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 Capitulo 220- Escada hidráulica com reservatório no patamar 1. Introdução 

220.1 Introdução 

Vamos explicar a Teoria de Aigner com um exemplo real. 

Dimensionamento da escada hidráulica com reservatório no patamar conforme 

Figura (220.1) do barramento 1 para o barramento 2. No final da escada haverá um 

riprap.  

 

 

 

 

Figura 220.1- Escada hidráulica com reservatórios no patamar com escoamento nappe flow. 

Fonte:Aigner, 2004. 

 
 

220.2. Dimensionamento da escada hidráulica com reservatórios no patamar~ 

 Usaremos as pesquisas de Aigner, 2004 e Chanson, 2002 bem como as 

recomendações de Khatsuria, 2005. 
 

220.3.  Tipos básicos de escoamento em escada hidráulica 

Existem três tipos básicos de escoamento em  escada hidráulica:  

 Escoamento em quedas sucessivas (nappe flow) 

 Escoamento intermediário ou misto (zona de transição) 

 Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow) 

 

Escolheremos para escada hidraulica com reservatorios no patamar o 

escoamento em quedas sucessivass denominado nappe flow. 

No regime denominado nappe flow as vazões são baixas e o gradiente também é 

baixo e a água cai de um degrau para o outro de uma maneira pulsante. Forma-se o ar 

nos degraus. 

Chanson, 2001 divide o escoamento nappe flow em três tipos dependente se 

haverá ou não formação de ressalto hidraulico no patamar da escada e procuramos 

dimensionar com ressalto hidraulico completo denominado NA1.:  
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220.4. Escoamento nappe flow com ressalto hidráulico completo denominado por 

Chanso, 2002 de  NA1 

 Neste caso conforme Chanson, 2002 a condição para termos o 

escoamento com ressalto hidraulico o valor hc/ s deve  atender a equação: 

hc/ s < 0,0916 x (s/b) -1,276        (Equação 1) 

Sendo: 

hc= altura crítica (m) 

S= altura da escada (m) 

b= largura do patamar da escada (m) 

 No escoamento nappe flow com resssalto hidráulico forma-se um ressalto 

hidráulico dentro do patamar do degrau e é bastante usado dissipando bem a energia, 

mas precisamos de espaço para a sua aplicação. 

 

Dados: 

Vazão que chega à escada hidraulica= 29,56m3/s 

Largura do vertedor= 10,5m 

Largua da escada= largura do vertedor= 10,5m=B 
Cota da soleira do vertedor da barragem  (m)= 734,56 

Cota final do nível da água no reservatório   (m)= 726,48 

Desnível total (m)= 8,08 

Distância horizontal (m)= 60,00 

S =altura do degrau da escada hidráulica (m)= 2,02 

b= comprimento do patamar do degrau (m)= 12,5 

Numero de degraus= 4 

Vamos verificar se teremos ressalto hidraulico completo no patamar. 

q= vazão especificica (m3/s/m) 

q= Q/B= 29,56/ 10,5= 2,815m3/s/m 

hc= (q2/g) (1/3) 

 

hc= (2,8152/9,81) (1/3) 

     hc= 0,931m 

Relação hc/s= 0,931/ 2,02= 0,461 

Vamos verificar o segundo lado da Equação (1). 

A=0,0916 x (s/b) -1,276       

A=0,0916 x (2,02/12,5) -1,276       

A= 0,94 

Portanto, teremos regime de escoamento nappe flow com ressalto completo, 

pois, hc/s <0,94. 

 

220.5. Verificação de Aigner para ver se podermos ter napple flow com 

reservatórios no patamar 
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 Aigner, 2004 elaborou uma equação para delimitar dentro do nappe flow 

quando tempos escada hidráulica com reservatórios nos patamares (pooled step) que é 

a Equação 13 da Figura (2) chamada também de Equação de Aigner, 2004. 

 

hc/ s= [ 0,55 -0,16 . LN (s/b) ] 6          Equação (2) 

hc= altura crítica (m) 

s= altura do degrau (m) 

b= comprimento do patamar (m) 

LN= logaritmo neperiano. 

 

 

 
Figura 220.2- Verificação do tipo de escoamento conforme a tangente e hc/s de escada 

hidráulica com reservatórios no patamar com escoamento nappe flow. 

Fonte:Aigner, 2004. 
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hc/ s= [ 0,55 -0,16 . LN (s/b) ] 6    

  

hc/s= 0,461 

A1= [ 0,55 -0,16 . LN (s/b) ] 6    

A1= 0,516 

Comol hc/s < 0,516 estamos abaixo da curva da Figura (2) e estamos garantido 

que teremos o reservatório com patamar. 

 

220.6. Altura w do vertedor no final de cada degrau 

 Conforme Figura (1) podemos ver esquema em que aparece a altura w do 

vertedor no final de cada degrau. 

 Vamos usar a Figura (3) baseado nas pesquisas de Aigner, 2004. 

 Entrando com o valor da tan α  =0,16 obtemos usando a curva de cor azul  

w/s= 0,44. 

    w= s x 0,44= 2,02 x 0,44= 0,89m 

 Portanto, a altura do vertedor no patamar é 0,89m. 

 
 

 

 
 

 

Figura 220.3- Dimensionamento de escada hidráulica com reservatórios no patamar com 

escoamento nappe flow. 

Fonte: Aigner, 2004. 
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220.7. Verificações de Khatsuria 2005 

  Khatsuria, 2005 recomenda que os parâmetros devam estar em 

determinados intervalos: 

   0,1≤ tan α  ≤ 0,5 

     0 ≤ hc/s ≤0,5 

   0,1≤ w/s ≤ 0,5 

 
S =altura do degrau da escada hidraulica (m)= 2,02 

b= comprimento do patamar do degrau (m)= 12,5 

tan α = s / b=  0,16 

Ângulo de inclinação da escada hidraulica (rad)= 0,16 

Ângulo de inclinação da escada hidraulica (graus)= 9,2 

Vazão total que entra na escada hidráulica (m3/s)= 29,56 

B= largura da escada hidraulica (m)= 10,5 

Verificamos que tan α =0,16 > 0,1 e menor que 0,5 e portanto, está OK. 

A relação hc/s=0,461 é maior que zero e menor que 0,50 e portanto está OK. 

Falta verifiar somente a altura do vertedor w no degrau. 

A relação w/ s= 0,44 é maior que 0,1 e menor que 0,5 e portanto está OK. 

Em conclusão, teremos escada hidraulica com reservatório no patamar sendo que 

o ressalto estará também no patamar. 

 

220.8. Dissipação de energia na escada hidraulica em patamar 

 Aigner, 2004 calculou que a máxima energia dissipada numa escada hidráulica 

com reservatórios nos patamares com a equação abaixo: 

                                            ∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5xhc)= H/hc  / (H/hc + 1,5) 

Sendo: 

H= altura total da escada (m) 

Hmax= H + 1,5 hc = altura máxima da escada hidráulica (m) 

 

Calcular a disssipação de energia em uma escada hidraulica com altura do 

degrau s=2,02m, hc= 0,931m e altura total de escada H= 8,08m 

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5xhc) 

∆h/ Hmax =  8,08/ (8,08 + 1,5 x 0,931)= 0,85 

Portanto, a dissipação de energia na escada hidrualica com patamar será de 85%. 

A energia residual será: 

Hr/H= 1-0,85= 0,15 

Hr= 0,15 x 8,08=1,19m 

 

220.9. Dimensionamento do dissipador de fundo plano Tipo I do USBR 

 Portanto, a energia inicial é de 8,08m e no final da escada hidráulica com 

patamar de 1,19m.  

  Area= 1,19m x 10,5= 12, 39m2 

  Q= 29,56m3/s 
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  V= Q/A= 29,56/ 12,39= 2,39m/s   OK 

F= V/(g.y) 0,5= 2,39/ (9,81 x 1,19) 0,5= 0,70 < 1,7 não precisa de dissipador de 

fundo Plano Tipo I do USBR 

 

220.10. Riprap 

 Como o número de Froude é < 2,5 então podemos usar riprap. 

 d50= 0,0413 x V2= 0,0413 x 2,39 2= 0,24m 

 Espessura= 2 x d50= 2x0,24= 0,48m 

 Comprimento do riprap La 

 La= D [( 8 + 17 log (F)] 

 D= 1,19m 

 La= 1,19 [( 8 + 17 log (0,7)]= 6,4m 

 Adoto La=10,00m 

 

220.11. Comprimento total da escada + riprap 

 A escada tem 4 degraus com 12,5m de patamar cada que resulta em 

projeção de 50m e mais os 10m do riprap teremos 60,00m que é o comprimento total. 
 

220.12. Esvaziamento de um reservatório 

t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]                                                       
 
Sendo: 
Ao= área da seção transversal do orifício (m2); 
Cd= 0,62 coeficiente de descarga; 
As= área transversal do reservatório na profundidade y (m2); 
t= tempo de esvaziamento (segundos); 

y1= altura da água no início (m); 
y2= altura do nível de água no fim (m) e 

g= aceleração da gravidade (g=9,81m/s2) 

      O orifício mínimo deve ter diâmetro  50mm. 
 
