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REMOÇÃO DE SEDIMENTOS ATRAVÉS DE DESCARREGADOR DE FUNDO 
TIPO TUBO RANHURADO 

Felipe Azevedo Paulo1; Aline Saupe Abreu1; Maurício Dai Prá1; Luiz Augusto Magalhães Endres1; 
Rute Ferla1; Fabielle Aparecida dos Santos Martins1; Eder Daniel Teixeira1 

ABSTRACT – Reservoir sedimentation is a major problem faced during dam operation. Bottom 
outlets may be used as a mitigation measure, however, they achieve a reduced sediment removal 
when working under pressure flushing conditions. A new bottom outlet configuration that increases 
erosion in the direction parallel to the dam axis is presented. It was experimentally investigated and 
its functioning was analyzed in terms of the erosion generated and its relation with the flow 
throughout the structure and the sediment removal. In addition, a dimensionless relation that 
allows predicting the sediment removal is presented.  

Palavras-Chave – assoreamento de reservatórios, descarregador de fundo, sedimento. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A sedimentação em reservatório diminui o volume útil de reservatórios além de ameaçar o 

funcionamento de tomadas de água e de turbinas (Schleiss et al. (2016)). Em todo o planeta, a 

sedimentação causa a perda de 1% do volume de armazenamento anualmente (George et al. (2017); 

Mahmood (1987); WCD (2000)). Ademais, existe uma tendência global de crescimento na demanda 

por água e energia (WWAP (2019)), portanto, a vida útil dos reservatórios deve ser maximizada já 

que a construção de novas barragens é onerosa em aspectos econômicos, sociais e ambientais 

(Shen (1999)). A mitigação e a prevenção da sedimentação constituem tarefas essenciais para atingir 

este objetivo. 

O emprego de descarregadores de fundo como medida de mitigação da sedimentação em 

represas sob condições de pressure flushing permite somente a remoção de sedimentos 

depositados nas proximidades desta estrutura (Kondolf et al. (2014); Shen (1999)). O acionamento 

do descarregador gera altas velocidades no fluido que desestabilizam o depósito de sedimentos e 

desencadeiam o processo erosivo localmente. Contudo, a velocidade do escoamento diminui a 

montante mais rapidamente que o quadrado da distância (Mahmood (1987)). Esta é a razão de a 

                                                           
1) Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH/UFRGS – Av. Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, RS – (51) 3331-6114 – 

felipe.azevedo.paulo@gmail.com; alsaupe@gmail.com; mauricio.daipra@ufrgs.br; endres@ufrgs.br; ruteferla@hotmail.com; 

fabielle.martins@outlook.com; eder.teixeira@ufrgs.br. 

mailto:mauricio.daipra@ufrgs.br
mailto:endres@ufrgs.br
mailto:ruteferla@hotmail.com


 

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 2 

erosão gerada por esta técnica afetar somente uma região restrita às proximidades do 

descarregador de fundo, formando um cone de erosão (Meshkati et al. (2010)), e também a razão 

de tomadas de água terem que ser dispostas próximas aos descarregadores de fundo para que seu 

desassoreamento seja possível (Kamble et al. (2018)). À medida que aumentar a remoção de 

sedimentos depositados pode contribuir para a maximização da vida útil de reservatórios, este 

artigo apresenta uma nova configuração de descarregador de fundo, chamada descarregador de 

fundo tipo tubo ranhurado, que promove maior remoção de sedimentos na direção paralela ao eixo 

da barragem, permitindo maior liberdade na localização de tomadas de água. A estrutura proposta 

foi estudada experimentalmente a fim de verificar a influência da variação de seu diâmetro, da 

massa específica dos sedimentos e da vazão em seu funcionamento sob condições de pressure 

flushing e de obter uma relação adimensional que permita estimar a remoção de sedimentos. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os experimentos foram realizados no Laboratório de Obras Hidráulicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. A instalação experimental representa uma barragem hipotética com 

um descarregador de fundo e um depósito de sedimentos a montante (Figura 1). O descarregador 

de fundo e suas dimensões são mostradas esquematicamente na Figura 2. O descarregador de 

fundo tipo tubo ranhurado foi posicionado paralelo ao barramento e o depósito de sedimentos teve 

uma espessura constante de 13 cm acima da geratriz inferior do descarregador em todos os 

experimentos. Foram usados tubos de PVC de diâmetros nominais (DN) 32, 50, 75 e 100 mm para 

conformar os descarregadores de fundo. Foram empregados areia de 2610 kg/m³ de massa 

específica e 0,71 mm de diâmetro médio e grãos de borracha processada de 1080 kg/m³ de massa 

específica média, 1,18 mm de diâmetro médio e 0,63 de fator de forma. Foram utilizados uma ponta 

linimétrica para medição do nível de água, e uma trena a laser e um dispositivo sobre trilhos para a 

medição da batimetria gerada no depósito de sedimentos 

 

