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RESUMO – Entre as medidas de prevenção e mitigação da sedimentação em reservatórios, a 

operação de descargas de fundo consiste em uma forma de remover sedimentos que se depositam 

junto ao barramento e que podem afetar o funcionamento de tomadas d’água. Dada a restrita remoção 

de sedimento gerada por seu acionamento em condições de descarga pressurizada, novas estruturas 

têm sido propostas com o objetivo de melhorar a eficiência de remoção com o uso desta técnica. Neste 

artigo, empregou-se modelagem numérica para avaliar estatisticamente a influência de características 

geométricas da descarga de fundo tubo ranhurado em seu funcionamento. Os resultados indicam que 

a variação da forma da seção transversal afeta significativamente o coeficiente de perda de carga 

singular e o coeficiente de uniformidade da velocidade, mas o mesmo não se repete para a variação 

da largura das ranhuras. Além disso, a seção transversal retangular apresentou o menor coeficiente 

de perda de carga singular com relação às outras geometrias simuladas. 
 
ABSTRACT– Pressure flushing through bottom outlets is one of the mitigation measures for 

reservoir sedimentation. Due to the localized effect of these structures, new designs have emerged 

recently aiming to enhance sediment removal. In this work, numerical modeling was employed to 

statistically evaluate the effect of geometric features of the slotted pipe bottom outlet in its 

functioning. The results show that cross-sectional shape variation significantly affects the local head 

loss coefficient and the velocity uniformity coefficient. However, the same is not true for slot width 

variation. Besides, the rectangular cross-section showed the lowest local head loss coefficient. 

 

 

 

Palavras-Chave – Sedimentação em reservatórios, pressure flushing, descarga de fundo.  

 

INTRODUÇÃO 

Reservatórios propiciam proteção contra cheias e secas além de benefícios relacionados a 

navegação, geração de energia, recreação. Contudo, sua capacidade de fornecer esses serviços ao 

longo do tempo tende a diminuir em função da acumulação de sedimentos transportados pelos rios 

que formam os reservatórios. Assim sendo, a sedimentação em reservatórios é um dos maiores 

desafios enfrentados durante a operação de empreendimentos que envolvam a construção de 

barragens e um dos fatores limitantes de sua vida útil (Schleiss et al., 2016). 
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Descargas de fundo são uma ferramenta de remoção de sedimentos depositados junto ao 

barramento. Entretanto, seu efeito é limitado a uma região próxima da descarga de fundo quando a 

operação se dá sem rebaixamento do nível do reservatório (Emamgholizadeh et al., 2006). Portanto, 

tomadas de água têm de ser posicionadas próximas às descargas de fundo para que seu 

desassoreamento possa acontecer. Pesquisas recentes têm sido orientadas ao desenvolvimento de 

novas estruturas que removem sedimentos em uma área superior à área afetada por descargas de 

fundo tradicionais (orifícios posicionados no paramento de montante do barramento) 

(Haghjouei et al., 2021; Madadi et al., 2016, 2017). De forma geral, tais estruturas possuem variadas 

geometrias cujo objetivo é causar alterações no escoamento que levem à mobilização e ao transporte 

dos sedimentos. Neste sentido, Paulo et al. (2021) propuseram, em base a estudos realizados em 

modelo físico, a descarga de fundo tubo ranhurado, que permite aumentar a remoção de sedimentos 

no sentido paralelo ao barramento (Figura 1), propiciando maior liberdade no posicionamento de 

tomadas de água.  

Os autores investigaram apenas uma configuração geométrica da estrutura: seção transversal 

circular, ranhuras com largura igual a um décimo do diâmetro e ranhuras espaçadas um diâmetro 

entre si. Muitas variações das características geométricas poderiam ser estudadas a fim de definir uma 

geometria que maximize seus benefícios: forma da seção transversal, espaçamento constante ou 

variável entre ranhuras, largura das ranhuras variável ou constante, entre outras. No presente artigo, 

buscou-se avaliar se a forma da seção transversal e variação da largura das ranhuras são relevantes 

para o funcionamento da descarga de fundo tubo ranhurado. Espera-se que os resultados subsidiem 

estudos futuros de otimização da geometria no sentido de indicar se vale a pena ou não considerar 

esses dois fatores.  