Calcular o diâmetro dos orifícios para uma escada hidráulica com patamar com altura do 
degrau s= 2,02m, largura do patamar b=12,5m, altura do reservatório w=0,89m e largura da 
escada B= 10,5m 
Area transversal=  B x b= 10,5 x 12,5= 131,25m2 
y1= 0,89m 
y2=0 
Ao= área de cada orifício 
Supondo 2 orifício com diâmetro de 0,05m 
Ao= PI x D2/4 x 2= [(3,1416 x 0,052 )/ 4]x 2=0,003927 m2 
t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]       
t= [2 x 131,25x 0,89 0,5 ] / [0,62x 0,003927 .(2x9,81 ) 0,5]       
t=22.947s 
t= 6,4 h 
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 Portanto, o tempo de esvaziamento do reservatório de cada patamar será de 5,4h 

com dois orifícios de 50m. 

Mosquito da dengue 

 Como no Brasil temos mosquito da dengue devemos evitar água parada e é 

importante prover cada reservatório no patamar tenha um ou mais orifícios para 

esvaziamento completo do reservatório em cada patamar. A agua poderá ficar 

armazenada no máximo em 3 dias. 

 

220.13 Altura da escada hidráulica com reservatório no patamar 

 Segundo Chanson, 2002 temos que calcular a altura da parede lateral da escada 

hidráulica com reservatório no patamar de maneira que não haja extravazamento de 

água. 

 Chanson, 2002 cita Schoktisch, 1937 que para escada hidráulica com patamar 

sugere a relação s/b= 1/3 =0,33 que a altura das paredes laterais seja maiores que 2m. 

 Chanson, 2002 cita ainda Binnie, 1913 que sugere para escada hidráulica com 

reservatório no patamar a relação s/b= 1/10 e que a altura lateral seja igual a altura 

do degrau. 

 Portanto, a altura da parede lateral será a altura do degrau, isto é, H= 

2,02m. 

 

220.14. Ventilação 

 A fim de evitar oscilações no fluxo da água em movimento nappe flow demos 

garantir uma ventilação adequada. 

 Podemos pela prática antiga colocar tubo de PVC 150mm  na parte superior em 

cada degrau em cada lado da parede lateral até a altura da parede.  Podemos calcular a 

ventilação necessária que está no capítulo 220 referente a Nappe Flow.  
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Escada hidráulica Nappe flow 

 

 
A escada hidráulica é tão complicado que nem o famoso Ven Te Chow escreveu algo a 

respeito.  Chanson, 2002 
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Capítulo 220- Escada hidráulica Nappe flow 

 

220.1 Introdução 

O objetivo deste trabalho é o dimensionamento de escada hidráulica (stepped 

chutes) em obra de pequeno porte conforme Figura (220.1). Conforme Toscano, 1999, 

obra de pequeno porte é aquela cuja vazão específica encontra-se compreendida entre 1,0 

a 8,0 m3/s/m e também com objetivo de se evitar a cavitação. 

 

220.2 Vazão de projeto 

Quanto ao período de retorno devemos adotar Tr=25anos em microdrenagem na 

saída de tubos até diâmetro de 1,5m e Tr=100anos se tivermos canais ou rios. Em casos de 

escadas hidráulicas nas saídas de bueiros usar Tr=100anos e no caso de vertedores deverá 

ser verificada as exigências locais no projeto que pode variar de Tr=100anos a 

Tr=10.000anos. 

 

DAEE pequenas Barragens, 2005
Instrução DPO 002/2007

Revestimento Vmax (m/s)

Terra 1,5

Gabião 2,5

Pedra argamassada 3,0

Concreto 4,0

Tipo de superficie ou de revestimento n

Terra

0,035
Grama

Rachão

Gabião 0,028

Pedra argamassada 0,025

Aço corrugado 0,024

Concreto 0,018

179

 
 

Figura 220.2- Rugosidade de Manning e velocidades máximas conforme DAEE, 

2005 
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Barramentos
Período de retorno Tr para dimensionamento do 

vertedor
DAEE, Instrução DPO 02/2007

28

Maior altura do 
barramento H

(m) 

Sem risco para 
habitações ou 

pessoas a jusante

Com risco para 
habitações ou 

pessoas a jusante

H≤ 5 100 500

5<H≤ 10 500 1.000

H>10 1.000 10.000

 
 

Figura 220.3- Altura da barragem e período de retorno conforme o risco a 

jusante conforme DAEE, 2005 

As primeiras escadas hidráulicas foram construídas na Ilha de Creta pela civilização 

minuana e data de 1500 a.C.  

As escadas foram usadas até 1928 no mundo e foram renovadas na década de 1980 

devido as novas técnicas de construção como RCC (concreto compactado denominado 

Roller Compacted Concret) e gabiões conforme Figura (220.4) e (220.5). 
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Figura 220.4- RCC-Roller compacted concret. Fonte: Matos e Chanson,2006 
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Figura 220.5- Escada hidraulica em gabiões. Fonte: Gonzales, 2005 

 

Na Figura (220.6) temos um esquema da planta e perfil completo de uma escada 

hidráulica que consta de: 

1. Canal de transição 

2. Escada hidráulica propriamente dita 

3. Dissipador de energia de fundo plano Tipo I ou Tipo III 

4. Riprap 

 

O canal de transição vai da ponta do tubo ou do canal retangular até a largura da 

escada hidráulica. 

A escada hidráulica deve ser dimensionada principalmente para modelo de 

escoamento tipo skimming flow e deve ser calculado o ponto de inicio da aeração e 

verificar se haverá ou não risco de cavitação. Deve ser calculada também a dissipação de 

energia na escada hidráulica e no dissipador de fundo plano. 

A escolha do dissipador de fundo plano deverá ser calculada conforme o número de 

Froude. 

Após o dissipador de fundo plano colocamos um riprap em avental e se as águas 

pluviais forem correr sobre o solo poderemos ter que fazer um riprap em bacia e comparar 

com a velocidade máxima admissível no solo. 

 

220.3 Bacia de dissipação Tipo I 

A escada hidráulica é um dissipador de energia e que tem sido usada há 2.300anos 

conforme Chanson, 1996 que é considerado uns dos grandes pesquisadores no assunto. 

Toscano, 1999 define dissipação de energia como o fenômeno hidráulico caracterizado pela 

transformação da energia cinética contida no escoamento das águas, em energia de 

turbulência, em seguida, em energia térmica devido ao efeito da agitação interna do fluido. 
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Figura 220.7- Formas de ressalto hidráulico em fundo plano quando Fr ≤ 9. Quando 9<Fr≤17 temos 

que por dissipador de energia com dentes como DNIT, 2006 ou outro escolhido pelo profissional. 

Fonte: Peterka, 2005 

O ressalto hidráulico com número de Froude até 9 conforme Figura (220.7) é 

classificado pelo USBR como bacia de dissipação Tipo I, onde teremos o ressalto 

hidráulico na bacia de dissipação de fundo plano. 

As Figuras (220.8) e (220.10) foram extraídas do trabalho do Peterka e trazem 

relações de interesse em dimensionamentos. 
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Figura 220.10- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de 

fundo plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1. 

Fonte: Peterka, 2005 

 

 Chanson, 2010 apresenta para dissipação de energia a equação: 

 

   ∆h/d = [(1+8F2) 0,5 -3]3/ [16(1+8F2) 0,5  -1]
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220.5 Degrau vertical 

O degraué um dissipador de energia e pode ser construídos em concreto, gabiões ou 

pedra assentada com cimento e areia conforme Figura (220.13) e possui uma altura de 

aproximadamente 1,50m de altura. O degrau vertical não é uma escada hidráulica.  

Não confundir o dimensionamento de uma escada hidráulica como veremos adiante 

com o dimensionamento de um degrau vertical que possui somente um degrau. 

 

 
 

Figura 220.13- Esquema do degrau 

                  Fonte: Ven Te Chow, Open Channels, 1985 

 

Os degraus podem ser calculados usando o número de queda (drop number) Dn  e 

são válidos para regime sub-crítico e supercrítico. Conforme o livro de Drenagem 

Urbana, 1980  e Kathsuria, 2005 temos: 

         Dn=  q2/ g x ho3 

         Ld= hox4,30 x Dn 0,27 

y1= ho x 0,54 x Dn 0,425 

y2= hox 1,66 x Dn 0,27 

yp= hox1,00 x Dn 0,22 

     L= 6,9 (y2-y1) 

Sendo: 

Dn= drop number (adimensional) 

ho= altura do espelho do degrau (m) 

g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 

q= descarga unitária por unidade de comprimento da crista da soleira (m3/s x m) 

y1= profundidade ao pé da lâmina vertente ou no início do ressalto hidráulico (m) 

y2= profundidade da água a jusante do ressalto (m) 

yp= profundidade a jusante e junto ao pé do degrau (m) 

Ld= comprimento de queda (distância desde o espelho do degrau até a posição da 

profundidade y1) 

L= comprimento até a profundidade y2 (m). Para o calculo de L pode ser usado os gráficos 

de Peterka. 

 As profundidades y1 e y2 são denominadas de profundidades conjugadas. 

 Foi verificado experimentalmente que os pontos A, B e C estão alinhados numa 

linha reta conforme Chow, 1985. 
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q= Q/B 

Sendo: 

q= descarga unitária por unidade de comprimento (m3/s/m) 

Q= vazão de entrada (m3/s) 

B= largura do degrau (m) 

 

V1= q/ y1 

 

 O número de Froude onde temos a altura y1 é: 

F1=V1/ (g x y1)
0,5 

 

Observar que nos cálculos do degrau vertical é sempre considerado que o número de 

Froude seja menor que 1, isto é, temos que estar no regime subcrítico. 

