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Capítulo 280-Tubo de queda de 8m a 100m  
 
280.1 Introdução 
 O objetivo deste capitulo é mostrar como dimensionar um tubo de 
queda vertical de 8m a 100m de altura, para transporte de águas 
pluviais de um ponto para outro e fornecer algumas informações a 
respeito de detenção em tuneis.   

O nome em inglês é Plunge  drop structure. Na Figura (280.1) 
temos um exemplo de um tubo de queda. 
 
 

 
Figura 280.1- Tubo de queda (Drop shaft). Observar a câmara de 

deaeração e o tubo de ventilação. 
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                       Figura 280. 2- Entrada em cotovelo semelhante ao 

usado em Chicago há 40 anos.  Fonte: Padulano, 2013 
 

 
A Figura (280.2) mostra a entrada em cotovelo em um tubo de 

queda. 
 
 

 
Figura 280.3-Entrada na boca do tubo de queda 

         Fonte: Padulano, 2013 
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Na Figura (280.3) podemos ver a vazão de entrada em um tubo de 
queda bem como a altura de água. 

O tubo de queda existe em telhados, em barragens que tem o nome 
de vertedor Tulipa (Morning Glory) e em tubos de queda de águas 
pluviais e esgotos sanitários. 

Deste tipo de estruturas existem mais de 200 feitas há mais de 40 
anos em Chicago com pleno êxito. 

Conforme Khatsuria, 2005 os tubos de queda com entrada em 
cotovelo atingem até profundidade de 100 m e vazão de 130 m3/s. 

Deveremos com o tubo de queda dissipar a energia e diminuir o 
problema de ar na tubulação vertical. 

O nosso objetivo é para escoamento intermitente como de águas 
pluviais, pois, de esgotos sanitários é variável durante o dia, mas 
sempre continuo. 

Os sistemas de tubos de queda e tuneis para escoamento de águas 
pluviais, devem ser bem avaliados. 

Há dois tipos básicos de tubos de queda vertical, o chamado vortex 
e o lançamento direto na boca do tubo vertical. 

No sistema vortex conforme Figura (280.4), criado na Itália, cria-
se um movimento em espiral do fluxo da água que entra dentro do túnel 
enquanto que no outro sistema, as águas pluviais são simplesmente 
lançadas no tubo de queda vertical). 
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Figura 280.4- Sistema Vortex criado em Nápoles na Itália 
 
No início teremos um canal com vertedor lateral. Existirá, pois 

uma estrutura que levará as águas pluviais do canal principal até a 
entrada do tubo de queda. Deverá haver dispositivos de trash racks 
para deter sólidos indesejáveis dentro do sistema de tubo de queda e 
túnel. Sugiro fazer um sistema primeiramente para deter sólidos 
flutuantes com diâmetro de 14cm e depois outra grade para deter 
diâmetros menores  de aproximadamente 3 ou  5 cm. 

Depois teremos dispositivos na entrada como vortex ou tê de 
entrada ou reservatório e o escoamento da água dentro do tubo de 
queda até atingir o fundo, onde haverá uma caixa para saída de ar e 
depois a água irá para o túnel para ser armazenada ou lançada no mar, 
rio ou lago. 

Existe também em barragem, o vertedor circular tipo tulipa 
denominado de Morning Glory, que não iremos apresentar. Uma vez 
logo depois de formado na EPUSP, tive que deter com raízes de 
Árvores grandes, um vertedor tipo Tulipa em Guarulhos na antiga 
Fazenda Piratininga que estava pondo em perigo a Via Dutra. 
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O tubo de queda vertical com entrada em vortex, também não 
iremos apresentar, pois, não achamos recomendável para o Brasil, onde 
detritos e materiais flutuantes podem impedir no seu funcionamento. 

O que iremos apresentar são com entrada simples em Te ou em 
pequeno reservatório, porém sempre pensando em ter a montante, 
dispositivos para evitar entrada de detritos e materiais flutuantes como 
Trash Rack já citado. 

Na entrada de água através do canal principal, deverá haver um 
vertedor lateral que poderá ter comportas elétricas ou manuais para 
serem usadas em caso de manutenção. 

Nos tuneis os objetivos são três. Primeiro servir como reservatório 
de detenção, segundo como transporte até um rio ou lago e terceiro 
para depositar sedimentos e melhorar a qualidade das águas pluviais 
ficando detido no mínimo 24 horas e depois bombeado para fora. Os 
resíduos serão acumulados e depois retirados de 5 a 15 anos. 
 
280.2  Possíveis entradas de escoamento com reservatório 
 Na Figura (280.5) estão dois tipos de entrada. Uma radial no lado 
esquerdo e outra unilateral de largura “B” e comprimento “b” que é a 
mais usual. 
 

 
Figura  280.5– Possíveis entrada de fluxo: radial e unilateral 
Fonte: Padulano, 2018 
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280.2. Várias possíveis entradas 

Na Figura (280.6) temos várias possíveis entrada, sendo a mais 
comum a “d” sendo D o diâmetro interno e “t” a espessura do concreto, 
 

 
 
Figura 280.6- Possíveis entradas 
Fonte: Padulano, 2018 
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280.3 Regimes de entrada 
Na Figura (280.7) temos 6 (seis) possíveis regimes de entrada. 

Sendo basicamente dois, um de regime de entrada full e outro de 
vertedor. Na prática como as vazões de águas pluviais variam teremos 
todos os tipos de entrada. 

Dos seis modelos, dois são para tubo full e quatro são para 
vertedor (Weir). 

É importante saber o conceito de altura crítica Hcr cujo valor 
limita o escoamento. 

Assim quando a altura do nível de água for maior que Hcr 
teremos escoamento de Tubo full e quando menor teremos vertedor. 

Esta altura não tem nada com “yc” de Froude. 

 
                Figura 280.7-Regimes de escoamento em tubos de queda 
                Fonte: Padulano, 2018 
 
2804 Vertedor Lateral 

Fazer cálculo correto com Hager, 2010 com qualquer número de 
Froude e já explicado em outro capítulo. 
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280.5 Canal de acesso ao tubo de queda 

Deve ter um sistema mecânico ou elétrico para controle da 
abertura da saída de água que vai para o tubo de queda. 

 
280.6 Modelo de cálculo adotado 

Vamos adotar o modelo de cálculo da Itália de 2013 feito por 
Padulano, 2013 que parece o mais adequado. Refere-se a tubo de queda 
com entrada em pequeno reservatório ou cotovelo. 

