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RESUMO – O presente artigo teve como objetivo apresentar uma comparação entre a metodologia 

de cálculo para a determinação dos sistemas de dissipação de energia com base na análise dos métodos 

propostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e pela Federal 

Highway Administration (FHWA). Tal análise foi importante devido à grande importância dos 

sistemas de dissipação de energia para resguardar a segurança e integridade de uma obra de 

infraestrutura e de seu entorno. Como conclusão geral, as metodologias propostas por ambos os 

órgãos apresentaram pontos positivos e negativos, devendo ser levados em consideração para a 

melhoria no sistema de escolha dos dissipadores de energia. 
 

ABSTRACT– The objective of this article was to present a comparison between the calculation 

methodology for determining the energy dissipation systems based on the analysis of the methods 

proposed by the Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) and the Federal 

Highway Administration (FHWA). This analysis was important due to the great importance of energy 

dissipation systems to safeguard the safety and integrity of an infrastructure project and its 

surroundings. As a general conclusion, the methodologies proposed by both agencies presented 

positive and negative points, and should be taken into consideration for the improvement in the choice 

of energy dissipators. 

Palavras-Chave – Metodologia; dissipadores de energia; DNIT. 

 

INTRODUÇÃO 

 É de senso comum que obras de engenharia afetam todo o entorno de onde são implantadas, 

principalmente devido às modificações feitas na paisagem natural para sua adequação ao terreno. Tais 

modificações influenciam intimamente o regime de escoamento natural das águas pluviais da região, 

exigindo, portanto, que sejam executadas obras de drenagem para resguardar a segurança e 

integridade tanto da obra implantada, quanto de todo seu entorno (DNIT, 2006). 

 Segundo FHWA (2006) a execução de obras de drenagem deve partir de uma análise 

aprofundada das condições de escoamento do terreno e dos fenômenos erosivos que possam vir a 

ocorrer no local. A análise dos dados obtidos permite avaliar a adoção de soluções e/ou sistemas de 

dissipação de energia, caso necessários, que são adequados para cada obra, evitando assim, a 

ocorrência de erosão. 
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 Os dissipadores de energia são dispositivos destinados a reduzir a velocidade do fluxo de água 

tanto do escoamento pelos taludes quanto no seu deságue para o terreno natural (DNIT, 2006). A 

dissipação ocorre por mecanismos criados que absorvem o impacto do escoamento e reduzem sua 

velocidade a valores admissíveis e que não impactam no meio, ou seja, não promovem erosão. 

 A seleção dos dispositivos de dissipação de energia não é uma tarefa trivial, principalmente 

pela existência de uma grande variedade de geometrias. No âmbito da seleção do sistema de 

dissipação de energia, as metodologias de cálculo são fundamentais para auxiliar na determinação 

dos dispositivos a serem adotados, tanto pelo fato de possibilitar analisar os limiares entre cada tipo 

de geometria, bem como dimensiona-las. 

 Sabendo da importância das metodologias de cálculo na determinação dos sistemas de 

dissipação de energia, o presente artigo teve como objetivo apresentar um estudo comparativo entre 

a metodologia proposta por dois órgãos federais: a do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT), do Brasil, e a da Federal Highway Administration (FHWA), dos Estados Unidos 

da América, fornecendo uma visão clara e objetiva das principais diferenças entre as duas entidades. 

 O estudo foi desenvolvido através da análise teórica dos manuais propostos pelos dois órgãos. 

No caso do DNIT, analisou-se o Manual de Drenagem de Rodovias (DNIT, 2006) e o Álbum de 

Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem (DNIT, 2018). No que tange ao FHWA, procedeu-se 

com o estudo da Hydraulic Engineering Circular nº 14 (HEC-14), destinada ao dimensionamento 

hidráulico de dissipadores de energia para bueiros e canais. Ademais, foram consultados trabalhos 

acadêmicos para dar base ao estudo apresentado. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 Sob a perspectiva do Manual de Drenagem de Rodovias, o DNIT conceitua o que são os 

dispositivos de drenagem, apresentando duas classes principais: os dissipadores localizados (bacias 

de amortecimento) e os dissipadores contínuos. As bacias de amortecimento têm como principal 

objetivo reduzir a velocidade da água quando esta escoa dos dispositivos de drenagem para desaguar 

no terreno natural, diferentemente do que ocorre com os dissipadores contínuos, cuja dissipação de 

energia ocorre continuamente ao longo do percurso do escoamento (Figura 1). 