 

Altura crítica 

A altura crítica da água no canal que chega a água para a escada hidráulica é dada 

pela equação: 

yc= [Q 2/ (g B2)](1/3) 

yc= [q 2/ (g)](1/3) 

Sendo: 

dc= altura crítica do canal no início da escada hidráulica (m) 

Q= vazão total (m3/s) 

B= largura da escada hidráulica (m) 

g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 

q= descarga unitária por unidade de comprimento (m3/s/m) 

 

Dissipação de energia 

Conforme Kathsuria, 2005 cita os estudos de Rajaratnam, 1995 que propôs a 

seguinte equação para dissipação de energia em degrau vertical. 

 

E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766 

 

 

Exemplo 220.1 

Supomos um canal com largura de B=3,00m, vazão de 9m3/s, velocidade V=5m/s e altura 

do degrau igual a 1,00m.  

q= Q/ B 

q= 9m3/s/ 3m= 3m3/s x m 

Adotando degrau com altura ho=1m 

Dn=  q2/ g x ho
3 = 32/ 9,81 x 1,03=0,92 

         Ld/ ho= 4,30 x Dn 0,27=4,30 x 0,92 0,27=4,20, 

y1/ho= 0,54 x Dn 
0,425   =0,54 x 0,92 0,425 =0,52m 

y1= ho x 0,52=0,52m 

y2/ho= 1,66 x Dn 
0,27  =1,66 x 0,92 0,27 =1,62m 

y2=ho x 1,62=1,62m 
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yp/ho= 1,00 x Dn 
0,22 =1,00 x 0,920,22 =0,98m 

yp= ho x 0,98=0,98m 

Cálculo do número de Froude em y1 

y1=0,52m 

q=3m3/sxm 

B=3,00m 

V=q/y1= 3/ 0,52=5,76m/s 

F1=V1/ (g . y1)0,5 

F1=5,76/ (9,81x 0,52)0,5= 2,55 

    L= 6,9 (y2-y1)= 6,9 x (1,62- 0,52)= 7,59m 

yc= [q 2/ (g)](1/3) 

yc= [3 2/ (9,81)](1/3) = 0,97m 

E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766 

E1/E = 0,896 (0,97/ 1,0) -0,766 =0,92 

Portanto, a dissipação de energia é de 92% o que é ótimo. 

 

220.5.1 Escoamento nappe flow em cascata (vários degraus) 

 Chanson, 2010 informa que quando a distância vertical excede de 

7,00m a 8,00m ou a topografia não é adequada por um simples degrau, 

podemos fazer uma sucessão de degraus, ou seja, uma cascata.  

 Teremos então uma sucessão de graus com nappe flow e o regime de 

escoamento é denominado por Chanson, 2010 de escoamento nappe flow. 

 No regime nappe flow deve ser observado as relações entre a altura do 

degrau e o comprimento do patamar do degrau através da equação: 

    dc/ h < 0,89 – 0,4. h/L1 

Sendo: 

dc= altura crítica (m) 

h= altura do degrau (m) 

L1= comprimento total do patamar do degrau (m) 

L1= Ld + L 
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Figura 220.14- Esquema de escoamento em regime nappe flow de uma 

estrutura em cascata. Fonte: Chanson, 2010. 

 

Perda de energia 

 Chanson, 2015 mostra perda de energia em Nappe flow quando 

não existe comporta e quanto existe comporta. O mais comum é quenado não 

existe comporta. 

Dissipação de energia (fração)= ∆H/ Hmax= =1- (0,54*(dc /h)^0,275+(3,43/2)*(dc/h)^-0,55/ (3/2 
+ Hdam/dc))  
 sem comporta 

Dissipação de energia (fração)= ∆H/ Hmax= =1- (0,54*(dc /h)^0,275+(3,43/2)*(dc/h)^-0,55/ 
((Hdam *H0)/dc))   
com comporta 

Sendo: 

H1=altura máxima com o nivel de água conforme Figura (220.14) 

dc= altura crítica (m) 

h= altura do degrau (m) 

Chanson, 2010 chama a atenção que quando se trata de regime de 

escoamento nappe flow, deveremos ter cuidado com a aeração para perfeita 

operação da estrutura em degraus a fim de se evitar problemas, como o da 

cavitação. 

 

Dica: fazendo o regime de escoamento nappe flow, cuidado com a 

ventilação dos degraus. 
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           Figura 220.19- Esquema de escada hidráulica q= 0,11m3/sxm 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 220.22- Regime de escoamento nappe flow. Observar região vazia 

no degrau. 
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A altura do nível de água “d” conforme Boes e Hager, 2003 in USBR, 2006 

podemos ter: 

d= dc [ fe/ (8x senθ)] (1/3) 

Sendo: 

d= altura da água na base ou o valor y1 (m) 

dc= altura crítica da água no canal que entra na escada hidráulica (m) 

fe=0,2 coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach. Valor experimental. 

 

Velocidade máxima  

A velocidade máxima Vmax na escada hidráulica pode ser aproximadamente dada 

pela equação: 

Vmax= [ 2 x g x (Hmax- d x cos (θ)] 0,5 

Sendo: 

Vmax= velocidade máxima na escada hidráulica (m/s) 

g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 

Hmax= altura máxima da escada hidráulica incluso a altura crítica (m)= Hdam+1,5x dc 

Hdam= altura da barragem ou desnível do topo da escada até o pé  (m) conforme Figura 

(220.19) 

dc= altura crítica do canal no topo da escada hidráulica (m) 

d= altura do nível da água na escada hidráulica (m) 

 A velocidade no pé da escada hidráulica Vw ou V1é menor que a velocidade 

máxima Vmax. 

 

220.7 Tipos básicos de escoamento em escada hidráulica 

Em escada hidráulica temos três tipos de escoamentos conforme Figura (220.25) e 

Tabela (220.1) que foi uma classificação feita por Chanson em 1994 e Rajaratmam em 

1990.  

 Escoamento em quedas sucessivas (nappe flow) Figura (220.29) a 

(220.30) 

 Escoamento intermediário ou misto (zona de transição) 

 Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow) Figura 

(220.28) a (220.31) 

Existem algumas discussões sobre os limites dos escoamentos e adotaremos os 

limites recomendados por Chanson, 2002. 
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Figura 220.25 – Varios tipos de escoamento em escadas hidráulicas. Fonte: 

Gonzales, 2005 

 

Escoamento em quedas sucessivas (nappe flow) 

No regime denominado nappe flow as vazões são baixas e o gradiente também é 

baixo e a água cai de um degrau para o outro de uma maneira pulsante. Forma-se o ar nos 

degraus. 

Chanson, 2001 divide o escoamento nappe flow em três tipos: escoamento nappe 

flow com ressalto hidáulico denominado NA1, escoamento nappe flow com meio ressalto 

hidráulico deonominado NA2 e escoamento nappe flow sem ressalto hidráulico denominado 

NA3. 

O escoamento nappe flow sem ressalto hidráulico denominado NA3 conforme 

Chanson, 2001 não pode ser calculado analiticamente  e somente pode ser obtido através de 

modelos. 

No escoamento nappe flow com resssalto hidráulico forma-se um ressalto hidráulico 

dentro do patamar do degrau é bastante usado, mas precisamos de bastante espaço para a 

sua aplicação e dissipa bem a energia. 

 

Escoamento intermediário ou misto (zona de transição) 

Segundo Chanson, 2001 o escoamento de transição deve ser evitado, pois o seu 

comportamento não pode ser previsto totalmente 

 

 

Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow) 
O escoamento denominado skimming flow conforme Chanson, 2001 é dividido em 

três escoamentos definidois pela declividade da escada hidráulica. Assim para declividade 

da escada hidráulica menor que 15º teremos o escomento denominado SK1, para 
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declividade entre 15º e 25º teremos o escoamento denominado SK2 e para o declividades da 

escada maior que 25º teremos escoamento skimming flow SK3. 

 
Figura 220.26- Recirculação instável com interferência esteira-esteira SK1 

 

Tabela 220.1-Sumário dos regimes de escoamentos das escadas hidráulicas 

conforme Chanson, 2001 

 

Regime Descrição Condições de escoamento Observ. 

NA1 Nappe flow com ressalto 

hidráulico completo 

 

dc/h < 0,0916. (h/b) -1,276 

h=altura do 

espelho 

b=patamar 

da escada 

NA2 Nappe flow com ressaldo 

hidráulico parcial 

dc/h > 0,0916. (h/b) -1,276 

e 

dc/h < 0,89-0,4. (h/b) 

dc=altura 

crítica 

NA3 Nappe flow sem ressalto 

hidráulico 

dc/h < 0,89-0,4. (h/b)  

TRA Escoamento de transição 0,89-0,4. h/b < dc/h < 1,2-0,325. h/b Φ=ângulo da 

escada  

SK1 Skimming flow dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b< 0,3 a 0,5 

 

Φ <15 a 25 

 

SK2 Skimming flow dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b ≈ 0,3 a 0,5 

 

15<Φ < 25 

SK3 Skimming flow com  

cavidade para 

recirculação 

dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b > 0,3 a 0,5 

 

Φ >15 a 25 
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Figura 220.30- Nappe flow sem formação de ressalto hidráulico na classificação 

NA2 de Chanson, 2002. 
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Figura 220.31- Nappe flow  formação parcial de ressalto hidráulico na 

classificação NA2 de Chanson, 2002. 

 

 

 
Figura 220.32- Nappe flow  com ressalto hidráulicocompleto na classificação 

NA1 de Chanson, 2002. 

