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 Capitulo 22- Força hidrostática 
 
222.1 Introdução 

Existem alguns fenômenos na engenharia que muitaos vezes 
esquecemos. 

Um desses é o problema da força hidrostática ,isto é, quando a força 
da água  levanta uma estrutura. 

Na prática vi uma tubulação de aço em construção e sem aterro 
,com diâmetro de 900m e 800m de comprimento, ser levantada após uma 
chuva torrencial que encheu as valas de água e o tubo de aço subiu de 
maneiras diferentes  e os empreiteiros tiveram que cortar os tubos e 
assentá-los novamente. 

Vi em uma cidade do interior de São Paulo, onde foi feita uma casa 
de bombas para trazer água bruta de um rio até um outro bombeamento 
e depois para uma Estação de Tratamento de água. Houve muitas chuvas 
e o rio subiu muito e a casa de bombas começou a flutuar e para impedir, 
foram instalados sacos de areia na laje superior e tinha lugares que tinha 
mais sacos do que em outros. 

Já fiz poço de visita em rede esgotos sanitarios com 7,00m de 
profundidade em Guarulhos e nem me preocupei com o problema da 
pressão hidrostática, pois, naquele local o nível freático era muito baixo 
em relação ao nível da rua. 

Vamos nos basear principalmnete no Design Data 41 de maio de 
2008 chamado Manhole Flotation da American Pipe Association. 
 
222.2 Aplicação prática 

Os problemas mais comuns nas forças hidrostáticas causando a 
flotação de uma estrutura são: 

1. Tubos flexíveis de aço, pvc e pead. Construi há tempos em túnel 
liner de 2,60m de diâmetro e internamente passei um tubo de aço 
com 1,60m de diâmetro apoiado em pilaretes de concreto de 6m em 
6m e com cintas de aço em cada apoio conforme nomas da AWWA. 
Caso entrasse água dentro do túnel liner, os tubos não levantariam; 

2. Poços de visita de esgotos sanitários como de águas pluviais, 
principalmente quando o comprimento for maior que 3,00m; 

3. Bueiros feitos em tubos flexíveis de aço, pead, pvc  
4. Torres de tomada de água, torre tipo monge usada pelo DAEE SP 
5. Obras perto de rios como elevatórias e outras. 
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6. Dissipadores de energia como Stilling basin do DAEE SP e 
dissipador tipo VI  

 
  Na Figura (222.1) temos uma tomada de água chamada Monge 
usada pelo DAEE de São Paulo, para esvaziamento de reservatório. É 
calculada como bueiro e diâmetro mínimo do bueiro é de 0,80m. 

 

 
 
Figura 222.1- Monge usado pelo DAEE SP com stop logs de madeira para esvaziametno de reservatorio 
 
 
 

Na tomada de água da Figura (222.2) usada por Guo, Denver nela 
entram a vazão mínima, a vazão para esvaziamento em 24 h do volume 
para melhoria de Qualidade da áagua WQv e da vazão de pré-
desenvolvimento para Tr=25 anos. Deve ser verificada se a mesma não 
levantará com a força hidrostática da água. Costuma-se colocar registro 
para esvaziamento em 24h de todo o reservatório. 
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A cidade de Knowville usa como critério,  adotar coeficiente de 
segurança maior que 1,27.  
 

 
 
                Figura 222,2- Tomada de água usada por Guo, Denver 
 
 
222.3 Base normal e base estendida 

A base de uma estrutura pode ser normal ou estendida confome 
mostram as Figuras (222.3) e (222.4). 

O objetivo da base estendida é aumentar a carga permanente 
através da faixa de solo sobre a extensão da base. Os especialistas devido 
a inúmeros problemas, não recomendam usar o peso do solo na extensão. 
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Figura 222.3- Corte de um poço de visita com bae estendida 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                        
  Figura 222.4- Corte de um poço de visita com base normal 
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222.4 Unidades usadas para as cargas permanentes 
 No sistema SI (Sistema Internacional) usaremos: 
 

Tabela 222.1- Peso específico para cargas permanentes em 
kN/m3 

Cargas permanentes Peso especifico (kN/m3) 
Concreto simples 24 KN/m3 
Concreto armaqdo 25 
Alvenaria de tijolo maciço 18 
Alvenaria de bloco cermico furado 13 
Alvenaria de bloco de concreto 14 
Areia ‘5 
Cal 10 
Cimento 14 
Granito e marmore 28 
Aço 78,5 
Terra seca 16 
Terra úmida 20 
Terra saturada 27 
  
Alvenaria de bloco de concreto (kN/m2) 
E=14cm revestido 2.3 
E=19 cm revestido 3,1 
Caixilho de ferro incluindo vidro 0,4 
Sala de maquinas e elevadores 1,0 
Material de enchimento (kN/m3) 
Entulho 15 
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222.5 Equação de Coloumb 
 A tensão ao longo da linha de cisalhamento é composta 
basicamente pela coesão do solo e o atrito interno: 
 