As pesquisas feitas por Padulano, 2013 resumiu o escoamento de 
um tubo de queda vertical com entrada a noventa graus em três 
situações. 

A base dos estudos é a relação h/D, sendo h a altura do nível de 
agua na entrada e D o diâmetro do tubo de queda. 

A primeira é quando a vazão é baixa, e trata-se de um vertedor ao 
longo da circunferência. Esta condição é usada quando h/D <1. Nesta 
condição temos bastante entrada de ar. 

Existe outra condição quando h/D>2, o que significa que o 
escoamento ocupa toda a seção, não há ar e trabalha como um orifício. 

Porém existe uma condição intermediaria quando h/D >1 e h/D 
<2. Nesta condição o escoamento é denominado pulsante e irregular, 
podendo as vezes trabalhar como se fosse um vertedor ou como se fosse 
um tubo com escoamento de orifício. 

É interessante notar que temos dois tipos de equações para os três 
casos. Ou estamos com baixa vazão com escoamento com vertedor ou 
com escoamento full, completo. Mas o escoamento pode estar entre os 
dois casos e vale alguma das duas equações. 

Calculamos de duas maneiras, para achar o D do tubo de queda. 
Primeiramente com escoamento completo achamos o diâmetro D. 
Depois verificamos escoamento com vertedor achamos o Diâmetro D. 
Escolhemos o maior dos dois diâmetros achados. 

Padulano, 2018 alude a uma altura crítica Hcr que para valores 
da altura de água h maior que Hcr, o escoamento será full e quando 
menor que Hcr será em vertedor de várias maneiras. 

Note que só temos basicamente dois tipos de escoamento, com tubo 
full e como vertedor (Weir). 
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280.7 Equação quando a entrada é de um vertedor  

Nesta condição h/D <1 teremos entrada de ar e a equação é a 
seguinte: 

Q/(gDeq^5)^0,5 = (PIx 2^0,5/4) x[(1/(1+ϐ +µ) ]^0,5 x  
(h/Deq +L/Deq)^0,5 
Sendo: 
Q= vazão que entra pela boca do túnel (m3/s) 
g= aceleração da gravidade =9,81 m/s^2 
PI= 3,1416... 
Deq= (D^2-d^2)^0,5 
D=diâmetro do tubo de queda (m) 
d= diâmetro da tubulação de ar (m) 
R= (D-d)/4 
µ= 0,5 
Y=h/Deq 
λ =  L/Deq 
L= comprimento do túnel (m) 
FD= Q/(g.Deq^5)^0,5 = número de Froude 
Quando o tubo não é ventilado 
      FD= 1,11. [(Y+ λ)/(1,27+f.( λ-2))]^0,5 
Sendo: 
FD= número de Froude 
f=0,02 para concreto   f=0,015 para PVC 
ϐ =f (L-8R)/4R 
Quando o tubo é ventilado 
       FD= 1,11. [(Y+ λ)/(1,64+f.( λ.Ɵ-2))]^0,5 
Sendo: 
Ɵ =Deq/(D-d) 
 

280.8 Equação quando o escoamento é completo 
Na condição h/D >2 o escoamento é completo e sem ar. Dado pela 

equação. 
Q = (PI.D^2/4)^0,5 x[(1/(1+ϐ +µ) ]^0,5 x  [2g (h+L)]^0,5 
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280.9 Dimensionamento das vazões 

Vamos supor que temos uma área de 2 km2 e vamos aplicar o 
método Racional para achar as vazões para períodos de retorno que 
vão de 2 anos a 100 anos, para verificarmos a variação de vazões. 

Consideraremos largura B=5m para atingirmos a altura crítica 
hcr necessária. Os cálculos estão nas Tabelas (280.1) a (280.6). 

 
                              Tabela 280.1-Cálculos 

1 2 3 4 5 
K a b c Tr 

1748 0,18 15 0,89 2 
1748 0,18 15 0,89 5 
1748 0,18 15 0,89 10 
1748 0,18 15 0,89 25 
1748 0,18 15 0,89 50 
1748 0,18 15 0,89 100 

 
                   Tabela 280.2-Cálculos 
 

 
 
 
 

6 7 8 9 10 
tc(min) AI(%) Rv=C A(há) I(mm/h) 

15 70 0,680 200 96 
15 70 0,680 200 113 
15 70 0,680 200 128 
15 70 0,680 200 152 
15 70 0,680 200 172 
15 70 0,680 200 195 

 
Tabela 280.3-Cálculos 
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11 12 13 14 15 
Q 

(m3/s) 
Vazão 

(m3/s)= 
Concreto 

n= 
Declividade S 

(m/m)= 
Base (m) 

B= 
36,3 36,3 0,015 0,005 5 
42,8 42,8 0,015 0,005 5 
48,5 48,5 0,015 0,005 5 
57,3 57,3 0,015 0,005 5 
65 65 0,015 0,005 5 

73,6 73,6 0,015 0,005 5 
 

                Tabela 280.4-Cálculos 
 

16 17 18 19 20 
Altura 

do nivel 
de água 

m) y= 

 Diametrto 
poço 

h/D  

1,6 h < hcritico weir 2 0,8 WS weirlike 
flow

1,8 h < hcritico weir 2 0,9 WS weirlike 
flow

2 h < hcritico weir 2 1 WS weirlike 
flow

2,2 h < hcritico weir 2 1,1 WS weirlike 
flow

2,4 h < hcritico weir 2 1,2 WS weirlike 
flow

2,65 h > hcritico full 2 1,325 FPF full pipe 
flow
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Tabela 280.5-Cálculos 

 
21 22 23 24 25 

Área 
molhada 

(m2) 

Perímetro 
molhado 

(m) 

Raio 
hidráulico 

(m) 

Vel (m/s) Q 
calculado 

(m3/s) 
8 8,2 0,98 4,64 37,10 
9 8,6 1,05 4,86 43,73 

10 9 1,11 5,06 50,57 
11 9,4 1,17 5,23 57,58 
12 9,8 1,22 5,40 64,75 

13,25 10,3 1,29 5,58 73,88 
 

Tabela 280.6-Cálculos 
 

26 27 28 29 30 

L(m) L/D H critico D/B yc 
50 25       2,43  0,40 1,75 
50 25       2,43  0,40 1,96 
50 25       2,43  0,40 2,13 
50 25       2,43  0,40 2,37 
50 25       2,43  0,40 2,58 
50 25       2,43  0,40 2,81 
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280.10 Supondo tubo de queda como vertedor 
Continuando com o exemplo, neste caso teremos muito ar. 

