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Resumo – Até recentemente eram raros os casos de bacias de dissipação projetadas com baixo 

número de Froude, menor que cinco (5), sendo escassa a literatura especializada sobre o assunto. 

Por isto, este trabalho tem como objetivo explorar a faixa em que o número de Froude, na entrada 

da bacia de dissipação, é inferior a cinco (5). O interesse deste assunto nos trabalhos de engenharia 

em nosso país é devido ao cenário de grande importância que a energia hidráulica desempenha na 

matriz energética nacional, em um momento onde a construção de novas barragens está voltada 

para regiões onde há baixa queda em rios e altas vazões especificas. Para a obtenção desses 

resultados, foram desenvolvidas análises estatísticas dos valores de pressão obtidos em três (3) 

diferentes modelos físicos, com faixas de número de Froude variando entre 1,7 a 5,4. O que 

permitiu observar que a distribuição longitudinal de pressões junto ao fundo da bacia para números 

de Froude inferiores a cinco (5), apresenta a mesma tendência de distribuições dos casos em que o 

número de Froude é mais elevado. 

 

Palavras-Chave – Baixo número de Froude, Bacias de Dissipação, Ressalto Hidráulico. 

 

 

ANALYSIS OF EXTREME PRESSURE ACTING IN HYDRAULIC JUMP STILLING 

BASINS WITH LOW FROUDE NUMBER 

 

Abstract - Until recently, cases of stilling basins designed with low Froude number, less than 

five (5), were rare and there are few specialized literature on the subject. Therefore, this study aims 

to explore the Froude number range smaller than five (5), at the entrance of dissipation basin. The 

interest in this subject in engineering work in our country is due to the great importance of scenario 

that hydropower plays in the national energy matrix, at a time when the construction of new dams is 

focused on regions on regions with low fall rivers and high specific flow rates. To obtain these 

results, statistical analysis were developed of pressure values obtained from three (3) different 

physical models, with Froude number bands ranging from 1.7 to 5.4. What has observed is that the 

longitudinal pressure distribution near the stilling basin bottom for Froude numbers lower than five 

(5) has the same tendency of distributions cases where the Froude number is higher. 

 

Keywords – Low Froude Number, Stilling Basin, Hydraulic Jump. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar da tendência do aumento da utilização de outras fontes de energia, a energia hidráulica 

deverá continuar sendo, por muitos anos, a principal fonte na matriz elétrica brasileira. Além da 

hidroeletricidade, usos como irrigação, regularização de vazões, controle de enchentes, navegação e 

abastecimento de água são algumas das finalidades das barragens.  

Uma barragem é uma estrutura projetada para controlar e armazenar um grande volume de água. A 

quantidade de energia potencial pode ser elevada na base dessa estrutura, de tal forma que, para não 

comprometer a segurança da obra, é necessário converter essa energia em calor. Neste sentido, o 

ressalto hidráulico consiste em um processo de dissipação de energia que transforma uma grande 

parte da energia existente na base da estrutura em turbulência, e, em seguida, em calor. A bacia de 

dissipação é uma estrutura projetada para provocar este fenômeno hidráulico, proporcionando 

condições adequadas de escoamento para o canal de restituição, ou até mesmo para o leito natural 

do rio. A dissipação de energia no ressalto hidráulico se processa sempre acompanhada de intensas 

flutuações, tanto de pressão como de nível na superfície livre do escoamento. Essas flutuações 

atuam sobre lajes, muros e demais partes da estrutura podendo vir a ocasionar danos à mesma. 

Desta forma, é extremamente importante o conhecimento das características das pressões atuantes, 

especialmente seus valores extremos ao longo da bacia de dissipação por ressalto hidráulico. Para o 

correto dimensionamento desta estrutura de dissipação, os valores extremos de pressões, associados 

a determinadas probabilidades de ocorrência, são de essencial interesse para o projeto, uma vez que 

representam condições críticas de operação da estrutura, como sugerem os trabalhos de Lopardo e 

Henning (1986), Toso, Bowers (1988), Fiorotto and Rinaldo (1992), Marques et al (1997), Teixeira 

(2003) e Daí Prá (2011). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada neste trabalho buscou avaliar a distribuição longitudinal dos valores 

extremos de pressões para números de Froude na entrada da bacia de dissipação inferiores a 5, e 

comparar com resultados obtidos por outros autores. Em todos os casos foram analisados dados de 

pressões oriundas de ressalto na condição livre, conforme é apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Esquema da bacia de dissipação com ressalto hidráulico com baixo número de Froude. 

Fonte: Souza (2012). 