                                    τf= c +  σ. tan(ϕ) 
 
Sendo: 
τf= tensão de cisalhamento (kPa) 
c= coesão da argila ou silte (kPa) 
σ = tensão normal na superfície plana de 
escorregamento (kPa) 
ϕ= ângulo de atrito do solo 
 
 A tensão de resistência entre o solo e o 
concreto é também chamada de tensão de sliding 
(escorregamento) rslinding. 
 O coeficiente de atrito ‘f’que será usado é 
igual a tan(ϕ).  
 A equação de Coulomb pode ser reescrita 
assim: 
 
    rsliding= c +  σ. f 
 
 O coeficiente de atrito “f” junto ao concreto, 
varia de 0,35 para silte até 0,55 para pedregulho. 
 Conforme  AASHTO (American association of 
state highway and transportation officials) nas 
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especificações para pontes em rodovias, 15ª  edição 
de 1992, os fatores de atrito entre solo e o concreto é 
dado pela Tabela (222.2). 
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Tabela 222.2- Ângulo de atrito, coeficientes de atrito 
para diversos materais em contato com concreto 
conforme AASHTO, 1992 
Interface do 
concreto com os  
materiais 

Ângulo de atrito 
em graus 

Fator de atrito f 
tan(ϕ). 

Pedregulho 
limpo 

22 a 26 0,4 a 0,5 

Areia limpa, 
mistura de areia 
com pedregulho 
e silte 

 
 

17 a 22 

 
 

0,3 a 0,4 

Areia siltosa, 
pedregulhlo 
misturado com 
silte e argila 

 
17 

 
0,30 

Areia fina com 
silte,silte não 
plástico 

 
14 

 
0,25 
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222.6  Relação entre peso específico do solo e peso 
específico submerso 
 
O peso especfico submerso ϒsub. 
                           ϒsub = ϒs . (1 - 1/SG) 
Sendo: 
 
ϒsub= peso específico submerso (kN/m2) 
ϒs= peso específico do solo seco (kN/m3) 
SG=gravidade especifica do solo_ 
 O valor de SG varia de 2,50 a 2,80 sendo 
adotado no Brasil normalmente 2,65 que daria: 
                                    ϒsub = 0,62 ϒs  
Nota: geralmente adota=se ϒsub = 0,50 ϒs  
 
222.7 Tensao normal contra a parede 
 Considerando um certo nível de água, a 
tensão normal sobre uma parede se deve, a pressão da 
água e a pressão do solo: 
 
                              σ = (Ka. ϒsub+ ϒw)d 
Sendo: 
σ = tensão normal a parede (kPa) 
Ka= 0,33= coeficiente de Marston. Pressao lateral da 
terra. Adimensional. 
d= altura da água onde atua a pressão da água (m) 
ϒsub= peso específico submerso (kN/m3) 
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ϒw= peso específico da água =9,81 kN/m3 
 Como a força que a água irá exercer no solo 
é pequena, podemos desprezá-la; 
                                  σ = Ka. ϒsub.d 
 
222.8 Resistência referente ao solo 
  Com referência a um poço de visita circular, 
os esforços de resistência ao sliding será: 
 
                                 rsliding= σ . f .(PI .Bd) 
Sendo: 
rsliding= tensão de resistência do solo (kN) na 
circunferência PI x Bd 
σ = tensão normal na parede (kPa) 
f= coeficiente de atrito do solo 
Pi= 3,11416... 
Bd= diâmetro do poço de visita (m) 
Pi. Bd= comprimento da circunferência (m) 
 Mas o total desde a parte superior até a mais 
baixa do PV circular teremos o total Rsliding: 
 Soma de d=0 até d=H: 
    Rsliding= Σ rsliding 
 
 A pressão varia linearmente e teremos a 
pressão total P: 
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                         P= [(Ka. ϒsub.)H].(H/2) 
Para PV em chaminé circular teremos: 
                         Rsliding= P. f .(PI .Bd) 
 Caso a seção seja retangular, ao invés de 
Pi.Bd colocamos a soma das larguras igual a 2a +2b. 
                         Rsliding= P. f . (2 a+2b) 
 
228.9 Caso o lençol freático não seja muito alto 
 Na prática sempre consideramos o lençol 
freático o mais alto possível, chegado até o topo do 
poço de visita. Entretanto se o projetista tem certeza 
de um determinado nível do lençol freático conforme 
Figura (222.5) os cálculos podem ser feitos da 
seguinte maneira: 
 
 

