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ESQUEMA DO NAPPE FLOW
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H= ALTURA (ESPELHO)  L= L (ELE MINÚSCULO)= PATAMAR=B 
(M)

DC= ALTURA CRÍTICA (M)
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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

• Area 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= 9,10m (devido largura córrego a juzante)



NAPPE FLOW

• Segundo passo: vazão unitária q

• q=Q/B = 20/9,1 = 1,1 m3/s/m

• Terceiro passo: altura crítica dc

• dc= (q^2/g)^(1/3)

• dc= (1,1 ^2/9,81)^(1/3) = 0,50m



NAPPE FLOW

• Quarto passo: impor escoamento Nappe flow

• Verificar se:

• dc /h= 0,50/2,00= 0,25

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



NAPPE FLOW

• Quinto passo: verificar limite de Nappe flow conforme Chanson

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

• dc/h < 0,8593/ (h/b +0,139) ^0,394

• dc /h= 0,50/2,00= 0,25

• Adoto: b=7,46m

• A=0,8593/ (h/b +0,139) ^0,394 =0,8593/(2,00/7,46 +0,139)^0,394=1,23

• Como 0,25< 1,25 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(hb)

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

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

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



VARIÁVEIS DO DEGRAU

Ld=  h x4,30 x (dc/h)^  0,81 2,79

d1=  h x 0,54 x (dc/h  ^1,275        0,18

d2=  hx 1,66 x (dc/h) ^0,81 1,08

dp=  h x (dc/h) 0,80

di=  dcx 0,687 x (dc/h)^0,483            0,17

tan Ɵ= 0,838 x (dc/h)-0,586   ângulo Ɵ do filete 1,89

db=  0,715x dc altura da agua no degrau após a altura critica dc 0,36

Lr=  d1*8x(dc/d1)^(3/2) -1,5     5,06

di=largura do jato de agua que cai  = 0,70

Velocidade critica V= q/dc (m/s) 2,21

Comprimento Ld+Lr= 7,84

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

6,29

Largura do patamar do degrau  Ld= 2,79

Altura das paredes laterais= d2+0,30 freeboard 1,38



DISSIPAÇÃO DE ENERGIA NA ESCADA
VENTILAÇAO

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 0,90 

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  0,604

Qar=    m3/s/m= m2/s 5,496

Dois aeradores  (m3/s) 3,02

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

Area (m2) 0,0604

Diametro do tubo vertical (m)= 0,28 

Adoto tubo de PVC 0,30 

Cavidade lateral pode resolver o problema



FREQUENCIA DE OSCILAÇÃO

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

0,9 2

1,4 3

1,8 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 2,7

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

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



DISSIPADOR DE ENERGIA NO RESSALTO

Dissipador plano Tipo I do Peterka

y1 *m( 0,18

y2 (m)                                    y2/y1 = 0,5 . [(1 + 8. F12) 0,5 -1]    1,07

Altura da parede na parte plana (m)   Cuidado não esquecer da altura da onda do Roll

waves já calculada 1,37

Comprimento do ressalto                                      L= 6,9 (y2-y1) 6,13

Dissipação de energia (fração) no plano               Tipo I          Delta H/H1=(y2-

y1)^3/(4y1*y2))/( y1+v1^2/2g))  Yamada Poli, 1994 0,44

Dissipação total= escada+plano Tipo I  Perda total de energia= 1 –[(1-escada)x(1-

TipoI)]= 0,95 

Comprimento total em projeçao (m) 80,73

Comparação com a projeção existente (m) Tudo certo

Velocidade de saida V2=q/y2 1,03



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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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 + 0,0= 1,6 x 0,18+ 0,30= 0,59m



Skimming flow

 Décimo quinto passo: dissipação de energia na 

escada hidraulica

 ∆H/ Hmax= 1-

cos(θ)*((f/(8*SEN(θ)))^(1/3)+(1/2)*(f/(8*SEN(θ))^

-2/3)/(3/2+Hmax/dc) 

 ∆H/ Hmax= 1- =1-

cos(20,56)*((f/(8*SEN(20,56)))^(1/3)+(1/2)*(f/(8*S

EN(20,56))^-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)
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0,40m 2,39m

0,40m
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Escada 
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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 real: mostrando a teoria

Escada hidráulica com escoamento 

Skimming flow

Concreto

Q= 29,71 m3/s   Tr= 100 anos

Desnível = 2,3m

Are-a 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 0,93 <=9,3m

 Adoto: B= 10,50m (devido largura córrego a juzante)