 O DNIT (2006) recomenda a utilização de duas tipologias de bacia de amortecimento 

baseadas em estudos propostos pela Bureau of Reclamation: uma horizontal lisa de concreto e outra 

com blocos defletores que promovem o efeito estabilizador no ressalto hidráulico. Apesar do manual 

não abordar as nomenclaturas de tais dispositivos, as bacias apresentadas, de acordo com as 
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características fornecidas, referem-se às bacias USBR Tipo I e Tipo III, que são dispositivos de 

dissipação de energia por ressalto hidráulico. 

 
 

a) Bacia de amortecimento. b) Dissipador contínuo. 

Figura 1 – Modelos de dissipadores propostos por DNIT (2006). 

A eficiência do ressalto, e consequentemente da dissipação de energia, está diretamente ligada 

ao número de Froude (F), que é um parâmetro é utilizado para avaliar a aplicabilidade e 

dimensionamento das diversas geometrias de bacia de dissipação (DNIT, 2006; HENRIQUES, 2014).  

Considerando o número de Froude, DNIT (2006) faz as seguintes observações para a 

aplicação das bacias de amortecimento: 

• Froude > 1,7: não há preocupações, devido a ocorrências de apenas pequenas 

turbulências na superfície da água; 

• 1,7 ≤ Fr < 2,5 e 4,5 ≤ Fr < 9: é indicada a utilização da bacia de amortecimento 

horizontal lisa de concreto, considerando-a como a tipologia USBR Tipo I; 

• Fr < 17: devem ser utilizadas bacias de amortecimento com defletores. 

 Ainda sobre a perspectivas das bacias de amortecimento, DNIT (2006) recomenda a utilização 

de dissipadores rip-rap nas saídas desta tipologia de bacia e na de outros dispositivos de drenagem 

cuja velocidade de saída da água não comprometa seriamente o terreno. 

 No tocante dos dissipadores contínuos, esses localizam-se geralmente nas descidas d’água, na 

forma de degraus, e ao longo do aterro, de forma contínua. DNIT (2006) recomenda que as decidas 

d’água em degraus sigam o dimensionamento preconizado em DNIT (2018) e para os dissipadores 

ao longo do aterro, o manual faz as seguintes recomendações: 

- Deve ser constituído de uma camada de concreto de 50 cm de largura, aproximadamente, e 

com espessura de 10 cm; 

- Deve apresentar acabamento áspero, obtido com a disposição irregular de pedras de 

dimensões aproximadas de 7,5 cm.  
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De maneira resumida, a metodologia proposta por DNIT (2006) para a determinação das 

bacias de amortecimento atende o prescrito no fluxograma abaixo: 

 

Figura 2 – Fluxograma da metodologia proposta por DNIT (2006). 

A determinação dos dissipadores apresentada por DNIT (2018) ocorre pela análise dos 

dispositivos à montante do dissipador, que podem ser bueiros, sarjetas, valetas ou descidas d’água. 

De maneira geral, são apresentadas 4 tipologias de dissipadores de energia no Álbum de Projetos-

Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT (Figura 3): as descidas d’água em degraus aplicadas em 

cortes e aterro, nomeadas de DCD (Figura 3 [a]) e DAD (Figura 3 [b]), respectivamente, os 

dispositivos indicados para aplicação em sarjetas e valetas – DES (Figura 3 [c]), os aplicáveis à saídas 

de bueiros e descidas d’água de aterros – DEB (Figura 3 [d]) e os aplicáveis às descidas d’água de 

aterros tipo rápido – DED (Figura 3 [e]). 

As descidas d’água em degraus (DCD e DAD) apresentam degraus como forma de reduzir a 

energia oriunda do fluxo d’água, apresentando como principal diferença entre elas, os parâmetros 

geométricos dos pisos: 40 x 40 cm, para a DCD, e 60 x 40 cm para a DAD. 

Os dissipadores tipo DES, dispositivos de sarjetas e valetas, apresentam uma camada de 

enrocamento composta por pedra de mão argamassada com diâmetros variando de 10 a 15 cm, 

assentadas diretamente sobre uma vala no terreno natural com 15 cm de altura. Existem 4 geometrias 

deste dissipador, que variam, basicamente, ao tipo de dispositivos a que são adaptáveis (sarjetas 

triangulares e trapezoidais de concreto e valetas de proteção de corte) e suas larguras (1,1 m, 1,3m 

1,35 m, 1,5 m), mantendo apenas o comprimento de 2 m.  

