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RESUMO – A dissipação de energia hidráulica é um tema de grande importância em projetos de 

estruturas extravasoras como vertedouros. Uma maneira de aumentar a dissipação de energia em 

vertedouros é a utilização de flaring piers. O flaring pier é um tipo de pilar de vertedouro 

caracterizado por um alargamento da seção transversal na direção do fluxo que modifica o 

escoamento e aumenta a dissipação de energia. Contudo, deve-se ter critérios para a definição da 

posição e da geometria desses pilares. A avaliação das pressões ao longo da ogiva do vertedouro é 

uma maneira recorrente de avaliar a eficiência dos flaring piers. Se o acréscimo de pressão gerado 

pela instalação dessas estruturas se propagar até a região da crista do vertedouro, ocorre uma perda 

da capacidade de descarga do vertedouro. Este artigo apresenta uma comparação de pressões médias 

entre modelo físico reduzido e modelo computacional. Foram simuladas cinco diferentes geometrias 

de flaring piers. Essa comparação foi realizada como critério de verificação do modelo 

computacional. O software CFD (computational fluid dynamics) utilizado foi o OpenFOAM. Os 

valores de pressões médias resultaram próximas entre os diferentes modelos, indicando que o modelo 

computacional pode ser empregado para simulações de outras geometrias de flaring piers. 

ABSTRACT– The dissipation of hydraulic energy is an important topic in projects of reservoir spill 

structures such as spillways. One way to increase the spillway energy dissipation is the use of flaring 

piers. Flaring pier is a type of spillway pillar which is characterized by a cross section enlargement 

in the flow direction. It modifies the flow and also increases energy dissipation process. However, 

caution must be used to define the position and the geometry of flaring piers. One way to evaluate 

the flaring piers efficiency is to analyze hydraulic pressures along the spillway crest. If the pressure 

increase generated by flaring piers propagates to the upstream crest region, it may cause spillway loss 

discharge capacity. This article presents a comparison of mean pressures between a reduced physical 

model and a computational model. Five flaring piers geometries were simulated. This comparison 

was performed to verify the computational model. The software CFD (computational fluid dynamics) 

used was OpenFOAM software. The mean pressure values resulted close between the models, 

indicating that the computational model can be used for other flaring pier geometries. 
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INTRODUÇÃO 
 

Flaring piers são um tipo de pilares utilizados para aumentar a dissipação de energia hidráulica 

do escoamento efluente de vertedouros. O alargamento relativamente abrupto dos flaring piers 

modifica o padrão de escoamento aumentando a dissipação de energia. Com isso, esses pilares podem 

conduzir a estruturas de dissipação de energia a jusante mais econômicas (e.g. bacias de dissipação 

mais curtas) e também reduzir as erosões no leito do rio. A Figura 1 apresenta os principais detalhes 

e parâmetros geométricos dos flaring piers com seção em formato Y. 

 

 
 

Figura 1 – Detalhes geométricos flaring piers.  

Fonte Ovelar et al. (2019). 

 

Os parâmetros mais importantes no dimensionamento dos flaring piers são: a razão de 

contração (η) e a posição do início do alargamento (Z). 

A razão de contração dos flaring piers (η) é uma grandeza adimensional determinada pela razão 

entre a largura da passagem mais estreita (B’) e a largura original (B). Quanto menor o valor de η, 

mais estreita é a passagem do escoamento. Para determinar um valor limite máximo para a razão de 

contração, pode-se utilizar a Equação (1) apresentada por Ni (1998). 

 

B�
B � P �  � 10,9566� �1 � 0,1977 � E�h��í������ �� � (1)

Onde: 

B =  Largura da calha entre pilares na seção sem contração (m); 

B’ =  Largura da calha entre pilares na seção mais estreita da contração (m); 

P =  Largura do pilar sem contração (m); 

E0 =  Energia bruta entre a elevação do reservatório e a elevação da bacia de dissipação (m); 

θ 
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hcrítico = Profundidade crítica na seção da conjugada supercrítica do ressalto (m). 

A posição do início do alargamento (Z) pode ser determinada pela Equação (2) definida por 

Mo et al. (2007). 

