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Prezado aluno,

No decorrer desta Unidade você deverá desenvolver competência para:

• Descrever  os  efeitos  hidráulicos  sobre  as  estruturas,  especificando  ações 

mitigatórias.

Bom estudo!
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1. HIDRÁULICA BÁSICA

1.1 Tipo de Escoamento

Os movimentos dos fluídos num conduto podem ser classificados em:

• Quanto à variação no tempo: permanente e não permanente; 

• Quanto à variação na trajetória: uniforme e variado;

• Quanto à direção da trajetória: laminar ou turbulento.

O regime permanente é quando, numa determinada seção, as suas características 

não  mudam  com  o  passar  do  tempo  e  o  não  permanente,  quando  as  suas 

características mudam com o tempo.

O escoamento é uniforme quando as suas características não mudam de uma 

seção para outra.

O escoamento é denominado laminar quando, devido aos efeitos de viscosidade, 

o  movimento se processa como se fosse de uma lâmina deslizando sobre a 

outra.

Ao  aumentar  a  velocidade,  as  forças  viscosas  já  não  são  mais  capazes  de 

manterem as  camadas  unidas  e  as  forças  de  inércia  passam a  prevalecer  e  o 

movimento passa a ser caótico, que é o escoamento turbulento.

Este processo pode ser visto nas figuras 1.

São 4 fotos de um tubo transparente escoando água. O filete escuro no meio é um 

corante.  A  foto  superior  corresponde  a  escoamento  com  velocidade  baixa,  a 

segunda  com  velocidade  mais  alta  e  assim  por  diante.  A última  foto,  pode  se 

observar  que  no  lado  direito,  o  filete  aparece  borrado,  devido  à  turbulência  do 

escoamento.
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Figura 1- Turbulência numa tubulação.

Fonte: Rouse, 1946.

O  tipo  de  escoamento  é  governado  pelo  parâmetro  adimensional  denominado 

Número de Reynolds, dado por:

R=
V .D
ν

Sendo:

V = velocidade média do escoamento;

D = diâmetro do tubo;

ν = viscosidade cinemática do fluido.

Para R < 2000, o escoamento é laminar e torna-se turbulento para R>4000.

O movimento dos fluidos é governado basicamente pelos princípios de Conservação 

de Massa, da Quantidade de Movimento e Conservação de Energia.

A viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius é de 10 -6 m². s. Se num tubo, 

com diâmetro de 200 mm estiver conduzindo água com velocidade de 0,5 m/s, R = 
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0,5*0,2*106 = 100000, ou seja, regime turbulento.

Escoamentos  laminares  somente  ocorrem  em  condutos  com  diâmetro  muito 

pequenos,  como  vasos  capilares  ou  com  viscosidade  alta,  como  é  o  caso  de 

escoamento de óleos lubrificantes.

1.2 Equação da Conservação de Massa

A equação de conservação de massa, na sua forma mais geral, é dada por:

 (1.2.1)

Sendo:

VC = volume de controle;

SC = superfície de controle;

ρ = massa específica do fluido;

 = vetor velocidade

= vetor área

Esta equação diz: a variação da massa dentro de um volume de controle é igual à 

diferença entre a quantidade que entra e a quantidade que sai.

Se o escoamento é permanente e o fluido incompressível, resulta na equação:

Q = V.A

Sendo  Q a  vazão,  A  a  área da seção  transversal  e  V  a  velocidade média  do 

escoamento.

Por exemplo, se num tubo com 1 m de diâmetro estiver escoando um líquido a 2 

m/s, a vazão será:

A = 3,14x1²/4 = 0,785 m², Q = VxA = 2x0,785 = 1,57 m³/s.

12



1.3 Equação da Conservação de Energia

A equação da conservação de energia é a 1ª Lei da Termodinâmica escrita de forma 

conveniente para estudar o escoamento de fluidos.

Para uma linha de corrente, é dada por:

P1

γ
+

v1
2

2 . g
+z1=

P2

γ
+

v2
2

2 . g
+z2+ΔH 1−2 (1.3.1)

Sendo:

g = peso específico da água;

P1, P2 = pressão na seção 1 e 2;

v1, v2 = velocidade na seção 1 e 2;

z1, z2 = cota do centro do tubo na seção 1 e 2;

∆H1-2 = diferença de energia entre as seções 1 e 2 (perda de carga).

O  primeiro  termo  representa  a  energia  devido  à  pressão,  o  segundo  a  energia 

cinética e o terceiro, a energia potencial.

A diferença de energia ∆H1-2 é chamada de “perda de carga” entre as seções 1 e 2 e 

carga é energia por unidade de peso.

1.4 Equação da Quantidade de Movimento

A equação da quantidade de movimento nada mais é do que a 2ª Lei de Newton 

escrita de forma conveniente para estudar escoamento de fluídos.

       (1.4.1)

    Na forma conveniente para estudos de escoamentos de fluidos:
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    (1.4.2)

  Sendo:

= Somatória de todas as forças externas ao volume de controle; 

= Somatória de todas as forças que agem na superfície do volume de controle 

(pressão, forças concentradas, etc.); 

b = Somatória de todas as forças de campo que agem no volume de controle 

(gravitacional, elétricas, magnéticas, etc.); 

VC = volume de controle; 

= massa específica do fluido; 

= massa do corpo; 

SC = superfície de controle; 

= velocidade de escoamento; 

= vetor área elementar. 

A integração da equação (1.4.2)  sobre uma linha de corrente também resulta na 

equação conservação de energia (Porto, 2006):

      = Constante   (1.4.3)

Ou seja, caso não haja perda de energia (carga = energia por unidade de peso), a 

equação 1.4.3 diz que a energia na seção 1 é igual à energia na seção 2.