 

 

Figura 1 – Modelo físico da descarga de fundo tipo tubo ranhurado com seção transversal circular. 
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MÉTODOS 

Planejamento das Simulações 

Com o intuito de realizar o menor número possível de experimentos e ainda assim avaliar 

estatisticamente o efeito da variação das características geométricas da estrutura, foi empregado o 

método de planejamento de experimento (DoE, sigla em inglês para Design of Experiments). Essa 

técnica estatística é extensamente empregada em diversos ramos da indústria para a avaliação do 

efeito de variáveis sobre processos, a otimização de processos, entre outros usos, sendo também 

empregado em estudos de otimização da geometria de estruturas hidráulicas (Zhang et al., 2020). O 

DoE permite relacionar o efeito de diferentes níveis (valores) de fatores (variáveis independentes) 

sobre o comportamento de uma ou mais variáveis de resposta (variáveis dependentes). O tipo de DoE 

escolhido foi o experimento fatorial completo, pois requer quantidade reduzida de experimentos 

quando poucos fatores estão envolvidos. Os experimentos fatoriais permitem identificar os efeitos 

individuais de cada fator sobre a variável de resposta bem como o efeito da interação entre os fatores 

(Heckert et al., 2002). 

O primeiro fator, a variável independente teórica “forma da seção transversal”, foi 

operacionalizado pela razão a/b, onde a é a altura e b é a largura da seção transversal retangular, 

respectivamente (somente foram consideradas seções retangulares). O segundo fator, a variável 

independente teórica “variação da largura das ranhuras”, foi operacionalizado pela equação 

 

𝑅𝑖

𝑎
= (𝑥)𝑐                                                                                             (1) 

 

na qual 𝑅𝑖 denota a largura de uma ranhura, x denota a distância entre a extremidade do tubo 

ranhurado e o centro da ranhura (valor fixo para cada ranhura) e c é um expoente cujo valor determina 

a forma de variação da largura das ranhuras. Valores negativos indicam estreitamento de montante 

para jusante, valores positivos indicam o contrário e o valor nulo indica largura constante. Ressalta-

se que a Equação 1 é apenas uma das diversas possíveis formas de representar variações na largura 

das ranhuras. A Figura 2 apresenta graficamente os fatores considerados. 

A variável de resposta teórica “funcionamento da descarga de fundo” foi operacionalizada pelas 

variáveis de resposta coeficiente de perda de carga singular Ks e coeficiente de uniformidade de 

velocidade Cv, que é definido pela equação  

 

𝐶𝑣 =
𝑉𝑖,𝑚á𝑥

𝑉𝑚é𝑑
                                                                                             (2) 
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na qual 𝑉𝑖,𝑚á𝑥 é a máxima velocidade média do escoamento observada nas ranhuras e 𝑉𝑚é𝑑 é a média 

das velocidades médias do escoamento nas ranhuras. Essas variáveis de resposta foram escolhidas 

devido à importância do coeficiente de perda de carga para o dimensionamento da estrutura e ao 

interesse de promover remoção de sedimentos uniforme ao longo da descarga de fundo (os resultados 

de Paulo et al. (2021) indicam que a remoção não é uniforme). Escolheu-se utilizar somente a perda 

de carga singular para caracterizar a perda de carga na descarga de fundo devido às diversas 

singularidades presentes na estrutura e à inexistência de trechos contínuos e uniformes longos o 

suficiente para que a perda de carga distribuída seja relevante. 

 

 

Figura 2 – Características geométricas consideradas. 

 

 Para evitar que as diferenças nas escalas dos fatores interfiram na avaliação de sua importância 

sobre as variáveis de resposta, os fatores foram codificados segundo a transformação 

 

𝑋𝑖 =
𝑈𝑖−𝑈𝑖

0

∆𝑈𝑖
                                                                                             (3) 

 

na qual 𝑋𝑖 é o fator codificado, 𝑈𝑖 é o fator em sua escala original, 𝑈𝑖
0 = (max(𝑈𝑖) + min(𝑈𝑖))/2 é 

a média dos valores extremos assumidos por 𝑈𝑖 nos experimentos, ∆𝑈𝑖 = (max(𝑈𝑖) − min(𝑈𝑖))/2 

é o passo de variação, e 𝑖 = 1 se refere à razão a/b e 𝑖 = 2 se refere ao coeficiente c da Equação 1. 