 
Figura 222.5- Esquema do lençol freático 
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 Considerando a Figura (222.5) podemos ter 
duas regiões: 
 Região A: onde o solo está seco (dry) com 
altura Y 
 Região B: abaixo do lençol freático 
 Na Regiao A onde o solo está seco teremos: 
   Y=altura (m) 
                        Pdry= [(ϒs . Y. Ka] (Y/2) 
 Na Regiao B abaixo do lençol freático: 
           Psub=(H-Y) [(ϒs . Y. Ka] +(1/2) ϒsub . (H-Y)Ka 
                      Rslind= (Pdry+Psub) f.PI. Bd 
 
228.10  Quando temos coesão no solo (argila ou silte) 
 Quando o solo for silte ou argula temos a 
coesão ‘c’, o valor de rsliding será: 
                             Rsliding= c 
 Mas o valor de “c” poderá ser obtido da 
Tabela( 222.3)  onde obtemos qu: 
                               c= qu/2 
 
 
 
 
 
 



 Curso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 222- Força hidrostática 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com     22/04/2020 

 222-15

 
 

Tabela 222.3- Valor da tensão qu em kPa conforme 
consistência do solo 

Consistencia 
do solo 

 Valor da tensão 
qs em kPa 

Muito mole  <24 
Mole  24 a 48 
Médio  48 a 96 
Rijo  96 a 192 
Muito rijo  192 a 384 
Duro  >384 
 
      Tabela 222.4- Conforme Ghodoy, 1972 
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Caso tenhamos diretamente a coesão c teremos: 
 Rsliding= PI.Bd. c. H 
 Caso tenhamos qu então será: 
 Rsliding= Pi. Bd (qu/2). H 
 
222.11 Força hidrostática 
 A força hidrostatica é volume de água 
deslocado pela chaminé do PV, multiplicado pelo peso 
especifico da água. Em inglês a força hidrostática é 
chamada de Buoyancy, dai o uso da letra B. 
                          B=ϒw (Pi. Bd^2/4) H 
Sendo: 
B= força hidrostática (kN) 
 
222.12 Coeficiente de segurança 
 O coeficiente é a divisão do peso da 
estrutura W massa + resistência do solo Rsliding para 
subir a estrutura, dividido pela força hidrostática 
devido ao volume ocupado. 
                             CS= (W+Rsliding)/ B 
CS>=1,1 quando Rslinding for muito pequeno ou não 
considerado (Código Europeu) 
CS>=2 quando Rsliding é muito grande e algumas 
vezes até superior ao peso da estrutura. 
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Exemplo 222.1 
Verificar se um poço de visita com 7,00m de 
profundidade e diâmetro de 1,5m conforme Figura 
(222.6) em um aterro com pedregulho limpo e com 
nível de água na superfficie do solo. 
Peso específico do solo Gama s= 18,8 kN/m3 
Solo: pedregulho com areia limpa 
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Figura 222.5- PV circular com 7,00 de profundidade 

Figura 222.6- Esquema do perfil do povo de visita 
cilindirico 

 
Peso da estrutura 
Volume interno 
V1= PI x 1,5^2/4 x (7-2x0,3)= 11,31m3 
Volume externo 
Considerando as paredes de espessura de 0,30m 
V2= PI x (1,5+0,60)^2/4x7=24,25 m3 
Volume de concreto V2-V1=24,25-11,31= 12,94 m3 
Volume total ocupado pela agua 
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V=PI x (1,50 +0,60)^2/4 x 7,0 =24,24 m3 
Força hidrostática= 24,24x 9,81=238 kN 
 
Peso da estrutura 
Volume de concreto total=11,88+1,06=12,94 m3 
Peso específico do concreto armado= 24 kN/m3 
Peso total= 24 x 12,94= 311 kN 
 
Resistencia do solo para subida 
f=0,30 da tabela  
Ka=0,33 
P= [(Ka. ϒsub.)H]*(H/2) 
ϒsub= ϒs (1 – 1/SG) 
SG=2,75 
ϒsub= ϒs (1 –1/2,75)=0,62 ϒs=0,62*18,8=12 kN/m3  
P= [(0,33x 12)7*(7/2)=96,73 kN/m 
Rsliden= P x f x PI x( Bd+0,60)= 
= 96,73x 0,30x3,1416x(1,5+0,6)=191 kN 
Coeficiente de segurança 
Cs= (311+ 191)/238 =2,1>2  OK 
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222.13 PV redondo emforma de cone 
 Quando o PV tem forma de cone alargadado 
conforme Figura (222.1) a maneira prática é calcular 
somente com o menor diâmetro. 

