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ertedouros do tipo salto esqui, emitem um jato para longe do pé da barragem
suas conchas de lançamento, no entanto, a energia que é defletida pelo fundo da fossa de 
erosão pode se voltar contra a própria fundação desse vertedouro. O objetivo deste trabalho 
é analisar o comprimento longitudinal, em planta, de fossas de erosão a jusante de algumas 

brasileiras que contenham vertedouros salto esqui, verificando o 
tencial de erosões regressivas em casa caso. Os resultados foram abordados utilizando

vistos na bibliografia, observados seus limites de aplicação teórica. 
se a necessidade de monitoramento tendo em vista ações mitigadoras ou preventivas, pois 

vertedouro salto esqui o risco de erosões regressivas. O presente estudo foi 
possível em virtude do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento “Análise dos Processos 
Físicos Envolvidos na Formação de Fossas de Erosão em Leito Coesivo a Jusante de Salto 

desenvolvido em parceria entre FURNAS e a UFRGS. A troca de experiências 
o Laboratório de Hidráulica Experimental (LAHE/FURNAS) e 
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1. INTRODUÇÃO 

Grandes barragens têm como principal objetivo a geração hidre
hidráulica como termo importante para o melhor aproveitamento hídrico. Sendo assim, em 
épocas de cheia, a elevada energia potencial acumulada deve ser extravasada com 
segurança. Com esta função, o
diversas barragens brasileiras, 
compreendidas: a primeira é o escoamento na calha do vertedouro; a segunda é a do jato 
lançado no ar; e a terceira é a do jato mergulhante no colchão d’água.

 

a) UHE LCBC 

c) UHE Itaipu 

Figura 1. Vertedouros salto esqui e fossa de erosão a jusante das 

Barreto de Carvalho (LCBC), Jaguara, Itaipu e Itá

Para se garantir a segurança da dissipação de 
de difusão, deve ser estudada a área de atuação destes fenômenos. Portanto, estudos da 
geometria da fossa de erosão, como sua profundidade e seu comprimento, auxiliam no 
estabelecimento de diretrizes de monitoramen

O objetivo deste trabalho é analisar o comprimento longitudinal, em planta, de fossas de 
erosão a jusante de algumas usinas hidrelétricas que contenham vertedouros salto esqui. 
Para isso, serão aplicados alguns métodos vistos na bibliografia que podem auxi
obtenção do “comprimento de equilíbrio” da fossa, análoga a “profundidade de equilíbrio”, 
que é um parâmetro muito presente na literatura

2. INTERAÇÃO DO JATO SO

2.1. Fluxo do jato 

O lançamento de um jato de água através da atmosfera é estudado a partir da teoria dos 
jatos turbulentos livres como mostrou Rajaratnam (1976). Esta teoria foi posteriormente 
incorporada aos estudos de Castillo (1989) e Pinto (1994), sendo os efeitos deste
sistematizados por Borja (2012): em geral, a geometria de um jato que cai livremente é 
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randes barragens têm como principal objetivo a geração hidrelétrica, por isso, têm a carga 
hidráulica como termo importante para o melhor aproveitamento hídrico. Sendo assim, em 
épocas de cheia, a elevada energia potencial acumulada deve ser extravasada com 

Com esta função, o vertedouro tipo salto esqui (Figura 1), que 
diversas barragens brasileiras, possui três fases do fluxo que merecem ser mais bem 
compreendidas: a primeira é o escoamento na calha do vertedouro; a segunda é a do jato 
lançado no ar; e a terceira é a do jato mergulhante no colchão d’água. 

b) UHE Jaguara 

 
d) UHE Itá 

 
ertedouros salto esqui e fossa de erosão a jusante das Usinas Hidrelétricas de Luiz Carlos 

Barreto de Carvalho (LCBC), Jaguara, Itaipu e Itá (CBDB, 2010)

Para se garantir a segurança da dissipação de energia no impacto do jato e nos
de difusão, deve ser estudada a área de atuação destes fenômenos. Portanto, estudos da 
geometria da fossa de erosão, como sua profundidade e seu comprimento, auxiliam no 
estabelecimento de diretrizes de monitoramento e de segurança. 

O objetivo deste trabalho é analisar o comprimento longitudinal, em planta, de fossas de 
erosão a jusante de algumas usinas hidrelétricas que contenham vertedouros salto esqui. 
Para isso, serão aplicados alguns métodos vistos na bibliografia que podem auxi
obtenção do “comprimento de equilíbrio” da fossa, análoga a “profundidade de equilíbrio”, 

presente na literatura. 

INTERAÇÃO DO JATO SOBRE O LEITO 

O lançamento de um jato de água através da atmosfera é estudado a partir da teoria dos 
jatos turbulentos livres como mostrou Rajaratnam (1976). Esta teoria foi posteriormente 
incorporada aos estudos de Castillo (1989) e Pinto (1994), sendo os efeitos deste
sistematizados por Borja (2012): em geral, a geometria de um jato que cai livremente é 

létrica, por isso, têm a carga 
hidráulica como termo importante para o melhor aproveitamento hídrico. Sendo assim, em 
épocas de cheia, a elevada energia potencial acumulada deve ser extravasada com 

que está presente em 
três fases do fluxo que merecem ser mais bem 

compreendidas: a primeira é o escoamento na calha do vertedouro; a segunda é a do jato 

 

 
Usinas Hidrelétricas de Luiz Carlos 

(CBDB, 2010) 

rgia no impacto do jato e nos seus fluxos 
de difusão, deve ser estudada a área de atuação destes fenômenos. Portanto, estudos da 
geometria da fossa de erosão, como sua profundidade e seu comprimento, auxiliam no 

O objetivo deste trabalho é analisar o comprimento longitudinal, em planta, de fossas de 
erosão a jusante de algumas usinas hidrelétricas que contenham vertedouros salto esqui. 
Para isso, serão aplicados alguns métodos vistos na bibliografia que podem auxiliar na 
obtenção do “comprimento de equilíbrio” da fossa, análoga a “profundidade de equilíbrio”, 

O lançamento de um jato de água através da atmosfera é estudado a partir da teoria dos 
jatos turbulentos livres como mostrou Rajaratnam (1976). Esta teoria foi posteriormente 
incorporada aos estudos de Castillo (1989) e Pinto (1994), sendo os efeitos deste fenômeno 
sistematizados por Borja (2012): em geral, a geometria de um jato que cai livremente é 



 

modificada por efeito da aeração incipiente, sendo esta última a causa da dispersão do jato, 
que tem uma redução gradativa de seu núcleo central compacto.

O fluxo do jato, depois do mergulho no colchão d’água, pode ser classificado de forma geral 
em três regiões de naturezas diferentes, como mostra 
em Castillo, 1989) na Figura 2

Figura 2. Regiões do fluxo do jato dentro do colchão d'água (adaptado de 

2.2. Processo de progressão da fossa para montante

Em uma análise de risco para vertedouros de jato em queda livre
uma ponderação sobre vertedouros de jato em queda livre. A análise foi baseada na 
probabilidade de ocorrência de erosão regressiva em direção do pé do vertedouro, que pode 
interferir na fundação da barragem.