 

 

 

 
Figura 220.33- Nappe flow  com ressalto hidráulico parcial na classificação NA2 

de Chanson, 2002. 
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Figura 220.34- Nappe flow  sem ressalto hidráulico na classificação NA3 de 

Chanson, 2002, mas com piso em declive. 
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Figura 220.35- Nappe flow  com ressalto hidráulico  e com tailwater mostrando 

cavidade de ar. 
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Figura 220.36- Regimes de escoamento. Observar que no nappe flow existe um vazio 

no degrau enquanto que no regime skimming flow há um vórtice no lugar. Verificar a 

existência de um regime intermediário que não é aconselhável na prática devido a 

instabilidade. 

 

Velocidade média ao pé da escada 

O número de Froude onde temos a altura y1 é: 

F1=V1/ (g x y1)
0,5 

Para isto é usada a Figura (220.40). 

Pela equação da continuidade: 

q= V1 x y1 = V2 x y2 

V1 e V2= velocidades na seção 1 e 2  respectivamente (m/s) 

y1 e y2= altura do nível de água na seção 1 e 2 respectivamente (m) 

 

 
                        Figura 220.40 Conjugados hidráulicos 

 

Conforme Peterka, 2005 temos: 

    y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xFr2) 0,5  -1] 
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Na secção 1 a água estará misturada com o ar, enquanto que na seção y2 a água não 

será mais misturada com o ar e será o que é chamado “clear water” ou seja, água clara, água 

limpa. As seções 1 e 2 formarão os conjugados y1 e y2. 

 A seção y1=d 

 

 
Figura 220.41-Esquema de escada hidráulica + bacia de dissipação de fundo plano (Tipo I do USBR) 
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Figura 220.42- Ventilação em Nappe flow 

Fonte: Otto, 2006 

 

 

Exemplo 220.1- Nappe flow 

No exemplo baseado em Chanson, 2015 apresneta algumas novidades: 

Ventilação que é importante em nappe flow 

Frequencia de oscilação sendo que é dificil de calcular a frequencia natural 

Roll waves no primeiro degrau 

 
ESCADA HIDRÁULIC COM ESCOAMENTO NAPPE FLOW PARA OS 3 CASOS: NA1, NA2, NA3   

BASE: CHANSON, 2001 e chanson, 2015  Amazon/Kindle Exemplo de Chansoin   

Comprimento máximo disponivel (escada+dissipador plano Tipo I) 100 

Altura máximna Hmax (m)= 20 

Vazao (m3/s) Q= 20 

Largura da escada (m)  B <10h 10 

Vazao unitaria (m3/s/m)   q= Q/B    Instabilidade do fluxo de água pode existir q< 2,1m3/s/m conforme Schwartz  2,00 

Nota: Evita-se a onscilação com pappe splitter que são direcionamento dos filetes em calhas ou outro artificio  

dc= [(q2/(g)] (1/3)  para seção retangular 0,74 

Altura do degrau h (m)= 2,00 

Número  de degraus= 10 
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Largura do patamar (m)  b= 8 

Ângulo em radianos atan(h/b) 0,245 

Ângulo em graus 14,0 

Comprimento da projeção (m)   número de degraus x largura do patamar b 80 

Verificaçao do comprimento máximo disponivel  Patamar Ok 

dc/h= 0,37 

Verificaçao se é regime Nappe flow Chanson, Kindle, 2015  

O regime de escpamento é:   dc/h <    0,593/ (h/b +0,139) ^0,394 regime Nappe flow 

Verificaçao de qual o regime de escoamento Nappe flow  

NA3 sem ressalto (mais comum)                         dc/h< 0,89 -0,4x(hb) NA3 sem ressalto 

NA2 com ressalto parcial                       dc/h>0,0916.(h/b)^-1,276   e dc/h <0,89-0,4. (h/b) Mudar 

NA1 Com ressalto completo            dc/h<0,0916.(h/b)^-1,276 NA1 com ressalto total 

Ld=  h x4,30 x (dc/h)^  0,81  3,85 

d1=  h x 0,54 x (dc/h  ^1,275         0,30 

d2=  hx 1,66 x (dc/h) ^0,81  1,49 

dp=  h x (dc/h)  1,04 

di=  dcx 0,687 x (dc/h)^0,483             0,32 

tan Ɵ= 0,838 x (dc/h)-0,586    ângulo Ɵ do filete 1,50 

db=  0,715x dc    altura da agua no degrau após a altura critica dc 0,53 

Lr=  d1*8x(dc/d1)^(3/2) -1,5      7,75 

di=largura do jato de agua que cai  = 0,85 

Velocidade critica V= q/dc    (m/s) 2,70 

Comprimento Ld+Lr= 11,60 

Vi= velocidade de impacto no napple                    Vi/Vc= 1,455 x (dc/h) -0,483        6,34 

Largura do patamar do degrau  Ld= 3,85 

Altura das paredes laterais= d2+0,30 freeboard 1,79 

Dissipação de energia (fração)= ∆H/ Hmax= =1- (0,54*(dc /h)^0,275+(3,43/2)*(dc/h)^-0,55/ (3/2 + Hdam/dc))  
 sem comporta 

                                        0,88  

Dissipação de energia (fração)= ∆H/ Hmax= =1- (0,54*(dc /h)^0,275+(3,43/2)*(dc/h)^-0,55/ ((Hdam *H0)/dc))   
com comporta 

 

Nappe ventilação pagina 98 do livro  

Qar/ qw = 0,19*[(h-dp)/db]^0,95   0,334 

Qar=    m3/s/m= m2/s 3,343 

Dois aeradores  (m3/s) 3,34 

Velocidade máxima de aeração (m/s)   Coleman, 1983 50 

Area (m2) 0,07 

Diametro do tubo vertical (m)=                                         0,29  

Adoto tubo de PVC                                         0,30  

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 220- Escada hidráulica  Nappe flow 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com    17/5/20 

 
 

 220-24 

Cavidade lateral pode resolver o problema  

Frequencia de oscilação F(Hz) pagina 96 livro  

Frequência  

Frequência F=(1/(dc/g)^0,5)*0,715*[(I+I/4)/(-1+(1+1,022* h/dc))^0,5)   sndo I-integer (numero9 inteiro de 1 a 4  

Frequência HZ Integer (inteiro) 

0,5 1 

1,1 2 

1,6 3 

2,1 4 

  

Frequencia natural aproximado em funçao do comprimen to   Fn= 133/ L^0,9  Fryba, 1999 e BS  
EM 2003  Qualquer material Pontes. Dificil de achar 

2,6 

Perigo se a oscilação for igual a oscilação natural da escada hidraulica. As oscilações não  
podem ser iguais a oscilação natural 

Sem problemas 

Roll waves  

V1 (m/s)=   q/d1 6,56 

Froude                                        Fr= v1/(gxd1) 3,79 

Energia no primeior degrau página 290 livro                               E= h+ dc  2,74 

Altura da onda  (m)=                                          dm=E * 5,43/Fr^2,0 1,0 

  

Dissipador plano Tipo I do Peterka  

y1 *m( 0,30 

y2 (m)                                    y2/y1 = 0,5 . [(1 + 8. F12) 0,5 -1]     1,49 

Altura da parede na parte plana (m)   Cuidado não esquecer da altura da onda do Roll waves já calculada  1,79 

Comprimento do ressalto                                      L= 6,9 (y2-y1) 8,18 

Dissipação de energia (fração) no plano               Tipo I          Delta H/H1=(y2-y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g))   
Yamada Poli, 1994 

0,43 

Dissipação total= escada+plano Tipo I  Perda total de energia= 1 –[(1-escada)x(1- TipoI)]=                                          0,93  

Comprimento total em projeçao (m) 88,18 

Comparação com a projeção existente (m) Tudo certo 

Velocidade de saida V2=q/y2 1,34 
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Escada Hidráulica

Skimming flow



Entrada de água normal e entrada 

com vertedor basculante



Escada hidráulica com 

escoamento tipo Skimming flow

3



Zona não aerada e Zona aerada 4



Exemplo: mostrando a teoria

Escada hidráulica com escoamento 

Skimming flow

Concreto

Q= 0,1925 m3/s

Desnível = 4,5m

Area em projeção horizontal disponível = 

20m



Skimming flow

 Primeiro passo: Definir a largura B da escada 

 B<= 10xh

 h=altura da escada (m)  

 Supondo h=0,15m

 B<= 10xh=10 x 0,15 <=1,5m

 Adoto: B= 0,60m (largura do tubo que vem a 
montante)



Skimming flow

 Segundo passo: vazão unitária q

 q=Q/B =0,1925/0,60 = 0,32 m3/s/m

 Terceiro passo: altura crítica dc

 dc= (q^2/g)^(1/3)

 dc= (0,32^2/9,81)^(1/3) = 0,22m



Skimming flow

 Quarto passo: impor escoamento skimming flow

 Verificar se:      1 < dc/h <3,2

 dc /h= 0,22/0,15= 1,46

 1 < 1,46 <3,2    OK. Teremos escoamento 
Skimming flow



Skimming flow

 Quinto passo: verificar limite de Skimming flow conforme 
Chanson

 dc/h >    0,881/ (h/b +0,149) ^0,317

 dc/h= 0,22/0,15= 1,46

 Adoto: b=0,40m

 A=0,881/ (h/b +0,149) ^0,317 =0,881/(0,15/0,40 
+0,149)^0,317=1,08

 Como 1,46 > 1,08 temos certeza de ter escoamento Skimming
flow

Skimming flow



Skimming flow

 Sexto passo: ângulo da escada Ɵ

 Tan Ɵ= h/b= 0,15/0,40 = 0,375

 Ɵ=Radianos= atan(0,75)=0,35877

 Ângulo  Ɵ= 20,56 graus

 Numero degraus=hmax/h= 4,5/0,15= 30 degraus

0,35877

20,6



Skimming flow

 Sétimo passo: número de Froude

 Ɵ= 20,56 graus

 H=0,15m

 q=0,32 m/s//m

 F=q/(9,81*sen(Ɵ x(h*cos(Ɵ )^3)^0,5

 F=0,32/(9,81*sen(20,56)x(0,15*cos(20,56))^3)^0,5 

 F=3,28

L1=(h*COS(θ ) *9,719*(SEN(θ ) ) 0,0796)*Fr 0,713



Skimming flow

 Oitavo passo:altura da água  d sobre pico do 
degraus

 d= (f x q^2/(8x9,81xsen(teta))^ (1/3)

 f=0,2 coeficiente de atrito de Darcy-Weisbach

 Ɵ= 20,56 graus

 d= (0,2 x 0,32^2/(8x9,81xsen(20,56))^ (1/3)

 d=0,09m



Skimming flow

 Nono passo:  comprimento total da escada inclinado

 L= hmax/sen(θ )