Os dissipadores de energia de bueiros Tubulares de descidas de aterro (DEB), são compostos 

por pedras de mão irregulares, com diâmetros variando de 15 a 25 cm e fixadas com concreto (fck ≥ 

15 Mpa) de 10 cm de espessura. Tais dispositivos são aplicáveis à descidas de aterro tipo rápido (tipos 

1, 2 e 3), descidas de aterro em degraus (todos os tipos), bueiro simples tubular (diâmetros de 60 cm, 

80 cm, 1 m, 1,2 m, 1,5 m), bueiro duplo tubular (diâmetros de 1 m, 1,2 m, 1,5 m) e bueiro triplo 

tubular (diâmetros de 1 m, 1,2 m, 1,5 m). 
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Já os dissipadores de descidas d’água do tipo rápido (DED) apresenta blocos de concreto 

trapezoidais fundidos simultaneamente com a soleira, formando um conjunto monolítico. 

  

a) DCD em corte. b) DAD em corte. 

  
c) DES em planta. d) DEB em planta. 

 
e) DED em planta. 

Figura 3 - Dissipadores de energia conforme o apresentado no Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de 

Drenagem. Fonte: DNIT, 2018. 

 

De maneira resumida, a metodologia que se entende para a determinação dos dispositivos de 

dissipação de energia por meio de DNIT (2018) é a apresentada pelo fluxograma a seguir:  

 

Figura 4 – Fluxograma da metodologia entendida conforme o apresentado por DNIT (2018). 
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METODOLOGIA PROPOSTA PELA FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA) 

Segundo a Hydraulic Engeneering Circular nº14 (FHWA, 2006), o projetista deve tratar 

bueiros, dissipadores de energia e projetos de proteção de canais como um sistema integrado, visto 

que os dispositivos de dissipação de energia podem alterar o desempenho dos bueiros e os 

requerimentos para a proteção do canal. 

A Tabela 1 apresenta alguns dos dissipadores de energia e suas condições de empregabilidade, 

de acordo com o especificado pela FHWA: 

Tabela 1 – Tipos de dissipadores e suas limitações. 

Tipo de Dissipador Froude Carga d’água a jusante Observações 

Transição de Fluxo NA Desejável  

Fossa de Erosão NA Desejável  

Ressalto Hidráulico > 1 Necessária  

USBR tipo IX < 1 Não precisa  

USBR tipo III 4,5 a 17 Necessária V < 15 m/s 

USBR tipo IV 2,5 a 4,5 Necessária  

USBR tipo VI NA Desejável 
Q < 11 m³/s 

V< 15 m/s 

Bacia SAF 1,7 a 17 Necessária  

Bacia Contra Costa < 3 < 0,5.D  

Enrocamento em bacia < 3 Não precisa  

Enrocamento em Avental NA Não precisa  

Vertedor de queda simples < 1 Necessária Queda < 4,6 m 

Vertedor de queda com entrada em caixa < 1 Necessária Queda < 3,7 m 

      Fonte: Adaptada de FHWA (2006) 

O procedimento para a determinação dos dissipadores de energia segundo a FHWA (2006), 

obedece a 5 passos:  

1º - Identificação dos dados de projeto: Bueiro (Tipo, características geométricas, 

rugosidade, inclinação, vazão de descarga, carga d’água a jusante, tipo de controle, profundidade e 

velocidade de saída e o número Froude de saída), dados do fluxo de transição, dados do canal, 

estimativa da erosão admissível, avaliação da estabilidade (avaliação das forças atuantes na estrutura, 

tais como as potenciais erosões, empuxo, cisalhamento, dentre outras).  

2º- Avaliação das velocidades: comparar a velocidade de saída com a do canal natural à 

jusante da obra e seguir as recomendações da Tabela 2, conforme os critérios apresentados: 

Tabela 2: Recomendações com base na relação Vcondutor  e Vnatural. 

Vcondutor / Vnatural Indicação 

< 1,1 O projeto do bueiro é aceitável sem a adoção de sistema de dissipação. 

1,1 < V < 1,3 
Reduzir a velocidade de saída por meio da utilização de fossas de erosão ou mudança de 

geometria do bueiro ou canal. 

> 1,3 Avaliar os dissipadores de energia, caso as fossas de erosão sejam inaceitáveis. 

      Fonte: Adaptada de FHWA (2006) 
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3º - Avaliação das fossas de erosão:  se a fossa de erosão possuir dimensões aceitáveis, 

estima-se as dimensões da fossa para manutenção e faz-se o monitoramento contínuo. Se o tamanho 

da fossa for, ou se tornar, excessivo, deve-se avaliar a adoção de dissipadores de energia. 