Desta forma, todas os fatores variam entre -1 e 1, o que garante a ortogonalidade da matriz de 

experimentos, que é uma propriedade que elimina a correlação entre os efeitos individuais dos fatores 

e de suas interações, permitindo que todos sejam analisados separadamente (Heckert et al., 2002).  

Além dos experimentos realizados nos níveis -1 e 1, foram adicionados pontos centrais, ou seja, 

ambos fatores no nível 0. Os pontos centrais não entram na análise estatística, mas proporcionam uma 
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medida da estabilidade do processo e da variabilidade da resposta além de permitir verificar a 

existência de curvatura nos casos cujo objetivo é ajustar um modelo aos dados (Heckert et al., 2002). 

Os experimentos foram aleatorizados, exceto pelos pontos centrais, e repetidos uma vez (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Combinações dos fatores realizadas nos experimentos e 

Simulação X1 (a/b) X2 (c) U1 (a/b) U2 (c) 

1 0 0 1,0 -0,2 

2 -1 1 0,5 0,6 

3 1 1 1,5 0,6 

4 0 0 1,0 -0,2 

5 -1 -1 0,5 -1,0 

6 1 -1 1,5 -1,0 

7 0 0 1,0 -0,2 

 

Modelo Numérico 

As simulações do escoamento foram realizadas através da modelagem numérica da descarga de 

fundo tubo ranhurado conforme a Tabela 1. O código numérico empregado foi o FLOW-3D HYDRO 

v1.0, que é um software comercial de dinâmica dos fluidos computacional. O programa emprega o 

método dos volumes finitos para discretizar o domínio computacional e resolver as equações médias 

de Navier-Stokes, obtendo soluções transientes e tridimensionais.  

Os principais modelos escolhidos para este artigo foram: VOF padrão, esquema explícito de 

segunda ordem com preservação de monotonicidade para a equação da quantidade de movimento, 

método GMRES (Generalized Minimal Residual) para o acoplamento implícito pressão-velocidade, 

e o modelo de turbulência κ-ω. O fluido considerado foi água a 20ºC padrão (massa específica de 

998,2 kg/m³ e viscosidade cinemática de 0,001 kg/m/s). As geometrias consideradas foram um 

conduto de seção transversal retangular com os centros das ranhuras espaçados uma distância igual a 

1 diâmetro hidráulico da seção transversal. O diâmetro hidráulico foi o mesmo em todas as geometrias 

e igual a 1,33 m. A espessura das paredes do conduto foi 0,084 m e as superfícies não tiveram 

rugosidade. O comprimento total da descarga de fundo foi 11,25 m em todas as simulações. As únicas 

características que variaram foram a forma da seção transversal e a largura das ranhuras conforme 

descrito na seção anterior. Considerando que há simetria axial em relação a seu eixo longitudinal, 

somente metade da estrutura foi simulada a fim de diminuir o custo computacional das simulações 

(Figura 3-b). Os resultados de Paulo e Teixeira (2022) indicam ser válida a suposição de simetria 

axial. A malha de cálculo utilizada é retangular e estruturada. O tamanho das células varia ao longo 

do domínio, sendo mínimo ao redor da estrutura (cubos de lado 2,5 cm) para representar 

satisfatoriamente a geometria e crescendo progressivamente até atingir cubos de lado 80 cm em 
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regiões afastadas da descarga de fundo no interior do reservatório (Figura 3-a). As condições de 

contorno foram definidas como nível constante a montante sempre 3,5 m acima do eixo da descarga 

de fundo e descarga livre a jusante a fim de simular um jato sem afogamento. A condição inicial 

considerou fluido em repouso ocupando todo o domínio dentro do reservatório no mesmo nível que 

a condição de contorno de montante. 

 

 

Figura 3 – Variação do tamanho da malha (a) e meia seção simulada (b). 

