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DESCARREGADORES DE LÂMINA LIVRE SOBRE

TODO O COROAMENTO DE BARRAGENS

Dissipação—restituição nas encostas

Resumo

O objectivo do presente trabalho foi a definição da parte de jusante

das bacias de dissipação e restituição localizadas nas encostas, para des

carregadores de lâmina livre sobre todo o coroamento de barragens.

Pretendeu—se obter elementos que permitissem o respectivo dimensiona

mento, a nível de anteprojecto. Este desiderato foi alcançado, constando

os resultados dos gráficos das figuras 32, 33 e 34.

Na programação dos ensaios, bem como na escolha dos valores dos dife

rentes parâmetros a ensaiar e ainda na elaboração e apresentação dos resul

tados, houve sempre a preocupação de colocar ao dispor do projectista ele

mentos realmente üteis e que portanto tivessem aplicação aos casos que ha

bitualmente surgem na prática.

A comprovar este facto está o Anexo III onde se apresenta um exemplo

de aplicação a um caso concreto e o respectivo ensaio em modelo reduzido.

Os resultados obtidos, excedendo as perspectivas mais optimistas, permitem

esperar que, à medida que se for ganhando confiança na sua aplicação e que

estes estudos forem sendo desenvolvidos, possam ter aplicação a nfvel de

projecto, pelo menos em obras pequenas.

A título subsidiário apresenta-se na figura 24 um gráfico para a de

terminação dos alcances da face superior duma lâmina descarregada sobre

uma soleira delgada.



DËVERSOIR À CHUTE LIERE SUR TOUTE LA LONGUEUR

DE LA CRÊTE

Dissipatiou—restitution sur les versants

R~sum4

C’est l’objet du pr&sent travail de définir la partie aval des bas

sins d’amortissement et de restitution, situés sur les versants, dans les

évacuateurs à chute libre sur toute la longueur de la crête.

Ou s’est efforcê avec succês d’obtenir des données permettant le di—

niensionnement de l’ouvrage pendant l’avant-projet, les résultats obtenus

étant presentés dans les graphiques des figs. 32, 33, 34.

Soit dans la progranimation des essais, soit dans le choix des valeurs

des paramêtres à étudier, soit dans le d4fouillernent et la pr&sentationdes

r~sultats, ou a toujours cherch& à fournir aux projeteurs des données vrai

rnent utiles, donc applicables aux cas les plus fr~quents dans la pratique.

En confirmation de ce soucis, on présente dans l’Annexe III un exemple

d’application et l’essai eu modêle respectif. Les résultats obtenus bien

au-delà des prévisions les plus optimistes conduisent à espérer que, au fur

et à mesure que la rnéthode sera employée avec plus de confiance et que les

études de ce genre se multiplient, ils pourront ~tre appliqu&s dans le pra

jet d’au rnoins des petits ouvrages.

A titre subsidiaire, ou présente dans la fig. 24 un graphique permet

tant la d4terrnination des portées de la nappe supérieure de la lame d4ver

sante sur un profil mince.



FREE-NAPPE SPILLWAYS OVER THE WHOLE CREST

LENGTH OF THE DAM

Energy dissipation—release structures in the hillsides

Sy no p si s

The object of the present paper was to design the downstream parts

of tias stilling pool and release structures lying on the hillside and

belonging to free—nappe spillways over the whole crest of the dam.

The author tried with success to obtain draft project data for the

design of these structures, the results obtained being presented in tias

curves of figs. 32, 33, 34,

In the preparation of the research program, in the choice of the

values of the different parameters to be tested and in the presentation

of results, te author had always in mmd to malte available to the designer

data really useful and consequently applicable in the cases most usual in

practice.

This is confirmed by an instance of application and tias corresponding

model test presented in Annexe III. The results obtained exceeding the

most optimistic expectations, tias author thinks that as the method is more

confidently applied and studies of this kind develop, they will grow appli

cable in the final design of at least minor structures,

As a supplement, a graph is presented in fig. 24 for determination of

the reach of the upper surface of an overflow nappe on a sharp—crestedweir.
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DESCARREGADORES DE LAMINA LIVRE

SOBRE TODO O COROAMENTO DE BARRAGENS

DISSIPAÇÃO—RESTITUIÇÃO NAS ENCOSTAS

1 — INTRODUÇÃO

Um dos órgãos de segurança das barragens, que por vezes incide

fortemente no seu custo, é o descarregador de cheias. São vários os

tipos de descarregadores existentes, alguns inerentes à própria es

trutura da barragem, outros podendo utilizar—se com diferentes ti

pos de barragens.

Sem se pretender fazer uma classificação completa dos descarrs

gadores, apresentam—se a seguir os principais tipos, com a indica

ção das condições em que habitualmente são utilizados, tendo em vis

ta localizar o caso dos descarregadores de lâmina livre, com as suas

vantagens e limitações.

Embora o objectivo não seja classificar, como já se disse, ga

nhar—se—á em clareza procedendo como se o fosse. Assim dir—se—á que

uma primeira divisão que se pode fazer dos diferentes tipos de de!

carregador é a seguinte: ligados e separados do corpo da barragem.

Estes últimos utilizam-se principalmente com barragens de ter

ra e de enrocamento e são, regra geral, do tipo poço ou frontal. Os

primeiros aproveitam quase sempre a galeria de derivação; os segun

dos podem aproveitá—la ou não, sendo frequentes os que em vez de ga

leria possuem um canal. Como exemplos citam—se: os descarregadores

em poço e frontal da barragem de enrocamento de Paradela, em que o

primeiro aproveïtou a galeria de derivação e o segundo tem uma gale

ria construída com esse fim; o descarregador em poço da barragem de
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terra de Montargil e o descarregador frontal da barragem de terra

de Maranhão, ambos aproveitando a galeria de derivação; o descarre

gador frontal da barragem de terra “El Dilúvio”, na Venezuela, cons

tituído, na parte respectiva, por um canal.

