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Rotura de barragens 

Erosões Localizadas 

Barragens e obras conexas 

Descarregadores de cheias 

Passagens para Peixes 

Ondas de cheia 

Tsunamis 

Fossas de Erosão Sistemas de saneamento 



Descarregador em degraus (Dartmouth, Austrália) Descarregador em degraus (Lúcio, 2015) 

Descarregador em poço Descarregador em labirinto 



Descarregadores em teclas de piano 
(Barragem de Malarce)  

Descarregadores com paredes 

convergentes (Lake Manchester, Austrália) 

Descarregadores com jato livre (Barragem de Koman, Albânia) 



Barragem de Paute-Cardenillo (Equador)   



Introdução 

Redução de custos e tempo na conceção de 
projetos 

Análise detalhada das caraterísticas do 
escoamento em regiões de difícil medição em 

modelo físico 

Evitar os efeitos de escala presentes na 
modelação física com semelhança de Froude  

Apoio à tomada de decisão:  

-Testar diferentes cenários de operação  

-Testar diferentes configurações geométricas 

Modelação CFD v/s Modelo físico 



Método dos volumes finitos (FVM) 
• Discretização das equações RANS numa malha ortogonal para um 

sistema cartesiano de cálculo, através da resolução numérica das 
equações na forma integral. 
 

 
 

Método VOF (Volume of Fluid) 
• Permite a captação da superfície livre de escoamentos através da 

resolução da função F(x,y,z,t). 
 
 

 
Método FAVORTM (Fractional Area-Volume Obstacle Representation) 
• Método de repartição de áreas/volumes na resolução das equações 

da mecânica dos fluidos em malha estruturada rectangular 

Modelação numérica em Flow-3D®  

(one-fluid problem) 



Modelação Emulsionamento de ar  

Velocidades 
elevadas 

Turbulência 
Instabilização da 
superfície livre 

Emulsionamento 
de ar 

VF , Ax , Ay , Az : Funções do método FAVOR 



Modelação Emulsionamento de ar  

Modelo “Scalar” 

• Submodelo passivo: não introduz qualquer alteração do regime 
dinâmico do escoamento; 

• Para escoamentos caracterizados por concentrações de ar 
inferiores a 10% (recomendação); 

Modelo “Density Evaluation” 

• 1ª ou 2ª ordem; 

• Bulking: modelação da não-uniformidade da massa volúmica da 
mistura; 

 

Modelo “Drift-flux” 

• Modelação da velocidade relativa entre a fase dispersa e a fase 
continua; 

• Modelação do comportamento de uma “nuvem” de bolhas: 

• A influência da configuração geométrica das bolhas de ar no 
seu arrastamento; 

• Interação entre bolhas; 

 

Modelo “Bubble and phase-change” 

• Modelo auxiliar; 

• Modelação da fase dispersa através de uma equação de estado; 

• Processo adiabático: Relação Pressão/Volume. 



Efeitos de Escala 

Designa-se por efeito de escala à discrepância de determinadas variáveis do escoamento constatadas entre o modelo físico e o 
protótipo, resultante de um ou mais parâmetros adimensionais terem diferentes valores no protótipo e no modelo (Chanson, 2001). 

 

d1=6.83mm, We=370  d1=12.5mm, We=1500 

(Chanson, 2004) 

• A semelhança do comportamento de um escoamento bifásico entre 
dois sistemas é garantida se a ambos corresponderem números de 
Morton iguais 

Número de Reynolds 

•Forças de inércia e viscosas 

Número de Froude 

•Velocidade característica e a celeridade 

Número de Weber 

•Forças de inércia e a tensão superficial 



Modelação de Transporte Sólido 

Queda de sedimentos [settling] 

•Balanço entre a força de sustentação hidrodinâmica e 
força da gravidade 

•Soulsby (1997) 
 

 

Transporte em suspensão [advection] 

•Alteração do comportamento do escoamento líquido 

•Equação da difusão em regime turbulento 

 

Sustentação hidrodinâmica [lifting] 

•Resuspensão e erosão do material sólido 

•Winterwerp et al. (1992) 

 

Transporte por arrastamento [bedload] 

•Arrastamento por deslizamento, rolamento ou saltação 

•Equação de Meyer-Peter-Muller (1948) 

 

Compacidade do leito [Packing] 

•Define o grau de compacidade/arranjo dos sedimentos 
sobre o leito 

•Van Rijn (1984) 
 

 



Descarregador complementar de 

cheias da barragem de Salamonde 

• Caudal de dimensionamento: 1233 m3/s; 

• NMC: 270,86 m; 

• Cota de coroamento: 271,36 m; 

• Caudal de dimensionamento do descarregador original: 1700 m3/s. 