 
ξ !H � Z$ % �1ζ� �B � PB �� '� �Fr�Fr �� '� *cos α �  Fr�

2 0 � 1 (2)

Onde: 

ξ  =  Parâmetro adimensional do início do alargamento, ξ = Z/Hd, sendo Hd a carga de 

projeto do vertedouro; 

H =  Carga hidráulica entre a crista do vertedouro e o reservatório (m); 

ζ =  Taxa de perda de carga na aproximação do vertedouro devido aos pilares e 

características de cada obra (adimensional); 

B =  Largura entre eixos dos pilares adjacentes (m); 

P =  Largura do pilar sem contração (m); 

Fr =  Número de Froude no início do alargamento. Mo et al.(2007) sugerem que o número 

de Froude no início do alargamento seja próximo de 2,0 (adimensional); 

α =  Inclinação da calha do vertedouro em relação à horizontal na posição do início do 

alargamento (graus); 

Fr0 =  Número característico do escoamento, calculado conforme Equação. (3) (m). 

 
Fr� % B. 2

B�. H3gH %  BB�
q

H3gH (3) 

Onde: 

q =  Vazão específica (m³/s/m); 

g =  Aceleração da gravidade local (m/s²). 

Valores de Z muito pequenos, i.e. posição do início de alargamento muito próximos da crista 

do vertedouro podem diminuir capacidade de descarga do vertedouro. Se o início do alargamento for 

muito para jusante, o fluxo de água apresenta insuficiente contração lateral o que pode diminuir a 

dissipação de energia (Ovelar et al., 2019). 

Uma maneira de avaliar a eficiência dos flaring piers no vertedouro é através da análise das 

pressões ao longo da ogiva. Se o acréscimo de pressão ocasionado pela instalação dos flaring piers 

for grande o suficiente para aumentar a pressão na região da crista, sua construção pode diminuir a 

capacidade de descarga do vertedouro. Por outro lado, se o acréscimo de pressão for pequeno, os 

flaring piers podem não propiciar um aumento na dissipação de energia.  
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Este artigo apresenta parte dos resultados do projeto de pesquisa e desenvolvimento P&D 

ANEEL PD-06491-0369/2015 - Desenvolvimento de critérios para dimensionamento de bacias de 

dissipação de energia com uso de flaring piers utilizando modelo hidráulico reduzido, desenvolvido 

pelo Lactec – CEHPAR e Companhia Paranaense de Energia – Copel GeT, no âmbito do programa 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulamentado pela 

Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

O presente trabalho realiza uma comparação entre as modelagens física e computacional das 

pressões médias ao longo da crista de um vertedouro. Essa comparação foi realizada como critério de 

verificação para o modelo computacional URANS k-ω SST utilizado. Assim, caso os resultados 

sejam semelhantes, pode-se utilizar o modelo computacional para auxiliar no processo de 

dimensionamento de outras configurações de vertedouros e flaring piers. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada foram ensaios em modelo físico reduzido e computacional. O objetivo 

foi verificar a capacidade de representação do modelo computacional comparado ao modelo físico.  

Geometria Utilizadas nos Modelos 

A geometria utilizada nos modelos foi a mesma apresentada por Ovelar et al. (2019). A Figura 

2 apresenta os detalhes do vertedouro utilizado sem a instalação dos flaring piers. O vertedouro típico 

possui três (3) vãos com largura de 14,80 m cada e com largura total de 56,40 m, em dimensões de 

obra. A elevação da crista do vertedouro localiza-se na cota 90,20 m. 

 
Figura 2 – Vertedouro típico utilizado nas modelagens.  

Fonte Ovelar et al. (2019). 
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A Tabela 1 apresenta as principais características geométricas dos flaring piers estudados, 

definidas a partir das Equações (1) e (2). 

Tabela 1 – Principais parâmetros dos flaring piers utilizados nas modelagens física e computacional 

Geometria Pilar η (adm) θ (º) Z (m) 

1 1,00  -   -  

2 0,70 21,80 14,00 

3 0,60 21,80 14,00 

4 0,50 21,80 14,00 

5 0,45 21,80 14,00 

 

Modelo Físico Reduzido 

O modelo físico reduzido foi construído no laboratório de hidráulica do CEHPAR. Os modelos 

do vertedouro, bacia de dissipação e flaring piers foram construídos em acrílico e instalados em um 

canal retangular de alvenaria. A escala geométrica adotada foi 1:50 e operado segundo o critério de 

semelhança de Froude. A Figura 3 apresenta duas diferentes vistas do modelo físico reduzido. 

 

  
Figura 3 – Modelo físico reduzido - escala geométrica 1:50.  

Fonte Ovelar et al. (2021). 