Para verificar a estabilidade da fundação referen
proximidades, Li et al. (2012) utilizaram o

DXC 2 , onde D  é a máxima profundidade da fossa em relação ao leito do rio, e 
distância da máxima profundidade em relação à fundação. Conforme Wang (1981), o 
coeficiente C  deve ser maior que 3
queda livre. 

2.3. Processo de progressão da f

Segundo Borja et al. (2013), o
uma dada condição de vazão vertida, é mais lento 
montante da fossa. Isto se deve às descargas menores, as quais moldam
montante anteriormente à ação 
recirculação do fluxo contínua
autores propuseram que projetos de fossas pré
comprimento seguro da extensão da fossa e, ao mesmo tempo, assegurar a estabilidade da 
profundidade de equilíbrio da mesma. Neste aspecto, aplicando

max,SP

vórtice de 

montante
py
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modificada por efeito da aeração incipiente, sendo esta última a causa da dispersão do jato, 
que tem uma redução gradativa de seu núcleo central compacto. 

uxo do jato, depois do mergulho no colchão d’água, pode ser classificado de forma geral 
em três regiões de naturezas diferentes, como mostra Xu-Duo-Ming e Yu-

2. 

 
egiões do fluxo do jato dentro do colchão d'água (adaptado de Xu-Duo

Zhao, 1986 em Castillo, 1989) 

Processo de progressão da fossa para montante 

para vertedouros de jato em queda livre, Li et al. (2012) realizou 
ma ponderação sobre vertedouros de jato em queda livre. A análise foi baseada na 

probabilidade de ocorrência de erosão regressiva em direção do pé do vertedouro, que pode 
rferir na fundação da barragem. 

verificar a estabilidade da fundação referente à possibilidade de erosã
t al. (2012) utilizaram o coeficiente C  de Wang (1981)

é a máxima profundidade da fossa em relação ao leito do rio, e 
distância da máxima profundidade em relação à fundação. Conforme Wang (1981), o 

deve ser maior que 3-4 para garantir a segurança de vertedouros de jato em 

Processo de progressão da fossa para jusante 

Segundo Borja et al. (2013), o processo de desenvolvimento da fossa para 
uma dada condição de vazão vertida, é mais lento e instável do que para a zona de 

da fossa. Isto se deve às descargas menores, as quais moldam
anteriormente à ação gradual da marcroturbulência no interior da fossa, com uma 

nua. Como recomendação para manter fossas estáveis, os 
rojetos de fossas pré-escavadas deem ênfase em g

comprimento seguro da extensão da fossa e, ao mesmo tempo, assegurar a estabilidade da 
profundidade de equilíbrio da mesma. Neste aspecto, aplicando-se inclinações menores, 

0
iV
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do ressalto 
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montante 
2y

I

II
III

modificada por efeito da aeração incipiente, sendo esta última a causa da dispersão do jato, 

uxo do jato, depois do mergulho no colchão d’água, pode ser classificado de forma geral 
-Chang-Zhao (1986 

 

Duo-Ming e Yu-Chang-

, Li et al. (2012) realizou 
ma ponderação sobre vertedouros de jato em queda livre. A análise foi baseada na 

probabilidade de ocorrência de erosão regressiva em direção do pé do vertedouro, que pode 

te à possibilidade de erosão nas 
de Wang (1981), dado por 

é a máxima profundidade da fossa em relação ao leito do rio, e 2X  é a 
distância da máxima profundidade em relação à fundação. Conforme Wang (1981), o 

4 para garantir a segurança de vertedouros de jato em 

processo de desenvolvimento da fossa para jusante, para 
do que para a zona de 

da fossa. Isto se deve às descargas menores, as quais moldam o talude de 
no interior da fossa, com uma 

. Como recomendação para manter fossas estáveis, os 
deem ênfase em garantir um 

comprimento seguro da extensão da fossa e, ao mesmo tempo, assegurar a estabilidade da 
se inclinações menores, 

x



 

para uma dada profundidade visada, a maior extensão da fossa resultante 
impedir que os processos erosivos ocorram de modo descontrolado.

Na mesma linha de estudo, Magela (2015) apresentou uma solução que foi proposta para a 
UHE de Kariba (Zambia/Zimbawe
jusante para evitar o confinamento do jato no interior da fossa e o consequente possível 
aumento da profundidade da fossa para níveis que colocassem em risco a fundação da 
barragem. Neste âmbito, as es
(2012) sugerem grande relação entre a profundidade da fossa e o seu comprimento

3. MÉTODOS PARA ESTIMAT

3.1. Método de Amanian-Urroz

Amanian e Urroz (1993) desenvolveram equações de previsão da geometria da fossa de 
erosão com ‘riprap’. Dadas as amplas condições de ensaios realizados, que contaram com 
dois tipos de granulometria, de diâmetros médios de 13 e 20mm; vazão de até 70L/s; e d
ângulos de lançamento do jato (30º e 45º), foi possível observar as zonas escavadas pelo 
jato e transcrevê-las em equações. A 
sendo que o parâmetro de estudo no presente trabalho é o comprimento de equilíbrio da 
fossa, dado por: 13 XXL 

 

 
Figura 3. Parâmetros hidráulicos e geométricos de um sistema dissipador composto por vertedouro 

salto esqui e fossa de erosão (adaptado de Amanian e Urroz, 1993)

Em testes suplementares, os autores citados aplicaram no modelo as equações de ajuste e, 
assim, pré-escavando o leito, encontraram pouca alteração entre a fossa pré
resultado após o ensaio com as condições previstas. No entanto, os autores alertam que na 
condição de protótipo a barra (‘beam’) formada a jusante é usualmente de menor dimensão 
e, por isso, a alteração desta estrutura causa uma mudança nos fenômenos hidráulicos da 
fossa de erosão como um todo, Isto pode provocar alterações, além do parâmetro de altura 
da barra ( barrah ), também nos resultados dos outros parâmetros. A

estudo do presente trabalho são vistas abaixo, nas quais 

projetadoL

py

2h

leitoN

jusanteN

jatoN

1X

1
jV
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para uma dada profundidade visada, a maior extensão da fossa resultante 
impedir que os processos erosivos ocorram de modo descontrolado. 

Magela (2015) apresentou uma solução que foi proposta para a 
Zambia/Zimbawe), que consistiu em um aparamento (corte) do talude de 

jusante para evitar o confinamento do jato no interior da fossa e o consequente possível 
aumento da profundidade da fossa para níveis que colocassem em risco a fundação da 
barragem. Neste âmbito, as estimativas dos trabalhos de Noret et al. (2012) e Bollaert et al. 
(2012) sugerem grande relação entre a profundidade da fossa e o seu comprimento

MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DO COMPRIMENTO DA FOSSA 

Urroz 

Amanian e Urroz (1993) desenvolveram equações de previsão da geometria da fossa de 
erosão com ‘riprap’. Dadas as amplas condições de ensaios realizados, que contaram com 
dois tipos de granulometria, de diâmetros médios de 13 e 20mm; vazão de até 70L/s; e d
ângulos de lançamento do jato (30º e 45º), foi possível observar as zonas escavadas pelo 

las em equações. A Figura 3 mostra os parâmetros longitudinais da fossa, 
sendo que o parâmetro de estudo no presente trabalho é o comprimento de equilíbrio da 

. 