Ou seja, a pressão na seção 2 é menor que a pressão na seção 1. Este fato tem 

aplicações  importantes.  Por  exemplo,  nos  automóveis  antigos,  os  carburadores 

funcionavam desta forma: o ar passava por um estrangulamento e nesse ponto a 

gasolina  era  injetada,  pois  era  arrastada  devida  à  pressão  baixa  e,  com  a 

turbulência, era transformada em vapor e conduzida até a câmara de combustão, 

onde era queimada pelas velas de ignição, produzindo potência.
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2. ESCOAMENTO EM CANAIS E CONDUTOS FORÇADOS

Os escoamentos dos fluidos podem ser de dois tipos, em relação ao seu meio de 

transporte: em canais ou a superfície livre e em condutos forçados (tubulação sob 

pressão), como mostrado na figura 2.

Figura 2 - Escoamentos sob pressão e a superfície livre

Fonte: Martins.

2.1 Condutos Forçados

Os escoamentos em condutos fechados a seção plena atuam pressões diferentes 

da atmosférica e, com isso, o escoamento pode ser através da gravidade ou por 

bombeamento, uma vez que a água não “vaza” pelas paredes. Já nos canais, cujos 

escoamentos  são  em  superfície  livre,  o  escoamento  só  é  possível  através  da 

gravidade.

As características dos escoamentos em condutos forçados podem ser calculados 

pela Equação de Bernoulli Generalizada:

 
P1

γ
+

v1
2

2 . g
+z1=

P2

γ
+

v2
2

2 . g
+z2+ΔH 1−2  (2.1.1)

Sendo:
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γ = peso específico da água;

P1, P2 = pressão na seção 1 e 2;

v1, v2 = velocidade na seção 1 e 2;

z1, z2 = cota do centro do tubo na seção 1 e 2;

∆H1-2 = diferença de cargas entre as seções 1 e 2 (perda de carga).

A sua unidade é usualmente metros de coluna de água (mH2O).

A perda de carga pode ser calculada pela Fórmula Universal da Perda de Carga: 

ΔH=f
L
D

V 2

2g
     (2.1.2)

Sendo:

∆H = perda de carga (m);

f  = fator de atrito da Fórmula Universal da Perda de Carga (adimensional);

L = comprimento da tubulação (m);

D = diâmetro da tubulação (m);

V = velocidade do escoamento (m/s);

g = aceleração da gravidade (m/s2)

ν = coeficiente de viscosidade cinemática do fluido (m2/s)

O fator de atrito f da Fórmula Universal da Perda de Carga é função da rugosidade 

do tubo (k),  viscosidade cinemática  do fluido  (ν),  diâmetro  do conduto  (D)  e  da 

velocidade média do escoamento (V).

Para regime laminar, f é dado por:

 f=
64
Re

     (2.1.3)

Re = número de Reynolds

16



Re=
V . D
ν

  (2.1.4)

Fórmula de Colebrook-White para regimes turbulentos liso, misto e rugoso:

1

√ f
=−2 . Log[ k

3,71. D
+

2,51
Re.√ f ]      (2.1.5)

Fórmula de Swamee para todos os tipos de escoamento:

f={(64
Re )

8

+9,5[ . Ln( k
3,71 . D

+
5,74
Re0,9 )−(2500

Re )
6

]
−16

}
0,125

 (2.1.6)

As perdas de carga localizadas são calculadas por:

ΔH=∑
i

k iV i
2

2. g
   (2.1.7)

Sendo,  ki os  coeficientes  de  perdas  de  carga  de  cada  uma  das  singularidades 

(curva, válvula, cotovelo, etc.).

2.2 Escoamentos a Superfície Livre

O escoamento em canal aberto se dá pelo equilíbrio entre a componente paralelo ao 

fundo do canal da força peso com as forças de atrito do corpo fluido em contato com 

as paredes do conduto, conforme figura 3 a seguir.
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Figura 3 – Equilíbrio de forças no escoamento livre.

Fonte: Nota do autor.

Pode se  então deduzir  que,  quanto  maior  é  a área de contato  do fluido  com a 

parede,  maior  será  a  resistência  ao  escoamento.  Desta  constatação,  surgiu  o 

conceito de “Raio Hidráulico”, que é a relação entre a área da seção transversal e a 

área de contado com a parede.

Rh=A/Pm

Sendo:

• Rh = raio hidráulico (m);

• A = área da seção transversal molhada (m2);

• Pm = perímetro molhado = linha que limita a seção molhada junto às paredes 

e o fundo do canal (Figura 4).

Figura 4– Perímetro molhado.

Fonte: Nota do autor.
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Ao contrário dos escoamentos em condutos forçados, os escoamentos a superfície 

livre  possui  limitações  para  a  sua  movimentação  e  só  pode  ser  por  ação  da 

gravidade.

Para  escoamentos  em  regime  permanente,  o  escoamento  é  governado  pela 

equação de Chèzy,  com o coeficiente de Manning, dada por:

Q= √i
n

ARh
23   (2.2.1)

Sendo:

Q = vazão (m3/s);

i = declividade do canal (m/m);

n = coeficiente de rugosidade de Manning (s/m1/3);

A = área da seção transversal molhada (m2);

Os valores dos coeficientes de Manning para alguns materiais são dados na tabela 

1.
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Tabela 1 – Coeficientes de Manning para alguns materiais. 

Fonte: Martins.

2.3 Curvas de Remanso

As curvas de remanso são os perfis  longitudinais  que uma superfície  livre  pode 

assumir,  em  função  da  declividade,  rugosidade  e  das  características  das  suas 

seções transversais.

Para  determinar  o  seu  perfil,  pode  ser  utilizado  o  “Standard  Step  Method”,  que 

consiste na aplicação da equação da energia em duas seções consecutivas, com as 

perdas de carga calculadas pela Equação de Chèzy, com coeficiente de Manning. A 

descrição deste método pode ser encontrada em Chow (1959).