Supomos comprimento L=50m e será revestido em concreto. 
Usaremos a vazão de Tr= 100 anos de 73,6 m3/s como máximo, O 

tubo de queda terá diâmetro de 2,00m. 
O cálculo é feito por tentativas, usando o Diâmetro equivalente 

quando supomos um valor do diâmetro do tubo de queda e um 
diâmetro “d” da tubulação de ar que será feito em outra escavação 
vertical. 

Vamos fazer os dois cálculos sugeridos por Padulano e Giudice, 
2013, tanto funcionando o tubo de queda como vertedor ou como tubo 
full.  

Escolheremos a pior situação que é D=2,00m. No cálculo também 
dimensionamos o tubo de entrada de ar que tem d=0,75m; 

 
                Tabela 280.7- Para o caso 1 quando trabalho vertedor 

Quando supomos que existe ar  
Italia, Giudice, 2013   
Tubo de queda vertical de 8 m a 100 m   
d (m) diâmetros do ar 0,75 
Diâmetro (m)= estimado 2 
Q(m3/s) 73,6 
Altura da agua entrada h (m) 2,65 
Ksi com ar= 0,64 
L (m) 50 
Diâmetro equivalente (m)=De  2,14 
Coeficiente de atrito concreto f= adotado 0,02 
Raio hidráulico R (m)=(D-d)/4 0,3125 
Valor de beta=f.(L-8R)/4R 0,76 

Valor A da equação principal= 3,56 
Q (m3/s) calculado 74,34 
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lambada =L/D 23,41 
Y= h/D 1,24 
Area (m2) 3,58 
Velocidade no shaft (m/s)= 20,54 
Froude calculado 3,52 
Comprimento St=4D 8,54 
Largura Bt= 1,2D 2,56 
Altura da caixa Tt=2D 4,27 
Velocidade do ar (m/s)=adotado como máximo 10,00 
Qa (m3/s)= Falvey região II e Khatsuria 3,26 
Area do ar cujo diâmetro  0,326 
Diâmetro d calculado Falvey e Khatsuria 0,64 
Diâmetro do ar adotado (m)= 0,75 
Possível blowback água subir se <0,3 0,17 
 

Será instalado um tubo de aeração de diâmetro de 0,75m junto a 
caixa de deareação na base do tubo de queda. 

Depois será instalado um no fim do túnel e outro no meio e no 
máximo a 900m um do outro sendo que o dimensionamento dos tubos 
verticais de aeração será diferente.
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280.11 Supondo que o tubo está full 
 
Tabela 280.8-Quando a seção está full 
Quando supomos tubo full sem ar  
Itália, Padulano, 2013   
Tubo de queda vertical de 8m a 100m   
Drop shaft   
Experimental analys of vertical drop shaft   
Q (m3/s) 73,6 
Altura da agua entrada h (m) 2,65 
Ksi sem ar= não ventilado 0,27 
L (m) 50 
Diâmetro (m)= estimado 2 
Coeficiente de atrito concreto f= adotado 0,02 
Raio hidráulico R (m)=D/4 0,5 
Valor de beta=f.(L-8R)/4R 0,46 

Valor A da equação principal= 4,3328 
Q (m3/s) calculado para conferir 76,767 
lambada =L/D 25 
Y= h/D 1,325 
Froude Fd= 4,33 
Area (m2) 3,1416 
Velocidade no shaft (m/s)= 23,428 
Froude calculado 4,15 
Comprimento St=4D 8 
Largura Bt= 1,2D 2,40 
Altura da caixa Tt=2D 4 
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280.12 Ar na  câmara de deareação no tubo de queda 
A caixa de deareação terá 7,88m de comprimento com 2,36m de 

largura e altura de 3,94m. Terá um tubo de deaeração com diamtro 
mínimo de 0,75m. 
 
280.13  Tunel e bombas centrífugas 

Usar Manning com declividade 0,1% e rugosidade equivalente. 
Ver o nível máximo, vazão. Procurar dimensionar a maior sempre. 

Deve-se evitar que a velocidade dentro do túnel seja supercrítica 
para não haver ressaltos hidráulicos e transientes. Pode-se colocar 
vertedores elétricos para controle. 

 
280.14 Monitoramento 

Deve ser feito monitoramento por software das precipitações e das 
vazões. 

 
280.1 Declividades dos tuneis: 0,01% (0,0001 m/m) 

Existe sistema de esgotos sanitários e sistemas de águas pluviais. 
No sistema separador absoluto usado no Brasil, as águas estão 

separadas, mas nos Estados Unidos e Europa existe ainda sistemas 
unitários ou também chamado de sistemas combinados, onde os esgotos 
estão junto com as águas pluviais. 

No Brasil na prática existe muito esgoto clandestino jogado em 
águas pluviais e deve-se tomar cuidado como se fosse um esgoto 
sanitário. 

Em Milwaukee a declividade no túnel varia de 0,01% a 0,42% 
mantendo velocidade mínima de 1,00 m/s. Já pesquisei velocidade 
mínima de 0,60 m/s. 

 
280.15 Concreto da base do tubo de queda 

O concreto na base do tubo de queda deve ter yn 
fck=80MgPa=800 kfg/cm2. 

fck=Feature compression Know que é a resistência característica 
do concreto a compressão. 

1 MegaPascal= 1 milhão de Pascal=10,1972 Kgf/cm2 
Exemplo fck 12 Mpa tem resistência 12x10,1972=122.36 kgf/cm2 
Outro exemplo, fck 35 é usado em edifícios e industrias. 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 280-Tubo de queda de 8m a 100m  

Plínio Tomaz  21 de abril de 2021  pliniotomaz@gmail.com   pliniotomaz.com 
 

 

 

 

280-18

280.16 Trash rack 
E importante principalmente em entrada em vortex. Deve ser feito 

a retirada de grandes objetos e sedimentos através de grades 
adequadas. 

Em Milwakee as grades para deter sólidos possuem aberturas de 
10cm a 25 cm. 

Abertura livre 7 cm com espessura da barra retangular= 3cm 
As barras de preferência devem ser redondas para haver menos 

manutenção na limpeza das grades. 
Manutenção manual ou mecânica 
Inclinada de 1:3 
Fazer laje para pessoa retirar manualmente detritos na laje. 
Dentro do túnel os resíduos sólidos podem causar problemas em 

equipamentos que medem a altura do nível de água e velocidade, por 
exemplo, dando problemas de manutenção e operação. 
 