Do grupo de descarregadores ligados à barragem podem ainda dis

tinguir—se, por deverem talvez ser considerados como fazendo parte

dum terceiro grupo, intermédio entre os dois indicados, os descarre

gadores localizados nos encontros das barragens de betão. São cons

tituídos, em princípio, por uma ou mais portadas, podendo funcionar

ou não como orifícios, por um canal, com uma ou mais pistas e por

um dispositivo destinado à dissipação e restituição.

São exemplos os descarregadores das barragens arco—abóbada de

“Belezar”, em Espanha e do Alto Rabagão.

Finalmente, no grupo dos descarregadores pràpriamente ligados

ao corpo da barragem, caso geral das barragens de betão, distinguem

-se dois tipos principais: de lâmina aderente e de lâmina livre.

Qualquer deles pode funcionar com superfície livre ou em carga, não

parecendo este um factor importante de separação, porquanto as duas

situações podem ser comuns ao mesmo descarregador desde que ele s~

ja provido de comportas. Além disso acontece ainda que, sob este pon

to de vista, há um certo paralelismo para os dois tipos. No caso dos

descarregadores do Castelo do Bode e de Caniçada, por exemplo, res—

pectivamente de lâmina aderente e de lâmina livre, eles foram pro -

jectados para funcionar normalmente em carga, podendo no entanto ffin

cionar com superfície livre, quando se pretenda baixar o nível nasi

bufeira. Já os descarregadores do Alto Cávado e de Bouçã, também res

pectivamente, de lâmina aderente e de lâmina livre, foram projecta

dos para funcionar exclusivamente com superfície livre, caso frequen

te quando o descarregador ocupa todo o coroamento da barragem e o
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caudal de máxima cheia não é excessivo ou, o que é o mesmo, se des

carrega com uma carga relativamente pequena. Quando assim não acon

tece, ou porque não se utiliza todo o coroamento ou mais vulgarmen

te porque o caudal de máxima cheia é elevado (Caia, Miranda ou Pico

te, por exemplo, todos de lâmina aderente) os descarregadores são

providos de comportas e funcionam em carga (aberturas parciais das

comportas) até determinado valor do caudal e com superfície livre a

partir desse valor.

No tipo de lâmina aderente podem distinguir-se os que exigem

uma estrutura especial e os que aproveitam a própria estrutura da

barragem, mais pràpriamente o seu paramento de jusante. Como exem

plos do primeiro caso citam—se os descarregadores das barragens do

Picote, do Caia e do Roxo, as duas últimas em construção; do segun

do caso mencionam—se os descarregadores das barragens de Bemposta

do Alto Cávado e de “Saucelle” (Espanha).

No tipo de lâmina livre poderão ainda distinguir—se os que ocu

pam todo o coroamento da barragem dos que o ocupam parcialmente.Nes

te último caso situam—se pràticamente só os que funcionam habitual

mente em carga, munidos portanto de comportas, sendo exemplos os de

Salamonde, Caniçada e Cambambe (2a fase). Talvez se devesse chamar

a estes descarregadores, com mais proprïedade, de jactos livres. Há

no entanto excepções como é o caso de Cambambe (ia fase), sendo de

admitir que haja algum exemplo com carácter definitivo.

Como exemplos de descarregadores de lâmina livre ocupando todo

o coroamento da barragem citam—se os das barragens de Bouçã e de Gi

rabolhos, esta em estudo.

Feita esta breve análise dos tipos principais de descarregado

res existentes fácil é concluir que na maioria dos casos concretos,
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se bem que haja outros condicionamentos, quer inerentes à obra quer

devidos à topografia, a escolha do tipo de descarregador fica muito

condicionada pelo tipo de barragem adoptado. Casos poderá haver até

em que se verifique o contrário. Assim sendo, como se explica aado2

ção de tipos de descarregadores, não adaptados à estrutura das bar

ragens, cuja estrutura própria chega a atingir um volume de obra de

50% do volume de obra da barragem pràpriamente dita? Mais concreta-

mente, e apenas para se apresentarem exemplos, porque se não adopta

ram descarregadores de lâmina livre, em aproveitamentos como o de

Alto Rabagão, Belezar (Espanha), Castelo do Bode, Caia, Roxo, Pico-

te, para se citarem só exemplos já apontados? Julga—se que para aiém

doutros factores que não cabe aqui analisar, será sobretudo o pouco

conhecimento que se tem do comportamento dos descarregadores de lâ

mina livre que tem originado a sua não adopção, mesmo nos casos mais

flagrantes da economia que o seu emprego acarretaria.

Este problema sentiu-o o Laboratório Nacional de Engenharia Ci

vil não só em relação aos descarregadores de lâmina livre, mas ain

da no que diz respeito aos de lâmina aderente. Tem por isso o Labo

ratório, através dos Serviços de Hidráulica, de Barragens e de Edi

fícios e Pontes, procurado aumentar os conhecimentos sobre este do

mínio, no sentido de conduzirem a uma maior economia nos descarrega

dores tradicionalmente usados, à utilização daqueles que, sendo eco

nómicos, não são utilizados pelo desconhecimento do seu comportamen

to e até à criação de novos tipos.

No primeiro e terceiro aspectos indicados insere—se o trabalho

do EngQ. Fernando Abecasis do S.H. do L..N.E.C., apresentado como te

se a concurso para investigador; no segundo aspecto, o trabalho do

Eng~. Armando Lencastre do mesmo Serviço, apresentado como tese ao

mesmo concurso.
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Ê tamb4m no segundo aspecto do problema, utilização de descar

regadores que, sendo económicos, não são utilizados, pelo desconhe

cimento do seu comportamento, que se procurou situar este trabalho.