 

O estudo baseou-se nas amostras de pressões “instantâneas” obtidas em ressalto formado a jusante 

de vertedouros por: 
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 Souza (2012): modelo físico montado no Laboratório de Hidráulica Experimental de 

Furnas (LAHE) _ número de Froude entre 1,7 e 5,2;  

 Endres (1990): modelo físico montado no Laboratório de Hidráulica do 

IPH/UFRGS, número de Froude entre 4,3 e ,6; 

 Marques (1995): modelo físico montado no Laboratoire d´Hidraulique du 

Departement de Génie Civil de l`Université Laval - Quebéc – Canadá, número de 

Froude entre 4,2 e 9,3. 

 

Dados obtidos por Souza (2012) 

 

O modelo representa um (1) vão central e dois (2) com ¾ de vão de largura e dois pilares do 

vertedouro (espessura de 10 cm). O vão central do modelo foi equipado com 4 transdutores de 

pressão, em seu eixo central. Sua disposição pode ser observada em detalhe na Figura 2, conforme 

indicado pelos pontos 1, 2, 3 e 4. O tempo de aquisição de dados a partir dos transdutores de 

pressão foi de 10 minutos com frequência de 100 Hz.  

 

 
Figura 2 - Disposição dos transdutores de pressão na bacia de dissipação do modelo do vertedouro. 

Dimensões em escala de protótipo (1:50). Medidas em centímetros (cm). Fonte: Souza (2012). 

 

Dados obtidos por Endres (1990) 

 

O modelo do vertedouro, sem pilares, foi instalado em um canal com 0,72 m de largura por 15 m de 

comprimento, construído no Laboratório de Hidráulica do IPH/UFRGS. Foram coletadas amostras 

de pressão com uma frequência de 100 Hz durante 100 s, em 11 tomadas de pressão instaladas na 

parte plana do fundo do canal, para cinco situações de escoamento, caracterizadas pelo número de 

Froude variando entre 4,3 e 8,6. A Figura 3 apresenta o perfil longitudinal do canal de ensaios e 

também a posição das tomadas de pressão. 
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Figura 3 - Perfil longitudinal do canal de ensaios e posição das tomadas de pressão. Endres (1990). 

Fonte: Teixeira, (2003). 

 

Dados obtidos por Marques (1995) 

 

O modelo foi instalado em um canal com 0,60 m de largura por 12 m de comprimento, construído 

no Laboratoire d´Hidraulique du Departement de Génie Civil de l`Université Laval - Quebéc - 

Canadá. Foram coletadas amostras de pressão com uma frequência de 50 Hz durante 200 s em 22 

tomadas, para seis situações de escoamentos com números de Froude variando entre 4,2 e 9,3. A 

Figura 4 apresenta o perfil longitudinal do canal de ensaios e também a posição das tomadas de 

pressão. A geometria deste canal é similar da Figura 3.  

Figura 4 - Perfil longitudinal do canal de ensaios e posição das tomadas de pressão. 

Marques (1995). Fonte: Teixeira (2003). 

 

DETERMINAÇÃO DOS VALORES AMOSTRAIS DE PRESSÃO 

 

Os dados experimentais utilizados neste trabalho foram obtidos por Souza (2012), e os resultados 

são comparados com os resultados de Endres (1990) e Marques (1995), para números de Froude 

abaixo de 5,4 de maneira a verificar o comportamento da distribuição longitudinal das pressões 

extremas com as obtidas para o ressalto hidráulico em vertedouros de baixa queda e baixo número 

de Froude (inferior a 5). 

Para cada um dos modelos e escoamento com números de Froude, no inicio do ressalto conhecidos, 

foram feitas medições nas tomadas de pressão existentes junto ao fundo dos canais. A partir destas 

amostras foram feitas analises estatísticas dos dados de pressão. Sendo neste trabalho apresentado a 

distribuição longitudinal das pressões com frequências de probabilidade de ocorrência de 1%, 5%, 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 

5 

95% e 99% de serem inferiores a um valor. A Tabela 1 apresenta a faixa de números de Froude 

analisada em cada modelo indicando as respectivas alturas conjugadas utilizadas por cada autor. 

 

Tabela 1 – Valores utilizados por cada autor para o presente estudo. 