Perda de carga pela fórmula do United States Army Corps of Corps of Engineers, USACE, 1988 
 Para barras de aço instaladas na posição vertical e pode ser usada para posição inclinada 
multiplicando pelo seno do ângulo da grade com a horizontal. 

Hs= K   ( V2/ 2g)  
Sendo: 
Hs= perda de carga (m) 
K= dado por uma equação da Tabela (68.2) 
V= velocidade de entrada (m/s) 
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2 
 
 Tabela 68.2- Forma das barras e equações correspondentes conforme Corps of Engineers 
(HDC, 1988) 

Forma da barra de aço Equação 
Forma retangular com comprimento/espessura=10 K=0,00158 - 0,03217. R + 7,1786 R2 
Forma retangular com comprimento/espessura=5 K= -0,00731 + 0,69453. R + 7,0856 R2 
Forma retangular arredondada  com 
comprimento/espessura=10,9) 

K=  -0,00101 - 0,02520. R + 6,0000 R2 

Secção circular K=0,00866 + 0,13589. R + 6,0357 R2 
R= área das barras de aço/ área da grade  
H= K V2/2g  

 
 

Exemplo 280.1 
Barras circulares, D=1,20m 
 K=0,00866 + 0,13589. R + 6,0357 R2 
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Supondo que está 50% entupido R=0,50 
K=0,00866 + 0,13589. R + 6,0357 R2 
K=0,00866 + 0,13589x 0,50 + 6,0357x0,50= 1,59 
K=1,59 
Qo= 2,83m3/s 
Ao = PI x D2/4= 3,1416 x 1,22/4=1,13m2 
Tomando 50% da area temos: Ao= 0,5 x 1,13=0,565m2 
V= Q/Ao= 2,83/ 0,565 = 5,0m/s 
 
Inclinada de  18,4⁰, ou seja, 3 na horizontal e 1 na vertical. 
 

Hs= K   ( V2/ 2g)  
 

Hs= 1,59   ( 52/ 2x9,81) 
Hs=2,02 

Como está inclinada multiplicamos Hs pelo seno do ângulo com a 
horizontal 

Hs=2,02 x sen θ 
Has= 2,02 x 0,32=0,65m  

 
 

Manutenção da grade 
As grades podem ser verticais ou inclinadas. Geralmente as grades são inclinadas 

para facilitar a retirada da sujeira que fica aderida à mesma. 
A grade poderá ser retirada manualmente ou mecanicamente para facilitar a 

limpeza. 
As vezes as grades podem ser dimensionadas para sofrerem colapso quando 

contiverem muita carga de lixo ou quando pessoas ficam presas as mesmas. 
De modo geral as grades são dimensionadas para carga viva maiores que 1.389 

kg/m2. 
Guo informa que grades inclinadas é muito melhor que grades verticais, pois, as 

grades verticais sob ação da força hidrostática pode ser 16 vezes maior do que uma 
grade inclinada. Assim é mais fácil retirar um objeto de uma grade inclinada do que 
uma grade vertical. 
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280.17 Odores quando tem esgotos 
Grande problema em esgotos é o gás sulfídrico (H2S) que pode ser 

resolvido com carvão ativado ou processo químico. Existe solução para 
resolver o problema, mas o custo é alto. 

Mesmo em águas pluviais teremos problemas com odores. 
O melhor sistema é retirar e usar carvão ativado conforme Figura 

(280.8). 
 
 

 
Figura 280.8- Controle de odor com carvão ativado 
Fonte: Willianson, 2001. 

 
280.18  Manutenção e operação 

Não deve ser esquecido a manutenção e operação de todo o 
sistema. 
 
280.19 Transientes hidráulico no enchimento e esvaziamento de água. 

Problemas de ar e transientes.  
Cerca de 1000m3 de ar pressurizado com 25mca se sair 

rapidamente tem pressão de  50 Kg de dinamite conforme Urbonas, 
1993. 

Há casos de produção de geisers, subindo a água e ar cerca de 
1,00m de altura conforme Urbonas, 1993. Deve-se ter muito cuidado 
com os gases. 
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A saída de ar devido a gases nos tuneis será maior que o diâmetro 
de diâmetro de saída de ar da câmara de deaeração. 

 
280.20 Critérios de período de retorno a adotar.  

Que volume armazenar?   Critérios de bombeamento? Tudo isto 
depende do projeto de manejo de águas pluviais. 

 
280.21 Profundidade dos tuneis e diâmetro dos tuneis 

Geralmente em torno de 30 m a 50 m. Em Milwakee os tuneis 
chegam a 91m de profundidade. 

Em Chicago os tuneis são circulares e variam de 4 m a 10 m. Os 
tuneis chegam até vazão de 127 m3/s. Os tuneis grandes possuem 
aeração direto da caixa de deareação, enquanto que os tubos de queda 
de pequenas dimensões, a aeração é feita junta com tubo de queda. Em 
Chicago temos 250 tubos de queda enquanto que na Pensilvânia temos 
165 com Vortex com profundidade de 27 m. 

Em Chicago como o sistema é combinado com águas pluviais e 
esgotos, o mesmo é esvaziado no máximo em 72 horas. 

Em Singapura os tubos de queda variam de 1,00m de diâmetro a 
2,5 m e a profundidade varia de 5 m a 30 m. A vazão chega até 19,5 
m3/s. 

Em Montreal os diâmetros dos tubos de queda variam de 1,8m a 
5,4m. Os tubos de ventilação variam de 1,2m a 1,5m. 

Em Toronto os tuneis possuem acesso a cada 900 m. 
Em Phoenix os tuneis variam 4,2 m a 6 m de diâmetro. Existem 

4800 m de tuneis. 
Em Rochester os tuneis chegam até 5 m de diâmetro e 

profundidade de 55 m. A declividade dos tuneis varia de 0,01% a 
0,03%. As vezes usam água de um rio próximo para fazer uma limpeza 
nos tuneis (flushing). 

Em Sidney os tubos de queda variam de 40 m a 100 m e em 
algumas áreas chega até 170m de profundidade. O diâmetro dos tuneis 
varia de 6 m a 6,5 m. 

