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Resumo 

A evolução do conhecimento relativamente ao cálculo do caudal de máxima cheia e a alteração das 

condições das bacias hidrográficas de várias barragens que se encontram atualmente em operação, 

leva a que algumas das barragens mais antigas não tenham hoje capacidade para escoar o caudal de 

dimensionamento, em condições de segurança, sem que ocorra o seu galgamento. 

A resolução deste problema pode passar pela construção de um descarregador de cheias de 

emergência, elevação da cota do coroamento, proteção do paramento de jusante, ou uma conjugação 

destas soluções. Este tipo de intervenções é em geral bastante oneroso, nomeadamente em pequenas 

barragens, onde as entidades responsáveis pela segurança possuem em geral escassos recursos 

económicos. 

Em alternativa às abordagens tradicionais, o recurso à construção de descarregadores de emergência 

usando betão compactado por cilindros (BCC), traduz-se num processo célere, e que não implica o 

esvaziamento da albufeira. Por estes motivos a técnica de BCC tem sido considerada como uma 

solução interessante, tanto do ponto de vista técnico como económico. 

Esta dissertação pretende contribuir para a divulgação e discussão das potencialidades deste método 

para o reforço da segurança, em situação de cheia, de barragens de aterro, em particular, de pequena 

dimensão, mediante apresentação das suas características, elementos para o dimensionamento 

hidráulico, exemplos de aplicação e experiência de funcionamento. 

Apresenta-se por fim um estudo preliminar da aplicação desta técnica a uma barragem de aterro em 

Portugal, com o dimensionamento da solução para este caso. 
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Abstract 

Some of the older dams currently in operation do not have the capacity to safely convey their peak 

design flow without the occurrence of overtopping. This is due to the evolution of knowledge regarding 

the estimation of maximum flood flow and the alteration of the characteristics of catchments contributing 

to several dams currently in operation. 

The solution to this problem can be either the construction of an emergency spillway, raising the top of 

the dam, the protection of the downstream face of the dam, or some combination of these solutions. 

These interventions are generally costly, particularly in the case of small dams, where the entities 

responsible for safety usually have scarse financial resources. 

As an alternative to the conventional approaches, the application of roller compacted concrete (RCC) 

overlays is an expeditious technique which does not require emptying the reservoir. For these reasons, 

the application of RCC overlays presents itself as a technically and economically interesting solution. 

The present thesis aims to contribute to the dissemination and discussion of the possibilities of this 

method for overtopping protection of embankment dams, in particular, small dams, by presenting its 

main characteristics, hydraulic design guidelines, examples of application and experience of operation. 

In addition, a preliminary study of the application of this technique is undertaken for an embankment 

dam in Portugal, including the respective design. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento geral 

A evolução do conhecimento no que diz respeito ao cálculo do caudal de máxima cheia para o 

dimensionamento de descarregadores de cheia de barragens leva a que hoje em dia se considerem 

em geral valores da cheia de projeto superiores aos utilizados aquando a construção de algumas das 

barragens que se encontram atualmente em operação. Neste contexto, diversas barragens não terão 

capacidade para escoar o caudal de projeto sem que ocorra galgamento (Matos, 2003). 

No caso de as barragens em questão serem de aterro, o galgamento leva à ocorrência de graves 

fenómenos de erosão podendo mesmo provocar a rotura da barragem, que por sua vez pode ter 

consequências puramente económicas ou mesmo resultar em perdas de vidas humanas. 

As medidas de proteção usualmente adotadas consistem em elevar a cota do coroamento da barragem 

de forma a ampliar a capacidade da albufeira, aumentar a capacidade do descarregador de cheias da 

barragem para suprir a necessidade de descarregar um maior caudal sem que a barragem seja 

galgada, proteger o paramento de jusante da barragem para que esta possa ser galgada em segurança, 

ou ainda uma combinação destas três medidas. Muitas vezes a proteção do paramento de jusante da 

barragem revela-se a opção mais vantajosa do ponto de vista económico, particularmente no caso de 

se tratarem de pequenas barragens. 

O desenvolvimento de métodos construtivos por betão compactado por cilindros (BCC) fez com que 

este se tornasse uma opção durável, estruturalmente estável e economicamente competitiva para 

aplicação à proteção do galgamento de barragens. Os principais fatores que contribuem para a 

economia desta técnica prendem-se com o facto de ser uma solução que não requer o esvaziamento 

da albufeira, a que se associa um processo construtivo muito célere, que utiliza métodos e 

equipamentos simples (McLean e Hansen, 1993). 

A economia da solução de descarregador tem um peso importante na obra uma vez que a 

implementação de um descarregador pode representar cerca de 40% do custo da barragem (Relvas e 

Pinheiro, 1998). 

A aplicação de BCC sobre o paramento de jusante de barragens de aterro deve ser feita cumprindo 

critérios e boas práticas que serão apresentados em pormenor nesta dissertação. É de salientar ainda, 

que o recurso a um descarregador sobre uma barragem de aterro, deve constituir uma situação de 

exceção, pelo que estes devem funcionar como descarregadores de emergência, ou seja, este tipo de 

solução não deverá à partida ser considerado para o descarregador principal da barragem. 
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1.2. Objetivo e organização da dissertação 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a aplicação de descarregadores de BCC como forma de 

reabilitação de barragens de aterro no que respeita à capacidade de vazão em situação de cheia, bem 

como apresentar critérios que permitam o seu dimensionamento hidráulico. 

A dissertação está organizada em sete capítulos. Para além do presente capítulo, de caráter 

introdutório, o capítulo 2 aborda o conhecimento existente sobre o funcionamento e durabilidade deste 

tipo de solução, apresentando alguns exemplos de aplicação da mesma. No capítulo 3 analisam-se 

aspetos de natureza hidráulica, nomeadamente os diferentes tipos de escoamentos que podem ocorrer 

em descarregadores em degraus, a caracterização do escoamento deslizante sobre turbilhões ao longo 

de um descarregador em degraus e na bacia de dissipação a jusante deste. 

O capítulo 4 apresenta recomendações para o dimensionamento hidráulico do descarregador. 

O capítulo 5 aborda alguns pormenores construtivos a ter em conta na implementação destas soluções. 

No capítulo 6 é apresentado um caso de estudo em que se exemplifica a possibilidade de aplicação da 

solução estudada a uma barragem de aterro em Portugal. 

Por último, no capítulo 7 é feita uma síntese geral do trabalho e apresentam-se as principais conclusões 

e considerações finais. 
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2. Exemplos de aplicação e experiência de 
funcionamento 

A técnica de BCC tem vindo a ser utilizada, particularmente nos EUA, como medida de proteção do 

paramento de jusante de barragens de aterro em situações de galgamento devido a cheias excecionais. 

Ao longo das últimas décadas, o BCC tem sido utilizado na construção de descarregadores ou para 

proteção ao galgamento de mais de 130 barragens (Abdo e Adaska, 2007). Este método de reabilitação 

tem sido adotado noutros países para além dos EUA, nomeadamente na América do Sul. Grande parte 

dos exemplos são localizados em áreas onde se verificam ciclos de congelamento/descongelamento, 

o que requer proteção das estruturas de BCC relativamente a estes fenómenos, para além da 

solicitação mais comum, correspondente à erosão provocada pelo escoamento.  

Há que salientar a experiência de funcionamento de barragens reabilitadas com BCC após a ocorrência 

de situações em que estas foram galgadas. O conhecimento do comportamento de projetos anteriores 

fornece uma referência a partir da qual pode ser avaliada a resposta expectável das camadas de BCC. 

Note-se, no entanto, que na maior parte dos casos ainda não ocorreu galgamento para caudais 

próximos do caudal de projeto. Isto deve-se ao facto de as proteções em BCC serem, regra geral, 

dimensionadas para situações excecionais, servindo como descarregadores auxiliares ou de 

emergência, operando com uma frequência que não excede o período de retorno de 100 anos. 

No quadro seguinte (Quadro 2.1) apresentam-se algumas barragens que foram protegidas para 

situações de galgamento com recurso a BCC.  

Das 33 barragens apresentadas, 10 têm altura superior a 15 m, enquadrando-se na categoria de 

grandes barragens de acordo com a definição do Comité Internacional de Grandes Barragens. 
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Quadro 2.1 – Barragens de aterro com proteção ao galgamento em BCC (adaptado de McLean e Hansen, 
1993). 

 

Apesar de a grande maioria dos projetos que recorrem à utilização de BCC se tratarem de pequenas 

barragens, existem outros casos que demonstram a viabilidade da utilização deste método para 

proteção de barragens de altura superior. É o caso do aproveitamento hidroelétrico de Xingó no Brasil 

(Hansen, 1993), no qual foram utilizadas camadas de BCC para proteger a parte superior (cerca de 

45 m) do paramento de jusante, com declive de 1,0V:1,3H. Trata-se de uma barragem de enrocamento 

com face de betão, com 140 m de altura. 

Em dois outros casos de barragens de altura mais elevada, a técnica de BCC foi considerada como 

opção para proteção contra o galgamento. É o caso da barragem de McClure no Novo México, com  

34 m de altura e carga sobre a crista em situações de galgamento excedendo 3 m, para a qual o BCC 

foi selecionado como solução de proteção embora, posteriormente, outra solução tenha sido 

construída, e da barragem A. R. Bowman em Oregon, com 75 m de altura e velocidades de 

escoamento, na restituição, próximas de 30,5 m/s (Hensley e Hennig, 1991). 

A seguir descreve-se, sinteticamente, a experiência obtida em resultado do galgamento de barragens 

de menor dimensão. 

Nº Nome Ano de construção
Altura 

máxima

Máximo caudal 

unitário 

descarregado

VBCC

Altura dos 

degraus (hd)

Ângulo do 

paramento 

de jusante 

com a 

horizontal (θ)

(m) (m3.s-1/m) (m
3
) (m) (

o
)

1 North Fork Toutle River
1980 (substituição descarregador de 

serviço)
11,6 - 13762 14,0

2 Brownwood Country Club 1984 5,8 2,3 1070 0,2 26,6

3 Spring Creek 1986 16,2 4,1 3700 0,3 23,5 e 18,4

4 Harris Park No. 1 1986 5,5 8,5 1758 -

5 Comanche Trail 1988 6,1 5,6 4970 0,3 26,6

6 Addicks 1988 14,8 0,7 18,4

7 Barker 1988 11,1 1 43350 18,4

8 Bishop Creek No. 2 1989 (novo descarregador de emergência) 12,5 2,2 3058 0,3 18,4

9 Goose Lake 1989 10,7 0,8 3211 0,5 45,0

10 Boney Falls 1989 7,6 9,3 3708 0,6 -

11 Comanche 1990 (novo descarregador de emergência) 14 9,4 2676 -

12 Kemmerer City 1990 9,4 2,2 3135 21,8

13 Thompson Park No. 3 1990 9,1 2,8 2087 0,3 14,0

14 White Cloud 1990 4,6 - 765 0,2 21,8

15 Ringtown No. 5
1991 (descarregador combinado principal e 

de emergência)
18,3 5,2 4817 0,3 20,0

16 Saltlick
1991 (dois novos descarregadores de 

emergência)
33,5 5 8487 18,4 e 11,3

17 Ashton 1991 18,3 11,3 5887 0,6 33,7

18 Lake Lenape 1991 5,2 - 2332 0,3 21,8

19 Goose Pasture 1991 19,8 8,8 3234 0,3 18,4

20 Holmes Lake Dam 1991 9,4 - 2141 14,0

21 White Meadow Lake 1991 6,1 - 765 0,3 21,8

22 Butler Reservoir 1992 13,1 12,7 6996 0,3 21,8

23 Lake Diversion 1993 (novo descarregador de emergência) 25,9 29,4 33029 0,2 20,0

24 Horsethief 1992 19,8 1,6 4778 0,3 26,6

25 Meadowlark Lake 1992 8,5 11 1950 0,3 18,4

26 Phillipsburg Dam No. 3 1992 6,1 1,3 1070 0,3 26,6

27 North Potato Diversion 1992 (novo descarregador) 10,7 31,6 3440 0,6 11,3

28 Lima 1993 16,5 5,7 11315 0,6 26,6

29 Rosebud 1993 10,1 5,1 3976 0,3 26,6

30 Umbarger 1993 12,2 20,1 21790 0,3 18,4

31 Cold Springs 1995 32 - - - -

32 Ochoco 1996 46 - - - -

33 Many Farms 2001 - - - - -
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Barragem de Ocoee Nº 2 (Tennessee, EUA) 

A primeira utilização de BCC, para proteção do paramento de jusante de barragens galgáveis, é 

atribuída à barragem de Ocoee Nº 2, nos EUA (Figuras 2.1 e 2.2). Esta barragem data de 1913, tem 

cerca de 9 m de altura e trata-se de uma barragem de grelha de madeira preenchida com enrocamento 

(Matos e Meireles, 2006).  

Inicialmente, com o intuito de reforçar estruturalmente a barragem em situações de galgamento, foi 

construída uma contra-barragem de enrocamento, que se revelou insuficiente, não tendo resistido a 

situações de galgamento em quatro situações distintas. De forma a corrigir esta situação, em 1980, 

optou-se pela execução de um descarregador sobre o corpo da contra-barragem de enrocamento, 

executado em BCC colocado por camadas. Desde então, a barragem tem resistido a galgamentos 

frequentes mantendo um funcionamento adequado, sendo a barragem propositadamente galgada mais 

de 80 dias por ano, para que aí se realizem atividades de canoagem. No ano de 1996 o rio Ocoee foi 

palco das competições Olímpicas de kayak e canoagem, tendo a barragem sido galgada 160 dias nesse 

ano. Em geral, os galgamentos ocorridos representam pequenas cargas sobre a crista, não excedendo 

0,30 m. Ocorreu, no entanto, uma situação excecional, em 16 de Fevereiro de 1990, em que a carga 

sobre a crista atingiu cerca de 3,70 m. Relativamente à proteção em BCC, verificou-se que perto do 

topo da barragem esta apresentava poucos sinais de erosão. Mais a jusante, onde a dissipação de 

energia é superior, o escoamento erodiu parcialmente as arestas menos compactadas dos degraus e, 

nalgumas áreas, alguns milímetros de espessura do BCC. No entanto, apesar da aparência rugosa e 

desnivelada, a barragem continuou a funcionar com normalidade (Matos e Meireles, 2006, Abdo e 

Adaska, 2007). 

