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Resumo – Vertedouros em degraus são construídos com a finalidade de reduzir a energia cinética a 

jusante de vertedouros, reduzindo a velocidade do impacto do jato, os efeitos de cavitação, erosão e 

fadiga no leito do rio ou nas estruturas. Para um engenheiro de obras hidráulicas é de interesse 

conhecer quais as solicitações sobre tal obra para um dimensionamento seguro e econômico. Este 

artigo relata a pesquisa que teve como objetivo principal desenvolver processos de análise dos 

parâmetros hidráulicos preponderantes em escoamentos sobre vertedouros em degraus e bacias de 

dissipação a jusante destes, visando estabelecimento de critérios para o dimensionamento dessas 

estruturas, para aplicação em usinas hidrelétricas. Este trabalho faz parte do projeto de P&D 

“Análise das características macroturbulentas ao longo de um vertedouro em degraus e do ressalto 

hidráulico formado a jusante”, firmado em 22/02/2008 entre Dona Francisca Energética S.A e o 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH/UFRGS. 
 

Abstract – Stepped spillways are constructed as a mean to reduce the kinetic energy downstream of 

spillways reducing the flow‟s impact speed, the effects of cavitation, erosion and material fatigue on 

the river bed or hydraulic structures. A structural engineer needs to know the stress acting on these 

type of structures to achieve a safe and economical design. The present work show the research 

which aimed to develop processes to analyze the principal hydraulic parameters in the flow over 

stepped spillways and the downstream stilling basin. This work is part of the R&D projeto “Análise 

das características macroturbulentas ao longo de um vertedouro em degraus e do ressalto hidráulico 

formado a jusante”, established in 22/02/2008 between Dona Francisca Energética S.A and the 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH/UFRGS. 
 

Palavras-Chave – vertedouro em degraus, ressalto hidráulico, bacia de dissipação. 

 

INTRODUÇÃO 

Um vertedouro é uma estrutura que permite a passagem de cheias sobre um barramento, 

restituindo a água para o canal a jusante. Para evitar danos às obras hidráulicas e ao canal de jusante 

é essencial que a energia cinética gerada pelo escoamento seja dissipada em sua maior parte. 

Existem diversos métodos que possibilitam atingir tal objetivo (Chanson, 2000): com jatos em alta 

velocidade lançados a certa distância; com bacias de dissipação utilizando-se das características de 

um ressalto hidráulico; com inserção de degraus no vertedouro permitindo um acréscimo de 

turbulência ocasionando uma dissipação ao longo da calha ou com uma combinação destes. 
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Nos dois primeiros métodos, a dissipação de energia acontece a jusante do vertedouro, no 

terceiro método ela acontece ao longo do vertedouro e pode continuar a jusante (em uma bacia de 

dissipação). Dissipando-se parte da energia cinética do escoamento antes de ser atingida a bacia de 

dissipação (com um vertedouro em degraus) reduzem-se os esforços impactantes sobre tal estrutura. 

Deste modo pode-se reduzir a capacidade portante da bacia de dissipação, tais como comprimento, 

espessura e ancoragem. Isto poderá ocasionar a redução nos custos totais das obras de dissipadores 

de energia. 

Embora vertedouros em degraus já sejam utilizados a mais de 3000 anos, como mostra na 

Figura 1 o vertedouro construído na Grécia em 1300 a.C., seu uso foi abandonado no início do 

século XX (Chanson, 2000). Recentemente, devido ao desenvolvimento de novas técnicas de 

construção (concreto compactado a rolo, CCR), o seu uso foi retomado, tornando-se uma solução 

usual para dissipadores de energia. A Figura 2 mostra o vertedouro em degraus da UHE Dona 

Francisca/RS. 

 

Figura 1: vertedouro em degraus em Akarnania, Grécia de 1.300 A.C. (Chanson, 2000). 