4º - Avaliação das alternativas de dissipadores: deve-se comparar os dados obtidos no passo 1 

com os dados constantes na Tabela 1, de modo a se obter um ou mais dispositivos que possam atender 

ao projeto. De maneira geral, se:  

a) Número Froude < 3: a maioria dos dissipadores indicados; 

b) Número Froude > 3: Bacias USBR (Tipo II, III, IV e VI), SAF. 

5º - Seleção do Dissipador de energia: deve-se selecionar o dissipador de energia com base na 

comparação das tipologias avaliadas e selecionar a melhor combinação custo-redução de velocidade. 

A Figura 5 apresenta um fluxograma com as etapas para a seleção dos dissipadores de energia, 

conforme a Federal Highway Administration: 

 

Figura 5 – Fluxograma da metodologia proposta pela FHWA. Adaptada de FHWA (2006). 

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

 A comparação entre as metodologias apresentadas será estruturada em três linhas principais: 

quanto à forma de seleção prévia (visto que condicionantes locais podem inviabilizar uma 

determinada tipologia), quanto à quantidade de dispositivos abrangidos e quanto ao procedimento de 

cálculo. A Tabela 3, apresenta o comparativo entre as metodologias. 

Tabela 3: Comparativo entre as metodologias. 

Metodologia Forma de seleção Dispositivos apresentados Procedimento de cálculo 

DNIT (2006) Número de Froude 2 Presente / incompleto 

DNIT (2018) Tipo de dispositivo à montante 5 Ausente 

FHWA (2006) Número de Froude 13 (mín.) Presente / completo 

Quanto à forma de seleção prévia, percebe-se que a metodologia apresentada por DNIT (2006) 

e pelo FHWA (2006) baseiam-se no número de Froude. Já a metodologia proposta por DNIT (2018) 

está focada no tipo de dispositivo de drenagem à montante, podendo ser aplicada em bueiros, sarjetas, 

valetas e descidas d’água. 

Segundo a metodologia apresentada por DNIT (2006), a determinação do sistema de 

dissipação por meio do número de Froude é centrada entre duas tipologias de bacias enquadradas em 

2 faixas principais: a lisa horizontal, para Froude de 1,7 até 2,5 e de 4,5 até 9, ou com blocos 
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defletores, para Froude até 17. Já a FHWA (2006) abrange uma quantidade maior de dispositivos de 

dissipação, variando de Froude menores que 1 até 17. Um comparativo entre os dispositivos 

apresentados pelas duas metodologias pode ser visto pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Comparativo entre os dispositivos de dissipação indicados pelos órgãos com base no Froude. 

Conforme já comentado, DNIT (2006) indica a aplicação das bacias horizontais lisas de 

concreto para as faixas de Froude entre 1,7 ≤ Fr < 2,5 e 4,5 ≤ Fr < 9, e, apesar de não ser totalmente 

evidente no conteúdo do manual, tais bacias se refeririam às bacias de ressalto livre, ou USBR Tipo 

I. Porém, estudos realizados pela Bureau of Reclamation e literaturas como Baptista e Lara (2014), 

verificaram que esta bacia se torna onerosa para faixas de Froude superiores à 2,5, devido à grande 

extensão necessária para conter o ressalto dentro dos seus limites. 

Ainda sobre DNIT (2006), o mesmo não apresenta uma indicação clara de qual bacia utilizar, 

visto que as faixas de Froude apresentadas para as bacias de amortecimento possuem uma 

sobreposição de valores, conforme o verifica-se na Figura 6. Tal fato pode induzir a utilização de 

bacias com blocos defletores, por exemplo, para toda situação em que o Froude < 17, contradizendo 

até mesmo os critérios exposto pelo manual, para os quais:  F < 1,7, não apresentariam preocupações 

(DNIT, 2006, pg. 200) e a indicação das bacias horizontais lisas de concreto (1,7 < F < 2,5 e 4,5 < F 

< 9). Tal fenômeno de sobreposição de faixas também pode ser verificado pela FHWA (2006), porém 

o órgão americano fornece parâmetros limitantes para a utilização dos dissipadores apresentados na 

HEC-14 e que podem auxiliar na correta seleção do dispositivo de dissipação. 
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No que tange aos dispositivos apresentados, DNIT (2006) referencia apenas duas classes 

principais: bacias de amortecimento, apresentado um exemplo de dimensionamento geral para a bacia 

lisa horizontal de concreto e um para bacias com blocos defletores, e dissipadores contínuos, 

apresentando o modelo de dissipador utilizado ao longo do aterro e as descidas em degraus 

(dimensionamento explicado em capítulo próprio do manual). Já os indicados por DNIT (2018), 

Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, não apresentam rotina de dimensionamento, 

apenas dimensões padrões representadas no caderno e que variam de acordo com o tipo e 

características dos dispositivos à montante. O ponto chave que se pode levantar é que existem, dentro 

de um mesmo órgão, duas metodologias, por mais que não estejam bem claras suas existências, que 

podem induzir ao dimensionamento não tão eficiente dos dispositivos de dissipação, uma vez que não 

existe indicação clara de qual metodologia a ser adotada. 