20

Valores do Coeficiente de Manning (Lencastre e Chow)
Perímetro Molhado Perímetro Molhado

A) Condutos naturais F) Condutos artificiais
Limpo e reto 0,030 Vidro 0,010
Escoamento vagarosos e com poças 0,040 Latão 0,011
Rio típico 0,035 Aço liso 0,012

B) Planícies inundadas Aço pintado 0,014
Pasto 0,035 Aço rebitado 0,015
Cerrado leve 0,050 ferro fundido 0,013
Cerrado pesado 0,075 Concreto com acabamento 0,012
Floresta 0,150 Concreto sem acabamento 0,014
C) Condutos escavados na terra Madeira aplainada 0,012
Limpo 0,022 Tijolo de barro 0,014
Cascalho 0,025 Alvenaria 0,015
Vegetação rasteira 0,030 Asfalto 0,016

D) Condutos em rocha
Metal Corrugado 0,022
Alvenaria grosseira 0,025

Rocha lisa e uniforme
0,035-0,040 0,012-0,014

Rocha áspera e irregular 0,040-0,045 0,013-0,015
E) Gabião de pedra com tela de arame 0,035 Pedra lançada 0,024-0,035

n (s/m 1/3) n (s/m 1/3)

Sarjeta de concreto, acabamento 
com colher
Sarjeta de concreto, acabamento 
com asfalto



2.3.1 Tipos de Curvas de Remanso

As figuras 5 e 6, a seguir, apresentam os diversos tipos de curvas de remanso.

Figura 5 – Tipos de curvas de remanso. 

Fonte: Chow, 1959.
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Figura 6 – Tipos de curvas de remanso.

Fonte: Chow, 1959.

As linhas tracejadas representam a profundidade crítica.

Quanto aos vocábulos, possuem os significados:

• Slope = declividade;

• Critical = crítica;

• Mild = baixa declividade;

• Steep = declividade superior à crítica;

• Adverse slope = declividade negativa (a cota do fundo do canal aumenta para 

jusante).
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As características do escoamento entre duas seções podem ser calculada por meio 

da Equação de Bernoulli generalizada:

P1

γ
+

v1
2

2 . g
+z1=

P2

γ
+

v2
2

2 . g
+z2+Δe1−2    (2.3.1.1)

As curvas de remanso podem ser calculadas através dessa equação, com as perdas 

de carga calculadas através da equação de Chezy.

2.3.2 Número de Froude

O Número de Froude, dado por   também pode ser interpretado como a 

relação entre a velocidade do escoamento e a velocidade de propagação de ondas 

superficial.

Quando:

• Fr < 1, o escoamento é dito fluvial ou subcrítico, a velocidade do escoamento 

é menor que a velocidade de propagação da onda;

• Fr  =1,  a  velocidade  do  escoamento  é  igual  à  velocidade  da  onda 

(escoamento crítico);

• Fr > 1, a velocidade é maior que a da onda e é chamado de torrencial ou 

supercrítico.

Estes fatos possuem implicações importantes e constituem na essência da análise 

de escoamentos em regime permanente ou próximos desta condição.
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3. DESCARREGADORES DE SUPERFÍCIE E DESCARREGADORES DE FUNDO

Os  vertedouros  e  descarregadores  de  fundo  são  órgãos  de  segurança  das 

barragens, para escoar as cheias, de modo a evitar que ocorram transbordamentos.

3.1 Descarregadores de Superfície

Os descarregadores de superfície são também conhecidos como vertedoutros ou 

sangradouros. Podem ser classificados em dois tipos:

• Soleiras livres

• Controlados

3.1.1 Vertedouros de soleira livre

Os vertedouros de soleira livre são utilizados para limitar o nível do reservatório e 

tem como principal vantagem a não necessidade de operação, tornando altamente 

recomendado para bacias de drenagem pequenas, onde os tempos de concentração 

são pequenos, e consequentemente, as cheias chegam de forma muito rápida.

A descarga do vertedouro de soleira livre é governada pela equação:

Sendo:

• Q = vazão (m³/s);

• C = coeficiente de vazão;

• H = carga sobre o vertedouro (m);

• L = largura do vertedouro (m).

A simbologia é apresentada na figura a seguir, com valores de projeto.
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Figura 7 – Coeficiente de descarga de um vertedouro com perfil tipo Creager.

Fonte: Design of Small Dams.

Um dos formatos mais utilizados para o perfil vertente é o chamado Perfil Creager, 

que  foi  baseado  no  formato  da  parte  inferior  de  uma  lâmina  d’água  vertendo 

livremente através de uma parede vertical delgada.

O formato de uma lâmina d’água vertendo livremente possui  forma quadrática e 

imaginou-se então que seria o perfil mais natural do escoamento. Entretanto, devido 

à formação da camada limite, foram observadas elevadas subpressões sob o perfil  

que, além do risco de cavitação, induziam à instabilidade no escoamento. Desta 

forma, foi substituído o expoente 2 por 1,85 na equação do perfil vertente.

O perfil tipo Creager (figura 20) é dada pela equação, a partir da crista para jusante:
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Sendo:

• Hd = carga de projeto;

• X = abscissa;

• Y = ordenada.

Figura 8 – Perfil tipo Creager.

Fonte: HDC.

Este tipo de vertedouro tem como desvantagem a necessidade de subida de nível 

de água para que possa escoar  e,  em caso de aproveitamento hidrelétrico com 

baixa queda, não se aproveita todo o potencial. Além disso, não é possível controlar 

a vazão e o nível do reservatório.

Os vertedouros de soleira livre podem ser do tipo:

• Soleira retilínea – figura 21;

• Labirinto – figura 22 – Utilizada quando não se permite muita elevação de 
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nível de montante;

• Tulipa – figura 23 - utilizadas em vales fechados, geralmente aproveitando 

túnel de desvio.

Figura 9 – Vertedouro com soleira retilínea, com paramento de jusante em degraus. 

Barragem de Mairana, Bolívia.

Fonte: Nota do autor.
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Figura 10 – Vertedouro tipo labirinto.

Fonte: Falvey, 2003.