Parâmetros hidráulicos e geométricos de um sistema dissipador composto por vertedouro 

salto esqui e fossa de erosão (adaptado de Amanian e Urroz, 1993)

Em testes suplementares, os autores citados aplicaram no modelo as equações de ajuste e, 
cavando o leito, encontraram pouca alteração entre a fossa pré

resultado após o ensaio com as condições previstas. No entanto, os autores alertam que na 
condição de protótipo a barra (‘beam’) formada a jusante é usualmente de menor dimensão 

por isso, a alteração desta estrutura causa uma mudança nos fenômenos hidráulicos da 
fossa de erosão como um todo, Isto pode provocar alterações, além do parâmetro de altura 

), também nos resultados dos outros parâmetros. As equações objeto de 

trabalho são vistas abaixo, nas quais houve uma preocupação 

DY

2X

3X

projetado

0
iV

para uma dada profundidade visada, a maior extensão da fossa resultante irá retardar ou 

Magela (2015) apresentou uma solução que foi proposta para a 
), que consistiu em um aparamento (corte) do talude de 

jusante para evitar o confinamento do jato no interior da fossa e o consequente possível 
aumento da profundidade da fossa para níveis que colocassem em risco a fundação da 

Noret et al. (2012) e Bollaert et al. 
(2012) sugerem grande relação entre a profundidade da fossa e o seu comprimento. 

Amanian e Urroz (1993) desenvolveram equações de previsão da geometria da fossa de 
erosão com ‘riprap’. Dadas as amplas condições de ensaios realizados, que contaram com 
dois tipos de granulometria, de diâmetros médios de 13 e 20mm; vazão de até 70L/s; e dois 
ângulos de lançamento do jato (30º e 45º), foi possível observar as zonas escavadas pelo 

arâmetros longitudinais da fossa, 
sendo que o parâmetro de estudo no presente trabalho é o comprimento de equilíbrio da 

 
Parâmetros hidráulicos e geométricos de um sistema dissipador composto por vertedouro 

salto esqui e fossa de erosão (adaptado de Amanian e Urroz, 1993) 

Em testes suplementares, os autores citados aplicaram no modelo as equações de ajuste e, 
cavando o leito, encontraram pouca alteração entre a fossa pré-escavada e o 

resultado após o ensaio com as condições previstas. No entanto, os autores alertam que na 
condição de protótipo a barra (‘beam’) formada a jusante é usualmente de menor dimensão 

por isso, a alteração desta estrutura causa uma mudança nos fenômenos hidráulicos da 
fossa de erosão como um todo, Isto pode provocar alterações, além do parâmetro de altura 

s equações objeto de 

houve uma preocupação de 

3y

D

barrah



 

Amanian e Urroz (1993) em ajustar coeficientes de modo que se respeitasse as dimensões 
envolvidas (tempo e comprimento)

0,340,01
1 Hq2,16X i

0,400,26
2 Hq3,24X i

0,200,35
3 Hq2,54X i

Onde: 

1X  = distância até o início da fossa (m);

2X  = distância até o ponto mais profundo 

3X  = distância até o final da fossa

q  = vazão específica (m²/s);

iH  = carga de incidência do núcleo do jato (m);

projL  = distância projetada do

py  = profundidade do poço de acumulação (m);

0  = ângulo de incidência do jato sobre o colchão d’água (

g  = aceleração da gravidade (m/s²);

50d  = granulometria do

Com as considerações feitas, a utilização no presente trabalho do método de Amanian e 
Urroz (1993), que foi desenvolvido para leito granular, ainda seguiu a recomendação de 
Yildiz e Üzücek (1996), os quais afirmaram
são transformados em partículas cada vez menores sob a ação do jato, a erodibilidade de 
um material pertencente a um leito de rio, ou rocha sã, tem apenas influência nos estágios 
iniciais do processo erosivo. S

m05,050 d , verificando a melhor escala de ajuste dos resultados. Outro pressuposto foi de 
que a perda de carga na calha do vertedouro, anteriormente ao lançamento do jato, é de 
10% ( %10H ) da energia de montante
para impacto de jato em fundo plano. Neste caso
montante ( montanteN ) e a cota do leito do rio a jusante (

As demais equações de projeto importantes para a estimativa das grandezas relacionadas 
ao comprimento de equilíbrio da fossa (
(2012), assim como o ângulo do lábio do vertedouro (

R ) também possui influência no ângulo balístico do jato (

saída do fluxo d’água do lábio do vertedouro. Na presente aplicação, foi utilizada a 
formulação recomendada por Amanian e Urroz (1993), a
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em ajustar coeficientes de modo que se respeitasse as dimensões 
envolvidas (tempo e comprimento). 

0,0050,05
0

0,350,29
proj

0,34 )(senL gy p   

 11,0
50

0,130,22
0

0,140,18
proj

0,40 )(senL dgy p    

 22,0
50

0,170,35
0

0,020,51
proj

0,20 )(senL dgy p    

= distância até o início da fossa (m); 

istância até o ponto mais profundo da fossa (m); 

istância até o final da fossa, antes da barra (m); 

= vazão específica (m²/s); 

de incidência do núcleo do jato (m); 

= distância projetada do jato (m); 

= profundidade do poço de acumulação (m); 

= ângulo de incidência do jato sobre o colchão d’água (-); 

= aceleração da gravidade (m/s²); 

ranulometria do material 50% passante pela peneira (m). 

Com as considerações feitas, a utilização no presente trabalho do método de Amanian e 
Urroz (1993), que foi desenvolvido para leito granular, ainda seguiu a recomendação de 
Yildiz e Üzücek (1996), os quais afirmaram que em um protótipo, onde os blocos de rocha 
são transformados em partículas cada vez menores sob a ação do jato, a erodibilidade de 
um material pertencente a um leito de rio, ou rocha sã, tem apenas influência nos estágios 
iniciais do processo erosivo. Sendo assim, neste trabalho utilizou

, verificando a melhor escala de ajuste dos resultados. Outro pressuposto foi de 
que a perda de carga na calha do vertedouro, anteriormente ao lançamento do jato, é de 

da energia de montante ( mH ), conforme recomendação de Borja (2012)
para impacto de jato em fundo plano. Neste caso mH  é o desnível entre 

cota do leito do rio a jusante ( leitoN ). 

As demais equações de projeto importantes para a estimativa das grandezas relacionadas 
ao comprimento de equilíbrio da fossa ( L ) são relativas à balística de jatos. Conforme Borja 
(2012), assim como o ângulo do lábio do vertedouro ( 1 ), o raio da concha de lançamento (

) também possui influência no ângulo balístico do jato ( b ), que é o ângulo de efetiva 

saída do fluxo d’água do lábio do vertedouro. Na presente aplicação, foi utilizada a 
a por Amanian e Urroz (1993), a qual segue abaixo.