 
 
 
            Figura 222.6- PV circular em forma de cone 
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222.15 Flotação de tubos de PVC, PEAD e Aço 
 Estamos tratando agora de tubos flexíveis, 
incluso túnel liner feito com chapas galvanizadas e 
Rib-Loc. 
 O nível de água pode estar em uma das três 
posições conforme Figura (222.7).:  

a) No nível superior do tubo 
b) Em altura acima do tubo 
c) Nivel de água no solo (pior condição) 

 
 

 
 

Fgiura 222.7- Posições do nível do lençol freático 
em tubos flexíveis. Para dimensionamento atoa-se a 

pior condição que a (c). 
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 O coeficiente de segurança varia de 1,00 a 
1,5. Não há recomendação estabelecida por norma. 
 A força hidrostática tem que ser menor que a 
soma do peso do tubo por metro somada a carga de 
terra. Dai que surge uma recomendação mínima de 
altura de terra para garantir que não haja flotação do 
tubo quando o mesmo está vazio, 
 Existem cálculos aproximados e cálculos 
feitos conforme demonstramos no inicio deste 
trabalho. 
 De modo geral os tubos metálicos apresentam 
problemas de flotação com diâmetros além de 1,80m, 
enquanto que os tubos de PVC e PEAD apresentam 
problemas acima de 600mm. 
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] 

Figura 222.8- Esquema- de flotação do tubo flexível 
Geralm 

 

 Geralmentee os fabricantes de tubos flexíveis fazem 
recomendações de cobertura mínima conforme Tabela (222.5), Uma 

das razões é o problema da flotação.,  
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Tabela 222.5- Cobertura mínima de tubos de PVC,PEAD
 

 
 

      Os tubos flexíveis podem ser ancorados basicamente de três 
maneiras conforme Figura (222.9). 
       A primeira é o uso de geoxtêxtil que resiste a tração. 
       O segundo é o uso de concreto, que pode causar 
cisalhamento no tubo conforme vi na prática, 
       A terceira  maneira é de fazer berço de concreto e ancorar 
os tubos com braçadadeiras de aço. Pode-se feito pilar de 
concreto espaçados sendo os tubos presos com cinta de aço ao 
pilar. 

 
 

                   Figura 221.9- Ancoragens de tubos flexiveis 
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222.15 Anti-seep collars  
 Para evitar o piping coloca-se anti-seep collars, que 
são colares para dificultar a infiltração de água através do 
piping. 



 Curso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 222- Força hidrostática 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com     22/04/2020 

 222-26

Anti  
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Capitulo 255-Força hidrodinâmica no fundo de um dissipador de energia   
 
255.1 Introdução 
 Na engenharia sempre temos que se atualizar. Uma destas atualizações 

importantes, são as forças dinâmicas ou hidrodinâmicas existentes. 
Nas nossas aplicações as forças dinâmicas são importantes em dissipadores 

de energia tipo Stilling Basin, que são a maioria dos dissipadores de energia. 
A forças dinâmicas em um stilling basin causam esforços laterais bem 

maiores que os esforços hidrostáticos. Isto já foi feito no capítulo sobre Stilling 
basin. 

Neste capitulo vamos examinar as forças hidrodinâmicas na laje base dos 
stilling basins. Pode ser causado pressão negativa e pressão positiva que são os 
uplifts. A parte das pressões positivas, ou seja, os uplift que podem levantar a laje 
base  e isto pode ser resolvido, aumentando a espessura da lage ou ancorando a 
mesma. Já vi vários exemplos de ancoragem rochas. 

Não achei uma definição perfeita do que são forças hidrodinâmicas. Mas 
Khatsuria, 2005 somente cita um dissipador plano onde se pode medir as pressões 
positivas e negativas, dividindo em pequenas áreas e depois  formular uma 
equação . Isto é que foi feito por Bellim, 1995. 

 
 
Figura 255.1- Esquema original de Bellim, 1995 
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Figura 255.2- Esquema de um dissipador de energia tipo Stilling basin 

 
Na Figura (255.3) temos um exemplo de um dissipador de energia e ver a 

seção (1) onde começam os esforços de variação de pressão positiva e negativa  
terminando na seção (2). 
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Figura 255.3- Esquema de dissipador de onde começam os esforços na laje 

da base. 
 
 
Khatsuria, 2005 mostra que existe 5 (cinco) modelos e as diferenças de 

resultados são muitos grandes e ainda afirma que esta ciência é nova e quitas 
experiências ainda precisam ser feitas. 

Infelizmente a ciência a respeito das forças hidrodinameica sainda é nova e 
não se sabe muito e devido a isto é que temos que usar coeficientes de segurança 
grandes. 

Khatsuria, 2005 pegou uma laje de fundo de um dissipador de energia com 
11,5m de largura por 25m de comprimento e com v=48,3m/s;  y1=2,56m; F=9,63 e 
aplicou nos cinco modelos existentes, cujos resultados estão na Tabela (255.1). 