Mais concretamente, ele situa-se no domínio dos descarregadores de

lâmina livre sobre todo o coroamento de barragens, abordando o pro

blema da dissipação—restituição nas encostas0

2 - ESTADO ACTUAL DO ESTUDO DOS DESCARREGADORES DE LÂMINA LIVRE

O estudo dos descarregadores de lâmina livre, mesmo mais espé

cificadamente, dos que ocupam todo o coroamento da barragem, abran

ge problemas múltiplos: formas das soleiras, dissipação no ar, dis

sipação no talvegue (podendo falar-se aqui concretamente em bacia de

dissipação) e dissipação-restituição nas encostas0

2,1 — Forma das soleiras

Os crit6rios de dimensionamento das soleiras para este tipo de

descarregadores são diferentes dos que se utilizam para o dimensio

namento de descarregadores de lâmina aderente e, em certos aspectos,

mesmo para os descarregadores atrás designados de jactos livres,

Porque nada se encontrou sobre este problema na pesquisa bib]io

gráfica efectuada e, embora não constitua o objectivo deste estudo,

para ele contribui de maneira importante, dar-se-á conta da expex~ân

cia que o signatário tem do assunto.

Nos descarregadores de lâmina aderente o único objectivo em vis

ta 6 aumentar o coeficiente de vazão, o que se faz procurando melho

res formas para as soleiras, mas principalmente à custa do aumento

das depressões nas mesmas, sendo o limite deste aumento o risco de

cavitação

No caso dos descarregadores de jactos livres procura—se tambóm
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aumentar o coeficiente de vazão, mas esse objectivo pode ser preju

dicado pela vantagem em obter um maior alcance para os jactos e,al4m

disso, encontra um limite inferior ao que se apresenta para os deg

carregadores de lâmina aderente, Nestes últimos, o limite é, como já

se disse, o risco de cavitação, uma vez que a zona de depressões é

localizada e envolvida por zonas de pressões positivas (em relação

à atmosférica), não havendo a possibilidade de entrada de ar e con

sequente vibração da lâmina que poderia ser transmitida à estrutura.

No caso dos descarregadores de jactos livres e de lâmina livre, as

depressões estender-se—iam at~ ao bordo da soleira provocando vibra

ção dos jactos da lâmina, a menos que esta fosse muito prolongada pa

ra jusante ou levantada na parte final. Este segundo processo é por

sua vez limitado pela redução que, a partir de determinado valor,

vai provocar no coeficiente de vazão, tendo então efeito contrário f

à que se procura com o aumento das depressões. Em relação ao alcan-

ce dos jactos ou da lâmina, esta sobrelevação da soleira contribui

para o seu aumento, caindo—se assim no enunciado do problema que é

o do aumento do coeficiente de vazão poder estar condicionado à n&.

cessidade de aumentar o alcance dos jactos- Nestas condições as de

pressões deverão ser menores do que no caso dos descarregadores de

(1) . ..lamina aderente , julgando—se mesmo mais prudente nao admitir de

pressões. Assim, o limite para o aumento do coeficiente de vazão de

verá ser o da soleira normal para o caudal de máxima cheia, podendo

mesmo ser menor se houver vantagem em obter um maior alcance dos jac

(1) — No estudo do descarregador de Girabolhos, em curso no LNEC,
houve que alterar as soleiras do descarregador por, entre ou
tras razões, se apresentarem muito deprimidas.
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tos.

Finalmente, no caso dos descarregadires de lâmina livre sobre

todo o coroamento da barragem, o aumento do coeficiente de vazão nã~

tem o interesse que apresenta nos casos anteriores. A economia que

naqueles casos se obtém, de betão e comportas no primeiro, pràtica—

mente só de comportas, no segundo, não tem aqui significado.Comefei

to, sendo o nível de retenção normal fixado pelo coroamento da solei

ra na parte central do descarregador, pode—se jogar com as cotas das

restantes soleiras (deve dizer—se que este tipo de descarregador é

sempre constituído por soleiras a diferentes cotas, aumentando es

tas do centro para os encontros e que tal prática resulta de se pre

tender que a maior parte da dissipação de energia se realize no tal

vegue, zona que, naturalmente, se apresenta mais saneada pelo traba

lho da água ao longo dos séculos) para compensar a diminuição dos

coeficientes de vazão, sem que o nível de máxima cheia sofra altera

ção. No caso concreto do descarregador de Girabolhos, já referido

em que houve necessidade de alterar as soleiras, foram mantidos os

dois níveis indicados e isto apesar de nas soleiras do projecto a
HM (carga máxima)

relação . . variar entre 1,48 e 0,90 e
HD (carga de dimensionamento)

na solução estudada entre 1,00 e 0,27. Há no entanto um aspecto que

é importante no dimensionamento destas soleiras, e que não se apre

senta em qualquer dos outros tipos de descarregador. Tendo as solei

ras cotas diferentes, as respectivas cargas são igualmente diferen

tes, variando portanto o alcance das lâminas, se as soleiras tive

rem a mesma forma. Do ponto de vista da dissipação-restituição nas

encostas, este factor & nocivo, havendo toda a vantagem em que a li

nha de alcances das lâminas descarregadas pelas diferentes soleiras,

seja o mais possível contínua. Para que assim aconteça necessário se

torna que, à medida que a cota das soleiras aumenta, estas sejam me
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nos mergulhantes, o que acarreta um aumento de pressão sobre elas e

a diminuição do coeficiente de vazão.

Porque este assunto tem, como já se disse, influência directa

na resolução do problema em estudo, voltar—se—á a ele mais adiante.

2.2 - Dissipação no ar

Trata-se doutro problema ligado aos descarregadores de lâmina

livre (e de jactos livres) que, tanto quanto se sabe, não foi ainda

suficientemente explorado e que poderá conduzir a resultados compen

sadores.