 











1

2



H

h

jato
, com )1(0 HHH jato  , e 

                                 jatotemon NNH  tan0  

em ajustar coeficientes de modo que se respeitasse as dimensões 

(1)

(2)

(3)

Com as considerações feitas, a utilização no presente trabalho do método de Amanian e 
Urroz (1993), que foi desenvolvido para leito granular, ainda seguiu a recomendação de 

que em um protótipo, onde os blocos de rocha 
são transformados em partículas cada vez menores sob a ação do jato, a erodibilidade de 
um material pertencente a um leito de rio, ou rocha sã, tem apenas influência nos estágios 

endo assim, neste trabalho utilizou-se um diâmetro 
, verificando a melhor escala de ajuste dos resultados. Outro pressuposto foi de 

que a perda de carga na calha do vertedouro, anteriormente ao lançamento do jato, é de 
ndação de Borja (2012) 

desnível entre o nível d’água de 

As demais equações de projeto importantes para a estimativa das grandezas relacionadas 
à balística de jatos. Conforme Borja 
), o raio da concha de lançamento (

o ângulo de efetiva 

saída do fluxo d’água do lábio do vertedouro. Na presente aplicação, foi utilizada a 
qual segue abaixo. 

(4)



 

Onde: 

0  = ângulo de incidência teórico (

1  = ângulo do lábio do vertedouro (

jatoH  = carga do fluxo no ponto de lançamento (m);

0H  = carga teórica do jato no lançamento (m);

H  = perda de carga na calha do vertedouro salto esqui (m).
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V

g
tgL

i
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Onde: 

projL  = distância projetada do jato (m);

iV  = velocidade de incidência do núcleo do jato 

iH  = energia do núcleo do jato que mergulha no colchão d’água (m).

3.2. Método de Solé-Borja 

Outro método simplificado para a estimativa do comprimento de equilíbrio da fossa (
proposto por Borja (2012), utilizando 
realizou ensaios em leito granular (

lançamento de aproximadamente 20º. A partir dos resultados foi desenvolvida uma fórmula 
simplificada (6) para o cálculo do comprimento de projeto 
profundidade do rio a jusante da fossa (

necessária para haver a dissipação da energia do jato (

contabilizado com o cálculo de 

 37,8 yYL D   

Onde: 

L  = comprimento de equilíbrio da fossa (m);

DY  = coluna de água de dissipação do jato (m);

3y  = profundidade do rio a jusante da fossa (m).

Conforme este método, a profundidade 
forneçam a coluna d’água necessária para que haja a dissipação de energia de u
mergulhante. Neste caso, aplica
Lindell, 2004) que considerou uma 
precisão de projetos em que a incidência do jato é inclinada. 
trajetória do jato dentro do colchão d’água até o fundo (
subsequente fórmula de Veronese (1937)

 0sen 
D

D
Y

L   
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ângulo de incidência teórico (-); 

ângulo do lábio do vertedouro (-); 

do fluxo no ponto de lançamento (m); 

teórica do jato no lançamento (m); 

perda de carga na calha do vertedouro salto esqui (m). 

 
0

cos
2

0
2

2




h
Lproj


, com ii HgV  2 , e  

                                                                     2hHH jatoi   

distância projetada do jato (m); 

velocidade de incidência do núcleo do jato (m/s); 

energia do núcleo do jato que mergulha no colchão d’água (m). 

Outro método simplificado para a estimativa do comprimento de equilíbrio da fossa (
lizando dados fornecidos por Cid Solé (2004

realizou ensaios em leito granular ( mm9,250 d ), vazão de até 8L/s e ângulo da concha de 

lançamento de aproximadamente 20º. A partir dos resultados foi desenvolvida uma fórmula 
para o cálculo do comprimento de projeto L , que está relacionado com a 

profundidade do rio a jusante da fossa ( 3y ) e com a profundidade do

necessária para haver a dissipação da energia do jato ( DY ). O início da fossa é 

contabilizado com o cálculo de projL , visto na equação (5). 

comprimento de equilíbrio da fossa (m); 
coluna de água de dissipação do jato (m); 

profundidade do rio a jusante da fossa (m). 

a profundidade DY  pode ser obtida por meio de fórmulas que 
forneçam a coluna d’água necessária para que haja a dissipação de energia de u

aplica-se o disposto por Coleman (1982 em
que considerou uma correção na fórmula de Veronese (1937) para

projetos em que a incidência do jato é inclinada. Assim, o comprimento da
trajetória do jato dentro do colchão d’água até o fundo ( DL ) é obtido pela equação 

fórmula de Veronese (1937), corrigida, é expressa pela equação 

(5)

 

Outro método simplificado para a estimativa do comprimento de equilíbrio da fossa ( L ) foi 
dados fornecidos por Cid Solé (2004). Este último autor 

), vazão de até 8L/s e ângulo da concha de 

lançamento de aproximadamente 20º. A partir dos resultados foi desenvolvida uma fórmula 
, que está relacionado com a 

) e com a profundidade do colchão d’água 

). O início da fossa é 

(6)

pode ser obtida por meio de fórmulas que 
forneçam a coluna d’água necessária para que haja a dissipação de energia de um jato 

em Coleman, Wei e 
(1937) para melhorar a 

, o comprimento da 
) é obtido pela equação (7), e a 

é expressa pela equação (8). 

(7)



 

,0225,090,1 qHYD 

Onde: 

DL  = comprimento inclinado de mergulho do jato (m);

DY  = coluna de água de 

Ainda, Borja (2012) recomenda que “
de projeto menor que a altura lenta do ressalto clássico (
relação ao processo de dissipação de energia no interior da fossa. A altura 
dissipação em fundo plano, reproduzindo uma fossa longa,
obtenção desta grandeza ( ,2y
propôs a equação (9), em consonância com 

1,2 86,1 





concha

c

concha

S

Z

y

Z

y

Onde: 

1,2 Sy  = altura lenta do ressalto clássico para um canal plano a jusante de um vertedouro 

salto esqui (m);

conchaZ  = desnível entre a saída da concha (

(m); 

cy  = altura do escoamento crítico (m).

3.3. Método de Marques et al.

Levando em conta as características do leito rochoso em seu método, os autores
et al. (2013) apresentaram uma 
fossas de erosão a jusante de vertedouros salto esqui
para representar a qualidade de maciços rochosos, 
Pinto, 1996), que resume as características qualitativas da rocha em um único coeficiente 
numérico ( ChK ). A Tabela 1 
facilitam a ação erodível do jato. A 
necessária para dissipar a energia erodível do jato

Tabela 1. Q

ChK  = 0,9 rochas sólidas com fraturas e falhas pouco 

ChK  = 1,4 rochas medianamente duras, com algum fraturamento

ChK  = 1,8 rochas fracas muito fraturadas e com falhas frequentes

 

4121 HqKY ChD 

Onde: 

DY  = profundidade que impede a erosão do leito

ChK  = coeficiente relacionado à erodibilidade da rocha (s
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 0
54, sen , com jusantetemon NNH  tan  

comprimento inclinado de mergulho do jato (m); 

coluna de água de dissipação do jato (m); 

Ainda, Borja (2012) recomenda que “não deve ser admitido um nível do rio de jusante (
de projeto menor que a altura lenta do ressalto clássico ( 1,2 Sy )”, quando há incertezas 

ao processo de dissipação de energia no interior da fossa. A altura 
, reproduzindo uma fossa longa, sem talude de jusante. Para a 

1, S ), em estudos em bacias de dissipação planas, 
, em consonância com Rand (1955 em Castillo, 1989).