 

Figura 2.1 – Barragem de Ocoee nº 2 (Fot.: retirada em 21/11/2016, https://www.tva.gov/Energy/Our-
Power-System/Hydroelectric/Ocoee-Reservoir-No.-2). 

https://www.tva.gov/Energy/Our-Power-System/Hydroelectric/Ocoee-Reservoir-No.-2)
https://www.tva.gov/Energy/Our-Power-System/Hydroelectric/Ocoee-Reservoir-No.-2)
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Figura 2.2 – Barragem de Ocoee nº 2 (adaptado de slide, cortesia de Kenneth D. Hansen, in Matos e 

Meireles, 2006). 

 

Barragem de Brownwood Country Club (Texas, EUA) 

A barragem de Brownwood Country Club é uma barragem de aterro com 5,8 m de altura construída 

em 1938. Em 1972 foi classificada como uma barragem de alto risco, tendo-se verificado que esta 

não tinha uma capacidade de descarga adequada. Para mitigar o risco foi executada uma proteção 

em BCC no paramento de jusante. Desde então, a barragem tem sido galgada entre uma vez por 

ano, e uma vez de dois em dois anos. Estima-se que a carga sobre a crista durante estes eventos 

seja de cerca de 0,60 m (Abdo e Adaska, 2007). 

À semelhança do que se observou para a barragem de Ocoee, verificava-se alguma erosão no limite 

dos degraus onde o BCC é menos compactado. No entanto, a uma pequena distância deste limite o 

BCC encontrava-se em boas condições. Em resultado, verifica-se que também nesta barragem, o 

descarregador em BCC permanece em boas condições de funcionamento (Abdo e Adaska, 2007).  
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Figura 2.3 – Barragem de Brownwood Country Club (Fot: Kenneth D. Hansen, cortesia de Pedro Guedes de 
Melo, in Matos e Meireles, 2006). 

Barragem de Kerrvile (Texas, EUA) 

A barragem de Kerrvile é uma pequena barragem de aterro com 6,4 m de altura e largura de 182 m, 

com uma capa protetora de betão no paramento de jusante. Em 1984 ocorreram cheias que deram 

origem a um galgamento com uma carga sobre a soleira descarregadora que atingiu 3 m, provocando 

o colapso parcial da barragem na zona do descarregador de cheias. Após este evento optou-se por 

construir uma contra-barragem de BCC a jusante da zona danificada. Após a reabilitação, esta 

barragem já sofreu situações de galgamento correspondentes aos períodos de retorno de 50 e de 100 

anos, tendo as cargas sobre a crista nestes dois eventos atingido 4,4 m e 4,9 m respetivamente. Uma 

inspeção posterior a estes acontecimentos permitiu constatar que não houve deterioração dos degraus 

em BCC (Matos e Meireles, 2006). A Figura 2.4 mostra o estado da barragem de Kerrville após a 

ocorrência de vários galgamentos (Abdo e Adaska, 2007). 
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Figura 2.4 – Barragem de Kerrville após a ocorrência de vários fenómenos de galgamento (Abdo e Adaska, 
2007). 

 

Barragem de Lower Lake Royer (Maryland, EUA) 

A barragem de Lower Lake Royer foi reabilitada, em 1995, com um descarregador de cheias com maior 

capacidade de descarga, com recurso a uma contra-barragem em BCC, e proteção contra o 

galgamento da zona do encontro com a margem esquerda, também em BCC. O descarregador de 

cheias de serviço desta barragem é constituído por estes dois elementos. A colocação de mais de 7500 

m3 de BCC foi conseguida em 16 dias (Abdo e Adaska, 2007). 

Os degraus de BCC não foram moldados tendo sido utilizado apenas equipamento manual de 

compactação para executar a extremidade dos degraus inclinados. Este método produz por vezes 

zonas de menor densidade de BCC do que a que seria obtida por utilização de rolos vibratórios. Não 

obstante, após doze anos em serviço (2007) verificou-se que foram erodidos apenas alguns milímetros 

de espessura dos degraus, principalmente na sua zona limítrofe onde o BCC está menos compactado. 

Conclui-se que o descarregador tem funcionado de acordo com o expectável, sem erosão excessiva, 

apesar de esta barragem se situar numa zona onde ocorrem congelamentos/descongelamentos 

sucessivos e de o descarregador operar com frequência significativa (Abdo e Adaska, 2007). 
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Figura 2.5 – Barragem de Lower Lake Royer após 10 anos de funcionamento (Abdo e Adaska, 2007). 

 
Barragem de Lake Tholocco (Alabama, EUA) 

A barragem de Lake Tholocco é uma barragem de aterro com 13,7 m de altura construída nos anos 30. 

Em 1979 verificou-se que o descarregador de cheias não tinha uma capacidade de descarga adequada. 

Desde a sua construção, o descarregador de emergência, em aterro, era regularmente galgado o que 

provocou graves problemas de erosão, tendo o referido descarregador cedido por duas vezes. Devido 

à falta de fundos para reposição das condições de segurança, o reservatório permaneceu vazio durante 

seis anos. 

Posteriormente foram analisadas várias soluções para reabilitação e chegou-se à conclusão que a 

solução economicamente mais vantajosa, e adequada em termos de segurança, seria a instalação de 

um descarregador auxiliar em BCC com um canal coletor no aterro adjacente ao descarregador 

principal em betão armado (Figura 2.6) (Abdo e Adaska, 2007). 
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Figura 2.6 – Vista do descarregador principal e do descarregador auxiliar da barragem de Lake Tholocco 
(Abdo e Adaska, 2007). 

O descarregador em BCC foi galgado duas vezes desde a construção, com carga máxima atingida 

sobre a crista de 0,90 m. Em Maio de 2007 verificou-se que os degraus em BCC se encontravam em 

boas condições, como se pode verificar na Figura 2.7 (Abdo e Adaska, 2007). 

 

 

Figura 2.7 – Estado dos degraus de BCC da barragem de Lake Tholocco à data de 2007 (Fot.: 
http://csengineermag.com/article/protection-for-earthen-dams/). 

 

Descarregador da Bacia de Retenção de Red Rock (Nevada, EUA) 

A bacia de retenção de Red Rock foi implementada na sequência de um Plano Geral de proteção contra 

as cheias e fenómenos de erosão no vale de Las Vegas. Esta bacia conta com um descarregador de 

entrada em BCC cujo propósito é impedir que o escoamento que aflui à bacia, carregando com ele uma 
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elevada carga de sedimentos, provoque erosão no fundo do leito do curso de água resultando em 

instabilidades na ponte a montante (Figura 2.8) (Abdo e Adaska, 2007). 

 

Figura 2.8 – Vista da bacia de Red Rock e a ponte a montante (Abdo e Adaska, 2007). 

O descarregador, com altura de 12,6 m e cujos degraus têm uma altura de 0,60 m, funciona em todos 

os eventos pluviosos sendo de destacar um evento em 2005 que arrastou uma elevada carga sólida. 

Em resultado foram depositados calhaus de cerca de 90 kg na bacia. O descarregador em degraus 

propiciou a distribuição dos calhaus pela bacia. 

As inspeções levadas a cabo em 2005 e 2006 evidenciaram que o efeito do escoamento, com 

transporte sólido, conduziu apenas a erosão superficial e polimento dos degraus, como se pode verificar 

na Figura 2.9. Os degraus apresentavam-se erodidos em cerca de 50 mm ou menos na sua superfície 

exterior. Ocorreu algum esboroamento, mas apenas em zonas onde tinha ocorrido segregação no 

betão (Abdo e Adaska, 2007). 

A Figura 2.10 mostra uma vista do descarregador da bacia de retenção de Red Rock. 
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Figura 2.9 – Carga sólida depositada nos degraus de BCC do descarregador da bacia de retenção após o 
evento de 2005 (Abdo e Adaska, 2007). 

 

 

Figura 2.10 – Vista do descarregador em degraus de BCC da bacia de Red Rock aquando da sua inspeção em 
2006 (Abdo e Adaska, 2007). 

 

Em face da experiência recolhida, correspondente a diversos casos, alguns com algumas décadas de 

funcionamento, é possível concluir que o BCC apresenta um bom comportamento a longo prazo mesmo 

após a passagem de caudais muito elevados, que dão origem a cargas hidráulicas significativas sobre 
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a estrutura, e até após a passagem de caudais que transportam uma grande carga de sedimentos, por 

vezes de grandes dimensões. 

A experiência adquirida com este tipo de projetos indica ainda que as soluções em BCC, apesar de 

serem mais utilizadas em pequenas barragens, podem ser adotadas igualmente para projetos de maior 

dimensão. 
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3. Hidráulica de descarregadores de BCC sobre 
barragens de aterro 

3.1. Considerações gerais 

Embora seja possível a aplicação de BCC sob a forma de uma laje sobre o paramento de jusante de 

barragens de aterro, usualmente é aplicado sob a forma de degraus, uma vez que esta configuração é 

de execução mais simples e, adicionalmente, resulta numa forma eficaz de dissipação de energia do 

escoamento sobre a barragem. 

O presente capítulo pretende caracterizar o escoamento em descarregadores em degraus e fornecer 

recomendações para o dimensionamento hidráulico deste tipo de descarregadores. 

3.2. Tipos de escoamento em descarregadores em degraus 

O escoamento em descarregadores em degraus classifica-se em três tipos (Matos 1999, Fael, 2000, 

Chanson, 2001, Meireles, 2004): escoamento em quedas sucessivas; escoamento misto ou de 

transição; escoamento deslizante sobre turbilhões. 

O tipo de escoamento que efetivamente ocorre num descarregador de cheias em degraus é decorrente 

do caudal e da geometria dos degraus. 

O escoamento em quedas sucessivas caracteriza-se por se dar com uma sucessão de quedas, de 

degrau para degrau. A energia é dissipada pela fragmentação do jato no ar, pelo impacto do jato no 

degrau e, em alguns casos, no ressalto hidráulico (caso de degraus contra inclinados, com travessões 

ou com uma soleira muito extensa face à sua altura). Este tipo de escoamento pode ainda ser dividido 

em três subtipos (Essery e Horner, 1978, Peyras et al., 1991, Matos, 1999), que se ilustram na 

 Figura 3.1: escoamento em quedas sucessivas com ocorrência de ressalto hidráulico na soleira do 

degrau, escoamento em quedas sucessivas com impacto total do jato na soleira do degrau, e 

escoamento em quedas sucessivas com impacto parcial do jato na soleira do degrau. 

O escoamento deslizante sobre turbilhões é composto por dois escoamentos: o escoamento principal, 

que é aquele que desliza sobre a envolvente das extremidades dos degraus (que constituem a soleira 

fictícia) e pelo escoamento secundário que ocupa as cavidades formadas pelos degraus. Neste tipo de 

escoamento a energia é, em grande parte, dissipada nos vórtices que se desenvolvem nas cavidades 

dos degraus do descarregador. O fluxo que ocorre sobre a extremidade dos degraus transmite tensão 

tangencial ao fluido que se encontra nas cavidades dos degraus, mantendo assim o escoamento 

recirculatório. Este tipo de escoamento pode ainda ser dividido em (Chanson, 1994, 2002, Matos, 1999, 

Meireles, 2004): escoamento deslizante sobre turbilhões com preenchimento parcial da soleira do 

degrau pelo escoamento secundário, escoamento deslizante sobre turbilhões com preenchimento 

praticamente integral da soleira do degrau pelo escoamento secundário, e escoamento deslizante sobre 
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turbilhões com recirculação estável do escoamento secundário. Estes subtipos do escoamento 

deslizante sobre turbilhões encontram-se ilustrados na Figura 3.2. 

 

a) Escoamento em quedas sucessivas com ocorrência de ressalto hidráulico na soleira do 

degrau 

 

b) Escoamento em quedas sucessivas com impacto total do jato na soleira do degrau  

 

c) Escoamento em quedas sucessivas com impacto parcial do jato na soleira do degrau 

Figura 3.1 – Subtipos do escoamento em quedas sucessivas (adaptado de Essery e Horner 1978 e Peyras et 
al. 1991, in Matos 1999). 
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a) Escoamento deslizante sobre turbilhões com preenchimento parcial da soleira do degrau 

pelo escoamento secundário  

 

b) Escoamento deslizante sobre turbilhões com preenchimento praticamente integral da 

soleira do degrau pelo escoamento secundário  

 

c) Escoamento deslizante sobre turbilhões com recirculação estável do escoamento 

secundário  

Figura 3.2 – Subtipos do escoamento deslizante sobre turbilhões (adaptado de Chanson 1994, in Matos 
1999). 
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Embora anteriormente o escoamento de transição já tivesse sido referido em alguns estudos, até 

meados dos anos 90 este não era geralmente tido em consideração, admitindo-se que o escoamento 

passava diretamente de um escoamento em quedas sucessivas para um escoamento deslizante sobre 

turbilhões como consequência do aumento de caudal. 

Mais recentemente vários investigadores estabeleceram critérios, baseados na análise de resultados 

experimentais, que pretendem definir as condições de fim do escoamento em quedas sucessivas e o 

início do escoamento de transição e de fim do escoamento de transição e início do escoamento 

deslizante sobre turbilhões. Contudo, a definição destas condições não é consensual entre os diversos 

autores. 