Figura 1 – Instalação experimental, dimensões em metros (adaptado de Abreu et al. (2018)). 
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 Os experimentos consistiram em encher o canal com a vazão de ensaio até o nível 

pretendido e, então, acionar o descarregador de fundo para causar a erosão do depósito de 

sedimentos. A partir do momento de acionamento da estrutura, medidas de vazão e nível de água 

foram tomadas a cada vinte minutos até a estabilização deste último (o nível foi considerado estável 

quando duas medidas consecutivas não diferiram). Os valores finais de vazão e nível foram 

considerados como as condições de contorno que geraram a erosão observada. Após o 

esvaziamento do canal, as coordenadas x, y e z da batimetria gerada no depósito de sedimentos 

foram medidas movendo a trena a laser sobre o dispositivo sobre trilhos.  Ao todo, 50 experimentos 

foram realizados com pelo menos uma repetição para cada combinação de tipo de sedimento, 

diâmetro da estrutura e vazão. As vazões variaram entre 1,23 l/s e 9,50 l/s e as colunas de água 

sobre a base das ranhuras (Hw) variaram entre 0,162 m e 0,399 m. 

 

Figura 2 – Vistas superior (a) e frontal (b) do descarregador de fundo tipo tubo ranhurado e sistema de 
coordenadas usado na análise dos resultados (c). 

 

 A análise dimensional considerou a velocidade média do escoamento através das ranhuras 

(ur), a coluna de água sobre a base das ranhuras (Hw), as massas específicas do sedimento (ρs) e do 

fluido (ρ), o diâmetro interno da estrutura (Dint), o diâmetro do sedimento (d), a espessura do 

depósito de sedimentos acima da base das ranhuras (Hs), a aceleração gravitacional (g) e o 

comprimento da cava de erosão a montante ou alcance de remoção (Ls). Uma translação das 

coordenadas x, y e z da batimetria foi realizada para coincidir as origens dos valores de Ls, Hs e Hw 

conforme a Figura 2-c. A partir do teorema de Vaschy-Buckingham e da verificação dos grupos 

adimensionais propostos por outros autores (Abreu (2019); Emamgholizadeh et al. (2006); Fathi-

Moghadam et al. (2010); Meshkati et al. (2010)), os seguintes grupos adimensionais se mostraram 

relevantes na representação da geometria da cava de erosão: 

𝑓 (
𝐻𝑤

𝐻𝑠
,

𝑢𝑟

√𝑔𝑑
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Forma da Cava de Erosão 

Foram observadas duas situações (Figura 3). No caso A, o escoamento não desobstruiu toda a 

estrutura, removendo sedimentos somente através das ranhuras. A cava gerada possui seção 

transversal aproximadamente constante. No caso B, o escoamento removeu sedimento ao longo de 

toda a estrutura, expondo o orifício circular na extremidade do descarregador de fundo. Observou-

se que o alcance de remoção (Ls) devido ao orifício circular é, em média, 40% superior ao alcance 

de remoção devido às ranhuras. O Caso A foi observado com os diâmetros DN32 e DN50 e o Caso B 

foi observado com DN75 e DN100 independentemente da vazão e do tipo de sedimento. 

 

Figura 3 – Tipos de cava de erosão: remoção de sedimento somente pelas ranhuras (Caso A; DN50; 2,15 l/s) 
e remoção através das ranhuras e da extremidade da estrutura (Caso B; DN75; 5,70 l/s). 

 

As observações supracitadas sugerem os padrões de escoamento apresentados nas Figuras 4-

a (Caso A) e 4-b (Caso B). Como Ls é constante ao longo da estrutura no Caso A e as ranhuras são 

geometricamente iguais, infere-se que a velocidade e as vazões também são constantes ao longo 

da estrutura. A velocidade média do escoamento nas ranhuras considerando a área superficial do 

diâmetro externo da estrutura (Figura 4-c) é calculada pela equação (2) 

𝑢𝑟 =
𝑄𝑟

𝐴𝑟
=

𝑄𝑟

𝜋(𝐷𝑁 2⁄ )𝑅
                                   (2) 

na qual ur = velocidade média do escoamento na ranhura (m/s), Qr = vazão da ranhura (m³/s), 

Ar = área da ranhura (m²), R = largura da ranhura (m), e DN o diâmetro nominal do tubo (m). No caso 

B, o escoamento passa pela extremidade do descarregador de fundo e, nesta região, Ls é maior que 

na região das ranhuras. Induz-se, portanto, que a vazão através do orifício é superior à de uma 

ranhura. Contudo, não se pôde definir a distribuição de vazão ao longo da estrutura já que não se 

mediram velocidades experimentalmente. Todavia, é razoável assumir que, segundo a Figura 4-b, 

são válidas as equações (3) e (4). 

𝑄1 ≈ 𝑄2 ≈ 𝑄3 ≈ 𝑄4 ≈ 𝑄5 < 𝑄6                                 (3) 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 +  𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6                                    (4) 



 

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 5 

 

Figura 4– Escoamento no Caso A (a) e no Caso B (b) e dimensões que definem uma ranhura (c). 