96,0






concha

c , com leitojatoconcha NNZ   e 3
2

g

q
yc   

altura lenta do ressalto clássico para um canal plano a jusante de um vertedouro 

salto esqui (m); 
desnível entre a saída da concha ( jatoN ) e a cota do leito do rio a

altura do escoamento crítico (m). 

Método de Marques et al. 

Levando em conta as características do leito rochoso em seu método, os autores
presentaram uma rotina de fórmulas para calcular o perfil de equilíbrio de 

a jusante de vertedouros salto esqui (perfil sintético)
ara representar a qualidade de maciços rochosos, adotou-se o modelo de 

as características qualitativas da rocha em um único coeficiente 
 apresenta os fatores de degradação do material

facilitam a ação erodível do jato. A equação (10) de Chang traduz a profundidade 
necessária para dissipar a energia erodível do jato. 

Qualidade de maciços rochosos segundo Chang 

rochas sólidas com fraturas e falhas pouco desenvolvidas

rochas medianamente duras, com algum fraturamento

rochas fracas muito fraturadas e com falhas frequentes

, com jusantetemon NNH  tan  

que impede a erosão do leito (m); 

coeficiente relacionado à erodibilidade da rocha (s1/2.m-1/4). 

(8)

ido um nível do rio de jusante ( 3y ) 
”, quando há incertezas com 

ao processo de dissipação de energia no interior da fossa. A altura 1,2 Sy  pressupõe 
sem talude de jusante. Para a 

ias de dissipação planas, Borja (2012) 
em Castillo, 1989). 

 (9)

altura lenta do ressalto clássico para um canal plano a jusante de um vertedouro 

) e a cota do leito do rio a jusante ( leitoN ) 

Levando em conta as características do leito rochoso em seu método, os autores Marques 
o perfil de equilíbrio de 

). Como parâmetro 
se o modelo de Chang (1990 em 

as características qualitativas da rocha em um único coeficiente 
do material de leito que 

profundidade de água 

 

desenvolvidas 

rochas medianamente duras, com algum fraturamento 

rochas fracas muito fraturadas e com falhas frequentes 

(10)



 

A equação (10) é uma variação d
por USA (1987 em Borja, 
representa um estágio em que os blocos 
finas, por isso é bastante conservadora
(D ), contudo, é um importante indicador do caminho do fluxo

Como requisito do método de Marques et al. (2013), verifica
a erosão do leito ( DY ) em função das características do maciço rochoso. 
a comparação entre os valores de 
presente trabalho, e as respectiva
conforme observou Ferreira (2011), os valores 
de forma apropriada a descrição do

Tabela 2. Informações presentes na bibliografia e organizados por Ferreira (2011), sobre 

as UHE’s a serem verificadas 

UHE DY  (m) 

Estreito 27,2 

Jaguara 32,5 

Itaipu 59,0 

Itá 53,6 

 

Dimensionada a profundidade 
perfil da fossa de erosão segue em uma abordagem que 
de difusão do jato na coluna d’água, da interação do fluxo turbulento sobre o fundo, e da 
recirculação do fluxo no interior da fossa (ressalto hidráulico afogado).
faz a descrição teórica sobre a formulação pro
os fenômenos citados. A Figura 
vertedouro salto esqui utilizadas nos c

Figura 4. (a) Características geomét

do jato na fossa de erosão 

0y

CF

Z

0H

montanteN

Lz
Lz

(a) 
0

02
0

yg

Hg
F
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é uma variação da equação de Veronese, 1937 (8), que 
 2012). Esta equação, teorizada inicialmente

representa um estágio em que os blocos de rocha tenham sido reduzidos a
finas, por isso é bastante conservadora para cálculo da profundidade de equilíbrio da fossa   

contudo, é um importante indicador do caminho do fluxo do jato no interior da fossa

Como requisito do método de Marques et al. (2013), verifica-se a profundidade 
) em função das características do maciço rochoso. 

a comparação entre os valores de ChK  obtidos para as barragens a serem verificadas no 
respectivas descrições de seus maciços rochosos. Nota

Ferreira (2011), os valores aparecem muito satisfatórios, representando 
a descrição dos maciços vistos na Tabela 1. 

Informações presentes na bibliografia e organizados por Ferreira (2011), sobre 

as UHE’s a serem verificadas no presente trabalho 

ChK  Descrição do maciço

1,38 
Camadas alternadas de quartzito puro e de quartzito 
sericítico, finamente laminado. 

1,79 
Quartzito praticamente puro, quase sem
resistência, porém muito fraturado. 

1,74 Basalto colunar fraturado. 

1,75 
Camada de basalto subhorizontal muito fraturada entre 
EL 240,0 m e EL 250,0 m. 

profundidade que impede a erosão do leito ( DY ), o método de cálculo do 
perfil da fossa de erosão segue em uma abordagem que contém os fenômenos hidráulicos 
de difusão do jato na coluna d’água, da interação do fluxo turbulento sobre o fundo, e da 
recirculação do fluxo no interior da fossa (ressalto hidráulico afogado). O
faz a descrição teórica sobre a formulação proposta por Marques et al. (2013), que abrange 

Figura 4a mostra as características geométricas
vertedouro salto esqui utilizadas nos cálculos. 

aracterísticas geométricas do vertedouro salto esqui; (b) fronteira de atuação do fluxo 

do jato na fossa de erosão (Marques et al., 2013) 

jatoN

CF

Hk

maxLz
minLz

(b) 

Hk

ZHk
w




montanteN

Z

Z

cristaN

, que foi recomendada 
mente por Veronese, 

de rocha tenham sido reduzidos a partículas muito 
para cálculo da profundidade de equilíbrio da fossa   

no interior da fossa. 

profundidade que impede 
) em função das características do maciço rochoso. A Tabela 2 mostra 

a serem verificadas no 
maciços rochosos. Nota-se que, 
muito satisfatórios, representando 

Informações presentes na bibliografia e organizados por Ferreira (2011), sobre 

Descrição do maciço 

Camadas alternadas de quartzito puro e de quartzito 

Quartzito praticamente puro, quase sem mica, de alta 
 

Camada de basalto subhorizontal muito fraturada entre 

), o método de cálculo do 
os fenômenos hidráulicos 

de difusão do jato na coluna d’água, da interação do fluxo turbulento sobre o fundo, e da 
O presente trabalho 

posta por Marques et al. (2013), que abrange 
as características geométricas básicas do 

 
ricas do vertedouro salto esqui; (b) fronteira de atuação do fluxo 

jusanteN

fN
rN

b
a

c

d

rL
jL

fjato

rjato

NNZ

NNZ





max

min



 

Na Figura 4, tem-se que: 

montanteN = nível de montante (m);

jusanteN  = nível de jusante (m);

jatoN  = cota de lançamento do jato (m);

0F  = número de Froude do jato, calculado sem perdas (

0H  = carga teórica do jato no lançamento (m);