Figura 11 – Vertedouro tipo tulipa, UHE Caconde.

Fonte: Nota do autor.
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3.1.2 Vertedouros de soleira controlada

Estes vertedouros possuem comportas para controlar a vazão descarregada e o 

nível do reservatório.

Figura 12 – Vertedouro controlado com galeria de desvio embutido no seu corpo.

Fonte: Nota do autor.
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Figura 13 – Vertedouro controlado de soleira plana.

Fonte: Nota do autor.

3.2 Descarregadores de Fundo

Os descarregadores de fundo, como o próprio nome diz, estão posicionados abaixo 

da superfície do reservatório próximos ao fundo e são controlados por comportas 

(figura 14).

Tem como finalidade:

• Escoar  água  para  jusante  no  caso  de  enchimento  do  reservatório,  para 

garantir a vazão mínima;

• Esvaziar o reservatório quando necessário;

• Descarregar eventuais sedimentos acumulados nas suas proximidades;

• Garantir  uma  vazão  mínima  para  jusante  no  caso  de  parada  total  das 

turbinas;
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• Escoar total ou parcialmente as vazões de cheias;

• Figura 14 – Descarregadores de fundo da UHE Jacutinga em operação

Fonte: CEMIG GT
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4. TOMADAS D’ÁGUA

São  estruturas  destinadas  a  captar  água  de  um reservatório,  lago  ou  de  curso 

d’água, para as diversas finalidades previstas (casa de força de uma hidrelétrica, 

canal para irrigação, abastecimento, etc.).

As tomadas d’água variam desde pequenas captações para irrigações de pequenas 

áreas, quando são simplesmente brechas abertas nas laterais de um curso d’água, 

até estruturas complexas providas de grades, comportas, comportas de emergência 

e outros acessórios, para alimentar as turbinas de uma grande central hidrelétrica.

No caso de usinas hidrelétricas, os tipos mais usuais são:

• Torre – figura 15;

• Gravidade – figura 16 e 17;

• Integrado à casa de força – figura 18.

As tomadas d’água tipo torre são aquelas posicionadas no lago, não incorporadas à 

barragem.
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Figura 15 – Tomada d’água tipo torre.

Fonte: ELETROBRAS, 2007.

Os do tipo gravidade são aquelas em funcionam como parte da barragem e devem 

ser estáveis aos empuxos hidrostáticos e podem ou não estar integrados ao corpo 

da barragem e podem ser do tipo gravidade e gravidade aliviada.
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Figura 16 – Tomada d’água tipo gravidade, para alimentação de um conjunto tipo Francis ou 

Kaplan.

Fonte: ELETROBRAS, 2007.

Figura 17 – Tomada d’água tipo gravidade aliviada, incorporada a uma barragem de terra.

Fonte: Nota do autor.

34



Figura 18 – Tomada d’água integrada à casa de força. 

Fonte: Nota do autor.

Os principais componentes são:

• Grades para retenção de detritos, para evitar que estes sejam carreados para 

o interior das estruturas alimentadas pela tomada;

• Comporta de emergência “stop-logs”;

• Comporta;

Da mesma forma que os vertedouros, estes podem ser com ou sem comportas para 

controle de vazão.
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5. CANAIS DE ADUÇÃO

São canais que conduzem a água para diferentes estruturas – vertedouro, casa de 

força, e deverão ser dimensionados para que tenham a mínima perda de carga.

As  velocidades,  para  adução  à  casa  de  força,  são  da  ordem de  1,5  m/s,  para 

minimizar as perdas de carga e evitar a sedimentação.

Os  canais  podem  ser  de  terra,  escavadas  em  rocha,  mistas  (escavadas 

parcialmente em rocha e terra) e podem ser revestidos ou não.

Os revestimentos podem ser de: concreto, concreto projetado, gabião, vegetação, 

mantas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), etc.

Os canais deverão ser estáveis para evitar as obras de contenção que, via de regra, 

são  onerosas.  Como  regra  geral,  os  canais  de  terra  são  estáveis  para  taludes 

laterais  1V:1,5H  para  solos  coesivos  e  1V:2H  para  solos  não  coesivos  e,  para 

rochas, 1V:0,1H.

Evidentemente,  estes  valores  deverão  ser  corroborados  através  de  uma análise 

cuidadosa feita por um geotécnico.
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Figura 19 – Canal de adução de uma usina

Fonte: Disponível em: http://apengenharia.eng.br/7Phc_salto_belo/images/2_CANAL%20DE

%20ADU%C7%C3O%20-%20TOMADA%20D'%C1GUA.JPG.
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6. COMPORTAS: TIPOS E FINALIDADES

Comportas são dispositivos cuja finalidade é controlar a vazão, podendo com isso 

também controlar o nível d’água no reservatório.

6.1 Classificação

Segundo Erbisti (2002) as comportas podem ser classificados em 5 critérios: função, 

movimentação,  descarga,  composição  do  tabuleiro,  localização  e  forma  do 

paramento.

6.1.1 Classificação quanto à função

As  comportas,  quanto  à  função,  podem  ser  classificadas  em:  de  serviço,  de 

emergência e de manutenção.

As comportas de serviço são aquelas utilizadas normalmente, seja para regular a 

vazão ou para manter o nível d’água ou para verter os excedentes das cheias, por 

exemplo.

São as comportas de serviço: comportas dos vertedouros, de descarregadores de 

fundo,  de  alimentação  de  uma  eclusa,  de  controle  de  vazão  num  sistema  de 

irrigação, etc.

As comportas de emergência são utilizadas esporadicamente, seja para interromper 

o fluxo em caso de ocorrência de algum problema na comporta de serviço ou no 

canal de adução ou desviar o fluxo para o curso d’água, para evitar transbordamento 

da estrutura no caso de algum impedimento de escoamento normal para o canal ou 

casa de força.
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6.1.2 Classificação quanto ao formato: 

 Plana

Figura 20 – Comporta plana.