A dissipação duma lâmina ou dum jacto livres processa-se de três

modos 12] no ar, na água e por impacto.

A dissipação na água e por impacto tem sido estudada e aplica

da. Consegue—se criando colchões de água amortecedores e construin—

do tapetes de betão a jusante do descarregador, sendo o mais usual

a associação dos dois tipos de dissipação, por conduzir a obras mais

económicas. Entregar só à dissipação na água ou por impacto toda a

energia a dissipar, conduz a alturas de água ou a espessuras de re

vestimento de tal maneira grandes que se revelam menos económicas

que as soluções mixtas, Poderá vir a acontecer que, à medida que são

melhor conhecidas as características da solicitação proveniente do

impacto dum jacto no tapete, se venha a encontrar um tipo de estru

tura que lhe resista melhor e se possa então reduzir o colchão de

água.

Associado a estes dois processos de dissipação, está sempre pre

sente, sem que para isso se tenham utilizado até agora quaisquer

obras especiais (a menos dispositivos para fraccionar a lâmina) a

dissipação no ar. Não há dúvida que quanto maior for esta, menor se

rá a que ficará a cargo dos outros dois processos, e que geralmente
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s
são caros.

Porque não procurar então aumentá-la? E como consegui-lo? Veja

mos primeiro como se processa, qualitativamente, a dissipação dum

jacto de água no ~ No início do jacto nota—se uma zona de esta

belecimento do escoamento, no fim da qual toda a secção do jactofoi

afectada pela turbulência. A ondulação inicial devida à tensão super

ficial, vai aumentando devido ao arrastamento do ar e dá origem a

uma zona de forte turbulência, que acaba por atingir a zona central.

Para jusante a dimensão dos vértices tende a aumentar; a emulsão do

ar com a água é cada vez maior, e o jacto deixa de ter uma estrutu

ra maciça, para ser construído por massas de água separadas que caem

no ar; é a zona de dissipação total, visto que, se a altura da que

da for suficiente, acabará por produzir uma pulverização completado

jacto

Quando existe um colchão de água na base da queda,caso corrente

nos descarregadores de lâmina livre pelo menos na zona do taivegue,

além do efeito de arrastamento de ar que,emulsionado,se mistura como

escoamento facilitando o desenvolvimento da turbulência e a conse —

quente dissipação de energia do jacto, há ainda as bolhas de ar as

cendentes que tendem a furar o jacto. Este efeito parece diminuir à

medida que o jacto passa de vertical a inclinada, possivelmente de

vido às bolhas de ar arrastado que, ao subirem verticalmente, têm

mais efeito nos jactos verticais do que nos inclinados.

O que se disse quanto aos jactos é válido para as lâminas pra

cessando—se o fenómeno talvez mais ràpidamente porque, regra geral,

a relação superfície/volume é maior nestas do que naqueles.

Quanto mais cedo se verificar a pulverização completa da lâmi

na maior será a energia dissipada ao longo da queda.

(1) Veja—se [2) , pág. 109 e seguintes
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Temos assim que um método de conseguir este objectivo parece

ser a instalação de injectores de ar nas soleiras, capazes de pronto

ver uma pulverização completa da lâmina logo no início da queda.

Julga—se que o assunto virá a merecer, da parte de quem se iii

teresse pelo melhor conhecimento do comportamento dos descarregado

res de lâmina livre e sua maior utilização, com as consequentes van

tagens económicas, um estudo aprofundado. Mencionou-se aqui, apenas

por ele se situar na zona de influência do assunto concretamente e!

tudado.

2.3 - Dissipação no talvegue

De todos os problemas ligados aos descarregadores de lâmina li

vre sobre todo o coroamento de barragens tem sido este o mais estu

dado, embora a razão desses estudos nem sempre se prenda directamen

te com este tipo de descarregador. Quando muito relacionam—se com

os descarregadores de lâmina livre que ocupam apenas a parte central

da barragem, podendo no entanto generalizar-se aos que utilizam to

do o coroamento, dada a semelhança existente nessa zona. Pode mesmo

dizer—se que a única diferença é que no segundo caso a lâmina descer

regada na parte central, além, das dissipações no ar, no colchão de

água e por impacto no fundo da bacia, pode ainda ser dissipada pela

sua intercepção por jactos provenientes do escoamento nas encostas

desde que devidamente orientados. Deste modo, a contribuição da ba

cia de dissipação (que reune as dissipações no colchão de água epor

impacto) será menor, pelo que resultará maior economia.

Da análise da bibliografia pesquisada pode concluir-se que os

aspectos sob os quais o problema tem sido estudado são os seguintes:

dissipação no ar e na água e por impacto e dimensões e forma das ero

sões. Cada um destes aspectos tem sido abordado, quer pela via ana—
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lítica, quer pela via experimental. Assim, da bibliografia indicada,

referem—se a dissipação no ar e na água e por impacto as publica

ções [2) e [7] , pelas duas vias, e só a dissipação no ar e na

água a [9) , pela via experimental; referem—se às dimensões e for

das erosões as [2] e [8] pelas duas vias, [4] , [6) e [lo]

pela via experimental e [5] pela analítica.

a este problema que o LNEC tem dedicado tamb4m a maior parte

da sua actividade sobre os descarregadores de lâmina livre.

Teve inicialmente que se equipar com instalações e aparelhagem

e não foi pequeno o esforço dispendido nesse sentido. Como consequên

cia possui hoje instalações especiais destinadas a ensaios sistemá

ticos destes descarregadores e aparelhagem capaz de registar e ana

lisar as solicitações provenientes do impacto dum jacto oulâm~na em

queda livre.

