para as vazões analisadas. 

A escolha da divisão por H (altura de queda, equivalente a 50 cm para o modelo) justifica-se 

pelo fato de ser um valor constante para qualquer região do canal. Na análise feita acima, 

desconsideramos a primeira vazão por ser muito menor em termos de escala que as outras, 

apresentando valores muito inferiores de pressão dinâmica e tornando o valor da faixa de influência 

das pressões dinâmicas junto ao fundo do canal muito elevado. Observa-se que a tendência é a área 

de influência aumentar com a elevação da vazão. Outra conclusão que podemos obter do gráfico é 

que as faixas de influência tendem a ser mais significativas na região a jusante (be), devido ao 

ângulo de abertura proporcionado pela estrutura do salto esqui. 

Beltaos (1976) sugeriu uma fórmula para análise das pressões dinâmicas, estabelecendo uma 

relação entre a pressão média máxima e as pressões médias, definida por: 

 
2

max

/















 b

x

b
e

d
P

hx
P                                                                                                          (3) 

 

Onde:  

Px/h: pressão dinâmica a uma distância x do ponto de estagnação. 

Pdmax: pressão dinâmica máxima no ponto de estagnação. 

x: posição longitudinal de cada um dos transdutores ao longo do canal. 

b: área de influência da pressão dinâmica. 

Vazão(l/s) Nq be (m) bd (m) 

19,0 0,0018 0,073 0,049 

28,7 0,0042 0,075 0,049 

38,3 0,0075 0,084 0,062 

47,6 0,0115 0,104 0,071 

57,1 0,0166 0,131 0,094 
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Φb: parâmetro de ajuste avaliado por diversos autores. 
 

De maneira semelhante, através das análises realizadas nesta pesquisa, foi definida uma 

relação entre a pressão média máxima e as pressões médias adquiridas por piezômetros, dada pela 

equação (4). Outros estudos sobre a incidência de jatos em estruturas hidráulicas definiram relações 

do mesmo tipo, para modelos com diferentes condições de ensaio, e a Tabela 3 resume os valores 

do coeficiente Φb, encontrados nos diversos estudos pesquisados na bibliografia existente. 

 
2

75.0

max

/ 

















 b

x

e

d
P

hx
P                                                                                                      (4)  

Na relação da Equação (4), x representa a distância em relação ao ponto de lançamento do jato 

do salto esqui, e b é a faixa de influência do jato, já definida anteriormente. 

 

Autor b 

Cola (1966) 0,685 

Aki (1969) 
0,212(1) 

0,664(2) 

Beltaos (1976) 0,693 

Hartung e Hausler 

(1973) 

0,331(1) 

0,688(2) 

Presente estudo 0,75 

Tabela 3. Valores de Φb. 

(1) Valor do coeficiente Φ para a largura de faixa de influência be. 

(2) Valor do coeficiente Φ para a largura de faixa de influência bd. 

 

Ainda com relação a essa análise, as relações obtidas neste estudo e algumas relações 

encontradas por outros autores foram comparadas com os dados adquiridos nos ensaios realizados 

no modelo físico. Os resultados deste estudo encontram-se dispostos no gráfico da Figura 14. É 

possível constatar uma semelhança nítida nas tendências encontradas nessa pesquisa com os valores 

de Beltaos (1976), em função do fato de o referido autor ter utilizado em seu trabalho um modelo 

com um jato de incidência oblíqua, semelhante ao que acontece no caso de um jato de uma estrutura 

com salto esqui. 
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Figura 14. Pressão Média adimensionalizada. 

3.3. Coeficiente de Pressão 

Para melhor avaliação da pressão dinâmica utilizou-se uma relação adimensional clássica da 

dinâmica de fluidos, correspondente ao Coeficiente de Pressão, que relaciona a pressão dinâmica 

máxima com o termo de energia cinética: 

 

g

t
V

d
P

pd
C

2

2

max
max

                                                                                                      (5) 

 

A Figura 15 apresenta a análise correspondente ao Cpdmax para a pressão média máxima das 

séries de dados adquiridos no modelo físico, para cada vazão analisada, em função do número de 

Froude. Pela análise dos valores obtidos, é possível constatar uma tendência decrescente dos 

valores, à medida que ocorre a redução da vazão (aumento do número de Froude). 

 

Figura 15. Coeficiente de Pressão. 

3.4. Flutuações de Pressão 

Para análise das flutuações de pressão, foi utilizada a relação abaixo e os resultados estão 

apresentados na Figura 16: 
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tx

txx

máx

e







                                                                                                             (6) 

Onde: 

σ: desvio padrão dos valores de pressão.  