Para evitar danos às obras hidráulicas é essencial que a energia cinética gerada pelo 

escoamento seja dissipada em sua maior parte. Um dos métodos atualmente difundidos para 

dissipação de energia é o uso de vertedouro em degraus. O vertedouro em degraus tem como 

objetivo dissipar parte da energia cinética antes de se atingir o canal a jusante (Sanagiotto, 2003 – 

Dai Prá, 2004), desta forma, reduzem-se os esforços impactantes sobre tal estrutura. Assim pode-se 

reduzir a capacidade por-tante da bacia de dissipação, tais como comprimento, espessura e 

ancoragem. Isto poderá ocasionar a redução nos custos totais das obras de dissipadores de energia. 

O presente trabalho tem como objetivos, a partir de medições em modelos físicos reduzidos, 

obter dados para subsidiar as tomadas de decisão do projeto de obras hidráulicas, tornando-o mais 

econômico e/ou seguro. Este estudo faz parte do projeto de P&D „Análise das características 
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macroturbulentas ao longo de um vertedouro em degraus e no ressalto hidráulico formado a 

jusante‟, realizado com apoio financeiro de Dona Francisca Energética S.A. pelo Laboratório de 

Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS, no ciclo de P&Ds 2008-2009. 

 

Figura 2: Vertedouro em degraus da UHE Dona Francisca. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Concepção do Modelo 

Os dados da pesquisa foram obtidos a partir de uma estrutura laboratorial que representa um 

modelo reduzido parcial de um vertedouro em degraus e canal de jusante. O modelo utilizado foi 

implantado em um canal construído no Laboratório de Obras Hidráulicas do IPH/UFRGS. Esse 

canal permite a instalação de estruturas de até 0,40 m de largura e apresenta condições para 

implantação de um sistema extravasor (vertedouro em degraus) com aproximadamente 2,50 m de 

altura (Figuras 3, 4 e 5). O canal possui 1,20 m de altura e aproximadamente 8 m de comprimento, 

sendo que 5 m destes possuem paredes laterais de acrílico para a visualização do escoamento. Esse 

canal foi construído de modo a ficar elevado para facilidade de acesso ao fundo visando à instalação 

de equipamentos. A montante do vertedouro há um trecho de 5 m de comprimento e um pequeno 

reservatório, construído para que ocorra tranquilização do escoamento. A jusante do canal existe 

uma comporta tipo veneziana vertical e foi instalado um tubo piezômetro com escala graduada para 

controle e verificação de níveis. 

O estudo compreende medição das características físicas do escoamento em um vertedouro 

em degraus (Figura 5) com degraus de 6 cm de altura e do escoamento a jusante (ressalto 

hidráulico). A estrutura do modelo apresenta altura de 2,45 m, largura de 0,40 m, sendo o perfil do 

tipo Creager, não possuindo degraus de transição na sua parte superior nem trecho de concordância 

na intersecção entre a calha e o fundo do canal. A declividade do vertedouro é de 1,00V:0,75H 

(aproximadamente 53º). Geralmente são adotados valores próximos a este para garantir as 
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condições de estabilidade da barragem do tipo gravidade. Os degraus, usualmente, são construídos 

com alturas múltiplas de 0,15 m ou de 0,20 m, em função da espessura da camada de compactação 

do CCR (concreto compactado com rolo). A tecnologia desenvolvida indica que as camadas não 

devem ser superiores a 0,60 m. Esse valor tem sido o mais utilizado nos projetos de vertedouros em 

degraus. Para este trabalho, foi fixada a altura de degrau equivalente a 0,60 m (6 cm no modelo), ou 

seja, uma escala proposta de modelo de 1:10. Esta estrutura é semelhante à usada por [2] e [3]. 

 

Figura 3: Vista geral do vertedouro e canal de jusante. 

 

Figura 4: Escoamento deslizante sobre vertedouro em degrau. 