0y  = altura teórica do escoamento na 

fN  = nível da fossa (m), dado 

ly  e ry  = alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m);

rN  = nível do ressalto (m), dado 

Hk  = desnível entre a crista (

Z  = desnível entre 

w  = parâmetro de carga do jato (

minLz  = alcance mínimo da área de espraiamento do jato (m);

maxLz  = alcance máximo da área de espraiamento do jato (m);

a , b  = pontos de alcance mínimo e máximo do jato;

rL  e jL  = comprimentos do rolo do ressalto e de dissipação do ressalto (m), definem os 

pontos c  e d
c , d  = pontos de desenvolvimento do ressalto, respectivos ao rolo e comprimento t

ressalto em relação ao ponto 

No que tange a difusão inicial do jato e sua incidência sobre o fundo, Marques et al. (2013) 
desenvolveram equações que 
4a). Para isso, os autores analisaram imagens 
físico reduzido através de uma janela lateral de acrílico (
cinco cotas de fundo plano, com vazão de até 97L/s e ângulo de lançamento de 42º
abordagem considerou a visualização 
o que resultou na equação (11

 

Figura 5. Ensaio em modelo 1:100 da UHE LCBC, com vazão de 97L/s e cota de fundo plano em 

540m (D = 15m). Fonte: acervo dos autores.

 ou

0

maxmin C
y

LzLz
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nível de montante (m); 

nível de jusante (m); 

cota de lançamento do jato (m); 

número de Froude do jato, calculado sem perdas (-); 

teórica do jato no lançamento (m); 

altura teórica do escoamento na seção de lançamento (m); 

nível da fossa (m), dado DY  em relação ao jN ; 

alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m); 

nível do ressalto (m), dado ly  em relação ao jusanteN ; 

desnível entre a crista ( cristaN ) e a saída da concha ( jatoN ) (m);

jatoN  e o fundo rN  ou fN  (m); 

parâmetro de carga do jato (-); 
alcance mínimo da área de espraiamento do jato (m); 

alcance máximo da área de espraiamento do jato (m); 

pontos de alcance mínimo e máximo do jato; 
comprimentos do rolo do ressalto e de dissipação do ressalto (m), definem os 

d ; 
pontos de desenvolvimento do ressalto, respectivos ao rolo e comprimento t

ressalto em relação ao ponto a . 

No que tange a difusão inicial do jato e sua incidência sobre o fundo, Marques et al. (2013) 
equações que traduzem a área de interação do jato com o fundo

). Para isso, os autores analisaram imagens de diversas condições de ensaio em modelo 
através de uma janela lateral de acrílico (Figura 5). Ao todo foram 

, com vazão de até 97L/s e ângulo de lançamento de 42º
abordagem considerou a visualização do espraiamento das bolhas junto aos fundos planos, 

11), em combinação com os coeficientes da Tabela 

Ensaio em modelo 1:100 da UHE LCBC, com vazão de 97L/s e cota de fundo plano em 

. Fonte: acervo dos autores. 

)ln( 021 FCC  , e 

 

) (m); 

comprimentos do rolo do ressalto e de dissipação do ressalto (m), definem os 

pontos de desenvolvimento do ressalto, respectivos ao rolo e comprimento total do 

No que tange a difusão inicial do jato e sua incidência sobre o fundo, Marques et al. (2013) 
a área de interação do jato com o fundo (Figura 

diversas condições de ensaio em modelo 
Ao todo foram ensaiadas 

, com vazão de até 97L/s e ângulo de lançamento de 42º. Esta 
to aos fundos planos, 

Tabela 3. 

 
Ensaio em modelo 1:100 da UHE LCBC, com vazão de 97L/s e cota de fundo plano em 

(11)



 

0
0

2 Hg

q
y


  

Onde: 

minLz  = alcance mínimo da área de espraiamento do jato (m);

maxLz  = alcance máximo da área de espraiamento do jato (m);

0F  = número de Froude do 

0y  = altura teórica do escoamento inclinado na seção de lançamento (m);

0H  = carga teórica do jato no lançamento (m).

Tabela 3. Valores dos coeficientes 

13min,1 C Lz

13max,1 C Lz

 

A Figura 4b ilustra como se dão as fronteiras de atuação do fluxo do jato que mergulha no 
colchão d’água, dando origem a um ressalto hidráulico.
Marques et al. (2013) e comporta a turbulência gerada a partir d
o colchão d’água, sendo função das 

Conforme visto, o comprimento de fossas de erosão está relaci
ressalto hidráulico afogado, sendo que o comprimento 
formato das fórmulas usualmente empregadas para a determinação dessa grandeza em 
uma bacia de dissipação plana, como a fórmula 
com a fórmula (14) de Bélanger, 1828

 rlj yyL  6  

Onde: 

jL  = comprimentos de dissipação do ressalto (m);

ly  e ry = alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m).

 1²81
2

1
 Fr

y

y

r

l

Onde: 

ly  e ry = alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m);

Fr  = número de Froude do jato

Em razão da estimativa do perfil da fossa, o fluxo junto ao fundo do ressalto é tratado 
através da equação (15), do comprimento da zona de 

zona de turbulência do ressalto 
ressalto ( jL ). Estas equações foram recomendadas por Marques et al. (1996), observando 

respectivamente: 
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alcance mínimo da área de espraiamento do jato (m); 

alcance máximo da área de espraiamento do jato (m); 

número de Froude do jato, calculado sem perdas (-); 

altura teórica do escoamento inclinado na seção de lançamento (m);

teórica do jato no lançamento (m). 

Valores dos coeficientes 1C  e 2C  em função de w (Marques et al., 2013)

1C  2C  

173,40723,13 min w  600,3605,10 minmin,2  wC Lz

301,55962,13 max w  292,49141,11 maxmax,2  wC Lz

ilustra como se dão as fronteiras de atuação do fluxo do jato que mergulha no 
colchão d’água, dando origem a um ressalto hidráulico. Esta zona foi delimitada por 

al. (2013) e comporta a turbulência gerada a partir do fluxo principal que adentra 
função das condições de vazão vertida e da dissipação.

, o comprimento de fossas de erosão está relacionado com o fenômeno do 
ressalto hidráulico afogado, sendo que o comprimento do mesmo pode ser expresso no 
formato das fórmulas usualmente empregadas para a determinação dessa grandeza em 

sipação plana, como a fórmula (13) de Smetana, 1933, em combinação 
de Bélanger, 1828. 

comprimentos de dissipação do ressalto (m); 

alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m). 

1  

alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m); 

número de Froude do jato, calculado sem perdas (-). 