Foram efectuados trabalhos com vista a um melhor conhecimento

sobre:

a) alcance de lâminas livres com soleiras de forma especial;

b) dimensões e formas de erosões a jusante de descarregadores

de lâmina livre e sua comparação, em iguais condições, com as ocor

ridas a jusante de descarregadores de lâmina aderente;

c) efeito amortecedor no colchão e dissipação no ar;

d) formas de bacias de dissipação, embora os ensaios até agora

efectuados não tenham tido carácter sistemático.

2.4 - Dissipação-restituição nas encostas

Este problema diz apenas respeito aos descarregadores de Jâmina

livre que ocupam todo o coroamento da barragem e tem sido o menos

estudado. O LNEC tem pouca eKperiência adquirida sobre o assunto, a
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penas tendo at6 agora realizado um ensaio de um descarregador deste

tipo, mas sem possibilidade de se vir a observar o funcionamento do

protótipo, uma vez que o tipo de barragens foi alterado e com ele o

descarregador de cheias. Tem actualmente em curso outro ensaio dum

descarregador deste tipo.

No campo’internacional e após ter-se feito uma pesquisa biblio

gráfica intensa e ainda depois de se terem consultado diversos bole

tins das “Recherches Hydrauliques” (que dão conta dos trabalhos em

curso, concluídos ou iniciados, cada ano, nos diferentes laborató —

rios existentes e inscritos no AIRH)não se encontrou qualquer referên

cia a estudos sistemáticos sobre o assunto. Têm—se ensaiado e cons

truído descarregadores de lâmina livre, mas sempre o estudo se tem

limitado ao caso concreto a que diz respeito, sem ter havido a preo

cupação de generalizar.

Para os descarregadores de lâmina aderente o panorama é total

mente diferente: têm—se feito ensaios sistemáticos sobre diferentes

tipos de bacias de dissipação, existindo actualmente ábacos ou tabe

las [12) capazes de permitirem o dimensionamento de bacias de dissi

pação com localização de ressalto para diferentes condições de cau

dal por unidade de largura e queda, de “buckets”, de trampolins e

outros dispositivos de dissipação mais aplicados em canais do que

em barragens.

Julgou-se portanto do maior interesse abordar este assunto não

só porque ele se insere na linha de rumo traçada à. investigação den

tro do LNEC e mais especificadamente dentro do Serviço, mas ainda

porque a sua contribuição na resolução dos problemas concretos exis

tentes no País se afigura de real utilidade.
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3 - OBJECTIVO E M~TODO DE ANÁLISE

3.1 Definição do objectivo

Localizado no capítulo anterior o tema do trabalho apresentado,

procurar—se—á neste capítulo definir com precisão o objectivo propos

to. Antes porém convirá analisar os diferentes aspectos que o assunto

pode apresentar~

Tem—se escrito sempre “dissipação—restituição nas encostas” quan

do, nos outros casos, é hábito falar apenas em dissipação. Regra ge

ral, há em todos os casos um problema de dissipação e um problema de

restituição; ou melhor a restituição para ser feita em boas condições

implica a dissipação, assumindo esta o carácter de objectivo único.

Tal não acontece porém na restituição feita nas encostas: os proble

mas de dissipação e de restituição diferenciam-se mais, assumindo as

pectos até certo ponto independentes, conquanto devam ser resolvidos

em conjunte0 Além disso a restituição pode aqui ser feita em condi —

ções de ir interessar a dissipação na zona central do descarregador.

o caso, como já foi referido, de se originarem jactos devidamente

orientados para a intercepção da lâmina descarregada na zona do tal

vegue.

Os diferentes problemas que a dissipação—restituição nas encos

tas envolve são os seguintes:

a) Definição da bacia, na parte de jusante da lâmina, de manei

ra a obter—se uma dissipação eficiente e o controle dos caudais des

carregados com vista à restituição;

b) Dispositivos, a montante da lâmina, principalmente com vis

ta à restituição, embora possam assumir funções de protecção do cor

po da barragem contra projecções de água e de dissipação para peque
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nos caudais.

c) Concordância das bacias das encostas com a bacia do talvegue,

com o objectivo principal de se obterem as intercepções dos jactos e

das lâminas centrais descarregadas, para diferentes caudais.

d) Determinação da solicitação dinâmica, imposta ao revestimen

to e muros pelo choque da lâmina, com a bacia completamente definida,

para permitir o dimensionamento eficaz e económico desses elementos.

No que diz respeito à alínea d) possui já o LNEC aparelhagem e

técnica de medida capazes de, em cada caso concreto, resolverem o pro

blema.

As alíneas b) e c) apenas poderão ser abordadas depois de se ter

estudado e chegado a conclusões quanto à alínea a).

Assim sendo, procurou—se que o objectivo específico deste traba

11w fosse a definição da bacia na parte de jusante da lâmina, admi -

tindo um revestimento plano com a inclinação igual à da encosta. Sub

sidiàriamente procurou—se dar um contributo à determinação do alcan

ce das lâminas e à determinação da melhor forma das soleiras, na me

dida em que só a partir do conhecimento destes elementos será possí

vel a aplicação dos resultados procurados.

Convirá esclarecer que não se pretende nem isso seria viável,co

mo ainda o não foi no caso dos descarregadores de lâmina aderente,ob

ter resultados que substituam os ensaios em cada caso particular ,mas

tão sàmente possibilitar o dimensionamento, a nível de ante—projecto,

como ponto de partida para os ensaios, já numa base aceitável. Quan

do muito, e à medida que o estudo for sendo aprofundado e completado,

poderá esse dimensionamento vir a ser considerado a nível de projecto

em obras de pequena importância.

Quais os elementos que serão portanto necessários ao projectis

ta para, em face dum caso prático, poder definir a bacia? Fixados es
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tes elementos, fica esclarecido o objectivo concreto e imediato do tra

balho.