O canal instalado permite uma vazão de aproximadamente 0,3 m³/s/m (9,5 m³/s/m em 

protótipo), correspondendo a uma altura de lâmina d‟água de aproximadamente 0,27 m (2,7 m em 

protótipo). Essa vazão específica foi fixada como limite superior de ensaio pelas condições 

admissíveis do canal. Atualmente, as vazões específicas em protótipo estão limitadas à faixa entre 

10 e 15 m³/s/m, ou seja, lâminas vertentes em torno de 3,0 m (2,75 a 3,65 m). Entretanto, o uso de 

vertedouros com vazões específicas cada vez mais elevadas tem se intensificado. 
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Figura 5: Vista esquematizada do canal e vertedouro em degraus com sistemas de alimentação 

(sem estrutura de suporte). 

Em relação às pressões atuantes nos degraus, atualmente admite-se que vazões inferiores a 

10 m³/s/m não geram risco de ocorrência de cavitação. Entre 10 e 15 m³/s/m existe a possibilidade, 

e acima de 15 m³/s/m certamente ocorrerá cavitação. 

Para uma adequada representação dos fenômenos hidrodinâmicos do escoamento, considera-

se uma extrapolação máxima de 10 vezes dos resultados obtidos. Devido à forte aeração 

apresentada pelo escoamento, os efeitos de escala na representação em modelo reduzido tornam-se 

bastante significativos. Por se tratar de um escoamento a superfície livre em que a força 

gravitacional é predominante, a escala para transposição dos resultados deve obedecer a Lei de 

Semelhança de Froude. O Modelo de Froude exige similaridade geométrica e igualdade do número 

de Froude entre o modelo e o protótipo. De acordo com a semelhança de Froude, pode-se avaliar a 

relação das características do modelo proposto neste estudo com um protótipo hipotético. A Tabela 

I apresenta um resumo das características do modelo. 

Nessa escala o canal permite representar quedas de aproximadamente 25 m e lâminas 

equivalentes a 2,7 m, ou uma vazão específica máxima da ordem de 9,5 m³/s/m no protótipo. 

O sistema foi alimentado por um reservatório inferior de aproximadamente 600 m³ e através 

de duas bombas centrífugas de 25 e 50 CV, que foram empregadas de acordo com a vazão 

necessária no modelo. Essa vazão foi controlada por meio de inversores de frequência (um para 

cada motor da bomba). A vazão foi medida por meio de medidor eletromagnético da marca 

INCONTROL de diâmetro nominal DN 300 mm com utilização do conversor universal para 

medidor de vazão magnético CEV-1000. A vazão medida nesse medidor foi comparada com a 

curva de descarga do vertedouro (conhecida através de trabalhos anteriores) e mostrou concordância 

aceitável. 
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Tabela 1 – Resumo das características físicas do modelo experimental e do protótipo hipotético. 

Característica Modelo 

Escala 1:10 

Altura do vertedouro 2,44 m 

Altura do degrau 6 cm 

Largura do vertedouro 0,40 m 

Declividade 1,00 V:0,75H (53,13º) 

Geometria da soleira Y = 1,08945.x
1,85

 

Vazões específicas 0,10 a 0,30 m³/s/m 

Carga hidráulica a montante (máxima) 0,27 m 

 

Metodologia de Ensaios 

A medição na bacia de dissipação, ou seja, no trecho plano do canal a jusante do vertedouro 

consistiu de: (a) medição de pressão no fundo do canal com uso de transdutores, (b) análise visual 

do escoamento com determinação dos comprimentos do rolo e ressalto e níveis da superfície da 

água. 

A medição de pressão no fundo do canal foi realizada em 20 pontos distintos. Esses pontos 

estão distanciados a partir do fim do vertedouro (início do trecho plano), de acordo com a Tabela 2, 

e foram escolhidos de modo que praticamente todo o trecho de visualização pudesse ser 

instrumentado. Além disso, procurou-se uma resolução espacial maior no trecho inicial do 

vertedouro a fim de melhor observar a zona de maiores flutuações de pressão. Nesses ensaios foram 

utilizados 20 transdutores simultaneamente. 