De acordo com Chanson (2001) o escoamento de transição é caracterizado por uma aparência caótica 

do escoamento, no qual são visíveis cavidades com recirculação de água a montante do ponto onde o 

jato de água embate no degrau e, a jusante deste ponto, o jato é projetado de forma dispersa, existindo 

massas de água com ar emulsionado que se destacam do escoamento principal e são projetadas acima 

deste. 

Alguns autores consideram que no escoamento de transição, no mesmo descarregador e para igual 

caudal, podem ser observados simultaneamente o escoamento em quedas sucessivas e o escoamento 

deslizante sobre turbilhões (Ohtsu e Yasuda, 1997; Matos, 1999; Fael, 2000; Yasuda et al., 2001; Boes 

e Hager, 2003a; André e Ramos, 2003; Meireles, 2004), isto é, em alguns dos degraus o escoamento 

desliza sobre a cavidade e noutros em que esta não esteja completamente preenchida por líquido o 

jato embate na superfície do degrau. 

Nos descarregadores em degraus considera-se que a rugosidade do material que o constitui é 

desprezável em face da rugosidade conferida pela forma dos degraus. Assim, o tipo de escoamento 

em descarregadores em degraus com largura constante depende somente da geometria do 

descarregador e do caudal, e pode ser determinado por uma função do tipo 

 
Φ (

ℎ𝑐

ℎ𝑑

,
ℎ𝑑

𝑙𝑑

) (3.1) 

em que 

 ℎ𝑐 - altura crítica do escoamento definida por ℎ𝑐 = √𝑞2 𝑔⁄3
; 

 ℎ𝑑 - altura do degrau; 

 𝑙𝑑 – comprimento do degrau. 

Em Matos (1999), apresentam-se as seguintes equações de regressão baseadas em resultados 

experimentais obtidos naquele estudo por Ohtsu e Yasuda (1997): 

 ℎ𝑐

ℎ𝑑

= 0,634 + 0,446 𝑒
−2,884(

ℎ𝑑
𝑙𝑑

)
 (3.2) 

 ℎ𝑐

ℎ𝑑

= 0,775 + 0,759 𝑒
−2,623(

ℎ𝑑
𝑙𝑑

)
 (3.3) 
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Estas equações são válidas para descarregadores que fazem ângulos com a horizontal entre 19º e 55º. 

A Eq. (3.2) define o final do escoamento em quedas sucessivas e o início do escoamento de transição, 

enquanto que a Eq. (3.3) define o fim do escoamento de transição e o início do escoamento deslizante 

sobre turbilhões. 

3.3. Caracterização do escoamento deslizante sobre turbilhões ao 
longo do descarregador 

3.3.1. Considerações prévias 

O escoamento deslizante sobre turbilhões ao longo de um descarregador de cheias em degraus pode 

ser constituído unicamente por água ou abranger um trecho com emulsionamento de ar, em função do 

caudal descaregado, do declive e extensão do descarregador, bem como da altura dos degraus. É 

assim importante definir as grandezas principais do escoamento com e sem ar emulsionado, por forma 

a proceder ao correto dimensionamento do descarregador em degraus. 

3.3.2. Secção de afloramento da camada limite 

As tensões tangenciais que se desenvolvem nas fronteiras sólidas, devido ao escoamento da água ao 

longo do descarregador, levam ao desenvolvimento da camada limite. Nesta camada verifica-se um 

considerável gradiente de velocidades segundo a direção perpendicular à soleira. 

Na zona exterior da camada limite a velocidade do escoamento é igual à velocidade do escoamento 

potencial, e define-se a espessura da camada limite, 𝛿, como a distância, medida na perpendicular ao 

descarregador, desde o fundo do canal até ao ponto onde a velocidade é 99% da velocidade do 

escoamento potencial. Na secção de afloramento da camada limite (SACL), considera-se que a 

espessura da camada limite iguala a altura do escoamento (Wood, 1991). A jusante do local em que a 

camada limite atinge a superfície livre do escoamento ocorre a entrada de ar, passando a existir ar 

emulsionado no escoamento. 

Meireles e Matos (2009), com base nos resultados obtidos por André e Ramos (2003) e Cabrita (2007), 

propõem as seguintes expressões para estimar a localização da SACL e a altura do escoamento nesta 

secção: 

 𝐿𝑖

𝑘
= 5,19𝐹𝑟∗

0,95 (3.4) 

 ℎ𝑖

𝑘
= 0,28𝐹𝑟∗

0,68 (3.5) 

onde 

k - rugosidade de forma (𝑘 = ℎ𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜃); 

𝐹𝑟∗ - número de Froude definido em função da rugosidade de forma (𝐹𝑟∗ = 𝑞 √𝑔 sen 𝜃 𝑘3⁄ ). 

As expressões anteriores foram obtidas num descarregador com declive de 1V:2H (𝜃 = 26,6°) e para  

1,9 ≤ 𝐹𝑟∗ ≤ 10. Hunt e Kadavy (2013) referem que a gama de 𝜃 e de 𝐹𝑟∗  é muito restrita, e que a  
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Eq. (3.4) sobrestima o valor de 𝐿𝑖 para para valores de 𝐹𝑟∗ superiores a 10, como se pode observar na 

Figura 3.3, em que se comparam os resultados experimentais obtidos por Hunt e Kadavy (2013) com 

a equação sugerida por Meireles e Matos (2009). Hunt e Kadavy (2013) e Hunt e Kadavy (2014) 

obtiveram dados experimentais para uma gama mais alargada de 𝐹𝑟∗  ( 0,6 < 𝐹𝑟∗ ≤  428 ) e de 𝜃  

(14° ≤ 𝜃 ≤ 26,6°) e apresentam as seguintes relações para a localização da secção de afloramento da 

camada limite, 𝐿𝑖  

 𝐿𝑖

𝑘
= 5,19(𝐹𝑟∗)0,89 , 0,1 < 𝐹𝑟∗ ≤  28 

(3.6) 

 𝐿𝑖

𝑘
= 7,48(𝐹𝑟∗)0,78 , 28 < 𝐹𝑟∗ <  105 

(3.7) 

Para a mesma gama de 𝐹𝑟∗ , Hunt e Kadavy (2014) sugerem a seguinte relação para a altura do 

escoamento na SACL 

 ℎ𝑖

𝑘
= 0,34(𝑠𝑒𝑛 𝜃)0,13(𝐹𝑟∗)0,62 

(3.8) 

Na Figura 3.4 apresentam-se as Eq. (3.5) e (3.8) (para 𝜃 = 26,6°), onde se pode observar que, tal como 

no caso de 𝐿𝑖 , para valores de 𝐹𝑟∗  superiores a 10 as diferenças entre os métodos são mais 

expressivas, sendo os valores obtidos utilizando a relação de Meireles e Matos (2009) superiores aos 

que se obtêm a partir da expressão proposta por Hunt e Kadavy (2014). 

 

Figura 3.3 - Localização da secção de afloramento da camada limite: comparação dos dados experimentais 
obtidos por Hunt e Kadavy (2013) com a expressão proposta por Meireles e Matos (2009) - Adaptado de 

Hunt e Kadavy (2013). 
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Figura 3.4 – Altura do escoamento na secção de afloramento da camada limite: comparação das expressões 
propostas por Hunt e Kadavy (2014) e por Meireles e Matos (2009). 

 

3.3.3. Escoamento a montante da secção de afloramento da camada limite 

3.3.3.1. Altura de água  

A montante da secção de afloramento da camada limite o escoamento não apresenta emulsionamento 

de ar e a superfície deste apresenta-se lisa perto da soleira descarregadora e ondulada mais para 

jusante, na proximidade da secção de afloramento da camada limite. Meireles e Matos (2009) 

analisaram medições de altura de água, h, para degraus com 5 cm de altura, a partir de ensaios 

experimentais de André e Ramos (2003) e Cabrita (2007). Com base nestes dados os autores 

concluíram que a altura de água normalizada (ℎ/ℎ𝑖), para 𝐿/𝐿𝑖 < 1, é praticamente independente de 

ℎ𝑐/ℎ𝑑  entre 1,27 e 2,85, embora dependa fortemente de 𝐿/𝐿𝑖 . Com base nos valores medidos 

experimentalmente de ℎ𝑖 e 𝐿𝑖, a seguinte relação foi então sugerida para 1,27 ≤ ℎ𝑐/ℎ𝑑 ≤ 2,85: 

 ℎ

ℎ𝑖

= 0,971 + 0,891𝑒−3,41(𝐿 𝐿𝑖)⁄  (3.9) 

Hunt e Kadavy (2014), com base em ensaios experimentais levados a cabo ao longo de vários anos 

em instalações em degraus com declives típicos de barragens de aterro, procuraram alargar os limites 

de aplicabilidade de relações já existentes. Hunt e Kadavy (2013) mostram que para uma gama mais 

alargada de ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ , a altura do escoamento é dependente daquela grandeza e, com base nessa 

constatação, Hunt e Kadavy (2014) apresentam a seguinte equação 
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 ℎ

ℎ𝑐

= (
𝐿

𝐿𝑖

)
−0,22

[0,34 ( 
ℎ𝑑

ℎ𝑐

 )
0,063

(cos 𝜃)0,063(sen 𝜃)−0,18] (3.10) 

válida para 0,1 ≤ 𝐿 𝐿𝑖 ≤ 1,0⁄ , 0,035 ≤ ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ ≤ 1,1 (0,9 ≤ ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ ≤ 28,6) e 10° ≤ 𝜃 ≤ 30°. 

A comparação gráfica dos dois métodos apresenta-se na Figura 3.5. Esta comparação faz-se para 

degraus de 0,30 m (altura comum em degraus de BCC), para o mesmo caudal, no caso da expressão 

de Hunt e Kadavy (2014) para as relações ℎ𝑐 ℎ𝑑 = 1⁄  e ℎ𝑐 ℎ𝑑 = 3⁄ , e para um declive típico do 

paramento de jusante de barragens de aterro, 1V:2H. Comparam-se também estas expressões com 

resultados experimentais apresentados por Meireles e Matos (2009), para vários valores de ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ . 

A análise da Figura 3.5 permite verificar que, para a gama de valores de ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄  analisada, as 

expressões propostas por Meireles e Matos (2009) e por Hunt e Kadavy (2014) conduzem a estimativas 

muito próximas da altura de água adimensionalizada ao longo do descarregador, no trecho sem 

emulsionamento de ar. 

  

Figura 3.5 – Evolução da altura de água a montante da secção de afloramento da camada limite, de acordo 
com Meireles e Matos (2009) e Hunt e Kadavy (2014). 

3.3.3.2. Energia Específica 

A partir do estudo centrado na região não arejada do escoamento, Meireles e Matos (2009) obtiveram 

valores da dissipação de energia consideravelmente menores do que os usualmente registados para 

descarregadores em degraus. Os autores propõem a seguinte expressão para o cálculo da energia 

específica 
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𝐸 = ℎ cos 𝜃 + 𝛼

𝑞2

2𝑔ℎ2
 (3.11) 

sendo 𝛼 o coeficiente de energia cinética, dado por 

 
𝛼 = 1 + 0,119 (

𝐿

𝐿𝑖

)
0,296

 (3.12) 

para 0,38 ≤  𝐿/𝐿𝑖 ≤  1,00.  

Hunt e Kadavy (2014), apresentam também a seguinte expressão para o cálculo de 𝛼, aplicável a 

montante da secção de afloramento da camada limite ( 0,1 ≤ 𝐿 𝐿𝑖⁄ ≤ 1,0 ), para 10° ≤ 𝜃 ≤ 30°  e  

0,027 ≤ ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ ≤ 1,1 (0,9 ≤ ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ ≤ 37): 

 
𝛼 = 1 + [1,025 (

ℎ𝑑

ℎ𝑐

)
−0,128 sin 𝜃

− 1] (
𝐿

𝐿𝑖

)
0,632

 (3.13) 

Meireles e Matos (2009) observaram que a energia específica normalizada, 𝐸 𝐸𝑚𝑎𝑥⁄ , é pouco 

influenciada pelo valor de ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ , sendo predominantemente influenciada por 𝐿 𝐿𝑖⁄ . Os autores sugerem 

que, para 0,38 ≤ 𝐿 𝐿𝑖 ≤ 1⁄ , a energia específica normalizada pode ser expressa por 

 𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥

= 𝑒
−[0,30(

𝐿
𝐿𝑖

)
2,5

]
 (3.14) 

onde 𝐸𝑚𝑎𝑥 representa a máxima energia específica em qualquer secção ao longo do descarregador (no 

pé do descarregador, 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐻𝑑 + 1,5ℎ𝑐, sendo 𝐻𝑑 a altura do descarregador e ℎ𝑐 a altura crítica do 

escoamento).  

3.3.4. Escoamento a jusante da secção de afloramento da camada limite 

3.3.4.1. Grandezas caracterizadoras do escoamento de emulsão ar-água 

A jusante da secção de afloramento da camada limite o escoamento é constituído por uma emulsão  

ar-água. É necessário então definir grandezas que traduzam as características mais relevantes deste 

tipo de escoamento, tais como a concentração pontual de ar (C), a altura equivalente de água (heq) e a 

a altura característica do escoamento (Y90). 

A concentração pontual de ar (C) define-se como sendo o volume de ar por unidade de volume de fluido 

ar-água. 

A altura característica do escoamento de emulsão ar-água (Y90) é a altura, medida perpendicularmente 

à soleira do descarregador1, para a qual a concentração de ar é 90%. 

                                                 
1 No caso dos descarregadores em degraus, dos quais trata esta dissertação, entende-se a soleira como sendo a envolvente 

exterior dos vértices dos degraus. 
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A altura equivalente de água representa a altura que o escoamento teria se fosse composto unicamente 

por água e é dada por 

 
ℎ𝑒𝑞 = ∫ (1 − 𝐶) 𝑑𝑦

𝑌90

0

 (3.15) 

onde y é a coordenada medida na perpendicular ao descarregador. 