Skimming flow

 Segundo passo: vazão unitária q

 q=Q/B = 29,71/10,5 = 2,83 m3/s/m

 Terceiro passo: altura crítica dc

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

 dc= (2,83 ^2/9,81)^(1/3) = 0,93m



Skimming flow

 Quarto passo: impor escoamento skimming flow

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

 dc /h= 0,93/0,46= 2,03

 1 < 2,03 <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= 0,93/0,46= 2,03

 Adoto: b=1,53m

 A=0,881/ (h/b +0,149) ^0,317 =0,881/(0,46/1,53 
+0,149)^0,317=1,13

 Como 2,03 > 1,13 temos certeza de ter escoamento Skimming
flow



Skimming flow

 Sexto passo: ângulo da escada Ɵ

 Tan Ɵ= h/b= 0,46/1,53= 0,30

 Ɵ=Radianos= atan(0,30)=0,29206

 Ângulo  Ɵ= 16,73 graus

 Numero degraus=hmax/h= 2,3/0,46= 5 degraus

0,35877

20,6



Skimming flow

 Sétimo passo: número de Froude

 Ɵ= 16,73 graus

 h=0,46m

 q=2,83 m/s//m

 F=q/(9,81*sen(Ɵ x(h*cos(Ɵ )^3)^0,5

 F=2,83/(9,81*sen(16,73)x(0,46*cos(16,73))^3)^0,5 

 F=5,76



Skimming flow

 Oitavo passo:altura da água  d sobre pico do 

degraus

 d= (f x q^2/(8x9,81xsen(Ɵ))^ (1/3)

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

 Ɵ= 16,73 graus

 d= (0,2 x 2,83^2/(8x9,81xsen(16,73))^ (1/3)

 d=0,41m



Skimming flow

 Nono passo:  comprimento total da escada inclinado

 L= hmax/sen(θ )

 L= 2,3/sen(16,73) = 7,99m

 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=(0,46*COS(16,73 ) *9,719*(SEN(16,73 ) ) 0,0796)*5,76 0,713   

L1=3,54m Inicio da aeração

Parte com perigo de cavitação: nos 3,54m

Como  L1 <L       3,54m< 7,99m então teremos 
movimento uniforme



Skimming flow

 Decimo primeiro: cálculo da velocidade V1 na 
escada

 V1= q/d

 V1=2,83/ 0,41= 6,84m/s > 4 m/s  para Tr= 100 anos

 1% de probabilidade em um ano

 Decimo segundo:quantidade media de ar Cm * 
fração) na escada

 Cm=1,44*seno(Ɵ)-0,08

 Cm=1,44*seno(16,73)-0,08 =0,41



Skimming flow

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

 d90= d/(1-Cm) 

 d90= 0,41/(1-0,41)  = 0,71m 

 Decimo quarto passo: altura da parede lateral

 Freeboard= 0,30m

 Altura= 1,6 x d90 + 0,30= 1,6 x 0,71+ 0,30= 1,43m



Skimming flow

 Décimo quinto passo: dissipação de energia na 

escada hidraulica

 ∆H/ Hmax= 1-

cos(θ)*((f/(8*SEN(θ)))^(1/3)+(1/2)*(f/(8*SEN(θ))^

-2/3)/(3/2+Hmax/dc) 

 ∆H/ Hmax= 1- =1-

cos(16,73)*((f/(8*SEN(16,73)))^(1/3)+(1/2)*(f/(8*S

EN(16,73))^-2/3)/(3/2+2,3/0,93)   =0,88 = 88%



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

USBR  

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

 F= 6,84/ ( 9,81 x 0,41) ^0,5 

 F= 3,39 > 1,7 então precisa de dissipador plano Tipo I do 

USBR

 Decimo sétimo pasdso: equação de Belanger para 

deção retangular para achear y2

 y1=d=0,41m

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

y2=0,41x0,5x[(1+8x3,39^2)^0,5 -1]= 1,79m



Skimming flow
 Décimo oitavo passo: altura da parede na parte plana

 Altura da parede= y2+0,0=1,79+0,30=2,09m

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

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

 ΔH/H1 =(1,79-0,41)^3/(4x0,41x1,79))/( 0,41+6,84^2/2x9,81)) 

 ΔH/H1= 0,31=  31%



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- (1-0,88)x(1-0,31) = 0,92= 92%

 Vigésimo primeiro passo: comprimento do ressalto 
Tyipo I

 L= 6,9 x( y2-y1)

 L= 6,9 x(1,79-0,41)=  9,49m



Skimming flow

 Vigésimo segundo passo: verificação da área 

total em projeção

 Comprimento  total em projeção; escada+ 

ressalto

 C= número 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

1,53m 9,49m

1,53m

0,46m

Dissipador de fundo 

plano Tipo I

Escada 

Hidráulica



Bibliografia

 -CHANSON, HUBERT. The Hydraulics of nappe flow regime 

stepped c hutes and spillways.Australian civil enginering 
transitions. University of Queensland.; 7 paginas. Nota: 

exemplo de nappe flow.

 -CHANSON, HUBERT. Energy dissipation hydraaulic 

structures. IAHR monograph. Amazon/Kindle, Editado em 

23 de fevereiro de 2015.

 -CHANSON, HUBERT. The Hydraulics of stepped chuttes 

and spillwaus.ISBN 90 5809 352 2. Editora Balkema, 

Netherlands,384páginas, ano 2002.



23

 MUITO OBRIGADO!

Engenheiro civil Plínio Tomaz

 Guarulhos, 10 de  agosto de 2019

www.pliniotomaz.com.br

pliniotomaz@gmail.com