Através da colocação de um suporte roscável sob o fundo do canal, os transdutores (ou 

piezômetros) puderam ser instalados, como indicado na Figura 6. Essa forma de instalação permitiu 

a colocação do transdutor o mais próximo possível do fundo do canal, de forma a eliminar efeitos 

de distorção do sinal de pressão devido ao uso de mangueiras para a conexão transdutor-fundo do 

canal. O diâmetro da tomada de pressão utilizada foi de 2 mm. 

 

Figura 6: Detalhe da instalação dos transdutores. 
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Tabela 2 – Posições longitudinal das tomadas de pressão, a partir do início do trecho plano. 

Tomada 
Distância 

(cm) 

Faixa do transdutor 

(m.c.a.) 

1 17,4 -1,5 a 3,0 

2 27,4 -1,5 a 3,0 

3 37,4 -1,5 a 3,0 

4 53,8 -1,5 a 3,0 

5 64 -1,5 a 3,0 

6 73,9 -1,5 a 3,0 

7 84,4 -1,5 a 3,0 

8 103,8 -1,5 a 3,0 

9 114 -1,5 a 3,0 

10 129,2 -1,5 a 3,0 

11 138,2 -1,5 a 1,5 

12 169,4 -1,5 a 1,5 

13 199,6 -1,5 a 1,5 

14 229,4 -1,5 a 1,5 

15 269,5 -1,5 a 1,5 

16 300,5 -1,5 a 1,5 

17 330,5 -1,5 a 1,5 

18 365 -1,5 a 1,5 

19 400 -1,5 a 1,5 

20 435 -1,5 a 1,5 

 

Nas medições realizadas na bacia de dissipação foram impostas diversas condições de vazão e 

níveis de jusante. A alteração do nível de jusante modifica a posição do início do ressalto que ocorre 

sobre a bacia de dissipação. Uma condição típica do ressalto pode ser vista na Figura 7, sendo: y1 a 

altura no início do ressalto, y2 a altura no final do ressalto para uma condição de ressalto não 

afogado, X a distância longitudinal e Lj o comprimento do ressalto. 

 

Figura 7: Ressalto hidráulico livre, representação esquemática. 

Se o nível de jusante (Tw) for igual à altura conjugada lenta do ressalto formado (y2), este irá 

se posicionar no início do trecho reto da bacia de dissipação, como visto na Figura 8, condição 

chamada de ressalto livre. Se Tw for maior que y2 , o ressalto irá iniciar sobre o paramento do 
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vertedouro, como visto na Figura 9, condição chamada de ressalto submerso ou afogado. Se Tw for 

menor que y2, o ressalto irá se formar mais a jusante da estrutura, condição chamada de ressalto 

repelido. Os níveis de jusante foram controlados com auxílio de uma comporta instalada no fim do 

canal e medidos com piezômetro instalado em uma zona em que o escoamento já estava 

estabilizado (além do ressalto). 

 

Figura 8: Ressalto Livre (escoamento da esquerda para direita). 

 

Figura 9: Ressalto Afogado. 

Para cada vazão ensaiada, três condições de escoamento foram analisadas: 

a) Uma condição de ressalto livre (S = 1); 

b) Duas condições de ressalto submerso (S = 1,1 e S = 1,2). 

A Tabela III mostra todas as combinações de vazão e submergência (S = Tw/y2) analisadas 

neste estudo. 

Sistema de Aquisição de Dados. 