 

  O controle da vazão no modelo físico foi realizado por medidores eletromagnéticos (Krohne 

Conault). O nível de água de jusante do modelo foi controlado por uma comporta basculante e as 

medições foram realizadas por réguas linimétricas localizadas no reservatório e ao término do canal 

experimental. As pressões médias no eixo longitudinal do vertedouro foram instrumentadas por 14 

piezômetros instalados em um painel previamente nivelado. 
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Modelo Hidrodinâmico Computacional 

As simulações foram realizadas utilizando o software de dinâmica dos fluidos computacional 

(CFD) OpenFOAM. Utilizou-se o solver interFoam neste estudo pela sua maior aplicabilidade em 

simulações de escoamentos multifásicos estratificados. 

O solver interFoam resolve as equações de Navier-Stokes para dois fluidos incompressíveis, 

isotérmicos e imiscíveis utilizando o método volume of fluid (VOF) para a captura da superfície livre. 

As equações de conservação de massa e de Navier-Stokes estão apresentadas nas Equações 4 e 5, 

respectivamente. 

 
∇. 7 % 0 (4) 

 

∂!ρ :$∂t � ∇. !ρ::$ % �∇p � ∇. !μ∇:$ � ρ>? (5) 

 

Onde: 

U =  Campo de velocidade (m/s); 

ρ =  massa específica da mistura (kg/m³); 

p =  pressão (Pa); 

μ=  viscosidade dinâmica (kg/m.s); 

>?=  forças de corpo por unidade de massa (N/kg). 

 

No fechamento numérico da Eq. (5) foi utilizado a simulação URANS (Unsteady Reynolds 

Averaged Naviers-Stokes) com o modelo k-ω SST (MENTER, 1994). Foi definido um número 

máximo de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL) igual a 0,75 para a determinação do passo de tempo das 

simulações. 

O domínio computacional representou o vão central do vertedouro, considerando que o 

escoamento seja simétrico nas laterais, reduzindo esforços computacional adicionais durante as 

simulações. A malha computacional não ortogonal foi criada no programa snappyHexMesh (gerador 

de malhas padrão do OpenFOAM). O total de elementos da malha foi de 5,5x 105 células. O domínio 

computacional e a malha estão apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Detalhes do domínio e malha computacional. 

RESULTADOS E ANÁLISE 
 

Foram simuladas as cinco condições apresentadas na Tabela 1. A Figura 5 apresenta as 

condições de escoamento registradas para a condição de flaring piers η = 0,45 no modelo 

computacional no campo de velocidades e linhas de corrente. Na região do alargamento dos pilares, 

nota-se o aumento das velocidades devido ao estreitamento do fluxo. 

 

Figura 5 – Condições de escoamento com flaring piers η = 0,45 para velocidades. 
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A Figura 6 apresenta os resultados de pressões médias medidas no piso ao longo do eixo central 

do vertedouro com diferentes flaring piers. As linhas tracejadas representam os resultados medidos 

em modelo físico, as linhas contínuas do modelo computacional.  

 
Figura 6 – Resultados das pressões médias no piso ao longo do eixo central do vertedouro. 

As pressões médias resultaram próximas entre os valores obtidos nos testes em modelo físico e 

na modelagem computacional. As máximas diferenças foram da ordem de 0,35 m para o ensaio com 

flaring piers η = 0,70 na região dos alargamentos. 

Adicionalmente, para a condição sem flaring piers (η = 1,00) foi realizada uma avaliação 

também com a metodologia apresentada no livro Hydraulic Design Criteria (USACE, 1977) e está 

apresentada na Figura 7. Nos resultados de pressão média sem flaring piers (η = 1,00), nota-se que 

na região entre x = 0 m e x = 16 m, os valores de pressões médias entre as três metodologias resultaram 

semelhantes.  

 
Figura 7 – Resultados das pressões médias no piso ao longo do eixo central do vertedouro - sem flaring piers (η = 1,00). 

Z 
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CONCLUSÃO 
 

Este artigo apresentou uma análise comparativa de pressões na crista de um projeto típico de 

vertedouro. A metodologia utilizada foram ensaios em modelo físico reduzido e modelagem 

computacional. O objetivo foi comparar os resultados entre modelos a fim de verificar os resultados 

do modelo computacional e em um segundo momento realizar novas simulações com outras 

geometrias de flaring piers. 

A comparação entre o modelo físico e computacional resultou em valores de pressão médias 

muito semelhantes entre os modelos. A maior diferença foi da ordem de 0,35 m na região do 

alargamento (Figura 6). A comparação com um método clássico (USACE, 1977) de obtenção das 

pressões em cristas de vertedouros também resultou muito próximas com os resultados dos modelos. 

Com isso, pode-se concluir que o modelo computacional foi verificado com êxito, assim, o modelo 

pode ser utilizado para realização de novos ensaios com alternativas adicionais de vertedouros e de 

flaring piers. 
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