Froude 1.7 2.9 3.2 3.7 4.2 4.4 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 

Autor Souza 

(2012) 

Endres 

(1990) 

Souza 

(2012) 

Endres 

(1990) 

Marques 

(1995) 

Souza 

(2012) 

Endres 

(1990) 

Marques 

(1995) 

Altura 

Conjuga

da Lenta 

0.19 0.11 0.09 0.07 0.0881 0.05 0.0709 0.068 0.04 0.0539 0.054 

Altura 

Conjuga

da 

Rápida 

0.37 0.39 0.37 0.35 0.486 0.31 0.433 0.426 0.26 0.379 0.373 

 

Para comparação dos dados obtidos pelos nos diferentes modelos, os valores das pressões e a 

posição das tomadas de pressões junto ao fundo das estruturas foram adimensionalizados a partir 

dos parâmetros apresentados nas Equações 1 e 2, conforme proposto por Marques et al. (1995).  

 

  
  

       
                                                                                                                            Equação 1 

    
     

       
                                                                                                                        Equação 2 

 

Onde: 

Xi = posição da tomada em relação ao inicio do ressalto, com origem situada no final da curva de 

concordância (m), 

Yr = Altura conjugada rápida (m), 

Yl = Altura conjugada lenta (m), 

P% = pressão com probabilidade de ser menor ou igual a um valor (mca). 

 

A Figura 5 apresenta a comparação da distribuição longitudinal dos valores das pressões obtidas 

pelos por Souza (2012), Endres (1990) e Marques (1995) com 1% e 10% de probabilidade de 

ocorrência. Observa-se que as tendências são as mesmas e que apresentam valores semelhantes, 

com exceção do Froude 1,7 que, cujos valores tenderam a ficar acima dos dados, e um ponto 

(=2,68) do Froude 5,2 que apresentou a tendência de ficar abaixo da nuvem de pontos. Cabe 

salientar, que os dados de Souza ficaram abaixo da posição = 4,0, e que a região de maior 

flutuação de pressão situa-se em torno de p% = 2,0. Fato que justifica a maior dispersão no inicio 

do ressalto.  
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(a)                                                                          (b) 

Figura 5 - (a) Comparação dos valores de pressões com 1% de probabilidade de ocorrência, 

(b) Comparação dos valores de pressões com 10% de probabilidade de ocorrência. 

 

A Figura 6 ilustra a tendência dos dados para a probabilidade de ocorrência de 90% e 99%, 

mostrando tendências bem definidas. Entretanto, os valores de Froude do presente estudo 

apresentam uma melhor aderência à nuvem de pontos, entretanto o numero de Froude 1,7 

apresentou uma tendência de apresentar um valor mais elevado para a posição =3,05, mais visível 

na probabilidade de 90%. 

 

  
(a)                              (b) 

Figura 6 - (a) Comparação dos valores de pressões com 90% de probabilidade de ocorrência, 

(b) Comparação dos valores de pressões com 99% de probabilidade de ocorrência.  
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CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a distribuição dos valores extremos de pressões 

atuantes, com diferentes probabilidades de ocorrência, em bacias de dissipação por ressalto 

hidráulico livre com baixo número de Froude (inferior a 5). 

Neste sentido, procurou-se verificar se o comportamento da distribuição longitudinal dos valores 

extremos de pressões junto ao fundo da bacia era semelhante aos ressaltos livres, ensaiados por 

outros autores, com número de Froude mais elevado. 

Na distribuição dos valores extremos de pressão para as probabilidades mais baixas (1% e 10%) 

observou-se que os dados obtidos por Souza (2012), apesar de apresentarem a mesma tendência dos 

resultados obtidos pelos demais pesquisadores, resultaram em valores mais elevados. Já para a 

distribuição dos valores extremos de pressão para as probabilidades mais elevadas (90% e 99%), 

observou-se que os dados obtidos por Souza (2012) resultaram em valores mais baixos, também 

apresentando a mesma tendência.  

Estas diferenças podem ser explicadas em função das tomadas de pressão do modelo de 

Souza (2012) situarem-se entre a posição adimensional 0 e 3,0.(Yl – Yr), que corresponde, segundo 

Marques et al (1995), a zona de maior flutuação de pressão no interior da bacia de dissipação. Além 

disto, este experimento, diferentemente dos demais analisados, possui pilares e comportas (tipo 

segmento) no vertedouro. 

 

 

RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As recomendações que seguem objetivam orientar, auxiliar e facilitar os próximos trabalhos 

relacionados à área de dissipação de energia hidráulica e são baseadas nas análises efetuadas no 

presente trabalho. Portanto, recomenda-se que quando forem realizados outros ensaios em bacias de 

dissipação com baixo número de Froude, sejam considerados os seguintes aspectos: 

 Utilizar modelos que mantenham a mesma seção do canal sem pilares e comportas para 

tornar condições mais semelhantes aos casos documentados por Endres (1990) e 

Marques (1995), 

 Realizar um estudo que compreenda outras probabilidades de ocorrência para as pressões. 
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