A espessura é a equivalente sem usar as ancoragens e a pressão está em 
metros de coluna de água. 

 
Tabela 255.1- Valores encontrados por Khatsuria,2005 

 ESPESSURA (M) PRESSÃO EM MCA 

 (m) (m) 
Seepage 
experimental 

22,3 35,6 

   

Bribiesca, 1970 9,40 15,00 
Hajdin, 1982 6,80 10,90 
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Toso 1988 8,90 14,30 
Toso, 1988 24,80 39,70 
Farhoudt, 1992 7,00 11,30 
Bellim, 1995 23,80 38,10 
Média 13,45 21,55 
Desvio Padrão 8,47 13,54 

 
Pode se ver a diferença grandes entres eles, observando o desvio padrão. Na 

primeira linha Khatsuria,2005 apresentou um exemplo de seepage, isto é, lcom as 
forças freáticas medidas que foi de 22,3m de espessura e 35,6 mca. 

Pelo que tenho observado na prática, as forças freáticas do seepage são 
maiores que as forças hidrodinâmicas, sendo que estás são aproximadamente 
80% da força freática. 

Na prática temos que estimar o uplift (levantamento) devido as forças 
freáticas e somar com o uplift das forças hidrodinâmicas. 

Apresentarei somente dois modelos, um de Toso, 1988 e outro de Belim, 
1995. 

O modelo que achei mais prático, foi de Belim., 1995. 
 
 
 
 

255.2  Modelo de Toso e Bowers, 1988 
 O trabalho mais prático e fácil de usar que achei foi de Toso et al, 

1988. Toso, 1988 limitou o máximo de de de 80% a 100% da altura do dissipador. 

 
 
Sendo: 
Cpmax= valor máximo obtido na Tabela (255.1). Depende do número de Froude 

no escoamento supercrítico. 
Δp = variação de pressão ou de altura (m). Pode ser positivo que é o uplift ou 

negativo, que irá comprimir o solo, que não apresenta problema na prática. 
Vu= velocidade de chegada na laje da base (m/s) 
g= aceleração da gravidade =9,81 m/s2 
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O valor de Cp é dado pela Tabela (255.2) feito por Toso et al, 1988, onde se 
pode verificar que depende do número de Froude. 

 
Tabela 255.2- Tabela dos valores de CP de Toso et al, 1988 

 
 

Complementando os estudos de Toso, 1988 temos as Figuras (255.2) e 
(255.3). 

Observar na Figura (255.4) que consta o número de Froude e a posição do 
Cp. Observar também, que há um desvio padrão . 
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Figura 255.4- Coeficientes de pressão Cp no ressalto hidrualico 
 

 
 
Figura 255.5- Coeficientes de pressão Cp no ressalto hidráulico 
 
Exemplo 255.1 
Calcular a força do uplift em uma base de um dissipador Stilling basin, sendo 

número de Froude igual a 3, velocidade V= 4 m/s. 



Curso de Manejo de Águas Pluviais 
Capitulo 255-Força hidrodinâmica no fundo de um dissipador de energia 

Engenheiro Plínio Tomaz –  
8 de maio de 2020 - pliniotomaz@gmail.com 

 

 

255-8

Com número Froude igual 3, escolhemos na Tabela (255.1) o valor Cp=0,7. 
  Δp = 0,7x (3^2/ (2x9,81)  =0,32m 

Se quiséssemos calcular a espessura da laje t com fator de segurança 1,5 
temos: 

t= 1,2 xh= 1,2 x 0,32= 0,38m 
Então, teríamos que fazer uma laje com no mínimo 0,38m de espessura. 

Vamos supor que queremos calcular a força que age na laje com 5m x 10m 
teremos: 

F= Δp x ϒw x largura xcomprimento/2 
F= 0,32 x 10kN x 5m x 10m /2= 80 kN 

 
O valor Δp  pode ser positivo ou negativo, pode ser transformado em uma força. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
255.5 Modelo de Belim, 1995 

 O modelo de Bellim, 1995 foi baseado em medições. 
A formula apresentada  é a seguinte: 
 

 
 

 
Sendo: 
S=  espessura da laje (m) 
V= velocidade a montante  (m/s) 
 g= 9,81 m/s2 aceleeração da gravidade 
Ω = coeficiente de uplift achado nas pesquisas 
Y1= altura da água  antes do ressalto (m) 
Ix= comprimento da laje (m) 
Iy= largura da laje (m) 
Cp+= valor do uplift. Estimamos 0,9 ou 1 
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Cp-= valor para pressão negativa. Varia de 0,9 a 1. 
ϒw= peso especifico da água =9,81 kN/m3 
ϒc= peso especifico do concreto armado= 24 kN/m3 

Para obter o valor de  “Ω”, Ω Bettim apresentou a Figura (255.4).  Para entrar 
precisamos de saber o número de Froude, e a largura e comprimento ad laje de 
base. 