3.2 - Análise dos Perfis 

A Figura 5 apresenta a posição de perfis que podem ser analisados para caracterizar a erosão 

gerada pelo descarregador de fundo tipo tubo ranhurado. Neste artigo somente são analisados os 

perfis P2 e P5.  

 

Figura 5 – Perfis que caracterizam a cava de erosão nos Casos A (DN50; 2.19 l/s) e B (DN75; 5.70 l/s). 

 

A Figura 6-d mostra que há aumento de Ls com aumento do diâmetro da estrutura. A 

inclinação do perfil é aproximadamente a mesma para todos os experimentos com areia 

independentemente do diâmetro do descarregador e da vazão (aproximadamente 30o com a 

horizontal). As Figuras 6-a, 6-b e 6-c mostram que Ls para areia é, em geral, maior ou igual ao Ls 

obtido com borracha. Este resultado contraria o resultado esperado já que o alcance de remoção 

deveria aumentar com a diminuição da massa específica do sedimento (Abreu (2019); 

Emamgholizadeh e Fathi-Moghdam (2014)). Isto poderia dever-se ao maior diâmetro dos grãos de 

borracha. Entretanto, comparando o número de Shields para ambos sedimentos considerando uma 

tensão de cisalhamento no leito, obtém-se 1,082 para borracha e 0,089 para areia. Ou seja, apesar 

do maior diâmetro, a menor massa específica da borracha deveria prevalecer. A única explicação 

razoável para o resultado é, então, o fator de forma dos grãos de borracha (0,63), que são muito 

mais angulosos que os grãos de areia. Esse formato angular promove uma espécie de travamento 

entre os grãos, dificultando seu movimento e interferindo na forma dos perfis. Nota-se, entretanto, 

que a inclinação dos perfis obtidos com borracha diminui com o aumento do diâmetro da estrutura 

e da vazão, aproximando-se dos perfis obtidos com areia, nos quais não há evidência de influência 

do fator de forma dos grãos.  
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Figura 6 – Perfis P2 e P5 para areia e borracha e DN50 (a), DN75 (b) e DN100 (c) e perfis P2 e P5 somente 
para areia e DN32, DN50, DN75 e DN100 (d).  

 

3.3 - Estimativa do Alcance de Remoção  

A equação que representa a remoção de sedimento através das ranhuras foi obtida através 

da adimensionalização dos perfis P2 do Caso A porque é a única situação em que foi possível calcular 

ur a partir da equação (2) diretamente. A relação que permite localizar um ponto no perfil na direção 

vertical para qualquer cava é definido pela equação (5) 

𝐻𝑠
∗ =

𝐻𝑠

𝐻𝑠𝑚á𝑥
                     (5) 

na qual Hs
* varia de 0 (base das ranhuras) a 1 (superfície do depósio de sedimentos) (Figura 2). A 

relação obtida entre Hs
* e os grupos adimensionais da equação (1) na forma de  П*, que é dado pela 

equação (6), é apresentada na Figura 7. 

П∗ = (
𝐻𝑤

𝐻𝑠
)

0,5

(
𝐿𝑠

𝐷𝑖𝑛𝑡
)

−0,5

(
𝑢𝑟

√𝑔𝑑
)

−0,5

(
𝜌𝑠−𝜌

𝜌
)

0,1

                 (6) 
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Figura 7 – Relação adimensional obtida para a estimativa de Ls. 

 

O parâmetro Ls/D permite estimar o alcance de remoção ao isolar Ls dadas as características 

do escoamento, do fluido, do descarregador de fundo e do sedimento. Esta equação pode ser usada 

para estimar o alcance de remoção devido às ranhuras dentro dos limites: 
𝐻𝑤

𝐻𝑠𝑚á𝑥
 de 1,38 a 3,94; 

𝑢𝑟

√𝑔𝑑
 

de 3,24 a 10,53; 
𝜌𝑠−𝜌

𝜌
 de 0,08 a 1,61; 

𝐻𝑠𝑚á𝑥

𝐷𝑖𝑛𝑡
 de 1,5 a 4,64. 

4 - CONCLUSÃO 

O assoreamento de tomadas de água pode afetar severamente a operação de barragens. 

Nesse sentido, uma nova estrutura de descarregador de fundo que permite maior remoção de 

sedimentos na direção paralela ao eixo do barramento foi proposta e uma equação adimensional 

para estimar o alcance de remoção de sedimentos foi apresentada. É importante, entretanto, 

atentar nas suas limitações. Os sedimentos empregados são não coesivos e, principalmente a areia, 

de granulometria uniforme. Portanto, a equação apresentada na Figura 7 deve ser aplicada com 

cautela se o depósito de sedimentos possui granulometria bem graduada. Dadas essas ressalvas, a 

equação proposta pode ser usada para estimar o alcance de remoção de perfis gerados pelo 

descarregador de fundo tipo tubo ranhurado em dimensionamento preliminar, não excluindo a 

necessidade de estudar casos particulares através de modelagem numérica e física. Sugere-se que 

a estrutura proposta seja empregada em represas reais a fim de verificar sua efetividade e a validade 

da equação obtida. 
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