O projectista.disp~e da forma da barragem, logo da forma do seu

coroamento e portanto do desenvolvimento e forma, em planta, dd descer

regador. De posse do valor do caudal máximo e da forma da onda de che~ia

e condicionado pelo nível de retenção normal fixado e pelo nível de má

xima cheia admissível, o projectista determinará o caudal de cheia des

carregado e a sua distribuição ao longo do coroamento, ficando deste mo

do determinadas as diferentes cotas das soleiras. Ao mesmo tempo deve

rá ter dimensionado a forma das soleiras de tal modo que as lâminas iii

terceptam o terreno, tanto quanto possível, segundo uma linha contínua.

De posse destes elementos está em condições de passar ao dimensio

namento da bacia, na parte

que diz respeito à sua de—

finição em planta e ao ti

po e altura do muro que a

delimita. Para isso preci

sará, uma vez escolhido o

tipo de muro,de conhecer

a) a sua distância à

lâmina descarregada (e)

b) a sua altura Cd);

c) a sua inclinação em

relação à lâmina descarre

gada, ou, o que é mais prá

tico, em relação. à soleira fl [) F7~
descarregadora (± = tg a).

A fig. 1 mostra tal—

PIg. 1— Ecquemê dc difiniçio da bacia
vez com mais clareza a ma

neira como o projectista, de posse dos elementos que definem o descar—
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regador (forma em planta e em alçado e forma das soleiras), queda (ii),

caudal (h), alcance das lâminas (y) e inclinação da encosta (I=tg [3)

pode definir a bacia através dos elementos e, d e i = tg ~Z

3.2 - Método de análise

Normalmente são duas as vias seguidas nos trabalhos de investiga

ção: a analítica e a experimental. Não se apresentam com o carácter±

opção, antes se utilizam em conjunto, apoiando-se mutuamente. Á maior

ou menor dose de utilização de cada uma delas ou até o emprego quase

exclusivo duma só, depende mais do fenómeno a estudar e do estado do

conhecimento a seu respeito do que da vontade do investigador.

3.2.1 - Via analítica

Com a complexidade que o problema apresenta não foi estudado ana

1±ticamente nem se vê possibilidade de o fazer, a não ser talvez mais

tarde quando ele puder apoiar-se numa grande quantidade de trabalho

experimental, que de momento não existe.

No entanto, e no intuito de orientar todo o estudo (quer na pro

gramação dos ensaios, quer na interpretação dos resultados),convirá a

nalisar as teorias já estabelecidas em relação a situaçôes simples

das quais o problema é uma conjugação, a saber: canais colectores la

terais, canais de forte inclinação, deflexão de lâminas líquidas in

cidindo em placas normais ao seu eixo e formação do ressalto na base

da queda duma lâmina livre.

Deve esclarecer-se que a complexidade do fenómeno não resulta a

penas do somatório das situaç~es simples enunciadas, mas ainda do fac

to de algumas delas se apresentarem já de si mais complexas do que na

forma em que foram estudadas, Ë o caso, por exemplo, da rieflexão de

lâminas líquidas incidindo em placas normais ao seu eixo (a maior par

te dos estudos teóricos tem mesmo sido feita para o caso de jactos)
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que se apresenta aqui muito mais complexa, pois se trata de lâminas

incidindo com determinado ângulo sobre uma placa que está ainda in

clinada transversalmente à lâmina. Apesar disso, uma análise dessas

situações, embora sumária (nem à índole deste trabalho interessaria

urna análise mais profunda) convirá ser feita.

a) Canais colectores laterais

Trata—se dum regime variável e portanto do estudo dum regolfo.

Este estudo foi feito por vários autores, entre eles, De Marchi,que

admitiu certas hipc~teses simplificadoras: aumento do caudal propor

cionalmente ao percurso; quantidade de movimento total do caudal en

trado, projectada segundo a direcção do escoamento, nula; constân—

cia da quantidade de movimento total do escoamento, isto 4, compen

sação entre a acção da gravidade e as forças de resistência.

A quantidade de movimento total dum escoamento, também denomi

nada impulsão total, é dada pela expressão

t&=v Y 5 + p —t
que se pode representar gràficamente.

Se fixarmos ~ = C~. a represen h

tação gráfica terá o aspecto indica

do na fig. 2. hc -

Se fixarmos J4= C~., variando

portanto o caudal, que é o que se
PI~.2’*.t(h), com

ttp?do

.1&

passa no caso dos canais colectores
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laterais, a representação gráfica será então como se indica na fig.

3.

O andamento da superfície livre,
h

considerado em valores médios, dado

que neste fenómeno se geram perturba

gões provenientes da entrada do cau —

dai que provocam irregularidades da su

perfície, será representado por cur

vas transformadas dos ramos lento e

rápido da curva Q = f(h) para Jk =C~.

atrás representada.

Assim, e como regra geral, pode—se dizer que o andamento da su

perfície livre num canal colector com admissão de caudal por metro ]i

near constante ao longo do percurso, terá os aspectos que se podem

observar na fig. 4,o primeiro (I)se

o escoamento for lento e o segundo 1

(ii) se o escoamento for rápido.

O aparecimento das duas curvas re

presentàtivas da superfície livre no ii

mesmo canal colector pode suceder, com

o aspecto da fig . 5. ri9. ~— tipos di forma de regoltocm canais colâctorci laterais

Aliás o estudo de cada caso con

creto, além dos conhecimentos expostos, exige todo o conhecimento da

teoria dos escoamentos com supér 1

fície livre, nomeadamente do re

golfo em canais com caudal cons
— Um aspecto da forma do regolfo

cm canais colectorci laterais

Fig.)0 .f(h). ccmJb.C~

Q

tante.
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l5or se aproximar mais do caso concreto em estudo, embora não te

nha nele aplicação directa, como se verá, vejamos alguns exemplos em

canais de inclinação superior à crítica.

lQ. - Caso em que a energia do regime uniforme a montante 4 s~

~erior à energia do regime crítico a jusante. (fig. 6)

ri9. 6— Aspacto do ragolfo num canal colador lataral
com ü.ic e

00.q,L

2Q. — Caso em que a energia do regime uniforme a montante 4 i~

ferior à energia do regime crítico a jusante.