O centro de Houston tinha sempre inundação e fizeram um túnel 
para armazenado com tubo de queda e bombas Flight para 
esvaziamento. Lembro que vi há anos uma foto, imprimi e dei para o 
professor Kokei Uehara. 
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280.22  Modelo e protótipo 

Muitas vezes temos que fazer pesquisas e fazemos um modelo 
reduzido para experiência. Em Chicago foram feitos modelos. 
Willianson, 2001 apresenta muitas equações uteis em modelos e 
protótipos. 
 
280.23 Subsidência  

Causada por águas subterrâneas que em média é de 25% do 
volume estimado. Este vazamento de água pode causar subsidência. 
Difícil de evitar. Uma maneira é deixar pressurizado o túnel, mas nem 
sempre se consegue. 

A água infiltrada através das rochas pode ser considerada em 
problemas ou considerada da mesma qualidade das águas pluviais que 
entrarem no túnel. 

 
280.24 Sedimentos 

Cada 7 (sete) anos mais ou menos ficou depositado nos tuneis 
0,50m de sedimentos. Se as águas pluviais ficarem 24h no túnel irão se 
depositar aproximadamente 80% do TSS e outros conforme Urbonas, 
1993. 

Todas as entradas nos tuneis devem possuir grades para retirar 
sedimentos. 

 
280.25 Bombas centrifugas 

Devem ter proteção contra entrada de sedimentos de 
determinados tamanhos. 

 
280.26 Túnel de acesso 

Para manutenção e inspeção deverão ser feitos tuneis especiais no 
máximo a cada 900m de túnel. O acesso para pessoa entrar com tubo de 
oxigeno o diâmetro do tubo de queda deve ser de 1,50m, 

 Para entrada de pessoal de serviço com equipamentos, as medidas 
são 5 m x 5m para entrada de veículos de inspeção. 
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280.27 Métodos de Construção 
Todos os métodos estão sujeitos a incertezas e riscos e possuem 

custos altos. 
 

280.28  Planejamento e custos do tubo de queda e dos tuneis 
 
280.29 Escavação em rocha com duas turmas: 6m/dia 

Custo de escavação de rocha somente 90 euros/m3 
1 euro= R$ 6,71 
90 euros x 6,7= R$ 604/m3 abril 2021 
Vai custar aproximadamente o triplo de um reservatório de 

detenção coberto. E seis vezes um piscinão aberto. 
 
280.30 Altura crítica do número de Froude igual a 1 

Altura crítica 
Para tubos  

yc=0,483 (Q/D) 2/3 + 0,083D  
yc= Q 5/ (g.D) 0,25 

Para canais retangulares 
yc= (Q2/B2 g )(1/3)  

 
280.31 Limite de h/D 

A forma circular é aconselhada por alguns especialistas , mas 
prefiro retangular  fácil de executar. 

Apresentam para a profundidade mínima de um reservatório  na 
boca do tubo de queda, a fórmula de Diaz que nas unidades SI fica: 
              Depth= 0,33xh^0,5 x yc^(1/3 
Sendo: 
Depth= profundidade mínima do reservatório (m) 
h= altura do nível de água no reservatório de entrada do tubo de queda 
(m) 
yc= profundidade crítica devido ao número de Froude (m) 
 É interessante salientar que a fórmula de Diaz é recomendada por 
Willians, 2001 e pela USACE, 1997. 
 
 
 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 280-Tubo de queda de 8m a 100m  

Plínio Tomaz  21 de abril de 2021  pliniotomaz@gmail.com   pliniotomaz.com 
 

 

 

 

280-24

Exemplo 280.2 
Achar a profundidade mínima que deve ser adotado em um 
reservatório que servira para entrada de um tubo de queda usando a 
fórmula de Diaz. 

yc= (Q2/B2 g )(1/3)  
yc= (73,62/5,62 x9,81)(1/3)  
yc= 2,60m 
A altura da água  calculada usando Manning é: h= 2,40m 

Depth= 0,33xh^0,5 x yc^(1/3) 
Depth= 0,33x2,4^0,5 x 2,6^(1/3) =0,69 

Portanto, a profundidade mínima do reservatório será de 0,69m 
 
280.32 Relação D/B 

A relação D/B que é o diâmetro do tubo de queda dividido pela 
largura de entrada B. 

D= diâmetro do buraco (m) 
B= largura lateral mais o buraco do tubo de queda (m) 
Deve existir uma relação ótima, mas não sei qual é. 
h/D = beta x (L/D) ^0,13 
beta depende da relação D/B.  
Quando menor a relação D/B maior é o valor de beta. Isto é 

quanto maior a bacia (reservatório) maior deverá ser a altura da agua. 
Padulano, 2018 explica alguns detalhes; 

Para D/B=0,14  o valor de beta= 1,1 
Para D/B=0,10 o valor de beta= 1,6 
Para D/B=0,06 o valor de beta= 2,5 

Então para valores baixos de D/B o valor de beta deverá ser 
crescente. 

hcr/D = beta x (L/D) ^0,13 
Padulano, 2018 cita Banisoltan et al, 2016 que adota o valor de 

beta =0,8. 
hcr/D = 0,8 x (L/D) ^0,13 

Para tubo full o valor hcritico/D deve ser maior que 0,8 x (L/D) ^0,13 . 
Exemplo 280.1 
Achar a altura crítica para regime full dado L= 50m e D= 2m 

Hcr/D= 0,8 x (50/2)^0,13= 1,22 
Hcr= 1,22 x D= 1,22x2= 2,43m 
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Portanto, para o tubo de queda funcionar como seção FULL 
deverá ter altura do nível de água maior que 2,43m. 

Outra conclusão é que para o tubo de queda funcionar como 
vertedor, a altura critica deverá ser menor que 2,43m 

 Para vertedor hcr/D deve ser menor que 0,8 x (L/D) ^0,13. 
Nota: é importante salientar que a altura critica citada por Padulano, 
2018 não é aquela altura critica achada devido ao número de Froude 
critico F=1. 

Achei, portanto, um critério para altura que preciso para tubo full 
e critério para vertedor que deve ser menor que hc. Muito bom 
 

 
 
Figura 208.9- Relação entre h/D e  L/D onde entra o conceito a altura 
crítica. Nota: não é yc de Froude=1. 
Fonte: Padulano, 2018 
 
280.33 Dimensionamento rápido do Tubo de Queda 

Padulano, 2018 apresenta um dimensionamento rápido de um 
tubo de queda para Tubo full (FPF). 