σmax: desvio padrão máximo dos valores de pressão. 

x: posição longitudinal de cada um dos transdutores ao longo do canal. 

xt: x médio de alcance do jato.  
 

 

Figura 16. Flutuações de Pressão para a condição sem colchão de água a jusante. 

Pode-se perceber que a região de maior flutuação é a região de impacto do jato. Nessa região a 

flutuação é máxima, diminuindo de maneira mais abrupta a montante, onde os valores seguem com 

pequena variação, e também diminuindo a jusante, porém, de maneira mais gradativa. Esses valores 

representam a análise do desvio padrão dos dados de pressão para os ensaios realizados com a 

condição de inexistência de colchão d’água a jusante do vertedouro com salto esqui. Esta condição 

representa a condição mais crítica, uma vez que o impacto do jato ocorre diretamente no fundo do 

canal. Quando são analisados os ensaios com diferentes alturas de colchão d’água, é possível 

constatar a influência desse parâmetro na atenuação das pressões dinâmicas provocadas pelo 

impacto do jato. A Figura 17 apresenta esses valores para a vazão de 28,7 l/s (Fr = 5,57). 
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Figura 16. Flutuações de Pressão para a vazão de 28,7 l/s (Fr = 5,57), com vários níveis de colchão de água a 

jusante (Nj em metros). 

Pelo gráfico visualizamos o mesmo comportamento constatado para pressão média, em que na 

região de impacto do jato a maior flutuação de pressão é encontrada para os níveis de jusantes 

menores, uma vez que nesses casos, a pequena espessura do colchão d’água não é suficiente para 

dissipar a energia do jato, e a energia residual acaba impactando no fundo do canal, gerando valores 

de pressão elevados e flutuações de pressão mais significativas. Para a região a montante, a 

flutuação se mantém constante independente do nível utilizado. Na área a jusante, na região de 

ressalto, o aumento da lâmina de água não ocasiona diminuição diretamente proporcional à 

flutuação, por isso a tendência não é a mesma encontrada na região de impacto do jato. 

4. CONCLUSÕES 

Com base em resultados de modelo hidráulico, considerando-se efeitos de escala atrelados ao 

estudo em modelo, este trabalho faz parte de uma pesquisa que visa determinar os valores de 

pressão total e dinâmica no leito a jusante de um vertedouro com salto esqui. A pressão a jusante 

dessas estruturas aumenta com a vazão, tendo valores mais significativos na região de incidência do 

jato, apresentando um rápido decréscimo quando se afasta do ponto de incidência do jato. 

A presença de um colchão d’água faz com que ocorra uma dissipação da pressão, reduzindo a 

pressão dinâmica máxima no ponto de impacto do jato. A distribuição da pressão dinâmica, definida 

pelas equações 3 e 4, junto ao fundo do canal, em pontos distintos do correspondente ao de máxima 

pressão, segue uma lei do tipo exponencial, assimétrica entre as regiões de montante e de jusante do 

ponto de impacto do jato. A região de maior flutuação é a região de impacto do jato, sendo que 

nessa região a flutuação é máxima, diminuindo acentuadamente a montante até um determinado 

nível em que os valores ficam estáveis e também diminuindo a jusante, porém de uma forma mais 

gradativa. 

A distribuição do desvio padrão adimensionalizado, ao longo do fundo do canal, para as 

diferentes vazões analisadas, possibilita a identificação e quantificação da dispersão dos valores de 

pressão flutuante, em relação à pressão média, para cada uma das condições analisadas nos ensaios. 

Também neste caso, têm-se valores mais significativos na região de impacto do jato e constata-se a 

influência nítida do colchão d’água a jusante, na forma de atenuação dos valores de flutuação de 

pressão à medida que o nível se eleva. Com esses resultados, é possível avaliar o grau de solicitação 

promovido pelo efeito das flutuações de pressão a que o fundo do canal a jusante de um vertedouro 

com salto esqui fica submetido. 

No desenvolvimento do projeto de pesquisa os estudos apresentados neste trabalho serão 

complementados e melhor desenvolvidos, a fim de fornecer subsídios ao desenvolvimento do 
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modelo numérico e também contribuir de forma significativa ao desenvolvimento das pesquisas 

relacionadas aos efeitos do jato de um salto esqui no leito de jusante. Além disso, será realizada a 

comparação dos resultados obtidos com os dados de um modelo em uma escala diferente, para 

consolidação das análises e avaliação de efeitos de escala nos dados dos modelos, visando à 

transposição de resultados para situações em protótipo, de maneira a fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de projetos futuros. 
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