 L= 4,5/sen(20,56) = 12,82m

 Decimo passo: Comprimento L1 do topo ate inicio da aeração (m)

 L1=(h*COS(θ ) *9,719*(SEN(θ ) ) 0,0796)*Fr 0,713   

 L1=(0,15*COS(20,56 ) *9,719*(SEN(20,56 ) ) 0,0796)*3,28 0,713   

L1=2,20m Inicio da aeração

Parte com perigo de cavitação: nos 2,20m

Como  L1 <L        2,20m<12,82m então teremos 
movimento uniforme



Skimming flow

 Decimo primeiro: calculo da velocidade V1 na 
escada

 V1= q/d

 V1=0,32/ 0,09= ,54m/s < 4 m/s  OK

 Decimo segundo:quantidade media de ar Cm na 
escada

 Quantidade media de ar na escada Cm (fração)  

 Cm=1,44*seno(Ɵ)-0,08

 Cm=1,44*seno(20,56)-0,08 =0,51



Skimming flow

 Décimo terceiro passo: atura d90 de ar + agua= 
d90

 d90= d/(1-Cm) 

 d90= 0,09/(1-0,51)  = 0,18m 

 Decimo quarto passo: altura da parede lateral

 Freeboard= 0,30m

 Altura= 1,6 x d90 + 0,3= 1,6 x 0,18+ 0,30= 0,59m



Skimming flow

 Décimo quinto passo: dissipação de energia na 
escada hidráulica

 ∆H/ Hmax= 1-
((f/(8*SEN(θ)))^(1/3)+(1,1/2)*(f/(8*SEN(θ))^-
2/3)/(3/2+Hmax/dc) 

 ∆H/ Hmax= 1-
=1((f/(8*SEN(20,56)))^(1/3)+(1,1/2)*(f/(8*SEN(20,5
6))^-2/3)/(3/2+4,5/0,22)   =0,89 = 89%



Skimming flow
 Décimo sexto: Froude no fim da escada para o Tipo I do 

USBR  

 F= V1/ ( 9,81 x d) ^0,5 

 F= 3,54/ ( 9,81 x 0,09) ^0,5 

 F= 3,75 > 1,7 então precisa de dissipador plano Tipo I do 

USBR

 Decimo sétimo pasdso: equação de Belanger para 

seção retangular para achear y2

 y1=d=0,09m

 y2=y1x0,5x[(1+8F1^2)^0,5 -1]

y2=0,09x0,5x[(1+8x,75^2)^0,5 -1]= 0,44m



Skimming flow

 Décimo oitavo passo: altura da parede na parte plana

 Altura da parede= y2+0,0=0,44+0,30=0,74m

 Decimo nono passo: energia dissipada no Tipo I do USBR 
conforme Yamada, EPUSP, 1994

 ΔH/H1=(y2-y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g)) 

 ΔH/H1 =(0,44-0,09)^3/(4x0,09x0,44))/( 0,09+3,541^2/2x9,81)) 

 ΔH/H1= 0,36=  36%



Skimming flow

 Vigésimo passo> energia total dissipada (escada + 
ressalto no plano )

 Dissipaçao total de energia  total=1-(1-escada))*(1-
Tipo I) 

 Dissipação total= 1- (1-0,89)x(1-0,36) = 0,93= 93%

 Vigésimo primeiro passo: comprimento do ressalto 
Tyipo I

 L= 6,9 x( y2-y1)

 L= 6,9 x(0,44-0,09)=  2,39m



Skimming flow

 Vigésimo segundo passo: verificação da área 
total em projeção

 Comprimento  total em projeção; escada+ 
ressalto

 C= numero de degraus x largura do patamar + 
comprimento do ressalto

 C= 30 x 0,40+ 2,39=   14,39<20m existente OK



Escada hidráulica+ dissipador de fundo plano “Tipo I” do 

Peterka (USBR)
21

0,40m 2,39m

0,40m

0,15m

Dissipador de 

fundo plano Tipo I

Escada 

Hidráulica
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Escada hidráulica Skimming flow 
A escada hidráulica é tão complicada que nem o famoso Ven Te Chow escreveu algo a 

respeito.  Chanson, 2002 
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Capítulo 220- Escada hidráulica Skimming flow 

 

220.1 Introdução 

O objetivo deste trabalho é o dimensionamento de escada hidráulica (stepped 

chutes) em obra de pequeno porte conforme Figura (220.1). Conforme Toscano, 1999, 

obra de pequeno porte é aquela cuja vazão específica encontra-se compreendida entre 1,0 

a 8,0 m3/s/m e também com objetivo de se evitar a cavitação. 

 

220.2 Vazão de projeto 

Quanto ao período de retorno, devemos adotar Tr=25anos em microdrenagem na 

saída de tubos até diâmetro de 1,5m e Tr=100anos se tivermos canais ou rios. Em casos de 

escadas hidráulicas nas saídas de bueiros usar Tr=100anos e no caso de vertedores deverá 

ser verificada as exigências locais no projeto que pode variar de Tr=100anos a 

Tr=10.000anos. 

 

DAEE pequenas Barragens, 2005
Instrução DPO 002/2007

Revestimento Vmax (m/s)

Terra 1,5

Gabião 2,5

Pedra argamassada 3,0

Concreto 4,0

Tipo de superficie ou de revestimento n

Terra

0,035
Grama

Rachão

Gabião 0,028

Pedra argamassada 0,025

Aço corrugado 0,024

Concreto 0,018

179

 
 

Figura 220.2- Rugosidade de Manning e velocidades máximas conforme DAEE, 

2005 
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Barramentos
Período de retorno Tr para dimensionamento do 

vertedor
DAEE, Instrução DPO 02/2007

28

Maior altura do 
barramento H

(m) 

Sem risco para 
habitações ou 

pessoas a jusante

Com risco para 
habitações ou 

pessoas a jusante

H≤ 5 100 500

5<H≤ 10 500 1.000

H>10 1.000 10.000

 
 

Figura 220.3- Altura da barragem e período de retorno conforme o risco a 

jusante conforme DAEE, 2005 

As primeiras escadas hidráulicas foram construídas na Ilha de Creta pela civilização 

minuana e data de 1500 a.C.  

As escadas foram usadas até 1928 no mundo e foram renovadas na década de 1980 

devido as novas técnicas de construção como RCC (concreto compactado denominado 

Roller Compacted Concret) e gabiões conforme Figura (220.4) e (220.5). 
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Figura 220.4- RCC-Roller compacted concret. Fonte: Matos e Chanson,2006 
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Figura 220.5- Escada hidraulica em gabiões. Fonte: Gonzales, 2005 

 

Na Figura (220.6) temos um esquema da planta e perfil completo de uma escada 

hidráulica que consta de: 

1. Canal de transição 

2. Escada hidráulica propriamente dita 

3. Dissipador de energia de fundo plano Tipo I ou Tipo III 

4. Riprap 

 

 O canal de transição vai da ponta do tubo ou do canal retangular até a 

largura da escada hidráulica. 

 A escada hidráulica deve ser dimensionada principalmente para 

modelo de escoamento tipo skimming flow e deve ser calculado o ponto de 

inicio da aeração e verificar se haverá ou não risco de cavitação. Deve ser 

calculada também a dissipação de energia na escada hidráulica e no 

dissipador de fundo plano. 

 A escolha do dissipador de fundo plano deverá ser calculada 

conforme o número de Froude. 

 Após o dissipador de fundo plano, colocamos um riprap em avental e 

se as águas pluviais forem correr sobre o solo poderemos ter que fazer um 

riprap em bacia e comparar com a velocidade máxima admissível no solo. 
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Figura 220.6- Esquema de planta e perfil de uma escada hidráulica completa. 

 

 

220.3 Bacia de dissipação Tipo I 

A escada hidráulica é um dissipador de energia e que tem sido usada há 2.300anos 

conforme Chanson, 1996 que é considerado uns dos grandes pesquisadores no assunto.  

        Toscano, 1999 define dissipação de energia como o fenômeno hidráulico caracterizado 

pela transformação da energia cinética contida no escoamento das águas, em energia de 

turbulência, em seguida, em energia térmica devido ao efeito da agitação interna do fluido. 
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Figura 220.7- Formas de ressalto hidráulico em fundo plano quando Fr ≤ 9. Quando 9<Fr≤17 temos 

que por dissipador de energia com dentes como DNIT, 2006 ou outro escolhido pelo profissional. 