A vazão é dada pela equação: 
Q= CFPF.(Pi.D^2/4) .[2g(h+L)]^0,5 

Sendo: 
Q= vazão de entrda no tubo de queda (m3/s)  
g= aceleração  da gravidade =9,.81 m/s2 
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h=altura de água no reservatório de entrada (m) 
L= comprimento do tubo de queda (m) 
            CFPF= [1/(1+Ke+f.(L/D))]^0,5 
Sendo: 
CFPF= coeficiente do tubo full 
Ke=0,2 coeficiente de perda de carga na entrada (adimensional) 
f=0,02  coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach 
 
Exemplo 280.3 
Dada a vazão e o comprimento de um tubo de queda estimar o 
diâmetro do mesmo. 
São dados: Q=73,6 m3/s 
h= 2,65m altura da agua no reservatório  
L= 50m comprimento do tubo de queda 

O problema é resolvido por tentativas, entrando com o valor de D 
até obtermos uma vazão igual a que queremos. 

No caso, supomos D= 2,00m 
            CFPF= [1/(1+Ke+f.(L/D))]^0,5 
            CFPF= [1/(1+0,2+ 0,02.(50/2))]^0,5 
           CFPF= 0,77 

Q= CFPF.(Pi.D^2/4) .[2g(h+L)]^0,5 
Q= 0,77.(Pix2^2/4) .[2x9,81(2,65+50)]^0,5 

                Q= 77,44 m3/s OK 
 
              Tabela 280.8-Cálculo expedito supondo tubo full 

Calculo expedito (rapido) de 
tunel full 

  

L(m)=  50,00 
Diâmetro (m) D= 2,00 
Perda de carga entrada Ke= 0,20 
Coeficiente de atrito f= 0,02 
Altura do nível agua (m) h= 2,65 
Coeficiente de atrito CFPF= 0,77 
Vazão Q (m3/s)= 77,44 
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Vazão Q (m3/s) de entrada = 73,60 
 
Exemplo 280.4 Dimensionar o volume de um reservatório para vazão 
de pós de 73,6 m3/s e vazão de pré-dimensionamento de  13 m3/s, sendo 
o tempo de concentração de 15min. 

V= 0,5 (Qpos-Qpre) tc. 2,67. 60 
V=0,5(73,6-13) 15 x 2,67 x 60=72.811 m3 

O volume a ser armazenado  deve ser de 72.811 m3. 
 
Exemplo 280.5 Dimensionar túnel escavado em rocha com diâmetro de 
8m a 50m de profundidade. 
Área da seção= 3,1416xD^2/4= 3,1416x8^2/4=50,26 m2 
Volume=  área seção transversal x comprimento= 50,26 x C=72.811 m3 
C=1449m 

O comprimento do túnel será de 1449m. 
 
280.34 Ar no tubo de queda 
 O ar em um tubo de queda entra em quatro posições: 
  1) na entrada da boca do tubo de queda; 

2) durante a queda da agua no tubo de queda;   
3)s na formação de pingos de água e depois esta massa de ar e 

agua  até atingir a  
4) base do tubo de queda onde se forma um regime turbulento de 

agua e ar. 
Yiyi Ma et al, 2016 fez estudos muito bom a respeito. 
A partir de 2m a 5,5m da boa do tubo de queda, a agua se 

transforma em partículas de aproximadamente 2mm de diâmetro e 
ajunta-se bastante ar. É como se fosse uma chuva. 

A partir de aproximadamente 1m abaixo da boca tubo de queda 
começa a pressão negativa provocada pelo ar dependendo da vazão, e 
variando de um certo valor como -700 Pa até chegar a base do tubo de 
queda onde teremos a pressão atmosférica Po conforme se pode ver na  
Figura 
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(280.10).

 
 
Figura 280.10-  Pressão média do ar em Pascal variando conforme a 
profundidade conforme pesquisa de Ma et al, 2016. 
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As pesquisas feitas por Ma et al, 2016 verificaram também uma 

equação para fornecer a vazão de ar Qar em função da vazão de água 
Qw que acho ótima. 

                    Qar= 47,42 . (Qw)^0,37  
Sendo: 
Qar= vazão de ar (L/s) 
Qw= vazão de água (L/s) 
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Figura 280.11- Vazão de ar Qa em função da vazão de água 
 
Exemplo 280.4 
Sendo a vazão de água de Qw=73,6 m3/s achar a vazão de ar 

Qar= 47,42 . Qw ^0,37 
Qar= 47,42 . 73600^0,37 
Qar=  3000 L/s= 3  m3/s 

 
Exemplo 280.5 
Dada a vazão de ar Qar= 3,0 m3/s dimensionar o diâmetro da 
tubulação de ar Dar 

A velocidade do ar geralmente adotada é 10m/s a 15 m/s. Urbonas, 
1993 adota Var= 10m/s que adotaremos também. 
Q=A.V 
A=Q/V= 3/10=0,3 m2 
Pi . D^2/4= 0,3 
Dar= 0,62m 

Portanto, o diâmetro mínimo da tubulação de ar deve ser de 
0,62m. 

O diâmetro médio da partícula de água achada por Ma et al, 2016 
foi de 2 mm conforme Figura (280.12). 

 
 
 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 280-Tubo de queda de 8m a 100m  

Plínio Tomaz  21 de abril de 2021  pliniotomaz@gmail.com   pliniotomaz.com 
 

 

 

 

280-32

Exemplo 280.6-Dimensões mínimas da caixa de deaeração de tubo de 
queda com D=2,00m e L= 50m. 

Portanto, a caixa de deaeração terá 8,00m de comprimento com 
largura de 2,40m e altura de 4,00m. 

O tubo de aeração estará nesta caixa. 
Comprimento St=4D 8,00 
Largura Bt= 1,2D 2,40 
Altura da caixa Tt=2D 4,00 

 

 
 
Figura 280.12-Diâmetro médio das partículas achado em pesquisas foi 
de 2 mm. Fonte: Ma et al, 2016 
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Figura 280.13- Ar no tubo de queda 
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280.35  Vida útil 

A vida útil que tem sido usada em tubo de queda é de 50 anos a 
100 anos conforme Willianson, 2001. 

 
280.36 Modelos de tubos de queda usados em Chicago 

Conforme Willianson, 2001 vamos mostrar vários modelos 
usados em Chicago para tubos de queda. 

Observar que temos as medidas bem como a vazão de 
entrada nas unidades inglesas. 

Chicago tem o maior sistema de tuneis do mundo com 
174km. 