Instalação experimental - LNEC 



Geometria Proposta (LNEC) Geometrias Alternativas 

Descarregador complementar de 

cheias da barragem de Salamonde 



Modelo de turbulência RNG k-ε 

Comprimento característico da turbulência (m) - TLEN 0,4 

Modelo de captação da superfície livre – VOF advection Automático: One fluid, free surface 

Dimensão da célula de cálculo (m) 0,5 e 0,25 

Modelo de aproximação da equação de transporte da 

quantidade de movimento 
Modelo de 2ª ordem com preservação da monotonicidade 

Tempo de simulação (s) - Obtenção de regime permanente. 60 + 10 

Modelo de emulsionamento Não utilizado 

Secções de referência 



Análise de sensibilidade 

Turbulência Emulsionamento de ar Caudal líquido 

TLEN (m) 
Adiabatic 

bubbles 
Tensão Superficial Caudal Dif. (%)  

SV 1 Automático - - 1306 + 8,2 

SV 2.1 0,5 - - 1427 + 18,3 

SV 2.2 Automático - - 1418 + 17,5 

SV 3 Automático x - 1302 + 7,9 

SV 4 Automático x 0,073 1302 +7,9 

SV 5 ( LES ) x 0,073 1185 -  1,8 

Silva (2013) Automático Não simulado 1206,5 - 

 Modelo de turbulência 

• Recomendação: k-ε ou RNG k-ε 

• TLEN: Não é relevante na modelação do 

escoamento na estrutura de entrada 

 

 Malha de cálculo 

• Silva (2013): # 0,50 m v/s # 0,25 m  +4% 

• Estudo: # 1,00 m v/s # 0,50 m  + 9,3 % 

 Tensão Superficial 

• Não se verificaram diferenças  

 Adiabatic bubbles 
Controlo gradiente de pressão / velocidade na 

estrutura de entrada  Redução: - 9 % 

 

 Silva (2013) / SV 4 
• Sobrestimação: + 7,9% 

 

Entrada de ar na aproximação do escoamento à 
estrutura de entrada, proveniente das condições de 
fronteira definidas na albufeira: 

• + Velocidade (~ + 1,5%) 
• + Altura escoamento (~ +3,1%) 



Alturas de escoamento 

Dif.= + 2,4 % Dif. =+ 5,5 % Dif. =+ 6,5 % Dif.=+ 11,0 % Dif.=+ 13,0 % 

Dif.=+ 16,8 % Dif.=+ 15,9 % Dif.=+ 20,2 % Dif.=+ 18,3 % Dif.=+ 17,0 % 

Dif.=+ 0,1 % Dif.=+ 7,2 % Dif.=+ 7,1 % Dif.=+ 16,9 % Dif.=+ 18,3 % 

S1 S2 S3 S4 S5 

S6 S7 S8 S9 S10 

S6 S7 S8 S9 S10 

Proposta e 

Alternativas 

Proposta 

Alternativas 

1, 2 e 3 



Velocidades de escoamento 

(Sem emulsionamento de ar) 

(Com emulsionamento de ar) 

(Sem emulsionamento de ar) (Com emulsionamento de ar) (Estruturas Alternativas) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Dif. (%) -1,21* -2,84* -1,30* -4,60* -3,06 -3,47 -3,60 -3,77 -3,04 -3,59 

Velocidades máximas 

• Não se verificam diferenças relativas significativas com ativação do modelo 

• Estrutura Alternativa: ~ -3,5% nas secções 6, 7 e 8 

Velocidades médias 



Pressões hidrodinâmicas 

(sem emulsionamento de ar) (com emulsionamento de ar) Geometrias Alternativas 

Estrutura Terminal 

Dif. = +0,8 % 

Secção 6 Secção 6 

(com emulsionamento de ar) 

Dif. = +16,6 % 

A 

B 

C 
D 

E 
A: + 1,4 % 

B: - 4,3 % 

C: - 6,4 % 

D: - 5,37 % 

E: + 1,3 % 

 

A modelação do emulsionamento de ar não tem 

interferência relevante nas pressões máximas; 

A sobrestimação dos valores pode ser justificada pelo 

aumento do caudal de dimensionamento verificado com a 

modelação do emulsionamento de ar. 