A concentração média de ar é dada pela expressão 

 
𝐶 =

∫ 𝐶
𝑌90

0
𝑑𝑦

𝑌90

 (3.16) 

Das Eq. (3.15) e (3.16) vem que 

 
𝑌90 =

ℎ𝑒𝑞

(1 − 𝐶)
 (3.17) 

3.3.4.2. Concentração média de ar 

Matos et al. (2001) através da reanálise de dados de outros autores sugerem a seguinte expressão 

para o cálculo da concentração média de ar 

 
𝐶 = 0,262 +

0,158

(1 + 0,031𝑠′)−2,398
 , para 0 ≤ s’ ≤ 100 

(3.18) 

onde  

𝑠′ =
𝐿 − 𝐿𝑖

ℎ𝑖

 

Hunt et al. (2013), a partir de ensaios experimentais por si desenvolvidos, obtiveram expressões para 

a concentração média de ar em função da distância ao longo do descarregador, adimensionalizada 

pela distância à SACL, 𝐿 𝐿𝑖⁄  

 
𝐶 = 0,11 −

0,22

(𝐿
𝐿𝑖

⁄ )
+ 0,0645 + 0,216 [ 

ℎ𝑑

ℎ𝑐

 ] + 0,453(𝑠𝑒𝑛 𝜃) (3.19) 

para 1,0 ≤ L Li ≤ 2,0⁄  e 

 
𝐶 = 0,0645 + 0,216 [ 

ℎ𝑑

ℎ𝑐

 ] + 0,453(𝑠𝑒𝑛 𝜃) (3.20) 

para 𝐿 𝐿𝑖 > 2,0⁄ . 

As Eq. (3.19) e (3.20) foram obtidas para  0,035 ≤ ℎ𝑑 ℎ𝑐 ≤ 1,1⁄  (0,9 ≤ ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ ≤ 28,6) e 10° ≤ 𝜃 ≤ 30°. 

Nestas expressões, ℎ𝑑 é a altura dos degraus do descarregador, ℎ𝑐 é a altura crítica do escoamento 
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definida por ℎ𝑐 = (𝑞 √𝑔⁄ )
2 3⁄

, θ  é o ângulo que o descarregador faz com a horizontal e 𝐿𝑖  é o 

desenvolvimento segundo a soleira desde a crista do descarregador até à SACL. 

Estas relações foram posteriormente validadas por Hunt e Kadavy et al. (2014) com base em dados da 

literatura. 

Na Error! Reference source not found. apresentam-se as expressões propostas pelos autores 

anteriormente referidos, para ℎ𝑑 = 0,3, ℎ𝑑 ℎ𝑐 = 1⁄ , ℎ𝑑 ℎ𝑐 = 5⁄  e ℎ𝑑 ℎ𝑐 = 10⁄ , e 𝜃 = 26,6°. Comparam-se 

ainda estas expressões com os dados experimentais de Gaston (1995) e Boes (2000) (in Matos et al., 

2001). 

Tanto para as expressões propostas por Hunt et al. (2013), como para as de Matos et al. (2001), 

observa-se que a concentração média de ar aumenta de forma mais brusca na região inicial a jusante 

da SACL, e de forma mais gradual mais para jusante, chegando a estabilizar no trecho mais distante 

da SACL. Os resultados experimentais analisados em Matos et al. (2001) enquadram-se em geral nas 

expressões propostas por Hunt et al. (2013), embora se registe dispersão de resultados experimentais 

e diferenças assinaláveis para ℎ𝑐 ℎ𝑑~1⁄ , e para valores superiores de ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄  quando 𝐿 𝐿𝑖⁄ > 3. 

 

Figura 3.6 - Evolução da concentração média de ar a jusante da secção de afloramento da camada limite, 
de acordo com Matos et al. (2001) e Hunt et al. (2013). Comparação com resultados experimentais de 

Gaston (1995) e Boes (2000), in Matos et al. (2001). 
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3.3.4.3. Altura equivalente de água 

Matos et al.(2001) apresentam a seguinte expressão para estimar a altura equivalente de água, ℎ𝑒𝑞, a 

jusante da SACL com base em resultados experimentais obtidos por Gaston (1995) e Boes (2000): 

 ℎ𝑒𝑞

ℎ𝑖

= 0,642 + 0,105𝑒(−0,011𝑠′) , para 0 ≤ 𝑠’ ≤ 100 e 26,6° ≤ 𝜃 ≤ 30° (3.21) 

Na expressão anterior, ℎ𝑖 é estimado de acordo com a expressão proposta por Chanson (1994), que 

segundo Matos et al. (2001), deverá sobrestimar a altura equivalente de água naquela secção, assim 

como 𝐿𝑖. Por essa razão ℎ𝑒𝑞 < ℎ𝑖, quando 𝐿 = 𝐿𝑖, ou seja, quando 𝑠′ = 0. 

Por seu turno, Hunt et al. (2013) desenvolveram a seguinte expressão, para estimar a altura equivalente 

de água, em função da altura crítica do escoamento: 

 ℎ𝑒𝑞

ℎ𝑐

= 0,34 (
ℎ𝑑

ℎ𝑐

)
0,063

(cos 𝜃)0,063(sen 𝜃)−0,18 
(3.22) 

Esta expressão é aplicável a jusante da SACL, onde o escoamento é arejado ( 𝐿 𝐿𝑖⁄ ≥ 1 ), para 

 0,027 ≤ ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ ≤ 1,1 (0,9 ≤ ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ ≤ 37) e 10° ≤ 𝜃 ≤ 30°. 

Uma vez que a Eq. (3.22) foi desenvolvida no âmbito do mesmo trabalho que as Eq. (3.19) e (3.20), e 

que estas têm limites de aplicabilidade compatíveis em termos das características do descarregador 

(declive do canal e altura dos degraus), é recomendável que sejam utilizadas em conjunto para o cálculo 

da altura característica do escoamento, que a seguir se analisa. 

Na figura seguinte efetua-se a comparação da Eq. (3.21) para ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ = 1, ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ = 5 e ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ = 10, com 

dados experimentais obtidos por Gaston (1995) e Boes (2000). 
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Figura 3.7 - Evolução da altura equivalente de água adimensionalizada a jusante da secção de afloramento 
da camada limite, de acordo com Matos et al. (2001). Comparação com resultados experimentais de 

Gaston (1995) e Boes (2000), in Matos et al. (2001). 

Observa-se que a Eq. (3.21) varia pouco com ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ , ajustando-se relativamente bem aos resultados 

experimentais obtidos por Gaston (1995) e Boes (2000), apesar da dispersão destes. A Eq. (3.22), não 

sendo função de 𝐿 𝐿𝑖⁄ , conduz a valores de altura equivalente adimensionalizada, ℎ𝑒𝑞 ℎ𝑖⁄ , constantes e 

próximas de 1,0 independentemente da relação ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ . Note-se contudo que a expressão para o cálculo 

de ℎ𝑖 proposta por Hunt e Kadavy (2014) é distinta da expressão proposta por Chanson (1994), utilizada 

em Matos et al. (2001). Como se refere em Matos et al.(2001), a expressão proposta por Chanson 

(1994) deverá sobrestimar a altura de água na secção de afloramento da camada limite. 

3.3.4.4. Altura característica do escoamento 

Substituindo as Eq. (3.19), (3.20) e (3.22), desenvolvidas por Hunt et al. (2013), na Eq. (3.17) obtêm-

se as sequintes relações (para 14° ≤ 𝜃 ≤ 30°): 

 
𝑌90 =

0,34ℎ𝑑ℎ𝑐
0,937(cos 𝜃)0,063(sen 𝜃)−0,18

0,8255 +
0,22
𝐿

𝐿𝑖
⁄

− 0,216
ℎ𝑑

ℎ𝑐
+ 0,453(sen 𝜃)

 
(3.23) 

para 1,0 ≤ L Li ≤ 2,0⁄ , 
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𝑌90 =

0,34ℎ𝑑ℎ𝑐
0,937(cos 𝜃)0,063(sen 𝜃)−0,18

0,9355 − 0,216
ℎ𝑑

ℎ𝑐
+ 0,453(sen 𝜃)

 (3.24) 

para 𝐿 𝐿𝑖 > 2,0⁄ . 

Na Figura 3.8 apresentam-se os resultados que se obtêm para a altura característica do escoamento 

utilizando as Eq. (3.18) e (3.21) (Matos et al., 2001), com os que se obtêm utilizando as Eq. (3.23) e 

(3.24) que resultam de Hunt et al. (2013), sendo ℎ𝑖 estimado de acordo com Chanson (1994). Incluem-

se ainda os resultados experimentais de Gaston (1995) e Boes (2000), reanalisados por Matos et al. 

(2001). 

 

Figura 3.8 - Evolução da altura caraterística do escoamento a jusante da secção de afloramento da camada 
limite, de acordo com Matos et al. (2001) e Hunt et al. (2013). Comparação com resultados experimentais 

de Gaston (1995) e Boes (2000), in Matos et al. (2001). 

Observa-se que a altura característica obtida utilizando as equações desenvolvidas por Matos et al. 

(2001) é próxima da que se obtém utilizando as equações (3.23) e (3.24) excepto para ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ = 1,0, 

valor para o qual as Eq. (3.23) e (3.24) se afastam tanto das expressões de Matos et al. (2001) como 

dos resultados experimentais obtidos por Gaston (1995) e Boes (2000). 

3.3.4.5. Energia específica 

A adaptação da Eq. (3.12), para o trecho do escoamento de emulsão ar-água resulta em (Wood, 1991, 

Chanson, 1996, Matos, 1999) 
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Hunt et al. (2013) - hc/hd=1,0 Hunt et al. (2013) - hc/hd=5,0

Hunt et al. (2013) - hc/hd=10,0
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𝐸𝑒 = ℎ𝑒𝑞 cos 𝜃 + 𝛼𝑒

𝑞2

2𝑔ℎ𝑒𝑞
2 (3.25) 

sendo 𝐸𝑒 e 𝛼𝑒 respetivamente a energia específica e o coeficiente de energia cinética do escoamento 

de emulsão ar-água. 

Hunt e Kadavy (2014) sugerem a seguinte expressão para estimar o coeficiente de energia cinética do 

escoamento de emulsão ar-água, 𝛼𝑒 

 
𝛼𝑒 = 1,025 (

ℎ𝑑

ℎ𝑐

)
−0,128 sin 𝜃

 (3.26) 

para 𝐿 𝐿𝑖 > 1,0⁄ , 0,027 ≤ ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ ≤ 1,1 (0,9 ≤ ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ ≤ 37) e 14° ≤ 𝜃 ≤ 30°. 

A partir do cálculo de 𝛼𝑒, é possível estimar a energia específica do escoamento de emulsão ar-água, 

𝐸𝑒, utilizando a Eq. (3.22) para a determinação de ℎ𝑒𝑞 e substituindo na Eq. (3.25). 

3.3.5. Ações hidrodinâmicas nos degraus 

André (2004) conduziu um estudo sobre as ações hidrodinâmicas em descarregadores de cheias em 

degraus, tendo efetuado medições de pressão em vários pontos dos degraus, nas faces horizontal e 

vertical. Os resultados num descarregador com ângulo de 30º com a horizontal são os que se 

apresentam na Figura 3.9. 

Analisando esta figura pode observar-se que a zona do patamar situada mais a montante, onde se dá 

a separação do escoamento, está sujeita a maiores flutuações de pressão, sendo também a que fica 

sujeita às pressões mais negativas. Mais próximo da extremidade de jusante do patamar do degrau as 

pressões tendem a ser mais positivas. Na face vertical verificam-se em geral menores pressões e 

também menores flutuações de pressão. Estes resultados são compatíveis com os obtidos noutros 

estudos sobre o campo de pressões em descarregadores em degraus de declive típico no paramento 

de jusante de barragens de aterro (e.g. Frizell 1992, Yasuda e Ohtsu 2003 e André 2004). 

Os resultados dos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos permitem concluir que as solicitações 

hidrodinâmicas nos degraus, em situações correntes de projeto, não são condicionantes para a 

integridade estrutural dos degraus (Matos e Meireles, 2006). 
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Figura 3.9 – Evolução das pressões mínimas, médias e máximas medidas adimensionalizadas, em função da 
altura crítica adimensionalizada pela altura dos degraus, num descarregador com ângulo de 30º com a 

horizontal (adaptado de André, 2004). 

3.3.6. Perda de carga 

A considerável dissipação de energia é uma das grandes vantagens da utilização de descarregadores 

em degraus. Uma vez que este tipo de descarregadores conduz a uma maior perda de carga do 

escoamento em relação a descarregadores com paramento convencional, a estrutura de dissipação de 

energia a jusante será de menores dimensões, o que se traduz numa economia em termos de materiais 

e escavação (Frizell e Frizell, 2015). 

A perda de carga é dada pela expressão 

 Δ𝐸 = 𝐸𝑚á𝑥 − 𝐸 (3.27) 

 

André e Ramos (2003) levaram a cabo uma comparação entre a perda de carga que ocorre em 

descarregadores lisos e em degraus com 2,5 cm e 5 cm de altura. Os resultados obtidos mostram que, 

para o mesmo caudal unitário, a perda de carga que se obtém com um descarregador em degraus é 

muito superior à que se obtém num descarregador liso. Para os caudais estudados pelos autores, a 

perda de carga adimensionalizada pela energia específica num descarregador com paramento liso 

varia entre 7% e 28% enquanto que num descarregador com degraus de 5 cm varia entre 33% a 63%, 

e num descarregador com paramento com degraus de 2,5 cm entre 30% a 61% (Figura 3.10).  
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Figura 3.10 – Dissipação de energia em descarregadores de paramento liso e com degraus (adaptado de 
André e Ramos, 2003). 