Foram feitas pesquisas em laboratório e foram estabelecidos 
dois modelos básicos. O mais simples é o modelo Tipo E-15 e o 
para maiores profundidades e vazões temos o modelo Tipo D-4. 

Os diâmetros dos tubos de queda variam de 1,5m a a 6,0m. A 
vazão varia de 4 m3/s a 127 m3/s. 

Os diâmetros dos tubos de ventilação variam de 25mm para 
as pequenas vazões e para vazões grandes varia de 0,60m até 
2,4m. 
 

280.37 Entrada de ar em tubos de queda. Falvey, 1980 bom 
 

 
 
Figura 280.14- Regiões com ar 
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Falvey, 1980 mostra na Figura (280.1) que o escoamento básico é 

em vertedor e depois passa para orifício. A partir de certa 
profundidade começa a entrar ar na água até atingir um máximo e 
quando se formam gotículas de agua parecendo chuva a entrada de ar 
vai diminuindo até chegar ao fundo do tubo de queda.  

Falvey, 1980 foi quem separou  as entradas de ar em três regiões: 
Região I, Região II e Região III (onde não  entra ar). 
 
280.38  Geologia e geotécnica 

Somente para lembrar a importância de estudos geológicos e 
geotécnicos onde serão feitos os tuneis. 
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Figura 280.15- Pressões em solo homogêneo 
 

280.39 Métodos de escavação de tuneis 
Basicamente são dois: 

1. Tunel NATM (novo método austríaco) 
Método muito antigo onde vai se escavando e usando 
concreto projetado. É antigo e bom. 

2. Tunel  com método da couraça (Shield ) 
Tatuzão 
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3. Tunnel Liner 
4.  Outros 

 
280.40 Tensão trativa 

Urbonas, 1993 cita Lisney, 1976 em assunto de autolimpeza em 
tuneis e para águas pluviais se usa 4 (quatro) N/m2 e para esgotos 
sanitários 2 (dois) N/m2. 

 
280.41 Efeito sísmicos 

Deverá ser estudado os efeitos sísmicos nos tuneis e nos tubos de 
queda. 

 
280.42 Velocidades nos tuneis 

Conforme USACE, 1997 a velocidade em tuneis em rocha deve ser 
no máximo de 3 m/s. 

 Quando o túnel for revestido a velocidade pode ir de 3m/s a 6 m/s. 
 Evitar velocidade maior que 6 m/s para não causar cavitação. 
Quando a água carregar sedimentos no túnel como siltes etc, a 

velocidade máxima deve ser de 3 m/s. 
 

280.43 Rugosidade de Manning 
Quando estiver o canal em rocha n=0,035 e quando revestido com 

concreto n=0,018. 
 Quando o revestimento for aço n=0,012. 

 
280.43 Tipo de tubo de queda 

A USACE, 1997 separa em dois tipos de tubos de queda, baseados, 
nos estudos e obras feitas em Chicago no sistema denominado TARF. 

O primeiro tipo onde tem a aeração junta com a entrada tem 
diâmetro econômica até 2,7 m e vazão de 17 m3/s. 
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Figura 280.16- Tubo de queda usado em Chicago para baixas 

vazões. Notar tubulação de ar junto com o diâmetro do tubo de queda e 
com largura mínima de 0,30m. 

 
O outro tipo quando a aeração é feita através da câmara de 

deareação o máximo diâmetro é 6 m e vazão máxima é de 127 m3/s. 
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Figura 280.17- Tubo de queda para grandes vazões usado em Chicago. 
Observar tubulação de ar separada. 
 
280.44 Túnel vertical de aeração nos tuneis 
 Como já foi visto o diâmetro da câmara de deaeração pode ser 
calculado usando a vazão de Qar e a velocidade máxima do ar de 10m/s 
ou 15 m/s adotada. 
Porém, em tuneis o cálculo é diferente.  

Vou fazer um calculo simplificado, pois, não achei modelo de 
cálculo para a saída de ar dos tuneis. 
 
Exemplo 280.7 
Supondo um túnel com comprimento de 1449 m e volume de 72811. 
Em 15min que é o tempo de concentração o tubo estará cheio de água e 
o ar que estava no local precisa ir para fora do túnel para não haver 
compressão. 
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Precisamos então fazer um túnel vertical para a saída do ar no fim 
do túnel onde estarão próximo as bombas de recalque. 
 
A vazão será 72811 m3/ (15min x 60) =80,90 m3/s 

Adotando velocidade de saída do ar de 20m/s 
Q=A.V 
80,90=A.20 
A=4,045 m2 
D= (4A/PI)^0,5= (4x4,045/3,1416)^0,5= 2,27 m 
Portanto, no fim do túnel deverá ser feito um tubo vertical 

escavado na rocha, com diâmetro mínimo de 2,27m. 
Poderão ainda ser feito mais dois tuneis verticais para deaeração 

localizados no meio do túnel para segurança da manutenção. Estes dois 
outros tuneis poderão ser dimensionados como iguais aos da câmara de 
deaeração. 

 
280.45 Tabela de conversão e ábaco de Moody 
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Capitulo 281-Piscinões interligados por tuneis 
 
281.1 Introdução 
 O objetivo é apresentar uma nova ideia para nós do Brasil, que 
são piscinões interligados por tuneis com lançamentos em rios, mar ou 
bombeados. 
 Atualmente no Brasil os piscinões, ou seja, os reservatórios de 
detenção são executados na maioria dos casos off line e depois por 
gravidade ou por bombeamento, as aguas pluviais são restituídas aos 
rios. 
 A tese de doutoramento de Kang, 2015, mostra que podemos 
interligar os piscinões através de tuneis e lançar no rio próximo, no mar 
ou ser bombeado. Isto é aplicado em Ontario no Canadá. 
 O nosso objetivo é verificar a oscilação dos níveis dos reservatórios 
conforme Figura (281.1) quando uma válvula é aberta repentinamente 
ou quando é fechada ou ainda quando para repentinamente um 
bombeamento. 
 Nos valemos do ensinamento de Streeter, 1982 que apresentou as 
oscilações de dois reservatórios interligados por tuneis, baseados na 
equação de Euler. 
 
 
 

 
                    Figura 281.1- Oscilação de dois reservatórios. 
                    Fonte: Streeter, 1982 
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281.2 Armazenamento vertical 
Conforme Kang, 2015 podemos fazer armazenamento vertical 

interligados conforme Figura (281.1). Esta solução com grandes 
reservatórios enterrados não é a mais comum e devido a isto que a 
apresentamos. 