Em razão da estimativa do perfil da fossa, o fluxo junto ao fundo do ressalto é tratado 
do comprimento da zona de rolo do ressalto ( L

zona de turbulência do ressalto é tratado pela a equação (13), do comprimento total do 
). Estas equações foram recomendadas por Marques et al. (1996), observando 

(12)

altura teórica do escoamento inclinado na seção de lançamento (m); 

(Marques et al., 2013) 

600  

292  

ilustra como se dão as fronteiras de atuação do fluxo do jato que mergulha no 
na foi delimitada por 

o fluxo principal que adentra 
dissipação. 

onado com o fenômeno do 
pode ser expresso no 

formato das fórmulas usualmente empregadas para a determinação dessa grandeza em 
, 1933, em combinação 

(13)

(14)

Em razão da estimativa do perfil da fossa, o fluxo junto ao fundo do ressalto é tratado 

rL ), e o tamanho da 

do comprimento total do 
). Estas equações foram recomendadas por Marques et al. (1996), observando 



 

a) a zona de descolamento do fluxo do 

características das distribuições de probabilidades das flutuações de pressão;
b) e a zona de término do ressalto hidráulico (

constante, conforme observadas as flutuações de pressão junto ao fundo.

 rlr yyL  4  

Onde: 

rL  = comprimento do rolo do ressalto (m);

ly  e ry  = alturas conjugadas do 

Como simplificação teórica, a aplicação do método de Marques et al. (2013) utiliza a 

equações (13), (14) e (15) com
lançamento ( 0y ), simplificada pela equação 

com relação à variação das curva
são conhecidas, utilizando-se

Finalizando, para a obtenção do perfil de equilíbrio
sintético), deve-se sobrepor os perfis de fossa obtidos para ao diversos estágios de 
equilíbrio, isto é, cada vazão específica

em estudo, deve-se ligar os pontos 
perfil a ser sobreposto (envoltória sintética resultante)

4. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS V

Os procedimentos vistos no presente trabalho
de Luiz Carlos Barreto de Carvalho 
vazões vertidas observadas. As condições de contorno foram retiradas da bibliografia 
(CBDB, 2010), e são vistas na 
dados levantados em campo destas UHE’s, utilizou
bibliografia que correspondem ao eixo central da f
condiz com o ponto mais profundo)

Tabela 4. Condições de contorno utilizadas na presente verificação (CBDB, 2010)

UHE q  (m²/s) 
(graus)

LCBC 57,97 35

Jaguara 52,20 32

Itaipu 119,00 25

Itá 97,40 20

 
Os resultados da aplicação dos métodos abordados no presente trabalho, os quais 
fornecem estimativas do comprimento de equilíbrio da fossa (
figuras seguintes, para cada uma das UHE’s
apresentaram-se conservadores em relação às fossas mensuradas em campo.
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a zona de descolamento do fluxo do fundo ( rL ), por meio da variação nas 

características das distribuições de probabilidades das flutuações de pressão;
e a zona de término do ressalto hidráulico ( jL ), onde a dissipação da energia fica 

forme observadas as flutuações de pressão junto ao fundo.

do rolo do ressalto (m); 

alturas conjugadas do ressalto (condição de dissipação) (m). 

Como simplificação teórica, a aplicação do método de Marques et al. (2013) utiliza a 

como sendo igual a altura teórica do escoamento na seção de 
simplificada pela equação (12). No caso deste trabalho, há uma tolerância 

curvas chave de jusante e de montante nos casos em que não 
se os valores constantes respectivos às vazões

para a obtenção do perfil de equilíbrio de uma fossa de erosão
se sobrepor os perfis de fossa obtidos para ao diversos estágios de 
cada vazão específica (q ) intermediária. Sendo assim, para cada vazão 

se ligar os pontos a , b , c  e d  vistos na Figura 4b, a fim de 
(envoltória sintética resultante). 

ICAÇÃO DOS MÉTODOS VISTOS 

s vistos no presente trabalho foram aplicados para as Usinas Hidrelétricas 
Luiz Carlos Barreto de Carvalho (LCBC), Jaguara, Itaipu e Itá, com limite nas máxi

vazões vertidas observadas. As condições de contorno foram retiradas da bibliografia 
(CBDB, 2010), e são vistas na Tabela 4. Para a comparação dos valores calculados
dados levantados em campo destas UHE’s, utilizou-se os perfis altimétricos fornecidos pela 

correspondem ao eixo central da fossa de erosão (não necessariamente 
condiz com o ponto mais profundo). 

ondições de contorno utilizadas na presente verificação (CBDB, 2010)

1  

(graus) 
montanteN  cristaN  atojN  jusanteN

35 620,37m 606,30 575,55m 563,82m

32 557,50m 539,50 526,00m 517,50m

25 220,00m 200,00 137,50m 126,00m

20 370,00m 350,00 306,00m 278,00m

resultados da aplicação dos métodos abordados no presente trabalho, os quais 
fornecem estimativas do comprimento de equilíbrio da fossa ( L ), podem ser vistos nas 
figuras seguintes, para cada uma das UHE’s verificadas. Em geral, os resultados 

se conservadores em relação às fossas mensuradas em campo.

), por meio da variação nas 

características das distribuições de probabilidades das flutuações de pressão; 
), onde a dissipação da energia fica 

forme observadas as flutuações de pressão junto ao fundo. 

(15)

 

Como simplificação teórica, a aplicação do método de Marques et al. (2013) utiliza a ry  das 

altura teórica do escoamento na seção de 
No caso deste trabalho, há uma tolerância 

nos casos em que não 
vazões máximas. 

de uma fossa de erosão (perfil 
se sobrepor os perfis de fossa obtidos para ao diversos estágios de 

. Sendo assim, para cada vazão 

a fim de se obter cada 

para as Usinas Hidrelétricas 
, Jaguara, Itaipu e Itá, com limite nas máximas 

vazões vertidas observadas. As condições de contorno foram retiradas da bibliografia 
valores calculados com os 

altimétricos fornecidos pela 
(não necessariamente 

ondições de contorno utilizadas na presente verificação (CBDB, 2010) 

jusante  leitoN  

563,82m 555,00m 

517,50m 515,00m 

126,00m 95,00m 

278,00m 265,00m 

resultados da aplicação dos métodos abordados no presente trabalho, os quais 
), podem ser vistos nas 

verificadas. Em geral, os resultados 
se conservadores em relação às fossas mensuradas em campo. 



 

Figura 6. Comprimentos de fossa 

Figura 7. Comprimentos de fossa 

Figura 8. Comprimentos de fossa 

Figura 9. Comprimentos de fossa 
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fossa (em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE LCBC

fossa (em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Jaguara

fossa (em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Itaipu

fossa (em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Itá

50 100 150 200
Distância (m)

Perfil real
Amanian
Solé-
Perfil sintético

50 100 150
Distância (m)

Perfil real
Amanian
Solé-Borja
Perfil sintético

100 200 300
Distância (m)

Perfil real
Amanian
Solé-Borja
Perfil sintético

50 100 150 200 250 300
Distância (m)

Perfil real
Amanian
Solé-Borja
Perfil sintético

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

 
(em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE LCBC 

 
(em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Jaguara 

 
(em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Itaipu 

 
(em relação à cota do leito do rio) estimados para a UHE Itá 

200

Perfil real
Amanian-Urroz

-Borja
Perfil sintético

200

Perfil real
Amanian-Urroz

Borja
Perfil sintético

400

Perfil real
Amanian-Urroz

Borja
Perfil sintético

350

Perfil real
Amanian-Urroz

Borja
Perfil sintético



 

Com isso, é possível obter uma 
comprimento mensurado em campo (perfil real) para as UHE’s verificadas tem uma relação 
com a dimensão 0H  e, portanto, com a energia cinética de lançamento do jato. Como é 

possível notar, os resultados não reproduziram satisfatoriamente o caso da UHE Itá
possui a relação 3,002 Hh

Figura 10. Envoltória resumo dos métodos aplicados para a previsão do comprimento de equilíbrio de 

Conforme Borja (2012), a influência de jatos 
da recirculação do fluxo na bacia
que pode ser mais inercial ou 
vertedouro de jato em queda livre
comprimento do jato ( projL ) e 

influenciadas pela energia cinética do jato 
parâmetros, estes, reguladores da incidência do jato e sua recirculação erosiva sobre o leito