A subestimação dos valores em B, C e D pode ser 

justificada pelo empolamento da veia liquida na secção 

de contração de escoamento;  

A sobrestimação da pressão na estrutura alternativa 

pode ser justificada pelo facto da eliminação do septo na 

curva da geometria proposta favorecer a dissipação da 

energia do escoamento. 



Concentração de ar 

Galeria 

esquerda 

Galeria 

direita 

Geometria Proposta  24,6 23,3 

Geometria Alternativa 22,1 18,8 

• Maior capacidade de emulsionamento de ar na galeria esquerda, associada à maior 

energia cinética turbulenta propiciada pelo menor raio de curvatura na galeria esquerda; 
 

• Maior capacidade de emulsionamento de ar na Geometria Proposta, associada à 

turbulência gerada a jusante do septo; 

S9 S 10 

Geometria Proposta 13,80 13,78 

Geometria Alternativa 11,28 10,53 



Estrutura em túnel 



Jato livre 

Encosta direita                Encosta esquerda 



Jato livre 

(Silva, 2013) 

(Com emulsionamento de ar) 

Geometria Proposta (LNEC) Geometrias Alternativas 

Alcance máximo 

Geometria Proposta (LNEC) 

Aqualogus (2011): 72,7 m 

Modelo físico: 91,0 m 

Silva (2013):  68,4 m 

#S.E: 56,3 m  

#C.E: 55,9 m 

 

Geometrias Alternativas 

Geo. Alternativa 1: 68,9 m 

Geo. Alternativa 2: 73,4 m 

Geo. Alternativa 1: 68,9 m 

+22,4 % +22,4 % +30,4 % 

-0,7% 
Kawahami (1973): -30% 

Modelo Fisico: -63% 

#S.E: 56,3 m 



Jato livre 



Fossa de erosão 
• Nível médio do fundo plano: +195 m; 
 

• Desativação do modelo de MPM (β=0); 
 

• Granulometria: Modelo físico: d50=22 mm 

           Protótipo: d50=1,10 m 

  Fossa de erosão Barra 

Caudal Cota min. (m) Erosão máx. (m) Cota máx. (m) Assoreamento máx. (m) 

2828 m3/s 179 -16 208 +13 

1233 m3/s 182 -13 208 +13 

Estudos anteriores:  

• Epely-chauvin et al. (2014): validação de 4 dos 54 testes experimentais 

realizados por Pagliara et al. (2008) – (d50=1,15 mm); 
 

• Cesare et al. (2010): aplicação à barragem de Koman - (d50=0,78 m ). 



Fossa de erosão 

Geometria Proposta Geometria Alternativa 1 

- 16 % -11,2 m - 12 % -10,0 m 

- 11 % -10,1 m - 12 % -10,0 m 

• Elevada influência da malha de cálculo 

na representação do jato  Qualidade 

dos resultados da fossa de erosão; 

• Sobrestimação dos níveis de 

assoreamento em + 9 %  limitado pela 

definição do ângulo de repouso; 

• A sobrestimação dos níveis de 

assoreamento e a subestimação das 

erosões indicam a possível participação 

de efeitos escala entre o modelo físico e 

numérico, ou ainda, a sobrestimação na 

definição do ângulo de repouso no 

modelo numérico; 



Conclusões 
• A modelação dos escoamentos com emulsionamento de ar sobrestima o caudal de dimensionamento 

devido à participação da turbulência na estrutura de entrada; 

 

• Sobrestimação das alturas de escoamento, sendo mais predominantes para as secções a jusante do 

septo de separação do escoamento; 

 

• Subestimação das velocidades de escoamento com modelação do emulsionamento de ar  contraria 

os fundamentos teóricos; 

 

• Falta de rigor na determinação das velocidades médias nas secções iniciais para #=0,5 m; 
  

• A modelação do emulsionamento de ar não tem influência significativa no campo de pressões; 

 

• Elevada influência dos efeitos de escala no alcance máximo do jato livre, associados aos efeitos de 

resistência ao ar  Possibilidade de melhorar as geometrias de projeto; 

 

• Recomenda-se a modelação de fossas de erosão para granulometrias elevadas, apenas com base na 

formulação numérica do modelo de sustentação hidrodinâmica. 
 

 

 