Devemos notar que para cada figura para um determinado número de 
Froude, está uma relação máxima do comprimento e da largura. Tomar cuidado 
para não errar. 

Por exemplo, para F= 12 se tivermos uma laje maior, somente devemos 
considerar os limites de 8 para Iy e 10,4 para Ix, Vamos achar a espessura desta laje. 
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                            Figura 255.6-Original de Bellim, 1995 
 
 
Exemplo 255.2 
Calculo do seepage de um barramento com stilling basin. Queremos ver o valor 

da força freática. 
Temos um barramento com 20m de largura , talude 1:2, e laje com 10m de 

largura por 47,33m de comprimento  já calculado. Temos a velocidade da água 
V1 e altura da água no inicio da laja y1. Vamos calcular de duas maneiras: 

1. Usando forças freáticas aproximadas com carga da altura do barramento 
mais altura da agua no vertedor e com carga final igual ao y2 do final. 

2. O outro calculo é usando a equação de Novak  h=0,12 V1^2/(2g). 
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Tabela 255.3- Cálculos do força do seeepage 
FORÇA FREASTICA DEVIDO SEEPAGE  

Altura da barragem (m)= 10 
Altura da agua no vertedor 
(m) 

6,4 

Talude  1 para 2 
Comprimento 20 
Laje (m) 47,33 
Altura y2 (m) 6,45 

H1= 16,4 

H2= 6,45 

Comprimento total (m) 67,33 

H3(m) início laje 11,528 

Média H3 e H2 9,0 

Espessura (m) 11 

Tamanho da lje  

Largura 10 
Comprimento 47,83 
Área (m2) 478,3 
Força hidrostática (kN) 42996 
Uplift devido ao lençol freático 

Uplift conforme Novak  

V(m/s) 35,16 

H(m) devido  0,12 V1^2/ (2g) 7,6 

Espessura da laje  t= 1,2 h 9,1 

Largura da laje (m) 10,0 
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Força hidrostática (kN) 42987 

 
 

O importante é que verificamos que a força exercida em kN sobre a laje 
obtida pelas forças hidrostáticas e pela formula de Novak que são praticamente 
iguais. 

 
Exemplo 255.3 

Calcular o mesmo dissipador de energia do Exemplo 255.2, mas agora 
usando as forças hidrodinâmicas, usando Bellim, 1995. 

Vou comentar alguns detalhes do uso de Bellim, 1995. 
Os gráficos foram para determinados número de Froude. No caso o nosso 

exemplo tem F=13,48, mas na Figura (256.6) o máximo que tem é F=12. Então 
adotamos este máximo. 

Outra observação é quando fazemos B/y1 e L/y1notamos que não consta da 
figura. Então adotamos os valores máximos para a largura e comprimento 
conforme o gráfico, que são 8 e 10,4. Vamos então calcular usando a largura e 
comprimento máximo que conseguimos do gráfico. Tudo isto para obtermos o 
valor de Ω. Mas é interessante que se de um coeficiente de 
segurança igual a 1,5 conforme sugerido pelo próprio 
Bellim, 1995. 

Assim calculamos a espessura do conreto que daria 
21,2m. Obtemos a força de  12.663 kN para a largura e 
comprimento do gráfico. 

Portanto, obtemos uma força de uplift de 12,663 kN 
das forças hidrodinâmicas. 

Agora já obtive no exercício anterior a força de uplit 
devido ao seepage, ou seja, as forças freáticas que é 42.987 
kN. 

Então vamos somar as duas forças, e verificar a base de 
conreto armado original de 10m x 47,33m, obtendo 
espessura da laje de 8,00m. 
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Uma informação importante, é que nem sempre vamos 
fazer uma laje com 8,00m de espessura. Podemos fazer 
uma espessura menor, como por exemplo, uns 2,00m e o 
restante fazer ancoragens em rocha sã, evitando 
ancoragem em solo. 

Khastsuria, 2005 comenta que Fiorotto, 2000 
recomenda que os aços e tração tenham coeficiente de 
segurança no mínimo maior que 2 (dois) devido às 
incertezas. 

 
Tabela 255.4- Cálculos das forças dinâmicas somadas forças do seepage. 