Segundo observação aos perfis sintéticos a tendência
ainda prosperar, sendo que 
proposição de Li et al. (2012). No presente trabalho, para uma abordagem com vertedouros 
salto esqui, o coeficiente C
estimados pelos métodos de Amanian
(Tabela 5), foi obtido que as UHE’s
regressivas na direção do pé do vertedouro

Tabela 5. Maior t

5. CONCLUSÃO 

O presente estudo aplicou três métodos 
comprimento de equilíbrio de fossas de erosão a jusante de vertedouros salto esqui. As 
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é possível obter uma envoltória resumo (Figura 10), mostrando que o 
comprimento mensurado em campo (perfil real) para as UHE’s verificadas tem uma relação 

e, portanto, com a energia cinética de lançamento do jato. Como é 

possível notar, os resultados não reproduziram satisfatoriamente o caso da UHE Itá
3 . 

nvoltória resumo dos métodos aplicados para a previsão do comprimento de equilíbrio de 

fossas de erosão ( L ) 

Conforme Borja (2012), a influência de jatos provenientes de vertedouros,
fluxo na bacia, decorre da característica sobressaliente do vertedouro, 
inercial ou mais potencial, respectivas ao vertedour

de jato em queda livre. Segundo as análises desse autor, 
) e de profundidade do poço de acumulação ( y

influenciadas pela energia cinética do jato lançado em relação a altura de queda, 
parâmetros, estes, reguladores da incidência do jato e sua recirculação erosiva sobre o leito

Segundo observação aos perfis sintéticos a tendência de ação do jato sobre
sendo que o risco de erosão regressiva pode ser delimitado 

proposição de Li et al. (2012). No presente trabalho, para uma abordagem com vertedouros 
C  foi calculado usando DY  e a média dos valores de 

métodos de Amanian-Urroz (1993) e Marques et al. (2013). Como resultado
foi obtido que as UHE’s Jaguara e Itá estariam com maior risco à erosões 

regressivas na direção do pé do vertedouro do que as UHE’s LCBC e Itaipu.

Maior tendência à erosão regressiva quando 4C

UHE DY  (m) C  
LCBC 27,2 3,9 

Jaguara 32,5 2,7 
Itaipu 59,0 3,4 

Itá 53,6 2,6 

O presente estudo aplicou três métodos presentes na bibliografia de 
comprimento de equilíbrio de fossas de erosão a jusante de vertedouros salto esqui. As 

50 100
, para cada UHE verificada

Perfil real
Amanian-Urroz
Solé-Borja
Perfil sintético
Envoltória mínima
Envoltória máximaUHE 

LCBC 

UHE 

Jaguara 

UHE 

Itá 

UHE 

Itaipu 

0H

), mostrando que o 
comprimento mensurado em campo (perfil real) para as UHE’s verificadas tem uma relação 

e, portanto, com a energia cinética de lançamento do jato. Como é 

possível notar, os resultados não reproduziram satisfatoriamente o caso da UHE Itá, que 

 
nvoltória resumo dos métodos aplicados para a previsão do comprimento de equilíbrio de 

, sobre o fenômeno 
sobressaliente do vertedouro, 

, respectivas ao vertedouro salto esqui e ao 
Segundo as análises desse autor, as grandezas de 

py ) são fortemente 

em relação a altura de queda, 
parâmetros, estes, reguladores da incidência do jato e sua recirculação erosiva sobre o leito. 

o jato sobre fossa deve 
delimitado através da 

proposição de Li et al. (2012). No presente trabalho, para uma abordagem com vertedouros 
e a média dos valores de 2X  

Urroz (1993) e Marques et al. (2013). Como resultado 
ior risco à erosões 

do que as UHE’s LCBC e Itaipu. 

4  

na bibliografia de para estimar o 
comprimento de equilíbrio de fossas de erosão a jusante de vertedouros salto esqui. As 

Urroz

Perfil sintético
Envoltória mínima
Envoltória máxima



 

UHE’s abordadas neste trabalho foram as
Carvalho (LCBC), Jaguara, Itaipu e Itá
perfis de suas fossas de erosão (eixo central), 
Estes dados de campo foram comparados com os resultados de aplicação dos métodos de 
Amanian-Urroz (1993), Solé-
peculiaridades de cada um deles.

A aplicação dos métodos estimadores
comprimentos de fossa maiores 
favor da segurança (Figura 10
foi o que apresentou resultados mais próximos aos dados medidos em campo, apesar de 
subestimar o tamanho das fossas (apresentou comprimentos men
método tem, ainda, bastante margem de calibração 
escalados, o que pode ser feito
quanto de protótipos, o que não foi possível 

Como recomendação, a partir do manejo dos métodos e da observação da ordem de 
grandeza da influência de cada parâmetro, apresentou
aplicação dos métodos vistos, em função da 
potencial do jato que é lançado em direção à
métodos aplicados encontraram
possivelmente devido a característica deste vertedouro se aproximar de um vertedouro de 
jato em queda livre. 

Por fim, foi empregada em uma breve análise de risco 
estudados (Tabela 5), verifican
dos mesmos, causa da maior 
impacto do jato mergulhante sobre o 
que pode ser inviável implantar um vertedouro 
erosão regressiva, necessitando
dados que contribua para ações
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UHE’s abordadas neste trabalho foram as Usinas Hidrelétricas de Luiz Carlos Barreto de 
, Jaguara, Itaipu e Itá, fazendo uso dos dados fornecidos 

ossas de erosão (eixo central), com suas condições de vazão respectivas. 
Estes dados de campo foram comparados com os resultados de aplicação dos métodos de 

-Borja (2012) e Marques et al. (2013), demonstrando
peculiaridades de cada um deles. 

estimadores vistos, em geral, apresentaram
comprimentos de fossa maiores do que os medidos em campo (protótipos), ou seja, foram a 

10). Em termos de precisão, o método de Amanian
foi o que apresentou resultados mais próximos aos dados medidos em campo, apesar de 
ubestimar o tamanho das fossas (apresentou comprimentos menores). Contudo, este 

bastante margem de calibração em sua estrutura de parâmetros
ser feito utilizando grande quantidade de dados, tanto de modelos 

, o que não foi possível de ser feito na presente oportunidade.

Como recomendação, a partir do manejo dos métodos e da observação da ordem de 
a influência de cada parâmetro, apresentou-se, no presente estudo,

s métodos vistos, em função da característica prevalentemente 
jato que é lançado em direção à bacia de dissipação. Neste aspecto, os 

métodos aplicados encontraram-se em uma situação adversa para o caso da UHE de Itá, 
devido a característica deste vertedouro se aproximar de um vertedouro de 

em uma breve análise de risco dos vertedouros salto esqui 
verificando os graus de tendência à erosão junto ao pé do vertedouro 

maior proporção do fluxo que retorna para montante, oriundo do
do jato mergulhante sobre o fundo. Utilizando este critério de análise

que pode ser inviável implantar um vertedouro salto esqui que evite completamente o 
erosão regressiva, necessitando, portanto, de um plano de monitoramento e obtenção de 

ações mitigadoras ou preventivas. 
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