Fonte: Rocha.

Segmento

Estas  comportas  possuem esta  designação pelo  fato  do  seu  paramento  ser  um 

segmento de um cilindro.
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Figura 21 - Comporta tipo segmento.

Fonte: Nota do autor.

Infláveis

Estas são formadas por membranas flexíveis, que podem ser infladas com ar ou 

água. São utilizados também como barragem, tendo as vantagens:

• Tempo de enchimento e de esvaziamento curto;

• Baixo custo;

• Rapidez na instalação;

Tem como principal desvantagem a relativa fragilidade, podendo ser rasgados por 

materiais flutuantes ou cortantes e mais susceptíveis ao vandalismo.
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Figura 22 – Comportas infláveis.

Fonte: Salbego (2010).

Figura 23 – Enchimento das comportas infláveis, (a) com ar e (b), com água.

Fonte: Salbego (2010).
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Figura 24 – Comporta de borracha.

Fonte: Savatech.

42



7. ESTRUTURAS DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA

Numa barragem, ocorre uma concentração de queda e, no seu vertedouro, pelo fato 

de ser uma estrutura cara, deverá ser de menor dimensão possível, resultando em 

uma grande concentração de energia na saída do vertedouro.

A vazão vertente possui grande capacidade erosiva e põe em risco a segurança das 

estruturas, pela erosão do leito e margens a jusante e na própria barragem.

Desta forma, esta energia deverá ser dissipada, antes do escoamento ser restituído 

ao curso normal do rio e diversos são os tipos de dissipadores e serão apresentados 

a seguir, alguns mais utilizados.

7.1 Tipos de Dissipadores

7.1.1 Bacias de dissipação por ressalto hidráulico

As estruturas de dissipação por ressalto hidráulico constituem numa das principais 

estruturas utilizadas nas hidrelétricas.

O ressalto hidráulico é uma onda de choque estacionário que ocorre na mudança de 

regime  de  escoamento  torrencial  para  fluvial,  gerando  grande  intensidade  de 

turbulência  e  consequente  dissipação  de  energia.  O  ressalto  permanece 

estacionário  devido  ao  equilíbrio  de  forças  entre  as  seções  de  montante  e  de 

jusante, conforme esquematizado a seguir.
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Figura 25 – Equilíbrio de forças e relação entre profundidades conjugadas num ressalto 

hidráulico.

Fonte: Nota do Autor.

As profundidades Y1 e Y2 são denominadas de Profundidades Conjugadas e são 

correlacionadas, para ressaltos em canais retangulares horizontais, por:

     (8.1.1.1) 

Sendo:

     (8.1.1.2)

O  ressalto  hidráulico  varia  de  acordo  com  o  número  de  Froude  Fr1  conforme 

apresentado na figura 25.
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Figura 26 – Tipos de ressalto em função do Número de Froude na entrada.

Fonte: Peterka (1984).

Devido a sua importância, a USBR realizou estudos sistemáticos e condensou os 

resultados em PETERKA (1984). Estas estruturas foram desenvolvidas para vazões 

específicas pequenas (da ordem de até 30 m³/s/m) e, para estruturas com maiores 

vazões  específicas,  é  recomendável  que  sejam  feitos  ensaios  em  modelos 

reduzidos.
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Apresenta se a seguir, os principais tipos desenvolvidos.

Bacia Tipo I

Esta  bacia  possui  fundo plano (figura 27),  com o seu comprimento  determinado 

segundo a equação das profundidades conjugadas e a figura 28 a seguir.

Figura 27  – Bacia Tipo I do USBR. 

Fonte: Nota do autor.
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Figura 28 – Comprimento do ressalto segundo o tipo de bacia

Fonte: Peterka (1984).
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 Bacia Tipo II

Esta  bacia  possui  dentes  para  diminuir  o  seu comprimento,  conforme figura  29. 

Entretanto, para vazões específicas maiores das que foram estudadas por Peterka, 

é recomendável que sejam feitos ensaios em modelo reduzido, para determinar as 

pressões na região dos dentes, pelo risco de cavitação.

Figura 29 – Bacia Tipo II do USBR.

Fonte: Peterka (1984).
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Bacia Tipo III

Estas  bacias  de  dissipação  foram  idealizadas  para  pequenas  obras,  com 

velocidades de até cerca de 18 m/s e vazão específica de até 20 m³/s/m. Os dentes 

podem sofrer  cavitação para  vazões e  velocidades maiores.  Quando possível,  é 

recomendável instalar dispositivos de aeração na calha do vertedouro, para reduzir 

os riscos de cavitação nos seus dentes.

Figura 30 – Bacia Tipo III do USBR.

Fonte: Peterka (1984).
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Bacia Tipo IV

Estas bacias de dissipação são utilizadas para barragens de baixas quedas, com o 

Número de Froude entre 2,5 a 4,5 e vazões específicas não muito altas, pelo fato de 

que os dentes podem sofrer cavitação, por não ser possível a aeração nos locais 

dos dentes.

Figura 31 – Bacia Tipo IV do USBR.

Fonte: Peterka, 1984.
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Estruturas de dissipação tipo concha

Estas  estruturas  são  utilizadas  para  números  de  Froude  baixo  (abaixo  de  2,5 

aproximadamente), em que a dissipação por ressalto hidráulico é pouco eficiente.

Figura 32 – Estruturas de dissipação tipo concha.

Fonte: Peterka (1984).
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7.1.2 Blocos de Impacto

Estas estruturas são utilizadas para pequenas vazões, como obras de drenagem e 

descarga  de  vazões  sanitárias  de  barragens  de  baixa  queda.  As  velocidades 

deverão  ser  menores  que  10  m/s  para  evitar  ondas  excessivas  a  jusante  e 

problemas de cavitação.

Figura 33 – Blocos de impacto.

Fonte: Peterka (1984).
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7.1.3 Estruturas com Dentes Dissipadores

Estas estruturas são utilizadas principalmente para mudança de nível num canal.