Fonte: Peterka, 2005 

O ressalto hidráulico com número de Froude até 9 conforme Figura (220.7) é 

classificado pelo USBR como bacia de dissipação Tipo I, onde teremos o ressalto 

hidráulico na bacia de dissipação de fundo plano. 

As Figuras (220.8) e (220.10) foram extraídas do trabalho do Peterka e trazem 

relações de interesse em dimensionamentos. 
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Figura 220.10- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de 

fundo plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1. 

Fonte: Peterka, 2005 

 

 Chanson, 2010 apresenta para dissipação de energia a equação: 

 

   ∆h/d = [(1+8F2) 0,5 -3]3/ [16(1+8F2) 0,5  -1]
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Figura 220.17- Esquema de escada hidráulica. Observar Hmax, a altura d e conjugado dconj. 

Fonte: Simões, 2006 

 

 
Figura 220.18- Esquema de escada hidráulica com regime de escoamento nappe flow 

Fonte: Chanson, 1996 
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Figura 220.20- Esquema de escada hidráulica com  regime de escoamento skimming flow 

Fonte: Chanson, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 220.21- Esquema de escada hidráulica. A zona aerada 

geralmente não tem problema de cavitação. A zona não aerada que é a 

montante do ponto de inicio da zona aerada é que tem o perigo de cavitação. 
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Figura 220.23- Regime de escoamento skimming flow. Observar os vórtices 

junto ao degrau e o pseudo fundo. 

 

Chanson afirma que no regime skimming flow desenvolvem-se vórtices abaixo do 

pseudo fundo (alinhamento formado pelas extremidades externas dos degraus) que são 

mantidos pela transmissão da tensão tangencial do fluido escoando pelas extremidades dos 

degraus. 

A dissipação da energia causada pelos degraus pode reduzir significativamente o 

tamanho e o custo da bacia de dissipação necessária na base do vertedouro, comparada com 

uma calha convencional de concreto (calha lisa). 

Portanto, na escada hidráulica temos um regime especial de escoamento 

denominado skimming flow que é complexo e dependente de inúmeras pesquisas ainda em 

desenvolvimento. 
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Inclinação da escada hidráulica 

As escadas hidráulicas com regime de escoamento skimming flow tem ângulo de 

inclinação variando de 10º a 55º. 

 

Altura do degrau para regime de escoamento skimming flow 

A altura do degrau é também chamada de espelho do degrau e varia de 0,2m a 

0,90m. Uma opção é usar degraus com 0,20m; 0,40m; 0,60m; 0,80m e 1,00m, por exemplo.  

A relação da altura crítica “dc” com a altura do espelho “h” está no intervalo: 

1,0  <dc/h < 3,2 

Altura crítica 

A altura crítica da água no canal retangular que chega a água para a escada 

hidráulica é dada pela equação: 

dc= [Q 2/ (g B2)](1/3) 

dc= [q 2/ (g)](1/3) 

Sendo: 

dc= altura crítica do canal no início da escada hidráulica (m) 

Q= vazão total (m3/s) 

q= vazão unitaria (m3/s/m)  = Q/B 

B= largura da escada hidráulica (m) 

g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 

 

Largura da escada hidráulica B 

Não existe recomendação para a largura da escada hidráulica em se tratando de 

tubos é estimada no mínimo: 

B≥ 2,0 x D      B< 10 x altura do degrau 

Sendo: 

B= largura da escada hidráulica e largura do canal no início da escada (m) 

D= diâmetro do tubo (m) 

Para evitar formação de ondas chamadas Roll Waves, Novak, 2002 recomenda que se defve 

obdecer a relação: 

H/ perimetro molhado <=0,1 

Sendo:  

H= altura da água no canal (m) 

P= perimetro molhado (soma do fundo e das laterais onde atinge a água (m) 

 

Altura do nível de água na escada d 

A altura do nível de água “d” conforme Boes e Hager, 2003 in USBR, 2006 

podemos ter: 

d= dc [ fe/ (8x senθ)] (1/3) 

Sendo: 

d= altura da água na base ou o valor y1 (m) 

dc= altura crítica da água no canal que entra na escada hidráulica (m) 

fe=0,2 coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach. Valor experimental. 
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Velocidade máxima  

A velocidade máxima Vmax na escada hidráulica pode ser aproximadamente dada 

pela equação: 

Vmax= [ 2. g. (Hmax- d . cos (θ)] 0,5 

Sendo: 

Vmax= velocidade máxima na escada hidráulica (m/s) 

g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 

Hmax= altura máxima da escada hidráulica incluso a altura crítica (m)= Hdam+1,5x dc 

Hdam= altura da barragem ou desnível do topo da escada até o pé  (m) conforme Figura 

(220.19) 

dc= altura crítica do canal no topo da escada hidráulica (m) 

d= altura do nível da água na escada hidráulica (m) 

 A velocidade no pé da escada hidráulica Vw ou V1é menor que a velocidade 

máxima Vmax. 

 
Figura 220.24 

Fonte: Chanson, 2006 

 

Velocidade média V1 

 Chanson calcula a velocidade no pé da escada hidráulica: 

V1= q/d 

Sendo: 

V1= velocidade no pé da escada hidráulica (m/s) 

q= Q/B  (m3/s / m) 

Q= vazão de pico (m3/s) 

B= largura da escada hidráulica (m) 

d= altura do nível da água na escada hidráulica (m) 

Nota: a velocidade média calculada deste modo fornece valores altos demais. 

 

Aeração 

Conforme Povh, 2000  a aeração média do ar pode ser obtida através de: 

C= 0,368 log (sen θ/ q (1/5)) + 0,665 

Sendo: 

C= concentração média do ar que é o volume de ar/ (volume de ar + volume de água) 

q= vazão específica (m3/s/m) 
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Na Tabela (220.1) constam algumas equações de limites de escoamednto entre 

napplle flow, skimming lfo e transition flow.  

No último livro de Chanson ,2015  publicado na Amazon/Kindle houve umas 

pequenas modificaçoes sobre os intervalos e sobre  a remoção de energia, que usaremos no 

exemplo. 

 

 

 

Tabela 220.1-Sumário dos regimes de escoamentos das escadas hidráulicas 

conforme Chanson, 2001 

 

Regime Descrição Condições de escoamento Observ. 

NA1 Nappe flow com ressalto 

hidráulico completo 

 

dc/h < 0,0916. (h/b) -1,276 

h=altura do 

espelho 

b=patamar 

da escada 

NA2 Nappe flow com ressaldo 

hidráulico parcial 

dc/h > 0,0916. (h/b) -1,276 

e 

dc/h < 0,89-0,4. (h/b) 

dc=altura 

crítica 

NA3 Nappe flow sem ressalto 

hidráulico 

dc/h < 0,89-0,4. (h/b)  

TRA Escoamento de transição 0,89-0,4. h/b < dc/h < 1,2-0,325. h/b Φ=ângulo da 

escada  

SK1 Skimming flow dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b< 0,3 a 0,5 

 

Φ <15 a 25 

 

SK2 Skimming flow dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b ≈ 0,3 a 0,5 

 

15<Φ < 25 

SK3 Skimming flow com  

cavidade para 

recirculação 

dc/h >1,2-0,325. (h/b) 

e 

h/b > 0,3 a 0,5 

 

Φ >15 a 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 18- Escada hidráulica Skimming flow 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com   17/05/20 

 

 220-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 220.36- Regimes de escoamento. Observar que no nappe flow existe um vazio 

no degrau enquanto que no regime skimming flow há um vórtice no lugar. Verificar a 

existência de um regime intermediário que não é aconselhável na prática devido a 

instabilidade. 
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      Figura 220.37- Regimes de escoamento para uso em escada hidráulica para 

barragens, que não é o nosso estudo. Observar no perfil a esquerda a inclinação da 

barragem. 
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Figura 220.38- Skimming flow. Notar que no degrau se formam vórtices e que 

há uma espécie de fundo falso que passa pela borda superior dos degraus por onde 

corre as águas. 
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Conforme Peterka, 2005 temos: 

   y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xFr2) 0,5  -1] 

Na secção 1 a água estará misturada com o ar, enquanto que na seção y2 a água não 

será mais misturada com o ar e será o que é chamado “clear water” ou seja, água clara, água 

limpa. As seções 1 e 2 formarão os conjugados y1 e y2. 

 A seção y1=d 

 

 
Figura 220.41-Esquema de escada hidráulica + bacia de dissipação de fundo plano (Tipo I do USBR) 
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Exemplo 220.1 Skimming flow 

O exemplo é autoexplicativo, mostrando as formulas usadas. 