O ressalto pode localizar-se dentro ou fora do canal colector.

— Dentro do canal colector. (fig. 7)

ri9.? — Aapacto do regolio num canal colador lateral
com i,.iC e H0cH1

(reflIto dentro do canal colector)

Q.+cpL
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— Fora do canal colector Cfig. 8)

00+91.

Flg,ê — Aspacto do ragolto num canal coloctai lateral
com i,dc e II .H1u c

r.nalto fora do canal colector)

b) Canais de forte inclinação

No caso dos canais de forte inclinação com caudal constante, a

teoria geral ~ válida desde que na função de energia específica se

substitua Ii por h cos O, sendo O o ângulo do fundo do canal com a 1w

rizontal.

No caso particular dos canais colectores laterais, acontece ain

da que não se pode admitir uma das simplificações introduzidas por

De Marchi: constância da quantidade de movimento total do escoamento.

isto ~, compensação entre a acção da gravidade e as forças de resis

tência.

A quantidade de movimento total vem acrescida, de secção para

secção, das forças de gravidade projectadas segundo o eixo do escoa

mento, desde que se desprezem as forças de resistência em face daque

las. Assim a igualdade que se pode escrever entre duas secções 1 e 2

será

‘~2 ‘~l +yS Li

representando o termo ‘y 6 Li as forças de gravidade.



21

Tal como para os canais de fraca inclinação existe um método grá

fico para determinação da curva de regolfo [15] que se baseia na uti

lização das curvas cM4= fOi) com Q = C~. traçadas para todas as sec

ções em que se deseje determinar a altura do escoamento e da lei de

variação, ao longo •do canal, das forças de gravidade.

Constata—se que, nas condições de endaio seguidas por Maione, e

depois de analisadas e introduzidas as condições aos limites, a altu

ra do escoamento é crescente para jusante até 0,8-0,9 L do canal, de

crescendo a partir daí (fig. 9).

L

Fig. 9—Aspecto do regolfo num canal colector lateral
com i~~c

c) Deflecção de lâminas líquidas incidindo em placas

O caso que mais tem sido objecto de estudo, não sé

mas também experimental, é o de

jactos circulares incidindo em

placas normais ao seu eixo.0 ca

60 das lâminas em iguais condi

ções, está também suficientemen

te analisado podendo, duma ma

neira sumária e apenas no que

interessa a este trabalho, apre

sentar-se as seguintes conclu -

sões

A lâmina é deflectida simê

tricamente e a rede isométrica

apresenta a configuração indica

analítico

— Qf2Q12

Fig.lG—Aspecto da rade iaomitrica na daflacçSo
duma l&mina por uma placa normal ao
liii tbø.
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da nafig. 10, com as linhas de corrente paraleia.s à lâmina e as equL

potenciais, evidettemente, perpendiculares.

A altura do escoamento em qualquer secção soibre a pLaca é dada

pela expressão habitual

h —

- 2U

em que a é o caudal por unidade de largura da lâmina e U a velocida

de, obtida de

U = g (H -AH)

em que H é a queda e 6.H, as perdas de carga no ar, na deflecção e

sobre a placa até à secção em estudo.

No caso da lâmina ser inclinada em relação à placa, tudo se pas

sa de modo análogo, distribuindo-se o caudal para um e outro lado as

simêtricamente. A rede isométrica tem aspecto id&ntioo (fig. 11) à

do caso anterior e a determina

ção da altura do escoamento faz

—se da mesma maneira. /
No caso da placa se apre -

sentar ainda inclinada transver

salmente à lâmina, a rede isomé Q ____

1 — a2
trica sofre uma de formação devi

da à acção das forças de gravi

dade. A forma das linhas de cor

rente será portanto a resultan

te da composição de duas formas Equipo~~ais~

simples: a perpendicular à lâmi rig. 11— Aspacto da rida iaorndtrica na deflacçEo
duma lamina por uma placa inclinada
cm ralaçio ao leu eixo.

na (casos anteriores) e a deva

da à força de gravidade que se



ria paralela à lâmina. A forma

do observar—se na fig. 12

um aspecto das linhas de

corrente na situação cota

creta do caso em estudo.

d) Formação do ressai

to na base da que

da duma lâmina li

O assunto foi estuda

do no caso duma placa ho

rizontal, como a fig. l3in

dica e 6 apenas esse caso

que aqui se vai tratar.

Os elementos que interessa conhecer são os seguintes:

— Energia na secção 1,

a seguir à incidência do

jacto.

- Altura ~ conjugada

de h1.

— Perfil longitudinal r;9. 13— Agpecto do ranattø na
da queda duma lamina livre.

do ressalto.

Para se conhecer a energia na secção 1 6 necessário conhecer a

energia dissipada no ar, podendo—se então, a partir da equação

E1 = h1 +

23

final é portanto uma parábola, poden—

vre

Fjg. 12— Aspecto das tinhas de torrente no cato
cm estudo.
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obter o valor de 11l~ A energia dissipada no ar é relativamente peque

na para quedas pequenas, tendo sido determinada por W. L1 Moore [‘7]

no caso particular do modelo que utilizou nos ensaios, mas é apre

ciável para quedas elevadas~ Quando flào for tida em conta, os 1’!

sultados obtidos variam no sentido da segurança.

Conhecido h1 pode obter-se a altura conjugada h2 a partir da !

quação das alturas conjugadas

h2=~[~l+~÷ :~]
O perfil longitudinal do ressalto é semelhante ao resultante dum

jacto horizontal, embora mais inclinado na zona inicial e, tanto quan

to as medições permitem analisar, cerca de 20% mais extenso.