Figura 34 – Estruturas com dentes dissipadores.

Fonte: Peterka (1984).
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Figura 35 – Estrutura com dentes dissipadores.

Fonte: Design of Small Dams.

7.1.4 Salto de Esqui

Estas estruturas são indicadas para escoamentos com número de Froude superior a 

aproximadamente 12 e consistem em uma rampa de lançamento do jato de água 

proveniente do vertedouro e a dissipação de energia ocorre por elevado grau de 

turbulência gerado na fossa na região de impacto.

Tem como principal vantagem à compacidade, resultando numa estrutura 

relativamente barata, quando comparada com alternativas.

Tem como desvantagem a geração de correntes de recirculação de alta velocidade, 
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com grande potencial erosivo. 

Exige também condições geológicas compatíveis com o grau de solicitação, sendo 

normalmente necessária a presença de rochas de alta resistência e baixo grau de 

fraturamento, para que resista às elevadas flutuações de pressão.

Figura 36 – Modelo reduzido de um vertedouro com salto de esqui.

Fonte: Nota do autor.
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Figura 37 – Vertedouro de Itaipu.

Fonte: Itaipu Binacional

Figura 38 – Vertedouro de Itaipu.

Fonte: Itaipu Binacional
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7.1.5 Válvulas dispersoras

São válvulas colocadas nas extremidades de tubulações de descarga e promovem a 

dissipação através de um jato de formato cônico, lançados ao ar ou contra paredes. 

São utilizadas para descargas de fundo e controle de vazão.

Figura 39 – Válvula dispersora.

Fonte: Nota do autor.
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Figura 40 – Válvula dispersora em funcionamento.

Fonte: Nota do autor.

58



8. CANAIS DE RESTITUIÇÃO

Estes canais têm como função restituir ao leito do rio os escoamentos provenientes 

das estruturas – casa de força, vertedouro, etc.

Podem ser  escavados  em terra,  rochas,  etc.  e  podem ser  revestidos  ou  não  e 

deverão ser estáveis, para evitar obras de contenção, que são onerosas.

Os canais de restituição da casa de força deverão ser projetados para minimizar as 

perdas de carga e evitar a sedimentação. O canal de restituição da casa de força é 

também conhecido como canal de fuga.

Os canais de restituição dos vertedouros deverão resistir às ações dos escoamentos 

que, via de regra, possui quantidade apreciável  de energia residual,  com grande 

poder erosivo. A erosão que porventura possa ocorrer, não deverá por em risco a 

segurança das estruturas da barragem. Um exemplo é ilustrado na figura 41.

Figura 41  – Canal de restituição da casa de força (à esquerda do muro central) e do 

vertedouro (à direita do muro).

Fonte: Nota do autor.
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9.  CRITÉRIOS  DE  DIMENSIONAMENTO  DE  ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS

As estruturas hidráulicas são dimensionadas para conduzir a vazão de projeto, para 

atender à finalidade para a qual foi planejada. Em “Critérios de Projetos Civis de 

Usinas Hidrelétricas”, disponível  no portal  da ELETROBRÁS, existem orientações 

básicas para dimensionamento de estruturas hidráulicas.

São critérios para:

• Níveis d’água;

• Borda livre

• Vazão;

• Desvio do rio;

• Dimensionamento do vertedouro;

• Circuito hidráulico de geração;

• Chaminé de equilíbrio;

• Estudos de remanso.

9.1 Níveis d’água

Os  níveis  d’água  no  reservatório  (máximo,  máximo  de  cheias  e  mínimo)  são 

definidos em função de estudos energéticos e de condicionantes ambientais.

Os níveis de jusante, em função da curva chave de jusante e deverão atender às 

condicionantes energéticas, ambientais e de segurança contra a inundação da casa 

de força.
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9.2 Borda Livre

9.2.1 A Borda Livre Normal da Barragem

Tem como finalidade absorver  os  efeitos  de ondas provocadas pelo vento.  Para 

barragens de terra, o mínimo deverá ser de 3,0 m e de concreto, de 1,50 m. Os 

ventos máximos serão de 100 km/h e a onda deverá ter 2 % de probabilidade de ser  

superada.

Para ensecadeiras, a borda livre mínima deverá ser de 1,0 m, válida também para a 

casa de força.

9.2.2 Borda Livre Mínima

Para  barragens  de  terra  ou  enrocamento,  a  borda  livre  mínima acima do  Nível 

Máximo  de  Cheia  no  reservatório  deverá  ser  de  1,0  m  e,  para  barragens  de 

concreto, de 0,5 m.

9.3 Vazão

9.3.1 Órgãos extravasores

Para barragens com alturas maiores que 30 m ou cujo colapso envolva risco de 

vidas humanas, a vazão de projeto deverá ser a máxima provável.

Para barragens com alturas inferiores a 30 m e sem risco de vidas humanas, a 

vazão de projeto deverá ser de 1000 anos.

9.3.2 Desvio do rio

Deverá se feita análise de risco, baseada na tabela abaixo:
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Tabela 2- Análise de risco

Fonte: Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas

9.3.3 Casa de Força

A vazão de projeto deverá ser de 1000 anos, no mínimo.

9.4 Desvio do Rio

O tipo de desvio do rio é função das condições topográficas, geotécnicas, altura da 

barragem e das condições hidrológicas do local. Por exemplo, em vales abertos, o 

desvio pode ser feito por meio de ensecadeiras, enquanto que, em vales fechados, 

pode ser conveniente que seja feito através de túnel.

Para desvio de 2ª fase, para barragens de baixa queda é comum que o desvio seja 

por meio de soleiras rebaixadas, enquanto que, para alturas maiores, por meio de 

galerias construídas no corpo do vertedouro.