Para a medição de dados instantâneos de pressão foram utilizados 20 transdutores da marca 

Sitron (SP96). Desses transdutores, 10 possuem faixa de trabalho de -1,5 a 1,5 m.c.a. e 10 possuem 

-1,5 a 3,0 m.c.a. Ambos os modelos possuem erro esperado de +/- 0,5% do fundo de escala. Os 

transdutores foram conectados a um concentrador de sinais com capacidade para 40 canais de dados 

que transmitia esses sinais através de duas conexões DB 40 para um conversor A/D 
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(analógico/digital) da marca National Instruments modelo USB-6225. Esse conversor possui 

capacidade para 80 canais de dados simultâneos (não multiplexado), resolução digital de 16 bits e 

faixa admissível de tensões de -10 a 10 V. 

Todos os dados de ensaios com transdutores foram adquiridos com amostras de 15 minutos de 

duração com frequência de 128 Hz, gerando 115200 pontos amostrais. 

Tabela 3 - Condições ensaiadas na bacia de dissipação. 

Tomada 
Distância 

(cm) 

Faixa do transdutor 

(m.c.a.) 

1 17,4 -1,5 a 3,0 

2 27,4 -1,5 a 3,0 

3 37,4 -1,5 a 3,0 

4 53,8 -1,5 a 3,0 

5 64 -1,5 a 3,0 

6 73,9 -1,5 a 3,0 

7 84,4 -1,5 a 3,0 

8 103,8 -1,5 a 3,0 

9 114 -1,5 a 3,0 

10 129,2 -1,5 a 3,0 

11 138,2 -1,5 a 1,5 

12 169,4 -1,5 a 1,5 

13 199,6 -1,5 a 1,5 

14 229,4 -1,5 a 1,5 

15 269,5 -1,5 a 1,5 

16 300,5 -1,5 a 1,5 

17 330,5 -1,5 a 1,5 

18 365 -1,5 a 1,5 

19 400 -1,5 a 1,5 

20 435 -1,5 a 1,5 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O escoamento a jusante de um vertedouro em degraus possui grande turbulência, ocasionada 

pela interação fluido-estrutura ao longo da calha, altos números de Reynolds e desenvolvimento da 

camada limite até a superfície do escoamento (Teixeira, 2006 – Trierweiler, 2008 – Mees, 2008). 

Tal turbulência ocasiona forte aeração do escoamento e agitação de superfície, como pode ser visto 

na Figura 10. Logo a jusante da estrutura do vertedouro, na bacia de dissipação, o escoamento se 

processa da seguinte maneira (Figura 11): 

a) No ponto mais próximo do início da bacia o núcleo do jato impacta sobre o trecho 

horizontal, gerando altas pressões dinâmicas ocasionadas pela mudança de direção do escoamento. 

Um ressalto hidráulico se forma, mas as pressões devidas a ele não são significativas; 
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b) Mais jusante deste trecho as pressões do impacto do jato ainda são percebidas, 

enquanto o escoamento principal se alinha a uma direção predominantemente horizontal. As 

pressões no fundo são igualmente devidas ao impacto do jato e ao colchão d‟água acima. 

c) Ainda mais a jusante as pressões do impacto do jato não são mais significativas, 

sendo que as pressões no fundo são ditadas pelo ressalto hidráulico e apresentam características 

mais hidrostáticas (menor aeração mas ainda significativa); 

d) Ao longo do escoamento a turbulência e agitação de superfície diminuem (fim do 

ressalto hidráulico), sendo que as pressões são basicamente hidrostáticas. 

 

 
Figura 10: Visualização do ressalto a jusante de vertedouro em degraus obtida com câmera da alta 

velocidade. 

 

 
Figura 11: Representação esquemática do escoamento a jusante de um vertedouro em degraus. 

As pressões médias brutas medidas podem ser observadas na Figura 12. Os resultados obtidos 

no primeiro transdutor (mais próximo do início da bacia) foram descartados, pois foi avaliado que a 
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máxima pressão medida neste era maior que a pressão máxima da sua faixa de operação. Desta 

forma o transdutor não estaria operando dentro das condições indicadas pelo fabricante. O problema 

poderia ser devido a 1) as pressões instantâneas foram maiores do o esperado 2) defeito no 

equipamento. 