Neste caso são dois reservatórios interligados que podemos 
resolver usando Euler página 514 do livro do Streeter, 1982.  

Não iremos detalhar o Método de Euler para movimento 
oscilatório de dois reservatórios que está detalhado em Streeter, 1982. 
O interessante que Kang, 2005 usar Euler mas não cita em nenhum 
lugar. 

Do estudo de Kang, 2015 surge a ideia de interligar piscinões para 
jogar as aguas pluviais em rios ou no mar. Alertamos que o estudo 
deverá ser feito tanto nos reservatórios verticais como nos tuneis. 

Como efeito da oscilação podemos ter geysers. 
Isto pode acontecer com fechamento rápido do túnel ou falha total 

no bombeamento. Isto pode causar que a agua suba rapidamente nos 
reservatórios e saia para fora como pode subir pelos tubos verticais de 
entrada de ar. Conforme Kang, 2015 quanto maior for o diâmetro do 
túnel horizontal, maiores são os perigos de geisers. 

 
Figura 281.2-Armazenamento vertical em dois reservatórios e tubo de 
condução de água, sendo altura do reservatório de 48m. 
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O nível de água do reservatório grande irá oscilar de -4,19m até 
+0,41m positivo. 

Observar na Figura (281.2) que temos tubos de aeração também, 
os quais em uma parada repentina, podem produzir geisers. 
 
Exemplo 281.1- Baseado em Streeter página 514 e Kang, 2015 
Uma válvula é subitamente aberta em um sistema de piscinões e tuneis. 
São dados: 
Z1= 48m 
L= 224m 
Diâmetro D1=30m 
Área Ai = 706,86m2 
Diâmetro D2=10m 
Área A2= 78,54 m2 
Diâmetro do túnel D=3m 
Área da seção do túnel A=7,0686m2 
Coeficiente de atrito de Darcy-Weisbach  f=0,024 
Ks=coeficiente de perdas de carga localizadas (adimensional)= 3,5 
 
Resolução do problema: 
 Vamos exemplificar mostrando um pouco da teoria de Euler, 
utilizando passo por passo. 

Primeiro passo: comprimento equivalente a perdas de cargas 
localizadas Ks=3,5 
                      Ks.D/f = 3,5 x 3,00/0,024= 437,50m 

Segundo passo: comprimento total equivalente 
Leq= L+ 437,50= 224+437,50=661,50m 

Terceiro passo: cálculo de Zm para o reservatório maior  
Zm = Z1. A1/A= 49 x 706,86/ 7,06=4800m. 

Quarto passo: cálculo de φ correspondente a Zm 
Φ = f. (Le/L). (Zm/D)= 0,024 x (2437,50/2000)x(4800/3)=113,4 

Quinto passo: cálculo de F(Φ) 
F(Φ) =(1+ Φ ). exp(-Φ) =(1+113,4) x exp(-113,4)= 6,48 x 10^-48 
O resultado é um número bem pequeno. 

Sexto passo: verificando o gráfico com F(phi) 
Olhando o gráfico com F(Φ) achamos  Φ =-1 
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Figura 281.3- Oscilação de dois reservatórios. Observar a linha 
pontilhada. Passa de uma linha para outra. De negativo para positivo 
Fonte: Streeter, 1982 

 
Sétimo passo: cálculo de Zm relativo a Φ = -1 

Zm= Φ . L .D/ (f.Le) = -1x224x3,0/(0,024x661,50)= -42,33 
Oitavo passo: dado zm achamos z1 

Z1= Zm. A/A1= -42,33 x 7,07/706,86= -0,42m 
Portanto, o maior reservatório abaixará 0,42m. 

Nono passo: cálculo de F(Φ ) 
F(Φ) =(1+ Φ ). exp(-Φ) =(1+1) x exp(-1)= 0,736 

Décimo passo: tendo o valor de F(Φ ) vamos achar o ângulo Φ  
F(Φ) =(1+ Φ ). exp(-Φ) =0,736= (1+ Φ ). exp(-Φ) 
0,736= (1+ Φ ). exp(-Φ) 
Por tentativas, achamos Φ= -0,593 

Décimo primeiro passo: novo cálculo de zm 
Zm= Φ . L .D/ (f.Le) = 0,593x224x3,0/(0,024x661,50)= 25,10 

Décimo segundo passo: novo cálculo de z1 
Z1= Zm. A/A1= 25,10 x 7,07/706,86= 0,25m 
Então, a água subirá 0,25m. 

Conclusão: com a abertura da válvula rapidamente o reservatório 
maior descerá 0,42m e depois subirá 0,25m. 

Calculamos para ver se não haverá geisers. 
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                Tabela 281.1- Cálculos obtidos em Excel 
EULER MOVIMENTO OSCILATORIO  

Streeter pagina 515  

Z1 (m)= 48 

L(m)= 224 

Diâmetro D1 (m)= 30 

A1(m2)= 706,86 

Diâmetro D2(m)= 10 

A2(m2) 78,54 

D(m)= 3 

f= 0,024 

Ks(perda singular)= 3,5 

Compr equivalente (m)= Ks. D/f= 437,50 

Compr total equivalente=L=L+compr 661,50 

A=area do tubo de diametro D 7,0686 

Zm= z1. A1/A 4800 

Phi= 113,4 

F(phi)= 6,45E-48 

Phi=  entrada -1 

Zm= -42,33 

Z1= máxima oscilação -0,42 

F(phi)= 0,73576 

Temos que achar phi que dá 0,736  = -0,593 

Tem que dar 0,7357 0,7364 

Novo cálculo de Zm= 25,10 
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Z1(m)= oscilação 0,25 

 
281.3 Modelo de cálculo usado por Kang, 2015 

Abaixo segue modelo usado por Kang, 2015 usando modelo de 
Zemel e Folk, 2014 que usou teoria da coluna rígida. 

Não consegui achar na internet este modelo e o próprio Kang 
informa na bibliografia que o mesmo está para ser impresso. 

O modelo nos parece fácil de aplicar. 
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281.3 Tabela de conversão e Ábaco de Moody 
Apresentamos para recordação, tabela de conversão de unidades e 

o ábaco de Moody usado na fórmula universal de Darcy-Weisbach, 
 

 
Figura 281.4- Tabela de conversão de unidades da USACE, 1997 
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Figura 281.5- Ábaco de Moddy para cálculo de  “f” sendo dados 

número de Reynolds e e/D usado na fórmula de Darcy-Weisbach. 
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