BELLIN E FIOROTTO, 1995  
V(m/s) 35,16 
Froude 13,48 
Largura (m) B= Iy 10,7 
comprimento (m) L= Ix 47,33 
Altura do barramento (m) 10 

y1 0,705 
B/y1 15,177 
L/y1 67,135 
Como fica fora do gráfico adoto valor do grafico  para F=12    B=Iy 8 
Como fica fora do gráfico adoto valor do gráfico  para F=12    L=Ix 10,4 
Comprimento  devido ao gráfico em B 5,64 
Comprimento  devido ao gráfico em L 7,332 
Bellin, 1995  

Ω  achado 0,18 
Ω com coeficiente segurança=1,5 0,27 
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CP+= 0,9 
CP- = 0,9 
Força uplift (kN) hidrodinâmica  com B e L do gráfico 12663 
Força de uplift devido ao lençol freático= 42987 
Força  total de uplift positivo freático+ hidrodinamicas 55650 
Peso do concreto com uso de B e L existente 57490 
Espessura s= calculado Bellin com B e L do grafico 21,2 

Espessura da laje adoto com B e L existente 8 
Posso fazer laje com 8,0 m de espessura  
de concreto ou diminuir  
e colocar ancoragens de ferro calculado com   
coeficiente de segurança no mínimo 2(dois) .  
Concreto em Spillways fdc= 28 N/mm2  
Aço  com 500N/mm2  
Ancoragem em rocha. Como tensionar ?  

 
 
Notar que 77% das forças de uplift em kN são freáticas e que o restante  

23% são devido as forças dinâmicas. Não sei se isto é geral, estas proporções, mas 
me parece que observei que as forças freáticas são maiores que as forças 
dinâmicas. 

Devemos somar as duas. 
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Exemplo 255.4-  
Exemplo do trabalho original de Belim, 1995 
 

Bellin e Fiorotto, 1995   
V(m/s) 16 
Froude 5,7 
Largura (m) B= Iy 2 
comprimento (m) L= Ix 4,5 
Altura   
y1 0,8 
B/y1 2,500 
L/y1 5,625 
Bellin, 1995   
Ω  achado 0,11 
Ω com coef segurança-1,5 0,165 
CP+= 0,9 
CP- = 0,9 
Força uplift (kN) 349 
Peso do concreto 345 
Espessura s= calculado Bellin 2,7 
Espessura da laje adoto 2,7 
Posso fazer laje com 2,7 m de espessura 
de concreto ou diminuir   

e colocar ancoragens de ferro calculado 
com  
coeficietne de segurnaçao no minimo . 
Co0ncreto em Spillways fdc= 28 kN/mm2 
Aço  com 500kN/mm2   
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255.7 Observações de Khatsuria, 2005 
Khatsuria, 2005 conforme Figura (255.7) que se faça dreno no pé da 

rampa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Figura 255.7-Khatsuri,2005 sugeri dreno no pé como 

mostra os esquema 
 
 

  
 
Figura 255.8- Khatsuria,2005 sugere para as forças freáticas de uplift o 

esquema 
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Khatsuria, 2005 sugere na Figura (255.9) um esquema para as forças 

hidrostáticas, onde ele soma o tailwater com a espessura da laje. Eu faço um 
pouco diferente, conforme já foi demonstrado. 
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255.8 Bibliografia e livros consultados 
-BELLIM, ALBERTO E FIOROTO, VIRGILIOI. Direct dynaminc forces 

measurem in slab in Spillwats. 9 paginas, ano 1995. Italia. 
-DRAINAGE CRITERIA MANUA. Hydraulic structures 15 páginas, JANEIRO 

DE 2007. 
-KHATSURIA R.M.  Hydraulics of spillways and energy dissipators.   2005 
-TIWARI,KAOUSTUBH  et al;=. Introduction to hydrfodynamic design of 

spillway for hydraulic jump stilling basin as na energy dissipatior, 15 páginas. New 
Delhi, sem data. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Curso de Manejo de Águas Pluviais 
Capitulo 255-Força hidrodinâmica no fundo de um dissipador de energia 

Engenheiro Plínio Tomaz –  
8 de maio de 2020 - pliniotomaz@gmail.com 

 

 

255-19

 
Figuras 49.2- Bacias de dissipação de energia Tipo I,  Tipo II e Tipo III conforme 

Peterka, 2005  
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Figuras 49.3- Bacias de dissipação de energia Tipo IV, Tipo V e Tipo VI conforme 

Peterka, 2005 
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Figuras 49.4- Bacias de dissipação de energia Tipo VII e Tipo VIII conforme Peterka, 

2005 
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Figura 49.5- Bacias de dissipação Tipo IX e Tipo X e curva para as pedras no rip-rap 
conforme Peterka, 2005. 