Os resultados obtidos por André e Ramos (2003) enquadram-se em geral nas observações de  

Tozzi (1992) cujos resultados indicam que a dissipação de energia é três a quatro vezes superior em 

descarregadores em degraus quando comparada com a dissipação de energia em descarregadores 

convencionais. Com base nestes resultados pode concluir-se que a utilização de descarregadores em 

degraus pode diminuir consideravelmente as dimensões da estrutura de dissipação de energia a 

jusante, em face da que se obteria com um descarregador com paramento convencional, ou porventura 

levar a que a respetiva estrutura possa ser dispensada. 

3.4. Caracterização do escoamento na bacia de dissipação de 
energia 

A maioria dos estudos dedicados a bacias de dissipação foram realizados considerando que estas se 

localizavam a jusante de descarregadores com paramento convencional, e, de um modo geral, 

considera-se que os descarregadores em degraus podem levar a uma diminuição do comprimento da 

bacia de dissipação devido à perda de carga ao longo dos degraus. Apesar de diversos investigadores 

terem estimado a perda de carga devida à influência dos degraus, não há muito trabalho desenvolvido 

relativamente aos critérios de dimensionamento a adotar para bacias de dissipação a jusante de 

descarregadores em degraus, e a forma como estes diferem dos critérios a adotar para bacias a jusante 

de descarregadores com paramento convencional. 

Um dos tipos de bacia de dissipação mais utilizados é a bacia do tipo III do USBR (Figura 3.11). Esta 

bacia foi desenvolvida por Peterka (1978) como uma alternativa mais económica, face a bacias sem 
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acessórios, para estruturas de menores dimensões, onde o caudal descarregado e a velocidade de 

chegada é baixa a moderada (Frizell et al., 2016). 

 

Figura 3.11 – Bacia do Tipo III (adaptado de Peterka, 1978 in Pinheiro, 2013). 

Uma vez que esta bacia inclui acessórios (blocos no terço inicial do comprimento da bacia) a dissipação 

de energia faz-se de forma mais eficaz, fazendo com que o comprimento necessário para a bacia seja 

significativamente menor face a bacias sem acessórios, como é o caso da bacia do tipo I. Peterka 

(1978) documentou os critérios de dimensionamento para bacias do tipo III com base no número de 

Froude do escoamento à entrada. 

Frizell e Svoboda (2012) utilizaram um modelo construído nas instalações do USBR que permitiu a 

representação transversal da transição de um escoamento com velocidades elevadas de um 

descarregador para uma bacia de dissipação do tipo III. Como se pode observar na Figura 3.12, o 

estudo de Frizell e Svoboda (2012) (in Frizell et al., 2016) mostra que para números de Froude à entrada 

da bacia entre 4 e 9, as alturas conjugadas do ressalto para descarregadores lisos ou com degraus 

seguem a mesma tendência.  
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Figura 3.12 – Alturas do escoamento a montante e a jusante do ressalto em função do número de Froude à 
entrada de uma bacia de tipo III para descarregadores com paramento em degraus e convencional (“liso”), 

incluindo dados dos testes de verificação de Peterka (1978) (adaptado de Frizell et al., 2016). 

Da análise da Figura 3.12 observa-se que os números de Froude, a jusante de descarregadores em 

degraus, são consideravelmente inferiores aos que se obtêm a jusante de descarregadores com 

paramento convencional. Observa-se ainda que o declive do descarregador não aparenta ter um 

impacto significativo na dimensão da bacia e que os resultados em descarregadores em degraus 

seguem a mesma tendência que resultados obtidos em descarregadores com paramento convencional. 

Será apenas necessário estimar o número de Froude no final do descarregador para dimensionar uma 

bacia do tipo III, quer esta se situe a jusante de um descarregador com paramento convencional ou em 

degraus.  

É importante notar que, para o caso de se estar a dimensionar uma bacia de dissipação do tipo III a 

jusante de um descarregador com o paramento em degraus, a altura utilizada para o cálculo do número 

de Froude à entrada da bacia corresponde à altura equivalente de água (heq) do escoamento. 
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4. Recomendações para o dimensionamento 
hidráulico 

4.1. Soleira descarregadora 

Frequentemente, tanto no caso de pequenas barragens como no caso de barragens de maior 

dimensão, a soleira descarregadora à entrada de descarregadores em degraus sobre o paramento de 

jusante de barragens de aterro consiste numa soleira espessa ou, no caso de barragens de maior altura 

e descarregadores de declive mais acentuado, assume a forma mais eficiente de uma soleira do tipo 

WES (Waterways Experiment Station). 

A necessidade de fixar níveis de armazenamento mais elevados à posteriori levou a que se 

construíssem novas soleiras descarregadoras (com diretriz reta ou em labirinto), por cima da soleira 

espessa original, ou, embora que de forma muito menos frequente, comportas instaladas no topo da 

soleira espessa. No caso de se utilizar este tipo de soleiras descarregadoras é aconselhável que se 

deixe algum comprimento entre a soleira descarregadora e o início dos degraus, de forma a permitir 

que o escoamento seja melhor redirecionado (Frizell e Frizell, 2015). 

As diversas alternativas de configuração da soleira descarregadora devem ser objeto de estudo por 

parte do projetista e a decisão não deverá ser determinada apenas pelo custo da solução (Frizell e 

Frizell, 2015). 

Em descarregadores sobre barragens de BCC é prática comum a instalação de pequenos degraus na 

zona mais próxima da crista. No entanto, tal não acontece em geral para descarregadores sobre 

barragens de aterro, devido à menor mudança de ângulo do escoamento à entrada do descarregador 

e à menor altura dos degraus no trecho de declive constante. 

4.2. Altura dos degraus 

A espessura das camadas de BCC, fator condicionante para a altura dos degraus do descarregador, é 

frequentemente 0,30 m. A altura dos degraus varia tipicamente entre 0,20 m e 0,60 m. 

Os ensaios experimentais de vários investigadores levam à conclusão que a perda de carga ao longo 

de um descarregador em degraus é tanto maior quanto maior for o valor da altura dos degraus 

adimensionalizada pela altura crítica do escoamento (ℎ𝑑/ℎ𝑐). No entanto, Tozzi (1992) concluiu que, 

para valores de hd/hc superiores a 0,3, o aumento da perda de carga (E/Emáx) é muito pequeno. A 

aplicação desta relação permite obter resultados ótimos do ponto de vista da dissipação de energia em 

função da altura dos degraus, que se apresentam na tabela seguinte. Contudo estes resultados não 

têm em conta os aspetos construtivos referidos anteriormente, nomeadamente a espessura das 

camadas de BCC, podendo na realidade não serem estas as alturas utilizadas em projeto. 
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Quadro 4.1 – Altura dos degraus que maximiza a perda de carga para diferentes valores de caudal 
unitário, segundo os resultados obtidos por Tozzi (1992). 

q 

(m3/s/m) 

hc 

(m) 

(hd)ótima 

(m) 

1 0,47 0,14 

5 1,36 0,41 

10 2,16 0,65 

 

No seu estudo, Ward (2002) adotou degraus de 0,30 m e 0,60 m para um declive de 2H:1V, tendo 

chegado a resultados concordantes com Tozzi (1992). Estes resultados descrevem a altura ótima dos 

degraus, do ponto de vista da dissipação de energia, para uma variedade de caudais unitários, como 

ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ = 0,3, ou seja, não há um aumento significativo de dissipação de energia à custa do aumento da 

altura dos degraus (Frizell e Frizell, 2015). 

4.3. Altura das paredes do descarregador 

A altura das paredes do descarregador deve ter em conta a altura do escoamento com ar emulsionado, 

que ocorre após o afloramento da camada limite, a não ser que este não ocorra para o caudal de 

projeto. 

Para estimar a localização e a altura do escoamento na secção de afloramento da camada limite, 

podem ser utilizadas as Eq. (3.4) e (3.5) de Meireles e Matos (2009), apenas para pequenos 

descarregadores com declive de 1V:2H e para uma gama limitada de hd/hc (entre cerca de 1 e 3) ou as 

Eq. (3.6) ou (3.7) e (3.8) de Hunt e Kadavy (2013, 2014), para uma gama mais alargada de declives 

(10° ≤ 𝜃 ≤ 30°) e de hd/hc (entre cerca de 1 e 30). 

Usualmente a dimensão das paredes de descarregadores em degraus é obtida através de 

 ℎ𝑝 = 𝑛 𝑌90 (4.1) 

 onde 𝑌90 é a altura característica do escoamento e 𝑛 é um coeficiente de segurança. 

A altura característica do escoamento, 𝑌90, pode ser calculada a partir da Eq. (3.18); para o cálculo da 

altura equivalente de água, ℎ𝑒𝑞 , e da concentração média de ar, 𝐶 , podem ser utilizadas, 

respetivamente, as Eq. (3.19) e (3.22) (Matos et al., 2001), para descarregadores com declive próximo 

de 1V:2H, ou as Eq. (3.20) ou (3.21) e (3.23) de Hunt et al. (2013), de aplicação mais generalizada  

(10° ≤ 𝜃 ≤ 30°; 0,9 ≤ ℎ𝑐/ℎ𝑑 ≤ 28,6 ). 

No que diz respeito ao coeficiente de segurança, 𝑛, Boes e Minor (2000, 2002) e Boes e Hager (2003b) 

consideram que este, no caso de descarregadores sobre o paramento de barragens de aterro, deve 
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assumir o valor de 1,5. Recentemente, com base em resultados obtidos ao longo de vários anos em 

modelos reduzidos a grande escala, Hunt e Kadavy (2016) sugerem as seguintes expressões: 

 ℎ𝑝

𝑌90

= 1,4 para 
ℎ𝑑

ℎ𝑐

≤ 0,40 (4.2) 

 ℎ𝑝

𝑌90

= 2,0 (
ℎ𝑑

ℎ𝑐

)
0,37

 para 
ℎ𝑑

ℎ𝑐

> 0,40 
(4.3) 

Considera-se assim adequada a utilização das Eq. (4.2) e (4.3) para o cálculo da altura das paredes 

do descarregador, sendo 𝑌90 estimado de acordo com Hunt et al. (2013). 

Se para o caudal de projeto não ocorrer afloramento da camada limite no descarregador, sugere-se a 

aplicação da Eq.(4.1), substituindo 𝑌90  por ℎ𝑒𝑞 , e considerando 𝑛 = 1,5, como sugerido por Boes e 

Minor (2000, 2002) e Boes e Hager (2003b). 
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5. Critérios de dimensionamento e aspetos 
construtivos 

5.1. Considerações prévias 

Relativamente ao dimensionamento de descarregadores em BCC, existem diversas condicionantes 

hidráulicas, estruturais, geotécnicas bem como as que resultam do próprio processo construtivo. 

O presente capítulo apresenta algumas considerações relativamente à instalação de descarregadores 

em BCC sobre barragens de aterro já existentes, sistemas de drenagem, estabilidade da barragem e 

deterioração da superfície do paramento de BCC. As Figuras 5.1 a 5.6 apresentam perfis transversais 

tipo de barragens reabilitadas com recurso à aplicação de BCC no paramento de jusante, bem como 

pormenores das estruturas de controlo do escoamento ou de dissipação de energia no pé do 

descarregador. 

5.2. Estrutura de controlo do escoamento e canal descarregador 

É conveniente proteger a soleira descarregadora com uma ou duas camadas de BCC, que podem 

prolongar-se até à secção de controlo (secção crítica), até à secção de montante da soleira 

descarregadora, ou mesmo até à parte superior do paramento de montante. Estas duas últimas 

alternativas são preferíveis relativamente à primeira. 

Embora o declive do descarregador seja, regra geral, ditado pelo declive do paramento de jusante da 

barragem, em algumas situações pode ser adotado um declive distinto. Em geral o ângulo do 

descarregador está compreendido entre 14o e 30o, sendo frequente a adoção de 26,6o (1V:2H). 

Usualmente o descarregador é em degraus de pequena altura (0,20 m ou 0,30 m), embora em alguns 

casos possam ter degraus de 0,60 m. 

A construção de um descarregador em BCC subentende um processo construtivo muito específico. 

Para assegurar a operacionalidade do equipamento de espalhamento do BCC, as camadas devem ter 

uma largura mínima compreendida entre 2,40 m e 2,70 m (in Matos e Meireles, 2006). 

5.3. Sistema de drenagem 

Devido à possível existência de subpressões provenientes do escoamento através do corpo do aterro 

ou da infiltração de água através de fissuras do BCC em situação de vazão sobre o descarregador, é 

necessário instalar um sistema de drenagem/filtragem. Este sistema deverá incorporar uma camada 

de drenagem que acompanhe o desenvolvimento do descarregador, e deverá incluir um filtro, adaptado 

ao material do aterro, constituído por materiais granulares ou, alternativamente, geotêxtis de 

caraterísticas adequadas, nomeadamente para exercer as funções de filtro relativamente ao material 

de aterro.  
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5.4. Paramento de BCC 

No projeto de um descarregador em BCC sobre o paramento de jusante de barragens de aterro, há 

que considerar a sua eventual deterioração por ação de condições climatéricas ou ações 

hidrodinâmicas agressivas. No caso de barragens já estabilizadas, não são de prever assentamentos 

diferenciais, pelo que não se verifica tendência para o aparecimento de fissuras na direção 

perpendicular ao escoamento (in Matos e Meireles, 2006). 

Em qualquer dos casos, a fissuração do BCC deve ser evitada ou mitigada, uma vez que a orientação 

e dimensão das fendas pode conduzir a passagem de água para a zona do aterro sob o descarregador. 

Existem diversos tipos de acabamento passíveis de serem adotados para paramentos executados em 

BCC, em função de condicionantes de natureza estrutural ou estética. Alguns destes podem ser o 

revestimento com betão convencional, com elementos de betão pré-fabricados ou com terra coberta, 

ou não, por um tapete de relva (Figura 5.6). O aspeto irregular da superfície de BCC sem acabamento 

final pode não ser do agrado do dono de obra e do público em geral. 