 

Tratamento dos Dados 

Os resultados das simulações foram as velocidades médias em cada ranhura e a velocidade 

média na saída do conduto. As velocidades médias em cada ranhura foram empregadas com a 

Equação 2 para calcular o coeficiente de uniformidade da velocidade. A velocidade na saída do 

conduto foi utilizada para calcular a perda de carga singular na descarga de fundo empregando a 

equação de Bernoulli considerando velocidade nula e pressão atmosférica a montante (superfície do 

reservatório acima da descarga de fundo) e descarga livre em pressão atmosférica a jusante. O 

coeficiente de perda de carga singular foi, então, calculado utilizando a equação  

 

ℎ𝑠 = 𝐾𝑠
𝑉2

2𝑔
                                                                                             (4) 

 

na qual ℎ𝑠 é a perda de carga singular, 𝑉 é a velocidade média na saída da descarga de fundo e 𝑔 é a 

aceleração gravitacional (9,8 m/s²). 

 Por fim, os resultados de 𝐾𝑠 e 𝐶𝑣 para cada simulação nos níveis -1 e 1 dos fatores foram 

analisados com análise de variância (ANOVA) a fim de verificar se as influência dos fatores sobre as 
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variáveis de resposta são estatisticamente significativas. Testou-se se os níveis dos fatores são 

diferentes entre si. A ANOVA permite analisar separadamente a variância observada nos dados 

devida a cada fator e compará-la com a variância que se atribui à aleatoriedade nos dados. Assumindo 

que o componente aleatório dos dados segue uma distribuição normal, a razão entre a variância 

causada por um fator e a variância causada pelo componente aleatório segue uma distribuição F. A 

hipótese H0 é que os níveis de um fator são iguais. Se o valor da estatística de teste Fcalculado superar o 

valor crítico para o nível de significância desejado, rejeita-se a H0 e considera-se que os níveis do 

fator são diferentes entre si e, portanto, as diferenças causadas por eles na variável de resposta são 

explicadas pelas diferenças nos níveis do fator. Adotou-se o nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores das variáveis de resposta calculados com os resultados das simulações podem ser 

vistos na Tabela 2. Devido a um equívoco na gravação dos resultados da simulação 7R, não foi 

possível calcular 𝐶𝑣. Contudo, isso não representa um problema já que este é um ponto central (de 

controle do processo, não entra na análise estatística) e seu outro resultado não parece diferir 

substancialmente do comportamento do restante das simulações.  

 

Tabela 2 – Resultados das simulações para Ks e Cv. O sufixo R indica repetição. 

Simulação X1 X2 U1 U2 Ks Cv Número de Reynolds 

1 0 0 1,0 -0,2 0,679 1,474 4,26 x 106 

1R 0 0 1,0 -0,2 0,657 1,466 4,30 x 106 

2 -1 1 0,5 0,6 0,830 1,431 4,08 x 106 

2R -1 1 0,5 0,6 0,805 1,451 4,09 x 106 

3 1 1 1,5 0,6 0,906 1,482 4,00 x 106 

3R 1 1 1,5 0,6 0,906 1,483 4,00 x 106 

4 0 0 1,0 -0,2 0,699 1,473 4,24 x 106 

4R 0 0 1,0 -0,2 0,676 1,484 4,24 x 106 

5 -1 -1 0,5 -1,0 0,799 1,412 4,12 x 106 

5R -1 -1 0,5 -1,0 0,798 1,414 4,11 x 106 

6 1 -1 1,5 -1,0 0,987 1,496 3,92 x 106 

6R 1 -1 1,5 -1,0 0,978 1,496 3,93 x 106 

7 0 0 1,0 -0,2 0,656 1,465 4,30 x 106 

7R 0 0 1,0 -0,2 0,693 – 4,25 x 106 

 

Na última coluna da Tabela 2 apresenta-se o número de Reynolds calculado com o raio 

hidráulico da descarga de fundo. Todos os valores são superiores a 2 x 105, valor a partir do qual o 

coeficiente de perda de carga singular tende a ser independente do número de Reynolds 

(Idelchik, 2008). 
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As Tabelas 3 e 4 apresentam a ANOVA para as duas variáveis de resposta. Em ambos casos, o 

valor da estatística de teste supera o valor crítico para o fator forma da seção transversal e interação 

da forma da seção transversal com a variação da largura das ranhuras, mas não supera o valor crítico 

para o fator largura das ranhuras isoladamente. Portanto, há evidência suficiente para rejeitar a 

hipótese H0 de que os níveis do fator forma da seção transversal são iguais ao nível de significância 

de 0,05. Contudo, não se pode rejeitar a hipótese H0 de que os níveis do fator variação da largura das 

ranhuras são iguais. Assim sendo, pode-se concluir que o fator forma da seção transversal possui um 

efeito significativo tanto sobre o coeficiente de perda de carga quanto sobre o coeficiente de 

uniformidade da velocidade e que o fator variação da largura das ranhuras não possui efeito sobre 

quaisquer das variáveis de resposta. 