 
ESCADA HIDRÁULICA COM ESCOAMENTO SKIMMING FLOW PARA OS 3 CASOS: SK1  SK2 SK3   

BASE: CHANSON, 2001 e chanson, 2015  Amazon/Kindle   

Comprimento máximo disponivel (escada+dissipador plano Tipo I) 14 

Altura máximna Hmax (m)= 4,5 

Vazão (m3/s) Q= 0,1925 

Largura da escda (m)  B  10h 0,7 

Vazão unitaria (m3/s/m)   q= Q/B 0,28 

dc=  dc= [(q2/(g)] (1/3) 0,20 

Altura do degrau h (m)= 0,15 

Numero de graus= 30 

Largura do patamar (m)  b= 0,4 

Anguloda escada em radianos 0,375 

Ângulo em graus 21,5 

Comprimento da projeção (m) 12 

Verificaçao do comprimento máximo disponivel  Patamar Ok 

dc/h= 1,32 

Intervalo prático                                       1<dc/h< 3,2 Skimming flow mesmo 

Verificaçao se é regime Skimming flow Chanson, Kindle, 2015  

O regime de escoamento é: dc/h >    0,881/ (h/b +0,149) ^0,317 regime Skimming flow 

   

Froude=V1/(gxd)^0,5 3,83 

Altura da agua no ponto de inicio da aeração  d1(m)= 0,13 

Comprimento total inclinado (m)      L= hmax/sen(θ ) 12,29 

Comprimento L1 do topo ate inicio da aeração (m) 2,46 

L1=(h*COS(θ ) *9,719*(SEN(θ ) ) 0,0796)*Fr 0,713  

Veririfcar se teremos regime uniforme Compara L1  com L. Se L1<L então movimento uniforme teremos regime uniforme 

Altura d no movimento unfirome (m)=d=[(fxq^2)/ (gxseno(Ɵ))]   f=0,2  0,08 

Velocidade da agua V1(m/s)= q/d 3,41 

Quantidade media de ar na escada Cm (fração)  Cm=1,44*seno(Ɵ)-0,08 0,53 

Atura d90 de ar + agua= d90= d/(1-Cm) 0,27 

Altura das paredes laterias da escada (freeboard 0,30) 0,74 

Dissipação de energia  pagina 177 livro sem comporta                                                           0,87  

Dissipaçao de energia na escada ∆H/ Hmax= 1-((f/(8*SEN(θ)))^(1/3)+(1,1/2)*(f/(8*SEN(θ))^-2/3)/(3/2+Hmax/dc)

Dissipador plano Tipo I do Peterka  

y1= 0,13 

y2 (m)   y2=y1x0,5x[(1+8F1^2)^0,5 -1] 0,64 
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Altura da parede na parte plana (m)=0,30m (freeboard) +y2 0,94 

Comprimento do ressalto L= 6,9 (d2-d1) 3,52 

Dissipação de energia (fração) no plano               Tipo I          Delta H/H1=(y2-y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g))  Yamada Poli, 1994 0,56 

Dissipaçao total de energia ( escada + Tipo I   =1-(1-escda))*(1-TipoI) 0,94 

Comprimento total em projeçao (m) 15,52 

Comparação com a projeção existeente (m) Problemas 

Velocidade V2 (m/s) na saida do dissipador plano Tipo I    V2=q/y2 0,3 

Verificação   velocidade < 1,50 m/s Tudo bem sem riprap 
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Escada Hidráulica
Skimming flow



Entrada de água normal e entrada 
com vertedor basculante



Escada hidráulica com 
escoamento tipo Skimming flow

3



Zona não aerada e Zona aerada 4



Exemplo: mostrando a teoria

Escada hidráulica com escoamento 
Skimming flow

Concreto
Q= 0,1925 m3/s
Desnível = 4,5m
Area em projeção horizontal disponível = 

20m



Skimming flow

 Primeiro passo: Definir a largura B da escada 
 B<= 10xh
 h=altura da escada (m)  

 Supondo h=0,15m
 B<= 10xh=10 x 0,15 <=1,5m

 Adoto: B= 0,60m (largura do tubo que vem a 
montante)



Skimming flow

 Segundo passo: vazão unitária q
 q=Q/B =0,1925/0,60 = 0,32 m3/s/m

 Terceiro passo: altura crítica dc
 dc= (q^2/g)^(1/3)
 dc= (0,32^2/9,81)^(1/3) = 0,22m



Skimming flow

 Quarto passo: impor escoamento skimming flow

 Verificar se:      1 < dc/h <3,2

 dc /h= 0,22/0,15= 1,46

 1 < 1,46 <3,2    OK. Teremos escoamento 
Skimming flow



Skimming flow

 Quinto passo: verificar limite de Skimming flow conforme 
Chanson

 dc/h >    0,881/ (h/b +0,149) ^0,317

 dc/h= 0,22/0,15= 1,46
 Adoto: b=0,40m
 A=0,881/ (h/b +0,149) ^0,317 =0,881/(0,15/0,40 

+0,149)^0,317=1,08
 Como 1,46 > 1,08 temos certeza de ter escoamento Skimming

flow

Skimming flow



Skimming flow

 Sexto passo: ângulo da escada Ɵ
 Tan Ɵ= h/b= 0,15/0,40 = 0,375
 Ɵ=Radianos= atan(0,75)=0,35877
 Ângulo  Ɵ= 20,56 graus

 Numero degraus=hmax/h= 4,5/0,15= 30 degraus

0,35877
20,6



Skimming flow

 Sétimo passo: número de Froude
 Ɵ= 20,56 graus
 H=0,15m
 q=0,32 m/s//m
 F=q/(9,81*sen(Ɵ x(h*cos(Ɵ )^3)^0,5
 F=0,32/(9,81*sen(20,56)x(0,15*cos(20,56))^3)^0,5 
 F=3,28

L1=(h*COS(θ ) *9,719*(SEN(θ ) ) 0,0796)*Fr 0,713



Skimming flow

 Oitavo passo:altura da água  d sobre pico do 
degraus

 d= (f x q^2/(8x9,81xsen(teta))^ (1/3)
 f=0,2 coeficiente de atrito de Darcy-Weisbach
 Ɵ= 20,56 graus
 d= (0,2 x 0,32^2/(8x9,81xsen(20,56))^ (1/3)
 d=0,09m



Skimming flow
 Nono passo:  comprimento total da escada inclinado
 L= hmax/sen(θ )
 L= 4,5/sen(20,56) = 12,82m
 Decimo passo: Comprimento L1 do topo ate inicio da aeração (m)
 L1=(h*COS(θ ) *9,719*(SEN(θ ) ) 0,0796)*Fr 0,713   

 L1=(0,15*COS(20,56 ) *9,719*(SEN(20,56 ) ) 0,0796)*3,28 0,713   

L1=2,20m Inicio da aeração
Parte com perigo de cavitação: nos 2,20m
Como  L1 <L        2,20m<12,82m então teremos 
movimento uniforme



Skimming flow

 Decimo primeiro: calculo da velocidade V1 na 
escada

 V1= q/d
 V1=0,32/ 0,09= ,54m/s < 4 m/s  OK

 Decimo segundo:quantidade media de ar Cm na 
escada

 Quantidade media de ar na escada Cm (fração)  
 Cm=1,44*seno(Ɵ)-0,08
 Cm=1,44*seno(20,56)-0,08 =0,51



Skimming flow

 Décimo terceiro passo: atura d90 de ar + agua= 
d90

 d90= d/(1-Cm) 
 d90= 0,09/(1-0,51)  = 0,18m 

 Decimo quarto passo: altura da parede lateral
 Freeboard= 0,30m
 Altura= 1,6 x d90 + 0,3= 1,6 x 0,18+ 0,30= 0,59m



Skimming flow

 Décimo quinto passo: dissipação de energia na 
escada hidráulica

 ∆H/ Hmax= 1-
((f/(8*SEN(θ)))^(1/3)+(1,1/2)*(f/(8*SEN(θ))^-
2/3)/(3/2+Hmax/dc) 

 ∆H/ Hmax= 1-
=1((f/(8*SEN(20,56)))^(1/3)+(1,1/2)*(f/(8*SEN(20,5
6))^-2/3)/(3/2+4,5/0,22)   =0,89 = 89%



Skimming flow
 Décimo sexto: Froude no fim da escada para o Tipo I do 

USBR  
 F= V1/ ( 9,81 x d) ^0,5 
 F= 3,54/ ( 9,81 x 0,09) ^0,5 
 F= 3,75 > 1,7 então precisa de dissipador plano Tipo I do 

USBR

 Decimo sétimo pasdso: equação de Belanger para 
seção retangular para achear y2

 y1=d=0,09m
 y2=y1x0,5x[(1+8F1^2)^0,5 -1]

y2=0,09x0,5x[(1+8x,75^2)^0,5 -1]= 0,44m



Skimming flow
 Décimo oitavo passo: altura da parede na parte plana
 Altura da parede= y2+0,0=0,44+0,30=0,74m

 Decimo nono passo: energia dissipada no Tipo I do USBR 
conforme Yamada, EPUSP, 1994

 ΔH/H1=(y2-y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g)) 
 ΔH/H1 =(0,44-0,09)^3/(4x0,09x0,44))/( 0,09+3,541^2/2x9,81)) 

 ΔH/H1= 0,36=  36%



Skimming flow

 Vigésimo passo> energia total dissipada (escada + 
ressalto no plano )

 Dissipaçao total de energia  total=1-(1-escada))*(1-
Tipo I) 

 Dissipação total= 1- (1-0,89)x(1-0,36) = 0,93= 93%

 Vigésimo primeiro passo: comprimento do ressalto 
Tyipo I

 L= 6,9 x( y2-y1)
 L= 6,9 x(0,44-0,09)=  2,39m



Skimming flow

 Vigésimo segundo passo: verificação da área 
total em projeção

 Comprimento  total em projeção; escada+ 
ressalto

 C= numero de degraus x largura do patamar + 
comprimento do ressalto

 C= 30 x 0,40+ 2,39=   14,39<20m existente OK



Escada hidráulica+ dissipador de fundo plano “Tipo I” do 
Peterka (USBR) 21

0,40m 2,39m

0,40m

0,15m

Dissipador de 
fundo plano Tipo I

Escada 
Hidráulica
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ESCADA HIDRÁULICA 
NAPPE FLOW



ESCADA HIDRÁULICA COM ESCOAMENTO 
TIPO NAPPE FLOW

2



ESQUEMA DO NAPPE FLOW

3



EEESCADA HIDRÁULICA COM 
CHANSON, 2002

H= ALTURA (ESPELHO)  L= L (ELE MINÚSCULO)= PATAMAR=B 
(M)

DC= ALTURA CRÍTICA (M)

4

Regime Descrição Condições de escoamento Observ.