Os critérios a ter em conta para a seleção do acabamento final deverão ser o custo, a aparência 

estética, a durabilidade e a facilidade de execução. O Quadro 5.1 apresenta uma análise comparativa 

resumida dos diferentes tipos de acabamentos objeto desta alínea. 

A utilização de betão convencional ou elementos de betão pré-fabricados é reservada geralmente a 

casos em que as condições climatéricas ou ações hidrodinâmicas assim o exigem. 
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Figura 5.1 – Perfil transversal tipo da barragem de Comanche, Texas (EUA), reabilitada através da aplicação de BCC para proteção do paramento de jusante (adaptado de 
McLean e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006). 
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Figura 5.2 – Perfil transversal tipo da barragem de Ashton, Idaho (EUA), reabilitada através da aplicação de BCC para proteção do paramento de jusante (adaptado de McLean 
e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006). 
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Figura 5.3 - Barragem de Lima, Montana (EUA), reabilitada mediante proteção do paramento de jusante em BCC: a) perfil transversal tipo; b) pormenor da soleira 

descarregadora; c) pormenor da bacia de dissipação de energia ( adaptado de McLean e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006). 
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Figura 5.3 – Barragem de Lima, Montana (EUA), reabilitada mediante proteção do paramento de jusante em BCC: a) perfil transversal tipo; b) pormenor da soleira 

descarregadora; c) pormenor da bacia de dissipação de energia (adaptado de McLean e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006)(cont.). 
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Figura 5.4 – Perfil transversal tipo da barragem de Windmill, Nevada (EUA), reabilitada através da aplicação de BCC para proteção do paramento de jusante (adaptado de 
McLean e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006). 
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Figura 5.5 – Perfil transversal tipo da barragem de Upper Blue Diamond, Nevada (EUA), reabilitada através da aplicação de BCC para proteção do paramento de jusante. 
Pormenores de dimensionamento e execução a considerar em projeto (adaptado de McLean e Hansen, 1993, in Matos e Meireles, 2006). 
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 Figura 5.6 – Tipos de acabamento de paramentos executados em BCC (Portland Cement Association, 2000, 
in Matos e Meireles, 2006). 

 

Quadro 5.1 – Comparação das características dos diferentes tipos de acabamentos de paramentos 
executados em BCC (Portland Cement Association, 2000, in Matos e Meireles, 2006). 

Tipo de acabamento Custo 
Aparência 

estética 
Durabilidade 

Dificuldade 

de execução 

BCC sem utilização de cofragem (A) Baixo Medíocre Normal Regular 

BCC com utilização de cofragem (B) Moderado Boa Normal Regular 

Colocação de betão convencional (D) Moderado Boa Boa Elevada 

Elementos pré-fabricados de betão (C, E e F) Moderado Muito boa Boa Elevada 

BCC com cobertura de terra (G) Baixo Muito boa Boa Regular 

(C) (D)

(E)

(F)

(G)

CAMADA DE BCC

PARAMENTO DE BCC 

COM OU SEM 

DEGRAUS

PAINEL 

PRÉ-FABRICADO 

DE BETÃO

BCC COLOCADO DIRECTAMENTE CONTRA PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO

BCC COM COBERTURA DE TERRA OU ENROCAMENTO

(B)

BCC EXECUTADO COM COFRAGEM

(A)

BCC EXECUTADO SEM COFRAGEM

ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO CONVENCIONAL BETÃO CONVENCIONAL

PARAMENTO DE BCC 

EXECUTADO SEM 
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PRÉ-FABRICADOS EM 
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EXTERIOR INCLINADA
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PARAMENTO DE BETÃO 

EM DEGRAUS OU COM 

FACE EXTERIOR 
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PAINEL 

PRÉ-FABRICADO 

DE BETÃO
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CAMADA DE BCC
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6. Caso de estudo 

6.1. Apresentação do caso de estudo 

6.1.1. Enquadramento geral 

A barragem objeto de estudo é a barragem de Capinha, que interseta a ribeira das Poldras, na freguesia 

de Capinha, Concelho do Fundão, Distrito de Castelo Branco. Trata-se de uma barragem com um corpo 

de aterro, com uma altura máxima de 18 m acima da fundação, tendo um coroamento com 7 m de 

largura e 231 m de desenvolvimento. A albufeira formada por esta barragem ocupa uma área de 9,7 

ha e comporta um volume de 0,522 hm3. A área da bacia hidrográfica contribuinte para esta albufeira 

é de 6,3 km2. A barragem de Capinha foi projetada em 1979 e concluída em 1981. 

O coroamento situa-se à cota 505,00 m, estando 2,5 m acima do Nível de Pleno Armazenamento (NPA), 

e os seus 4,6 m centrais são ocupados por uma faixa de rodagem. 

 

Figura 6.1 – Barragem de Capinha, vista de montante – albufeira e órgãos de descarga. 
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Figura 6.2 – Barragem de Capinha, vista de jusante – saída do canal do descarregador. 

 
Figura 6.3 – Barragem de Capinha – planta 

(http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/Capinha.htm retirado em 2/10/2017). 

http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/Capinha.htm
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Figura 6.4 – Barragem de Capinha – perfil 

(http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/Capinha.htm retirado em 2/10/2017). 

O talude de montante (Figura 6.4) tem uma inclinação de 3H/1V e é protegido por uma camada de 

enrocamentos a granel assente sobre duas camadas de transição, para os materiais do corpo da 

barragem, constituídas por seixo e areia. Todas as camadas têm uma espessura de 0,40 m. O talude 

de jusante tem uma inclinação de 2:1 (H:V) até à cota 409,00 m, passando a 1,4/1 (H:V) abaixo dessa 

cota, revestido com uma camada de 0,40 m de espessura de enrocamento granítico a granel assente 

diretamente sobre o corpo da barragem. 

A albufeira serve exclusivamente para abastecimento público de água, existindo, para esse fim, uma 

torre onde se situa a tomada de água, o descarregador de cheias e a descarga de fundo. Na margem 

esquerda a jusante da barragem existe a ETA que se encontra em funcionamento. 

O descarregador de cheias é de tipo poço, de soleira descarregadora circular de tipo USBR com a 

crista à cota 502,50 m, e com quatro pilares anti-vórtice, dois dos quais são alargados para albergar a 

descarga de fundo do lado de montante e a tomada de água do lado de jusante, cujo circuito é o mesmo. 

O descarregador não tem qualquer equipamento hidromecânico e consegue, em teoria, descarregar 

um máximo de 26,5 m3/s.  

Para além deste descarregador existe ainda, no mesmo circuito, uma descarga de fundo em conduta 

sob o aterro (0,60 m de diâmetro), com uma capacidade máxima para 2,3 m3/s, controlada por uma 

comporta vagão a montante e uma válvula borboleta a jusante. 

6.1.2. Diagnóstico da situação atual 

O descarregador em poço da barragem de Capinha foi dimensionado para funcionar em superfície livre 

para qualquer caudal igual ou inferior ao seu caudal de dimensionamento (Q=26,5 m3/s), definido com 

base no caudal de ponta de cheia obtido por aplicação do método de Mockus às precipitações 

calculadas pelas linhas de possibilidade udométrica estabelecidas com base nos registos do poço de 

Miuzela, para um período de retorno de 1000 anos. No entanto o estudo levado a cabo posteriormente 

pelo consórcio HIDRORUMO e AQUALOGUS (1999) mostrou que o descarregador pode estar 

subdimensionado face aos caudais obtidos por aplicação de outros métodos, com os quais se compara 

o valor de dimensionamento (Quadro 6.1). 

http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/Capinha.htm


52 

 

Quadro 6.1 – Comparação dos caudais obtidos por diferentes métodos de cálculo para uma precipitação 
com duração igual ao tempo de concentração da bacia hidrográfica de Capinha e período de retorno de 

1000 anos (adaptado de HIDRORUMO e AQUALOGUS, 1999). 

 

O cálculo do caudal de ponta cheia utilizando dados de precipitação de postos com influência na bacia 

hidrográfica da barragem, e métodos aplicáveis à bacia em questão, demonstra que este pode ser mais 

de 1,5 vezes superior ao considerado para o dimensionamento da barragem. 

Foi então estudada a hipótese de o descarregador funcionar afogado, o que se estima que aconteça 

para cargas superiores a 0,90 m. No entanto o aumento de capacidade de vazão nestas condições é 

muito reduzido, passando o escoamento a deixar de ser controlado pela soleira descarregadora e 

estabelecendo-se uma secção de controlo no interior do poço, cuja lei de vazão é semelhante à de um 

orifício. 

EDP e AQUALOGUS (2004), como parte do estudo prévio para a implementação de um descarregador 

de cheias complementar, procederam ao amortecimento da onda de cheia afluente originada por uma 

precipitação com duração tripla do tempo de concentração (distribuição por blocos alternados), para 

um período de retorno de 1000 anos, obtida com base na Linha de Possibilidade udométrica (LPU) 

estabelecida para o posto de Caria, e conclui que o máximo caudal de cheia efluente para o período 

de retorno de 1000 anos é cerca de 30 m3/s. A este caudal corresponde uma carga máxima sobre a 

crista do descarregador de cerca de 1,52 m, pelo que o escoamento sobre o descarregador é afogado, 

o que significa, por sua vez, que a sua curva de vazão se assemelha à de um orifício, situação que é 

mais desfavorável do que aquela que se considerou para o dimensionamento, com uma soleira WES, 

e podendo, além disso, provocar esforços anómalos na estrutura do descarregador em poço. 

Contribuindo para o agravamento desta situação encontram-se os pilares anti vórtice existentes na 

estrutura de entrada do descarregador, que se verificou estarem excessivamente salientes para o 

interior deste, o que constitui uma obstrução ao escoamento. 

Considerou-se então necessário prever a construção de um descarregador de cheias complementar, 

que funcionaria unicamente para eventos de cheia excecionais, que permitisse que o descarregador 

em poço funcionasse em superfície livre, descarregando o restante caudal em segurança para jusante. 

Caudal (m
3
/s)

Análise estatística das séries de caudais 

instantâneos máximos anuais
Pearson III 56

LPU de Caria
(1) 54

Curva I-D-F da Covilhã
(2) 53

PMP da Covilhã
(3) 187

LPU de Caria
(1) 53

Curva I-D-F da Covilhã
(2) 51

PMP da Covilhã
(3) 188

(1) Linhas de possibilidade udométrica obtidas com base no posto de Caria (12M/01)

(2) Curva I-D-F estabelecida para o posto da Covilhã

(3) Precipitação máxima provável para o posto da Covilhã

Fórmula Racional

Hidrograma Unitário SCS

Método de cálculo
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6.1.3. Solução de descarregador de emergência em degraus de BCC sobre a 

barragem 

Por questões de segurança da barragem, tal como referido acima, é necessário prever um 

descarregador de cheias de emergência, em conjunto com a respetiva bacia de dissipação de energia 

a jusante. 

O descarregador em degraus de BCC sobre a barragem pode revelar-se uma solução vantajosa, uma 

vez que não exige o esvaziamento da barragem, não há grandes restrições de espaço para jusante, o 

tempo de construção seria mais reduzido comparativamente a um canal tradicional em betão, e pelo 

facto de ser em degraus aumentando a dissipação de energia do escoamento, permitindo, por isso, a 

execução de uma bacia de dissipação de menores dimensões. 

A construção deste descarregador, com a solução proposta sobre a barragem requer um rebaixamento 

da estrada existente sobre o coroamento. Por esse motivo, a estrada terá de ser interditada quando o 

descarregador de emergência estiver em funcionamento. Como alternativa pode ser considerada a 

construção de um passadiço. No âmbito deste pré-dimensionamento esta hipótese não é considerada 

uma vez que a estrada termina no encontro da barragem com a margem esquerda, não sendo previsível 

que o corte da estrada seja prejudicial à vida normal da população residente. 

Deve salientar-se que este descarregador funcionará apenas em situações de cheia excecional 

(período de retorno de 1000 anos) e a sua construção não deve afetar negativamente a barragem do 

ponto de vista estrutural. Devem, portanto, tomar-se precauções para que a construção do 

descarregador não produza efeitos indesejáveis na drenagem do aterro do corpo da barragem, que 

possam levar a erosão interna ou externa, e possível colapso da barragem, em caso de situação 

extrema, nomeadamente dando especial atenção à camada drenante sob o descarregador. 

Seguidamente procede-se ao pré-dimensionamento deste descarregador de emergência. 

6.2. Pré-dimensionamento do descarregador de cheias de 
emergência 

6.2.1. Estudo hidrológico 

Para a estimativa de caudais recorre-se ao método racional, pelo qual o caudal resulta de 

 
𝑄𝑝 =

𝐶𝑟 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴

3,6
 (6.1) 

onde 

Qp – caudal de ponta de cheia (m3/s); 

Cr – coeficiente de escoamento do método racional (-); 

i – intensidade de precipitação (mm/h); 

A – área da bacia (km2). 
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Para o cálculo da intensidade de precipitação utilizam-se curvas Intensidade-Duração-Frequência  

(I-D-F). De um modo geral estas curvas são dadas por uma expressão do tipo 𝐼 = 𝑎 ∙ 𝑡𝑏, onde 𝐼 é a 

intensidade precipitação em (mm/h), 𝑡  é a duração de precipitação (min) e 𝑎  e 𝑏  os parâmetros 

específicos das curvas que dependem da região do país em que se localiza a bacia. 

A duração de precipitação a utilizar deve ser igual ou múltipla do tempo de concentração da bacia. Das 

diversas fórmulas existentes para o cálculo do tempo de concentração de uma bacia hidrográfica, 

selecionaram-se as de Giandotti (1953) e de Temez (1978): 

Giandotti (1953): 𝑡𝑐 =
4√𝐴𝑏 + 1.5𝐿𝑏

0,80√ℎ𝑚

 (6.2) 

onde  

tc – tempo de concentração (h); 

Ab – área da bacia hidrográfica (km2); 

Lb – comprimento do curso de água principal da bacia hidrográfica(km); 

hm – altura média da bacia hidrográfica (m). 