 

Tabela 3 – ANOVA para a influência dos fatores sobre a variável de resposta Ks. 

Fonte de Variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcalculado F0,05;1,1 

X1 9,288 x 10-03 1 9,288 x 10-03 108,12 7,71 

X2 4,102 x 10-04 1 4,102 x 10-04 4,78 7,71 

Interação X1, X2 2,261 x 10-03 1 2,261 x 10-03 26,32 7,71 

Resíduo 3,436 x 10-04 4 8,590 x 10-05   

Total 4,366 x 10-02 7    

 

Tabela 4 – ANOVA para a influência dos fatores sobre a variável de resposta Cv. 

Fonte de Variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcalculado F0,05;1,1 

X1 1,924 x 10-03 1 1,924 x 10-03 40,51 7,71 

X2 2,635 x 10-05 1 2,635 x 10-05 0,55 7,71 

Interação X1,X2 4,158 x 10-04 1 4,158 x 10-04 8,75 7,71 

Resíduo 1,900 x 10-04 4 4,750 x 10-05   

Total 8,823 x 10-03 7    

 

Os valores na Tabela 2 indicam que 𝐾𝑠 é mais afetado pela variação dos fatores que 𝐶𝑣. As 

Tabelas 3 e 4 indicam tendência semelhante já que, apesar de ser estatisticamente significativo, o 

teste do fator forma da seção transversal supera o valor crítico por uma margem muito inferior para 

𝐶𝑣 que para 𝐾𝑠. Esse resultado faz sentido já que a vazão aumenta ao longo da descarga de fundo 

enquanto sua seção transversal se mantém constante. Dessa forma, a velocidade média no interior do 

conduto também aumenta de montante para jusante. A velocidade nas ranhuras tende a ser similar à 

velocidade no interior do conduto de forma que não haja descontinuidades no escoamento. Portanto, 

é compreensível que a variação na forma da seção transversal e na largura das ranhuras afete 𝐶𝑣 com 

menor intensidade. É possível que um aumento gradual da seção transversal de montante para jusante 

que diminua a variação da velocidade média no conduto seja mais efetivo em minimizar 𝐶𝑣. 
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Figura 4 – Coeficiente de perda de carga em função a/b. 

 

Dado que somente o fator 𝑋1 se mostrou estatisticamente relevante e que a resposta 𝐶𝑣 se 

apresentou pouco sensível aos fatores, a Figura 4 exibe os valores de 𝐾𝑠 em função dos níveis do fator 

forma da seção transversal obtidos para todas as simulações, considerando os pontos centrais. Pode-

se concluir que a forma da seção transversal que produz a menor perda de carga entre os níveis 

simulados é a seção quadrada, na qual 𝑎/𝑏 = 1 e 𝑋1 = 0. 

 

CONCLUSÃO 

A descarga de fundo tubo ranhurado teve seu funcionamento investigado em termos do 

coeficiente de perda de carga e do coeficiente de uniformidade da velocidade. Verificou-se a 

influência dos fatores forma da seção transversal e variação da largura das ranhuras sobre essas 

variáveis. As simulações foram planejadas de forma a permitir a análise estatística dos efeitos dos 

fatores sobre as variáveis e realizadas com o software FLOW-3D HYDRO.  

Os resultados da análise de variância indicam que estudos futuros que pretendam otimizar a 

geometria da descarga de fundo tubo ranhurado podem investir em pesquisar variações na seção 

transversal se a variável analisada ao final for a perda de carga ou o coeficiente de uniformidade da 

velocidade. Contudo, os resultados indicam que não será útil investigar variações da largura das 

ranhuras. Os resultados também mostram que a seção transversal quadrada apresenta menor perda de 

carga entre as opções simuladas. 
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