A HEC-14 (FHWA, 2006) apresenta, no mínimo, 13 tipologias de dissipadores cujos 

dimensionamentos e características são apresentados ao longo do manual em capítulos específicos.  

Atribuiu-se que a FHWA (2006) apresentava procedimento de cálculo completo, pois todos os 

dispositivos abrangidos pelo manual apresentam procedimentos individuais de cálculo. 

Em contrapartida, DNIT (2006), apesar de apresentar rotinas de cálculo dos dissipadores 

contínuos e das bacias de amortecimento, cita apenas uma sequência de equações atribuindo-as, 

supostamente, à qualquer bacia com blocos defletores, contradizendo, por exemplo, o exposto pela 

USBR (1984), AGUIAR (2012), HENRIQUE (2014), BAPTISTA E LARA (2014), NÓBREGA 

(2014), que apresentam rotinas de cálculo diferentes para os parâmetros das bacias e de seus blocos 

defletores. 

CONCLUSÃO 

Diante do que fora apresentado, fica evidente que ambos os órgãos apresentam pontos de 

destaque e de atenção e que devem ser levados em consideração para garantir o sucesso e eficiência 

do processo de dissipação de energia.  

No que se refere às metodologias propostas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes (DNIT), percebe-se uma desarmonia de informações entre o conteúdo exposto no Manual 

de Drenagem de Rodovias e no Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, uma vez que, 

apesar do manual de drenagem indicar a recorrência ao caderno de projetos para a execução dos 

dissipadores de energia, este, por sua vez, não apresenta projeto das bacias de amortecimento lisas 

horizontais de concreto e nem das bacias com blocos defletores.  
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Já analisando a metodologia entendida pelo estudo de DNIT (2018), constata-se vantagens 

com a padronização dos dispositivos (fácil execução, agilidade em fiscalizações e orçamentos, etc.) 

e facilidade em se determinar os dissipadores de energia com base na estrutura à montante. Porém, o 

fato de se possuir poucas geometrias e estas, por sua vez, não atenderem a todos os dispositivos 

presentes no próprio manual, a exemplo, os bueiros celulares, dificulta a escolha do dissipador de 

energia, deixando a cargo do projetista, a adoção de outras tipologias dentre as diversas existentes. 

Conclui-se ainda, com a análise da metodologia proposta pela FHWA (2006), que a mesma 

apresenta uma gama maior de dispositivos de dissipação de energia juntamente com seu 

dimensionamento individualizado e, apesar de  se verificar o mesmo problema de sobreposição de 

faixas de número de Froude que o DNIT (2006), o órgão americano propõe limitações de utilização 

entre as tipologias e uma rotina de cálculo individualizada para cada dispositivo auxiliando no seu 

correto dimensionamento, o que não se verifica-se nas metodologias propostas pelo DNIT. Um dos 

pontos de dificuldade de aplicação desta metodologia se baseia no fato da mesma indicar um ou todos 

os tipos de dissipadores de energia com base em dois grandes grupos divididos de acordo com o 

número de Froude. Tal situação conduz à uma análise mais complexa, pois envolverá questões 

econômicas, sendo estas, o fator decisivo na escolha de um modelo ou outro. 

Ressalta-se, portanto, a importância de elaboração de estudos para melhor delimitação entre 

os dispositivos a serem indicados pelo Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, visto que este é 

o principal documento de referência para projetos de infraestrutura de transportes no Brasil, bem 

como a análise de uma gama maior de dissipadores, de modo a atender mais dispositivos de drenagem 

dispostos à saídas de passagens hidráulicas. 

Em função do apresentado, os autores informam que já estão desenvolvendo estudos para 

sanar a problemática exposta neste artigo utilizando recursos de modelagem e simulação 

computacional. O estudo tem como objetivo propor uma metodologia mais clara e objetiva para 

seleção dos dispositivos de dissipação de energia para projetos de infraestrutura de transporte, bem 

como propor limites para a escolha de tais elementos, fornecendo assim, base para futuras 

atualizações do Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT e para elaboração de projetos de 

drenagem que necessitem de dissipadores de energia. 
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