Temez (1978): 𝑡𝑐 = 0,3 (
𝐿𝑏

𝑖𝑚
0.25

)
0.76

 (6.3) 

onde  

tc – tempo de concentração (h); 

Lb – comprimento do curso de água principal da bacia hidrográfica (km); 

im – inclinação média do curso de água principal (m/m). 

Os dados da bacia hidrográfica foram obtidos em HIDRORUMO e AQUALOGUS (1999), e são os que 

se resumem no quadro seguinte. 

Quadro 6.2 – Resumo das características da bacia hidrográfica de Capinha (adaptado de HIDRORUMO e 
AQUALOGUS, 1999). 

 

Os resultados do tempo de concentração obtido através da aplicação das Eq. (6.2) e (6.3) são os que 

se apresentam no quadro seguinte. 

Característica Valor

Área da bacia, A (km
2
) 6,3

Altura média da bacia, hm (m) 99

Comprimento da linha de água, L (km) 2,9

Inclinação média da linha de água, im (m/m) 0,069
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Quadro 6.3 – Tempo de concentração, tc, por aplicação das expressões de Giandotti (1953) e Temez 
(1978). 

 

Assume-se o valor do tempo de concentração como sendo 1.5 h, uma vez que constitui a média entre 

os dois métodos utilizados. 

Por forma a obter a intensidade de precipitação na bacia, aplica-se o valor do tempo de concentração 

obtido às curvas I-D-F estabelecidas por (Brandão et al., 2001) para o posto da Covilhã (12L/03), para 

precipitações com duração entre 30 minutos e 6 horas, para o período de retorno de 1000 anos.  

A intensidade de precipitação vem então dada por: 

 𝑖 = 480,84 ∙ 𝑡𝑐
−0.577 (6.4) 

Aplicando a Eq. (6.4) com durações iguais e múltiplas do tempo de concentração, obtêm-se os 

resultados que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 6.4 – Intensidade de precipitação obtida por aplicação das curvas I-D-F para o posto da Covilhã 
(12L/03), T= 1000 anos (Brandão et al., 2001). 

 

Para o período de retorno que se adota para o dimensionamento do descarregador de emergência 

(T=1000 anos) é razoável assumir um valor de 0,8 para o coeficiente de escoamento do método 

racional, Cr. Isto é, mesmo sendo a bacia predominantemente de terreno natural, mais propício a 

infiltração, para uma chuvada tão excecional como a de período de retorno de 1000 anos o solo já se 

encontrará predominantemente saturado. 

Substituindo o valor de Cr na Eq. (6.1) e utilizando o resultado da intensidade de precipitação para uma 

chuvada com duração igual ao tempo de concentração da bacia o caudal de ponta de cheia afluente à 

barragem de Capinha, para o período de retorno de 1000 anos é dado por: 

 𝑄𝑝 =
0,8 ∙ 35,8 ∙ 6,3

3,6
= 50,2 𝑚3/𝑠 (6.5) 

Procedeu-se ainda à modelação da bacia com recurso ao programa Storm Water Management Model 

(SWMM), desenvolvido pela US Environmental Protection Agency (EPA), o que permite calcular o 

caudal afluente à barragem e o amortecimento da onda de cheia. Os princípios do modelo SWMM 

aplicáveis neste caso são: propagação do escoamento superficial efetuada pelo método do hidrograma 

unitário; perdas hidrológicas, incluindo retenção superficial e infiltração, modeladas pelas fórmulas de 

Expressão Tempo de concentração, tc (h)

Giandotti - Eq. (6.2) 1,8

Temez - Eq. (6.3) 1,1

Média de tc 1,5

Duração da 

Precipitação
I (mm/h)

tc (90 min) 35,8

2tc (180 min) 24,0

3tc (270 min) 19,0
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Horton e Green-Ampt e pelo “Número do escoamento” do Soil Conservation Service (SCS); e 

propagação do escoamento superficial descrita pelo modelo cinemático. 

Para definir a precipitação de projeto, adotou-se o hietograma de blocos alternados do SCS, com 

duração tripla do tempo de concentração da bacia, sendo a intensidade dos blocos determinada pelas 

curvas I-D-F estimadas para o posto da Covilhã (12L/03), para um período de retorno de 1000 anos.  

Após introdução das características da bacia hidrográfica e de precipitação no programa SWMM, bem 

como as características dos órgãos de segurança da barragem, nomeadamente a descarga de fundo 

e o descarregador de cheias, obtiveram-se os resultados que se apresentam na figura seguinte. 

 

Figura 6.5 – Caudal afluente e efluente da barragem de Capinha, para um período de retorno de 
 1000 anos – resultados da modelação em SWMM. 

EDP e AQUALOGUS (2004) estimaram a lei de vazão do descarregador de cheias em poço atualmente 

em funcionamento, tendo em conta que a soleira descarregadora do descarregador é do tipo WES e 

que para uma carga superior a 0,9 m, o descarregador segue a lei de vazão de um orifício. Esta curva 

é apresentada na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 – Lei de vazão do descarregador em poço. 

Pela observação da Figura 6.6, conclui-se que ao caudal máximo efluente à barragem de Capinha 

corresponde uma carga sobre a crista do descarregador de cerca de 1,18 m, o que significa que este 

funciona afogado. 

6.2.2. Critérios de dimensionamento do descarregador de cheias de 

emergência 

O descarregador de emergência será dimensionado para responder à solicitação da cheia de projeto 

(T = 1000 anos), de forma a que o escoamento no descarregador em poço se dê em superfície livre, 

ou seja o Nível de Máxima Cheia (NMC) não poderá exceder a cota 503,40 m (nível para o qual o poço 

começa a funcionar afogado). 

Será ainda verificado o funcionamento do descarregador de emergência para um período de retorno 

de 1000 anos no caso em que o descarregador em poço se encontra obstruído, sendo o critério que a 

barragem não seja galgada pelo caudal afluente. 

A cota do coroamento de uma barragem é dada por (EDP e AQUALOGUS, 2004): 

 𝐶𝐶 = 𝑚á𝑥(𝑁𝑃𝐴 + 𝐻𝑉=160 + 1,00; 𝑁𝑀𝐶 + 1,50𝐻𝑉=80) (6.6) 

onde 

NPA - Nível de Pleno Armazenamento; 

𝑁MC – Nível de Máxima Cheia; 

𝐻𝑉=80 / 𝐻𝑉=160 – Altura da onda de cálculo para uma velocidade do vento de 80 km/h e 160 km/h, 

respetivamente. 
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Nos Estudos de 1ª Fase (HIDRORUMO e AQUALOGUS, 1999) foram obtidos os valores de 

𝐻𝑉=160 = 1.00 e 𝐻𝑉=80 = 0.55. Uma vez que não se prevê uma alteração à cota do coroamento da 

barragem tem-se 𝐶𝐶 = 505.00. Assim os valores máximos admissíveis são dados por: 

 𝑁𝑃𝐴 + 1,00 + 1,00 = 505,00 → 𝑁𝑃𝐴 = 503,00  

 𝑁𝑀𝐶 + 1,50 ∙ 0,55 = 505,00 → 𝑁𝑀𝐶 = 504,18  

Uma vez que não vai haver alteração do NPA, e este é atualmente inferior ao calculado, o nível mais 

condicionante é o NMC. O NMC máximo admissível para o dimensionamento do descarregador de 

emergência será 504,18, correspondente a uma folga de 0,82m. No entanto, como referido 

anteriormente, para que o poço não funcione afogado terá de se considerar o NMC máximo 503,4, a 

que corresponde uma folga de 1,6 m. 

6.2.3. Soleira descarregadora 

A solução de soleira espessa a montante do descarregador em degraus de BCC é uma solução muito 

utilizada. Esta solução, face a outras como por exemplo a utilização de uma soleira em labirinto ou uma 

soleira WES, tem a vantagem de ser mais económica, uma vez que não é necessária a construção de 

uma estrutura em betão armado. 

A curva de vazão de uma soleira espessa é dada por 

 𝑄 = 0,385 𝑏𝑑  √2𝑔 ℎ3 2⁄  (6.7) 

Apresenta-se na Figura 6.7 a curva de vazão de dimensionamento a considerar para a soleira espessa. 

Assumiu-se uma largura do descarregador, 𝑏𝑑, de 25 m. 

 

Figura 6.7 – Leis de vazão individuais e conjunta dos órgãos de descarga – descarregador em poço e soleira 
espessa. 
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6.2.4. Amortecimento da onda de cheia de projeto 

Aplicando a curva de vazão combinada da Figura 6.7 ao sistema modelado em SWMM, obtêm-se as 

ondas de cheia afluente e efluente que se apresentam na Figura 6.8. 

 

Figura 6.8 – Caudal afluente e efluente da barragem de Capinha, para um período de retorno de 
 1000 anos, com descarregador de cheias de emergência com soleira espessa – resultados da modelação em 

SWMM. 

Para o caudal efluente indicado, o caudal descarregado pelo descarregador de emergência é cerca de 

15,9 m3/s. O restante caudal de cerca de 24,3 m3/s é escoado pelo descarregador em poço, ao qual 

corresponde uma carga sobre a soleira de cerca de 0,77 m, o que garante que o poço não funciona 

afogado. 

6.2.5. Estrutura em degraus de BCC 

Para a determinação da altura dos degraus, e de acordo com o que foi exposto no ponto 4.3. do 

presente documento, há que calcular a altura crítica para o caudal de projeto. 

Admitindo-se uma largura do descarregador constante e igual a 25 m, o caudal unitário, 𝑞, vem 

𝑞 =
15,9

25
= 0,636 𝑚2 𝑠⁄  

e a altura crítica 

ℎ𝑐 = (𝑞 √𝑔⁄ )
2

3⁄
= (0,636 √9,8⁄ )

2
3⁄

= 0,35 𝑚. 
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Tal como referido no sub-capítulo 4.3. do presente documento, a relação mínima entre altura crítica do 

escoamento e altura dos degraus que permite maximizar a dissipação de energia é dada por 

ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ = 0,3. A partir deste valor o aumento da dissipação de energia é pequeno. Partindo desta relação, 

a altura mínima dos degraus é dada por 

ℎ𝑑

ℎ𝑐
≥ 0,3 → ℎ𝑑 ≥ 0,10 𝑚. 

Atendendo a que, para degraus de BCC, a altura dos degraus é condicionada pela espessura das 

camadas de BCC a aplicar, optou-se por degraus de 0,30 m de altura, que respeitam a condição 

ℎ𝑑 ℎ𝑐⁄ > 0,3. 

6.2.6. Regime de escoamento no descarregador 

A partir das Eq. (3.2) e (3.3) é possível determinar o tipo do escoamento no descarregador. Assumindo 

que se mantém o declive do paramento de jusante 1:2 (V:H), tem-se ℎ𝑑 = 0,30 𝑚  e 

 𝑙𝑑 = 0,60 𝑚. 

Utilizando a Eq. (3.3) vem que 

0,775 + 0,759 𝑒
−2,623(

0,30

0,60
)

= 0,98. 

Uma vez que a altura crítica sobre a altura dos degraus é superior a 0,98 (ℎ𝑐 ℎ𝑑⁄ = 1,15) o escoamento 

para o caudal de dimensionamento da soleira é do tipo deslizante sobre turbilhões. 

6.3. Soluções propostas 

Para a implementação do descarregador de emergência serão consideradas duas hipóteses: 

• Solução 1 - construção da soleira descarregadora e do descarregador em degraus de BCC 

numa secção da barragem, contido por muros ala; 

• Solução 2 - construção da soleira descarregadora numa secção da barragem e revestimento 

de todo o paramento de jusante com degraus de BCC. 

Os sub-capítulos seguintes descrevem em maior pormenor as soluções anteriormente referidas. 

6.3.1. Solução 1 

Nesta solução considera-se a construção do descarregador apenas numa secção da barragem. 

A zona onde será instalado o BCC terá de ser preparada retirando o atual revestimento de 

enrocamento, removendo a camada de terra vegetal, caso exista, e instalando uma camada de 

drenagem e filtragem contínua sob toda a zona a ser coberta com BCC. O filtro a colocar deve ser 

adequado à granulometria do material do corpo da barragem. 

As Figuras 6.9 e 6.10 ilustram o aspeto final da barragem após a colocação das camadas de BCC. 
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Figura 6.9 – Barragem de Capinha – Perfil-tipo após a instalação de descarregador em degraus de BCC no paramento de jusante (Solução 1). 

 

Figura 6.10 – Barragem de Capinha – Localização em planta do descarregador de emergência em degraus de BCC (Solução 1). 
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6.3.1.1. Paredes laterais do descarregador 

Nesta solução há que prever a colocação de paredes laterais para impedir que o escoamento atinja a 

zona do paramento de jusante não protegida com BCC, provocando erosão do revestimento ou mesmo 

do material do corpo da barragem. 

Para dimensionar a altura das paredes laterais recorre-se ao método referido no subcapítulo 4.3 do 

presente documento. Neste caso utilizam-se as Eq. (3.6), (3.8), (3.21) e (3.23) para o cálculo de, 

respetivamente, 𝐿𝑖, ℎ𝑖, 𝐶 e ℎ𝑒𝑞. Para o cálculo da altura das paredes, ℎ𝑝, utiliza-se a Eq. (4.3). A altura 

característica do escoamento, 𝑌90, é estimada utilizando a Eq. (3.18). 

Os resultados do pré-dimensionamento são os que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 6.5 – Resultados do pré-dimensionamento das paredes laterais do descarregador. 