NA1
Nappe flow com ressalto 

hidráulico completo dc/h < 0,0916. (h/b) -1,276

h=altura do 
espelho

b=patamar da 
escada

NA2
Nappe flow com ressaldo 

hidráulico parcial

dc/h > 0,0916. (h/b) -1,276

e
dc/h < 0,89-0,4. (h/b)

dc=altura crítica

NA3
Nappe flow sem ressalto 

hidráulico dc/h < 0,89-0,4. (h/b)

TRA Escoamento de transição 0,89-0,4. h/b < dc/h < 1,2-0,325. h/b Φ=ângulo da 
escada 

SK1 Skimming flow
dc/h >1,2-0,325. (h/b)

e
h/b< 0,3 a 0,5 Φ <15 a 25

SK2 Skimming flow
dc/h >1,2-0,325. (h/b)

e
h/b ≈ 0,3 a 0,5 15<Φ < 25

SK3
Skimming flow com 

cavidade para recirculação

dc/h >1,2-0,325. (h/b)
e

h/b > 0,3 a 0,5 Φ >15 a 25



CHANFRO DE VENTILAÇÃO (PMSP)



ENTRADA: SEM COMPORTA E COM 
COMPORTA (HO)



ROLL WAVES EM NAPPE FLOW
ALTURA DM



VENTILAÇÃO NO NAPPE FLOW



DADOS DO RESSALTO, CHANSON
• Ld= h x4,30 x (dc/h) 0,81

• d1= h x 0,54 x (dc/h) 1,275        

• d2= hx 1,66 x (dc/h) 0,81      Será altura paredes laterais + freeboard 0,30m
• dp= h x (dc/h) 0,66                     para ventilação

• di = dc* 0,687 x (dc/h)0,483 Largura do filete 
• tan Ɵ= 0,838 x (dc/h)-0,586   ângulo Ɵ do filete
• db= 0,715x dc
• Lr =d1*8x(dc/d1)(3/2) -1,5                  (Ld+Lr)
• Vi/Vc= 1,455 x (dc/h) -0,483        Vi=velocidade da agua    Vc=q/dc



EXEMPLO  MOSTRANDO A TEORIA

• Escada hidráulica com escoamento Nappe flow
• Concreto
• Q= 20,00 m3/s   Tr= 100 anos
• Desnível = 20m
• Área em projeção horizontal disponível = 100m



NAPPE FLOW
• Primeiro passo: Definir a largura B da escada 

• B<= 10xh
• h=altura da escada (m)  

• Supondo h=2,00m
• B<= 10xh=10 x 2,00 <=20,00m

• Adoto: B= 10,00m (devido largura córrego a jusante)



NAPPE FLOW
• Segundo passo: vazão unitária q
• q=Q/B = 20/10 = 2,0 m3/s/m

• Terceiro passo: altura crítica dc
• dc= (q^2/g)^(1/3)
• dc= (2,0 ^2/9,81)^(1/3) = 0,74m



NAPPE FLOW

• Quarto passo: impor escoamento Nappe flow

• Verificar se:
• dc /h= 0,74/2,00= 0,37

• 1 < 2,03 <3,2    OK. Teremos escoamento Nappe flow



NAPPE FLOW

• Quinto passo: verificar limite de Nappe flow conforme Chanson
• O regime de escoamento é:   dc/h <    0,593/ (h/b +0,139) ^0,394

• dc/h < 0,593/ (h/b +0,139) ̂ 0,394

• dc /h= 0,74/2,00= 0,37
• Adoto: b=8,0m
• A=0,593/ (h/b +0,139) ^0,394 =0,593/(2,00/8,0 +0,139)^0,394=0,86
• Como 0,37< 0,86 temos certeza de ter escoamento Nappe flow



VERIFICAR O REGIME DE ESCOAMENTO DO 
NAPPE FLOW

• NA1- Quando o ressalto hidráulico é completo

• NA2  Quando o ressalto hidráulico é parcial

• NA3  Quando não existe ressalto hidráulico

• Temos que examinar os três casos; Obtemos NA3 sem ressalto 
hidraulico



VERIFICAÇÃO SE HÁ RESSALTO 
COMPLETO, PARCIAL  OU SEM RESSALTO

NA3 sem ressalto (mais comum)       dc/h< 0,89 -0,4x(h/b)

NA2 com res, parcial dc/h>0,0916.(h/b)^-1,276   e dc/h 
<0,89-0,4. (h/b)

NA1 Com ressalto completo dc/h<0,0916.(h/b)^-1,276



NA3 SEM RESSALTO (MAIS COMUM)         
DC/H< 0,89 -0,4X(H/B)

•dc/h= 0,37
•A=0,89-0,4 (h/b)= 0,89-0,4x(2/8)= 0,79
•0,37 <0,79  OK.
•Pode ser NA3, mas pode ser NA2 ou NA1



NA2 COM RES, PARCIAL      
DC/H>0,0916.(H/B)^-1,276   E DC/H <0,89-0,4. 

(H/B)

•dc/h= 0,37
•A1=0,0916 (h/b)^-1,276= 0,0916 /(2/8)^1,276= 
0,54

•Portanto, não é NA2  pois dc/h não é maior 
que 0,54



NA1 COM RESSALTO COMPLETO 
DC/H<0,0916.(H/B)^-1,276

•dc/h<0,0916.(h/b)^-1,276
•dc/h= 0,37 <A=0,54
• Portanto, NA1  com ressalto completo



VARIÁVEIS DO DEGRAU
Ld=  h x4,30 x (dc/h)^  0,81 3,85
d1=  h x 0,54 x (dc/h  ^1,275        0,30
d2=  hx 1,66 x (dc/h) ^0,81 1,49
dp=  h x (dc/h) 1,04
di=  dcx 0,687 x (dc/h)^0,483            0,32

tan Ɵ= 0,838 x (dc/h)-0,586   ângulo Ɵ do filete 1,50
db=  0,715x dc    altura da agua no degrau após a altura critica 
dc 0,53
Lr=  d1*8x(dc/d1)^(3/2) -1,5     7,75
di=largura do jato de agua que cai  = 0,85
Velocidade critica V= q/dc    (m/s) 2,70
Comprimento Ld+Lr= 11,60

Vi= velocidade de impacto no napple                    Vi/Vc= 1,455 x 
(dc/h) -0,483       

6,34
Largura do patamar do degrau  Ld= 3,85
Altura das paredes laterais= d2+0,30 freeboard 1,79



TUBO VENTILADOR
Qar/ qw = 0,19*[(h-dp)/db]^0,95  0,334
Qar=    m3/s/m= m2/s 3,343
Dois aeradores  (m3/s) 3,34
Velocidade máxima de aeração (m/s)   
Coleman, 1983 50
Area (m2) 0,07

Diametro do tubo vertical (m)= 0,29 

Adoto tubo de PVC 0,30 
Cavidade lateral pode resolver o problema



FREQUENCIA DE OSCILAÇÃO

Frequência

Frequência F=(1/(dc/g)^0,5)*0,715*[(I+I/4)/(-1+(1+1,022* 
h/dc))^0,5)   sndo I-integer (numero9 inteiro de 1 a 4

Frequência HZ
Integer 
(inteiro)

0,5 1
1,1 2
1,6 3
2,1 4

Frequencia natural aproximado em funçao do comprimen to
Fn= 133/ L^0,9  Fryba, 1999 e BS EM 2003  Qualquer 
material Pontes. Dificil de achar 2,6



ROLL WAVES

Roll waves
V1 (m/s)=   q/d1 6,00
Froude Fr= v1/(gxd1) 4,47
Energia no primeior degrau página 290 livro                               E= 
h+ dc 2,50

Altura da onda  (m)=                                          dm=E * 5,43/Fr^2,0 0,7



OSCILAÇAO

Perigo se a oscilação for igual a oscilação natural da escada 
hidraulica. As oscilações não podem ser iguais a oscilação natural Sem problemas

Roll waves

V1 (m/s)=   q/d1 6,56

Froude Fr= v1/(gxd1) 3,79

Energia no primeior degrau página 290 livro                               E= h+ 
dc 2,74

Altura da onda  (m)=                                          dm=E * 5,43/Fr^2,0 1,0



DISSIPADOR NO PLANO 
Dissipador plano Tipo I do Peterka
y1 *m( 0,30
y2 (m)                                    y2/y1 = 0,5 . [(1 + 8. F12) 0,5 -1]    1,49

Altura da parede na parte plana (m)   Cuidado não esquecer da altura 
da onda do Roll waves já calculada 1,79
Comprimento do ressalto                                      L= 6,9 (y2-y1) 8,18

Dissipação de energia (fração) no plano               Tipo I          Delta 
H/H1=(y2-y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g))  Yamada Poli, 1994 0,43

Dissipação total= escada+plano Tipo I  Perda total de energia= 1 –[(1-
escada)x(1- TipoI)]= 0,93 
Comprimento total em projeçao (m) 88,18
Comparação com a projeção existente (m) Tudo certo
Velocidade de saida V2=q/y2 1,34



ESCADA HIDRÁULICA+ DISSIPADOR DE FUNDO PLANO 
“TIPO I” DO PETERKA (USBR)
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7,46m 6,13m

7,46m

2,00m

Dissipador de fundo 
plano Tipo I

Escada 
Hidráulica
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