9.5 Dimensionamento do Vertedouro

O dimensionamento do vertedouro deverá permitir a condução da vazão prevista e 

restituir  de  forma segura  a  jusante.  Nos vertedouros controlados por  comportas, 

deverá ser previsto 2 comportas no mínimo.
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CATEGORIA DO DANO RISCO ANUAL

5% a 20%

2% a 5%

1% a 2%

< 1%

Não há perigo de vidas humanas nem se prevê que ocorram 
danos importantes na obra e seu andamento.
Não há perigo de vidas humanas mas já se prevéem danos 
importantes na obra e seu andamento.
Há algum perigo de perda de vidas humanas e são previstos 
importantes danos na obra e ao seu andamento
Há perigo real de perda de vidas humanas e são previstos grandes 
danos à obra e ao seu andamento



Para reservatórios de pequenas dimensões, para velocidades de subida de nível 

maiores que 2 m/h,  o  vertedouro deverá ser  de soleira  livre  ou de acionamento 

automático.

A velocidade de subida de nível é dada por:

Sendo:

• R = velocidade de subida do nível do reservatório (m/h);

• Q = vazão de pico de cheia de projeto (m³/s);

• A = área do reservatório (m²).

9.6 Circuito Hidráulico de Geração

O dimensionamento do circuito hidráulico de geração deverá ser feito levando em 

conta as condicionantes energéticas, minimizando as perdas de carga. As estruturas 

deverão ser dimensionadas para a vazão máxima de engolimento das máquinas, no 

nível mínio operacional do reservatório.

9.7 Chaminé de Equilíbrio

As chaminés de equilíbrio são dispositivos destinados a absorver os efeitos de golpe 

de aríete em instalações com condutos forçados de grande extensão, como túneis 

de adução, por exemplo.
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Figura 42 – Chaminé de Equilíbrio da UHE Rio de Pedras

Fonte: CEMIG GT

O fenômeno de golpe de aríete consiste na propagação de ondas de pressões que 

se propagam através da tubulação, originárias de transformação de energia cinética 

em energia de pressão, conforme apresentado a seguir.

A transformação de energia cinética em energia de pressão pode ser visualizada 

através de aplicação da 2a Lei de Newton a um trecho de tubo.

A  variação  de  pressão  ∆H  devida  à  variação  de  velocidade  ∆V  é  dada  pela 

expressão, conhecida como "Equação de Joukowski":

ΔH=a
ΔV
g

  (11.7.1.1) 

Considera-se um sistema composto por um reservatório,  um tubo e uma válvula 

aberta na sua extremidade, operando em regime permanente e com perda de carga 

desprezível.
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Referindo-se  à  figura  43,  admite-se  que  inicialmente  a  válvula  esteja  aberta  e 

escoando uma vazão Q0  (figura 43.a e figura 43b).

No instante t0, a válvula é fechada instantaneamente. A camada imediatamente a 

montante da válvula é freada e a sua energia cinética é transformada em energia de 

pressão,  formando uma frente de onda com carga H0+∆H, que se propaga para 

montante com celeridade "a" (figura 43.c).

Na região hachurada do tubo na figura 43.c, a carga vale H=Ho+∆H, sendo Ho a 

carga de regime permanente.

Esta onda se propaga a montante, até o atingir o reservatório (figura 43 c, figura 43 

d, figura 43 e, figura 43 f). Neste instante, após L/a segundos, o sistema encontra-se 

com velocidade V=0 e tubo expandido,  com a energia acumulada sob forma de 

energia elástica. 

Como a carga dentro do tubo é maior que no reservatório e existe uma quantidade 

de água comprimida dentro do tubo que está expandido, irá ocorrer fluxo no do tubo 

para o reservatório (V=-Vo) e com carga H=Ho, formando uma frente de onda que se 

propaga em direção à válvula com celeridade "-a" (figura 43 g, h, i,  j). 

A frente de onda, ao chegar à válvula no instante 2L/a s, devida à inércia, a massa 

d'água  dentro  do  tubo  tenderá  se  manter  em  movimento.  Como  a  válvula  se 

encontra fechada, a camada junto a ela também permanecerá parada, originando 

um abaixamento de pressão igual a  ∆H (V=0, H=Ho-∆H). Supondo que a pressão 

seja superior à de vapor, irá formar uma onda de descompressão, no sentido da 

válvula para o reservatório (figura 43 k, l, m, n).

Quando a frente de onda atinge o reservatório (t=3L/a s), o tubo encontra-se com 

velocidade V=0 e carga H=H-∆H e tubo "encolhido".
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Como a carga no reservatório é maior que dentro do tubo, irá ocorrer escoamento do 

reservatório para o tubo, com velocidade V=Vo e H=Ho formando uma nova onda que 

se  propaga  do  sentido  reservatório  válvula  (figura  43  o,  p,  q,  r)  ou  seja,  

restabelecendo as condições iniciais e, quando esta frente de onda atinge a válvula 

após 4L/a segundos, o ciclo se repete, lembrando que foram desprezada as perdas 

de carga. Nos casos reais, as perdas de energia amortecem as amplitudes (cargas e 

vazões), sem que os períodos das ondas sejam afetados, até que o sistema atinja o 

repouso.

Figura 43 - Descrição física do golpe de aríete.
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Fonte:Nota do autor.

9.8 Estudos de Remanso

Os estudos de remanso deverão ser feitos no reservatório para verificara as áreas 

inundadas  a  montante  para  as  várias  condições  de  vazão  e,  para  o  trecho  de 

jusante,para verificar as extrapolações das curvas chave. Os cálculos poderão ser 

feitos pelo “Standard Step Method”.
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10.  NOÇÕES  SOBRE  MODELOS  FÍSICOS  E  COMPUTACIONAIS 

APLICADOS À HIDRÁULICA DE BARRAGENS

Os  Modelos  são  representação  da  realidade  e  tem  como  finalidade  antever  o 

comportamento das estruturas nas condições para as quais foram dimensionadas. 

Na Engenharia Hidráulica, são utilizados dois tipos de modelos: Modelos físicos e 

Modelos matemáticos.