𝒉𝒅 0,30 m 

𝒉𝒄 0,35 m 

𝒉𝒄/𝒉𝒅 1,15 - 

𝑭𝒓∗ 2,19 - 

𝑳𝒊 2,79 m 

𝒉𝒊 0,13 m 

𝒉𝒆𝒒 0,13 m 

𝑪 0,45 - 

𝒀𝟗𝟎 0,25 m 

𝒉𝒑 0,47 m 

 

Por questões de simplificação do processo construtivo e redução de custos pode optar-se pela 

construção de paredes de blocos de betão colocados sobre os degraus e solidarizados com estes, com 

uma altura de 0,50 m. 

6.3.1.2. Bacia de dissipação de energia 

A bacia terá a largura do canal e para o cálculo das suas dimensões há que calcular o número de 

Froude à entrada da bacia, dado por 

 𝐹𝑟1 =
𝑣1

√𝑔ℎ1

 (6.8) 

onde ℎ1 é igual a ℎ𝑒𝑞 calculado à entrada da bacia, e 𝑣1 é a velocidade média do escoamento na secção 

de entrada da bacia dada por 

 𝑣1 =
𝑞

ℎ𝑒𝑞

 (6.9) 
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Uma vez que ℎ𝑒𝑞 já foi calculado para o dimensionamento das paredes do descarregador, utiliza-se 

esse valor para o cálculo de 𝑣1 e 𝐹𝑟1. Da aplicação das expressões (6.8) e (6.9) vem que 𝒗𝟏 = 𝟒, 𝟖 𝒎 𝒔⁄  

e 𝑭𝒓𝟏 = 𝟒, 𝟐. 

Para este número de Froude, e de acordo com as regras definidas pelo Bureau of Reclamation 

(BUREC), que se apresentam no quadro seguinte, a bacia mais adequada neste caso é a de tipo IV. 

Quadro 6.6 – Parâmetros de dimensionamento para as bacias de dissipação de energia do BUREC. 

 

A bacia de tipo IV tem as características geométricas que se apresentam na figura seguinte. Esta bacia 

é semelhante à de tipo III mas adaptada a escoamentos com menor velocidade, e diferindo na soleira 

terminal, que neste caso é dentada. 

 

Figura 6.11 – Bacia Tipo IV do BUREC (adaptado de Peterka, 1978, in Pinheiro, 2013). 

Para o cálculo das características geométricas da bacia há que determinar a altura conjugada do 

ressalto, ℎ2, dada pela expressão das alturas conjugadas do ressalto e que se calcula de seguida: 

ℎ2 =
ℎ1

2
(√1 + 8𝐹𝑟1

2 − 1) =
0,13

2
(√1 + 8 ∙ 4,22 − 1) = 0,72 𝑚. 

O comprimento da bacia, bem como os espaçamentos entre filas de blocos podem ser calculados 

através da consulta do ábaco da Figura 6.12. Tem-se então 𝐿𝑏 = 2,24 𝑚, 𝐿𝑏′ = 1,88 𝑚, 𝐿𝑏′′ = 0,72 𝑚. 

Tipo 
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Figura 6.12 – Determinação do comprimento da Bacia de Tipo IV do BUREC (adaptado de Peterka, 1978, in 
Pinheiro, 2013). 

O resultado do dimensionamento geométrico da bacia apresenta-se em corte e planta, respetivamente, 

nas Figuras 6.13 e 6.14. 

 

Figura 6.13 – Resultado do dimensionamento da bacia de dissipação (corte). 
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Figura 6.14 – Resultado do dimensionamento da bacia de dissipação (planta). 

Dadas as dimensões da bacia, e a sua considerável extensão no sentido perpendicular ao escoamento, 

pode optar-se por executar uma bacia de tipo I, que pode ser efetuada em BCC, contribuindo para a 

economia e simplicidade de execução da solução. 

A bacia de tipo I tem apenas uma soleira terminal, que depende do nível do escoamento no curso de 

água a jusante. Não havendo informação sobre este nível, assume-se uma altura da soleira final de 

0,70 m, que será suficiente para conter o ressalto. O comprimento da bacia de tipo I pode ser obtido 

por consulta da Figura 6.12, de onde se retira que 𝐿𝑏 = 4,18 𝑚.  

No presente dimensionamento preliminar considerou-se que a bacia de dissipação seria do tipo I, com 

as características descritas anteriormente, tanto para a Solução 1, como para a Solução 2, como se 

pode ver nas Figuras 6.9, 6.10, 6.15 e 6.16. 

6.3.2. Solução 2 

A diferença entre esta solução e a anteriormente apresentada reside no facto de neste caso o 

paramento de jusante ser totalmente coberto com degraus em BCC. 

Tal como na solução 1, toda a área sob os degraus de BCC deve ser devidamente preparada retirando 

o atual revestimento e a terra vegetal, caso exista, e colocando uma camada de drenagem e filtragem 

para que não ocorram problemas de erosão interna. Para além desta camada, deve ser prevista a 

drenagem do pé do talude de jusante, por exemplo, ligando-o ao canal proveniente do descarregador 

em poço. Nesta ligação deve prever-se uma válvula de maré para evitar o retorno de caudal em situação 

de descarga. 

Neste caso não é necessário prever paredes laterais para o descarregador uma vez que todo o 

paramento de montante da barragem se encontra protegido com camadas de BCC.  

Relativamente à bacia de dissipação de energia, tal como na solução anterior, pode considerar-se a 

construção de uma bacia de tipo I em BCC. 

As figuras 6.15 e 6.16 ilustram o aspeto final da barragem após a implementação desta solução. 
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Figura 6.15 – Barragem de Capinha – Perfil-tipo após a instalação de descarregador em degraus de BCC no paramento de jusante (Solução 2). 

 
Figura 6.16 – Barragem de Capinha – Localização em planta do descarregador de emergência em degraus de BCC (Solução 2). 
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6.4. Estimativa de custos 

6.4.1. Solução 1 

A solução 1 implica a demolição parcial do coroamento da barragem, a remoção do revestimento do 

paramento de jusante na zona, a colocação de uma camada contínua de drenagem/filtragem, a 

construção do descarregador em BCC, a construção das paredes do descarregador e da bacia de 

dissipação de energia, do tipo I, em BCC. 

O Quadro 6.7 apresenta a estimativa de custos2 para a Solução 1. 

Quadro 6.7 – Estimativa de custos para a solução 1. 

 

6.4.2. Solução 2 

A solução 2 implica um maior volume de BCC, o que faz com que seja mais onerosa. 

Os custos apresentados no Quadro 6.8 não contemplam a ligação do sistema de drenagem do pé de 

talude ao canal do descarregador. 

Quadro 6.8 – Estimativa de custos para a solução 2. 

 

Esta solução é bastante mais onerosa do que a Solução 1, resultando num custo mais de quatro vezes 

superior ao apresentado no Quadro 6.7. Esta diferença é justificada pelo maior volume de BCC que 

neste caso cobre todo o paramento de jusante da barragem. 

                                                 
2 Todos os custos unitários foram estimados com recurso ao site http://www.geradordeprecos.info, 
excetuando o custo do BCC estimado com recurso a materiais de apoio da Schnabel Engineering 
gentilmente cedidos por Jorge Matos. 

Item Parcial un.
Preço 

Unitário
Custo

Demolição parcial do coroamento da barragem 689,25 m3 50,00  €   34 463,00  €   

Decapagem do paramento de jusante 700,00 m2 10,00  €   7 000,00  €     

Camada de drenagem/filtragem 560,00 m3 20,00  €   11 200,00  €   

Construção de descarregador em BCC 1794,05 m3 135,00  € 242 198,00  € 

Paredes do descarregador (betão armado) 16,80 m3 300,00  € 5 040,00  €     

Bacia de dissipação em BCC 230,72 m3 135,00  € 31 148,00  €   

Total 331 049,00  € 

Item Parcial un.
Preço 

Unitário
Total

Demolição parcial do coroamento da barragem 689,25 m3 50,00  €   34 463,00  €      

Decapagem do paramento de jusante 4242,77 m
2 10,00  €   42 428,00  €      

Camada de drenagem/filtragem 3394,22 m3 20,00  €   67 885,00  €      

Construção de descarregador e proteção do 

paramento de jusante em BCC
10273,00 m3 135,00  € 1 386 855,00  € 

Bacia de dissipação em BCC 258,41 m3 135,00  € 34 886,00  €      

Total 1 566 517,00  € 

http://www.geradordeprecos.info/
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7. Conclusões 

A aplicação de BCC para a construção de descarregadores de emergência, ou proteção do paramento 

de jusante, para além de ser uma solução económica, quando comparada com descarregadores 

tradicionais, poderá também ser encarada como solução de descarregador de cheias em barragens de 

pequena dimensão ou em barragens com risco baixo, nomeadamente em países de menores recursos 

financeiros ou em vias de desenvolvimento, atendendo ao custo elevado do descarregador em relação 

ao custo total da barragem. 

Apesar de não ser uma solução muito difundida em Portugal, é uma técnica com muita aplicação nos 

EUA de onde já é possível retirar algumas conclusões relativamente ao comportamento do BCC em 

situação de cheia e de galgamento de barragens, e do desgaste que estas estruturas evidenciam na 

sequência destes eventos. 

De uma maneira geral, após eventos extremos de galgamento verifica-se que o BCC pode apresentar 

alguma erosão em zonas menos compactadas, não comprometendo, no entanto, a estrutura do 

descarregador. 

O BCC é aplicado por camadas, o que faz com que a sua configuração final seja usualmente em 

degraus uma vez que esta é a execução mais simples. Esta configuração promove uma maior 

dissipação de energia face à que seria obtida num descarregador com paramento convencional, 

refletindo-se em menores velocidades no pé do descarregador e, consequentemente, na necessidade 

de uma estrutura de dissipação de energia a jusante de menores dimensões. A altura dos degraus de 

BCC varia normalmente entre 0,20 e 0,60 m. 

Com base em estudos desenvolvidos por vários autores, apresentaram-se equações que permitem 

caracterizar o escoamento deslizante sobre turbilhões ao longo de descarregadores em degraus, e 

foram incluídas recomendações para o dimensionamento hidráulico. 

No dimensionamento de um descarregador sobre a barragem, a altura das paredes deste deve ter em 

conta que o escoamento poderá ter ar emulsionado, o que provoca o empolamento da veia líquida. A 

altura das paredes deverá então ser definida em função da altura característica do escoamento com ar 

emulsionado, afetada por um coeficiente de segurança. Se o escoamento não tiver ar emulsionado, a 

altura das paredes deve ser estimada a partir da altura equivalente de água, afetada por um coeficiente 

de segurança, por forma a ter em conta a ondulação da superfície livre. 

Um dos aspetos mais importantes da aplicação de BCC sobre barragens de aterro é a preparação do 

paramento da barragem com uma camada de drenagem/filtragem. Esta evitará erosão interna e externa 

provocada pela infiltração de água através de possíveis fissuras no BCC ou pelo arraste de finos através 

do corpo da barragem. 
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Realizou-se um caso de estudo para analisar a aplicação deste método na barragem de Capinha, 

localizada no Distrito de Castelo Branco, de forma a ilustrar as possibilidades da aplicação desta técnica 

num contexto nacional. 

A barragem de Capinha tem um descarregador em poço que funciona afogado para o caudal de período 

de retorno de 1000 anos, o que faz com que não tenha capacidade para descarregar o caudal afluente 

em condições de segurança desejáveis. Neste caso de estudo previu-se a reabilitação da barragem, 

por meio da implantação de um descarregador de emergência que garantisse o funcionamento do poço 

com uma carga próxima da carga de dimensionamento. 

No âmbito da dissertação foram propostas duas soluções com recurso a BCC: uma em que o 

descarregador em BCC é localizado numa extensão de 25 m, e outra em que a soleira descarregadora 

é localizada numa extensão de 25 m e as camadas de BCC são colocadas em todo o paramento de 

jusante. 

Esta última solução é mais onerosa, uma vez que implica maiores quantidades de BCC e uma maior 

área de camada de drenagem/filtragem. A drenagem do pé de talude de jusante constitui também uma 

dificuldade técnica acrescida no caso em de se cobrir todo o paramento, para além de um aumento de 

custo, uma vez que teria de se instalar um canal para drenagem do pé de talude com válvula de maré, 

para encaminhar o escoamento para o canal do descarregador existente. Por outro lado, a cobertura 

da totalidade do paramento de jusante, para além de permitir proteger todo o paramento, permitiria 

ainda que o escoamento fosse mais distribuído na direção perpendicular ao escoamento, o que 

resultaria numa maior dissipação de energia, reduzindo o risco de erosão a jusante. 

A utilização de BCC permite reduzir os custos face à construção de um descarregador em betão 

armado, uma vez que o preço deste último, em média, por metro cúbico, é superior ao dobro do preço 

do BCC por unidade de volume. Estes custos não têm em conta outros fatores como o custo de 

estaleiro, que pode também ser reduzido com a utilização de BCC, uma vez que não tem o tempo de 

presa do betão armado. 

Também em termos técnicos, a execução de BCC é mais simples, exigindo meios mecânicos, mas 

dispensando trabalhos de cofragens ou dobragem e montagem de armaduras. 

Em Portugal existem inúmeros casos em que esta técnica apresentaria vantagens face às soluções 

convencionalmente adotadas. Uma das principais razões para a não aplicação desta solução, a nível 

nacional, deve-se ao facto de não existir muita divulgação e a um grau de incerteza associado à 

construção de descarregadores sobre barragens de aterro. No entanto, tal como foi evidenciado nesta 

dissertação, existe um grande conhecimento relativo ao funcionamento destas soluções a nível 

internacional, que pode ser utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento da aplicação de 

BCC na reabilitação de pequenas barragens de aterro em Portugal. 

Em síntese, a técnica de BCC afigura-se uma possível solução para aplicação no contexto nacional, 

para reabilitação de pequenas barragens de aterro. A sua utilização de forma mais alargada no país 

permitiria otimizar recursos e tornar o BCC uma solução ainda mais competitiva. 
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