 
Figura 12: Pressões médias medidas em bacia de dissipação a jusante do vertedouro em degraus. 

Como já indicado por outros autores observou-se que as pressões médias aumentaram 

proporcionalmente ao aumento da vazão e submergência. 

Para a avaliação das pressões médias do escoamento se propõe a adimensionalisação indicada 

na Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Onde  é a pressão média adimensionalisada,  ̅ é a pressão média, Tw = y2*S é altura da lâmina 

d‟água no final do ressalto,  é a posição adimensional a partir do início da bacia de dissipação e X 

é posição real a partir do início da bacia de dissipação. 

  
 ̅

  
                                                                                                                                  (1) 

  
 

  
                                                                                                                                   (2) 

Como dito anteriormente as pressões no início da bacia tem uma grande parcela devido ao 

impacto jato no fundo da bacia de dissipação. Desta forma para ser avaliada a magnitude deste 

efeito foi ajusta uma equação para a pressão média para a região onde se considerava que não havia 

mais influência do jato (Erro! Fonte de referência não encontrada.).    é a pressão 
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adimensionalizada devido somente ao ressalto hidráulico. A Figura  mostra a adimensionalização 

proposta juntando os dados deste trabalho e Meireles (2004). 

                ))                                                                                                (3) 

a = 1,090 

b = 0,353 

(Equação válida de 0<  <8) 

Usando-se esta equação para    descontou-se do valor da pressão adimensionalisada  , para 

se obter a pressão devida somente ao jato impactando ao fundo (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.,   ). 

      
  

 
                                                                                                                          (4) 

aj = -0.213 

bj = 0.453 

Observou-se que ocorrem pressões aparentemente devido ao jato até a posição   = 2. Até a 

posição   = 2,         , após esta posição      . Também observou-se que as pressões 

adimensionais após a posição   = 8, permaneciam constantes e iguais a   = 1 (Figura 14). 

A Tabela 4 mostra um resumo da metodologia proposta. 

Tabela 4: Resumo da metodologia de previsão de pressão média. 

De  > 0 até  < 2 

     
  

 
              ))       

 

De  > 2 até  < 8 
               ))        
 

De  > 8 
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Figura 13: Pressão média, sem pontos de influência do impacto do jato (pontos: pressão adimensionalizada; linha 

espessa: ajuste; linhas finas: limites de variação em torno do ajuste). 

 

Figura 14: Pressão média adimensionalizada, comparação entre ajuste e dados experimentais (pontos: pressão 

adimensionalizada; linha espessa: ajuste; linhas finas: limites de variação em torno do ajuste). 

CONTINUIDADE DO TRABALHO 

Na continuidade do estudo serão avaliadas bacias de dissipação com acessórios, isto é, com 

uma soleira terminal instalada. A soleira terminal está idealizada para instalada em 3 posições 

distintas, possuir 3 rampas distintas e 4 alturas distintas. Com estes dados se espera avaliar 

comportamento da dissipação de energia do ressalto e a capacidade da soleira fixar o ressalto dentro 

da bacia de dissipação para diversas condições de escoamento. Além disso serão avaliadas as 

pressões médias e instantâneas no fundo da bacia de dissipação, com atenção especial à aquelas 

ocorrendo logo a montante e jusante do end-sill. 
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• Posições a serem instaladas: ½ Hd, 1 Hd e 3/2 Hd, a partir do trecho inicial da bacia 

dissipação (Hd = altura da crista do vertedouro). 

• Rampas da soleira: 1:1, 1:2 e 1:3, relação horizontal com vertical. 

• Altura da soleira: h, 2*h, 3*h e 4*h (h = altura do degrau). 

Serão 12 estruturas de end-sill distintas em 3 posições, totalizando 36 condições distintas. As 

mesmas vazões e submergências serão avaliadas. 
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