10.1 Modelos Físicos

Os modelos físicos são geralmente geometricamente semelhantes e são baseados 

na  Teoria  da  Semelhança  Mecânica,  que  diz  que  dois  escoamentos  são 

mecanicamente  semelhantes  se  todos  os  seus  grupos  adimensionais  que  o 

governam  são  iguais.  Esses  modelos  são  comumente  chamados  de  Modelos 

Reduzidos.

Entretanto, este somente possível se escala geométrica igual a 1.

Para suplantar este obstáculo, seleciona se o adimensional mais importante e iguala 

se este adimensional, tendo como resultado os chamados “Efeitos de Escala”, que 

deforma os resultados.

Entretanto,  a  partir  de  certas  dimensões,  os  efeitos  de  escala  podem  ser 

desprezados.

Alguns dos principais grupos adimensionais:

R=
V .D
ν

 = número de Reynolds;

F r=
V

√g . y
 = número de Froude;
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M=
V
c

 = número de Mach;

W=
ρv2D
σ

 = número de Weber

Sendo:

V = velocidade média do escoamento;

D = dimensão característica que intervém no fenômeno a ser representado;

ρ = massa específica do fluido (kg/m3);

σ = coeficiente de tensão superficial do fluido (N/m);

ν = viscosidade cinemática do fluido;

g = aceleração da gravidade;

y = profundidade média do escoamento a superfície livre;

c = velocidade de propagação de som no meio fluido.

O número de Reynolds é a relação entre as forças de inércia, representadas pela 

velocidade V e as forças viscosas, representadas pelo coeficiente de viscosidade 

cinemática ν  do fluido na equação.

O  número  de  Froude  é  a  relação  entre  as  forças  de  inércia  (V)  e  as  forças 

gravitacionais (g).

O número de Mach relaciona a velocidade do escoamento com a velocidade de 

propagação do som no meio fluido e o número de Weber relaciona as forças de 

inércia com as forças de tensão superficial.

Para a modelação de escoamento a superfície livre, pelo fato da força principal ser a 

de  gravidade,  usa-se  semelhança de Froude,  ou  seja,  igualdade  de Número  de 

Froude entre o modelo e protótipo.

A modelação física, no caso de usinas hidrelétricas, é bastante eficaz para estudos 
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de:

• Arranjo geral das estruturas;

• Dissipação de energia;

• Tendências à erosão a jusante das estruturas de dissipação de energia;

• Determinação de coeficientes de vazão;

• Estimativa de altura de ondas, desde que a escala seja compatível;

• Determinação de campo de velocidades e de pressões nas estruturas;

• Desvio de rios;

• Etc.

Devidos aos efeitos viscosos e de tensão superficial,  possuem eficiência limitada 

para:

• Previsão de vórtices;

• Quantificar quantidade de ar arrastado;

• Quantificar  transporte  de  sedimentos  para  granulométricas  de  pequenas 

dimensões;

• Etc.

As figuras 44 e 45 mostram modelos reduzidos.

70



Figura 44 – Ensaio em modelo reduzido.

Fonte: Nota do autor.

Figura 45 – Ensaio em modelo reduzido de uma bacia de dissipação.

Fonte: Nota do autor.
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10.2 Modelos matemáticos

Os  modelos  matemáticos  variam  desde  um  simples  cálculo  de  remanso  até 

simulações numéricas de escoamentos dentro de uma turbina e com o objetivo de 

otimizar  o  dimensionamento  de  seus  componentes,  resultando  num  modelo 

extremamente complexo.

Nos estudos hidráulicos de uma usina hidrelétrica,  os modelos matemáticos são 

comumente  usados  para  determinar  linhas  d’água  ao  longo  de  um determinado 

trecho, estudar o campo de velocidades nas imediações de uma estrutura hidráulica, 

alternativas de ensecadeiras, etc.

Tem sido usado também para prever o caminhamento de uma onda de ruptura de 

uma barragem. Os modelos matemáticos vêm normalmente na forma de “softwares” 

encontrados no mercado, existindo também versões gratuitas.

Os principais são: HEC-RAS e River2d (gratuitos), Mike, WaterCAD, etc.

A figura 46 apresenta o resultado de simulação de rompimento de uma barragem 

pelo programa HEC-RAS, mostrando a linha d’água num determinado instante. 
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Figura 46 – Nível d’água num determinado instante de resultante de rompimento de uma barragem obtido com o programa HEC-RAS.
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CONCLUSÃO

Por se tratarem de estruturas destinadas a trabalharem sempre na presença seja de 

água, seja de rejeito, é de suma importância o conhecimento das leis que regem a 

mecânica dos fluidos para o melhor projeto,  construção, operação e manutenção 

dessas estruturas.

Nesta  óptica,  dentre  os  ‘equipamentos’  componentes  das  barragens,  os 

extravasores  são  os  que  merecem  maior  cuidado.  Tais  estruturas,  quase 

invariavelmente  trabalham  com  grandes  esforços  hidráulicos  que  precisam  ser 

considerados,  observados  e  corretamente  tratados  ao  longo  da  vida  útil  da 

barragem. Não são incomuns os casos de barragens que chegaram a falhar em 

decorrência de mau funcionamento de estruturas extravasoras, umas vezes por erro 

de dimensionamento, outras por falhas construtivas e de tratamento de fundação, ou 

mesmo erros operacionais, humanos ou por falhas mecânicas.

Outro ponto que merece destaque diz respeito aos dispositivos de dissipação da 

energia hidráulica. Durante eventos de vertimento, a energia produzida pelo fluxo de 

fluido para jusante tem grande poder de dano e pode causar problemas até mesmo 

para  a  barragem  e  estrutura  vertente  quando  não  corretamente  desenhado  ou 

operado.

Esta unidade se dedicou a prover informações relevantes para a consideração do 

aspecto hidráulico das barragens. A correta avaliação das condições hidráulicas e de 

suma relevância para garantia da segurança das estruturas.
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