A adaptação dos resultados indicados ao caso concreto deste tra

balho teria que ter em atenção a inclinação da placa e portanto a ac

ção das forças de gravidade ao longo da lâmina deflectida na base da

queda

Como se v~ da súmula feita, é difícil, sem uma grande dose de

experimentação, teorizar o fenómeno em estudo~ Com efeito, qualquer

dos fenómenos mais simples estudados atrás, só foi susceptível de

teorização à custa de certas hipóteses que os reduziram a esquemas

extraordinàriamente simplificados~

No entanto, o estudo analítico efectuado foi indispensável para

uma recta programação e condução dos ensaios e sobretudo para uma xec

ta interpretação dos resultados experimentais.

3.2.2 - Via experimental

A complexidade do fenómeno leva a que a aplicação das teorias an

tenores não possa ser feit~ pela via analítica. Embora a teoria da
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Mecânica dos fluidos perfeitos esteja matematizada, na prática, com

fluidos reais e devido ao número de parâmetros em jogo e às condi -

ções aos limites de cada problema particular, é prâticamente impos

sível a sua utilização~

Eliminada portanto esta via, pelo menos como instrumento de aná

lise única e directa, resta a via experimental que tão bons resulta

dos tem produzido no domínio da Hidráulica aplicada e até te6ríca~

Não há hoje prâticamente obra hidráulica cujo estudo não seja con!iij

mado em modelo reduzido, Na maioria dos casos até, o estudo é desde

o início acompanhado de observações em modelo reduzido, como única

maneira de se poderem abordar certos aspectos do problema~

Mas o estudo em modelo reduzido oferece também a pcssib~lidade

de abordar problemas com vista à generalizaç~o de determinados fené

menos, que deste modo têm sido passíveis de formulação e até, por

vezes, de teorização Tal facto é devido ~ possibilidade que ofere~

cem os ensaios, quando sistei Li”os, de se descobrirem ou confirma

rem hipóteses simplificadoras e daí o pcder dizer—se que a experi -~

mentação tem sido também um suporte para a via analítica, ou seja

para a teorização de muitos problemas hidráulicos,

Neste trabalho não se pretendeu, nem talvez fosse para já pos

sível, ir tão longe, pois apenas houve a intenção de se obterem de

terminadas leis para certos aspectos do fenómeno com vista à sua

aplicação prática, a nível de ante—projecto

No decorrer do trabalho, e á medida que for oportuno, se dará

conta dos pormenores referentes à técnica da experimentação hidráu

lica aplicada em cada caso

— Conclusão

O método utilizado para a consecução do objectivo do trabalho
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foi portanto o experimental, embora se tenha, sempre que necessário

e possível, recorrido ao estudo analítico. Este estudo foi indispen

sável para se poderem programar convenientemente os ensaios e para

a interpretação e elaboração dos resultados obtidos, com vista ao a

grupamento dos diferentes parâmetros em jogo.

4 - INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL E APARELHAGEM UTILIZADAS

4.1 — Instalação experimental

O esquema da instalação experimental utilizada nos ensaios cons

ta da fig. 14 e a sua pr4via observação facilitará a compreensão do

que se segue.

Para a sua construção aproveitou-se um canal existente no Pavi

lhão de Hidráulica Fluvial e Urbana, já provido com os habituais dia

positivos de alimentação (1) e parte do de tranquilização (2). Com

vista ao estudo a efectuar construiu—se mais um murete de tijolo fu

rado, tendo-se obtido assim a distribuição de velocidades desejada.

Os restantes dispositivos para a regulação de caudais ou das cai’

gas sobre a soleira do descarregador (4), leitura de níveis de água

(5), esgoto (7) e retorno da água (8) com que se equipou a instala —

ção, são também usualmente utilizados em modelos reduzidos hidráuli

cos, considerando—se desnecessário descrevê—los.

Para facilitar a realização dos ensaios previram—se acessos (9)

à. zona da encosta e aos dispositivos de regulação de caudais e de ]ei

tura de níveis.

O descarregador de ensaio ~ é constituído por uma soleira dei

gada, tipo Bazin, assente sobre um murete de tijolo. Dividiu-se odes

carregador em três vãos, para, através da sua individualização,se in

troduzirem variações no valor da queda (H) independentes da variação
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de 1. Cada vão tem o comprimento de 30 cm e são separados e limitados

por pilares, perfazendo o conjunto o total de 100 cm, largura do canal

desde o dispositivo de tranquilização até ao descarregador.

As encostas (6) foram materializadas em placas de betão.

A fig. 15 mostra um aspecto exterior da instalação experimental.

Para a colocação das células de captação das flutuações de pres

são nas posições prêviamente determinadas,prepararam—se placas de

“perspex”, que foram ligadas à placa de betão (ver fig~ 17). A fixa

ção das células é feita com o auxílio duma segunda placa de “perspex”

que se aparafusa sob a primeira e entre as quais existem aneis de bor

racha que, por aperto, seguram as células. A desmontagem é, deste mo

do, também muito fácil.

4.2 - Aparelhagem

A principal aparelhagem utilizada foi a seguinte:

a) Hidrómetros de ponta direita e de ponta especial

Os hidrómetros de ponta direita utilizaram—se para a leitura das

cargas sobre o descarregador, tendo sido montados em poços piezométxi

cos. A vantagem destes poços consiste na amortização das variações de

grande frequência dos níveis, obtida à custa dum estrangulamento rea

lizado na base do poço. Para um melhor ajustamento da ponta ao nível

da água, equiparam—se os hidrómetros com olhos catódicos que acusam

o contacto ponta-água.

Os hidrómetros de ponta especial utilizam—se para a determina -

ção dos alcances das lâminas, em queda livre, e para a determinação

das espessuras das lâminas com vista à colocação das células, de ma

neira a que estas ficassem bem centradas na base das lâminas.
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