 
 

49.2 Bacia de dissipação Tipo I do USBR 
Na Figura (49.6) apresentamos as quatro formas de ressalto hidráulico que existem de acordo com o 

número de 
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‘  
Figura 49.14- Bacia de dissipação Tipo II conforme CETESB, 1986 para Fr> 4,5  
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Figura  49.19- Bacia de dissipação Tipo III recomendada por Peterka, 2005 
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Capitulo 256-Força hidrodinâmica nas paredes 
laterais de um stilling  basin 
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Capitulo 256-Força hidrodinâmica nas paredes laterais de um stilling  
basin 

256.1 Introdução 
Segundo Khatsuria, 2005 antigamente quando se dimensionava a parte 

estrutural da parede de um stilling basin se usava as forças hidrostáticas e se dava 
um pequeno acréscimo para as forças hidrodinâmicas, que não se conhecia como 
calcular, mas sabia que existiam. 

Em 1988 foram feitas por Fletcher, 1988 medições nas paredes dos 
dissipadores de energia, e puderam constatar  a flutuação de pressão, de maneira 
que a pressão na parede pode ser positiva ou negativa.  

 Em resumo, em um stilling basin, nas paredes laterais da laje plana do 
ressalto hidráulico surgem dois tipos de forças: 

‘ Força hidrostática 
Força hidrodinâmica 
Vamos estudar estas duas forças. 

 
Nota: não levaremos em conta as forças de origem sísmicas que não são consideradas 
no Brasil infelizmente. 

 
256.2 Força hidrostática 

Vamos ver a pressão hidrostática, a força hidrostática e o momento 
hidrostático. 

A pressão hidrostática é dada pela equação: 
P = γw.h 

Sendo: 
P = pressão da água em N/m2 
H = altura da água (m) 
γw = peso específico da água em 1000N/m3=9810 N/m3 

A força hidrostática total horizontal F por unidade de comprimento será: 
F = ( ½  )γw.h2 

Sendo: 
Força= N/m 

A força hidrostática age no terço da altura h e assim o  momento hidrostático 
será: 

M = (1/6 )γw.h3 
Sendo: 
M= momento (N.m/m) 
h= altura da parede (m) 
γw = peso específico da água= 10000 N/m3  
 
 
Nota: se a face for inclinada teremos outra pressão. O mesmo acontecendo quando há 
uma curva no curso de água. 
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256.3 Força hidrodinâmica na parede lateral 

Alguns usam o nome de forças dinâmicas, prefiro a notação de Khatsuria, 
2005 que diz chamar-se força hidrodinâmica.  
 Conforme Fletcher, 1988 a força média Rm (N/m) é dado por: 
    Rm = 1,077 HD -1,05 ρw q V1 F1 -1,42 

Sendo: 
Rm = força média (N/m) 
V1 = velocidade no pé do talude (m/s) Notar o índice 1 
F1 = número de Froude no pé do talude 
q = Q/B = vazão unitária(m3/s/m) 
HD = altura de água total (m) até a cota do vertedor. Não considera o nível de água quando 
o vertedor está na máxima vazão. 
ρw = peso da água  1000 Kg/m3 
 A força hidrostática Rs devido ao conjugado y2 é: 
     Rs = (1/2) γw  y2 2 
Sendo: 
Rs = força hidrostática relativa ao conjugado y2 (N/m) 
y2 = altura conjugado de y1 (m) 
γw = peso específico da água em N/m3 ou kN/m3=9,81 ou 10 KN/m3 
 
Nota:o comprimento total do ressalto é  Lr e yt  é o tailwater. Supomos oempre que  yt 
< y2. Se o tailwater  yt >y2 então  as forças podem ser aumentados  por um 
fator: (γw/2) ( yt 2- y2 2) 
 
 O braço  Y  para obter o momento correspondente a x pode também ser obtido da 
Figura (256.1) o9u na Figura (256.3). 
 O máximo momento M é: 

M = Rmax . Y 
Sendo: 
M = momento máximo (N.m/m) 
Y = altura máxima (m) obtida na Figura (256.1) 
Rmax = força máxima (N/m) 



Curso de Manejo de Águas Pluviais 
Capitulo 256-Força hidrodinâmica nas paredes laterais de um stilling basin 

Engenheiro Plínio Tomaz –  
8 de maio de 2020 - pliniotomaz@gmail.com 

 

 

256-4

 
 
Figura  256.1-Forças hidrodinâmicas nas paredes laterais do Stilling basin conforme Fletcher et 

al, 1988 in Khatsuria, 2005. 
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Figura 256.2- Extraído do trabalho do Fletcher, 194- Plate 3 
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 1 
Figura 256.3- Extraído do trabalho do Fletcher, 194- Plate 4 
 
 
Exemplo 256.1 
Achar o momento máximo em uma parede vertical em um Stilling basin com 

vazão 250 m3/s, largura 10m, HD = 10m, V1 = 35,46m/s, F1 = 13,48  q = 25m3/s/m 
e y2 = 13,10m. 
Nota: o valor y2=13,10m está maior que a altura Ho=10m, devido que há um 

rebaixo de 6,55m, conforme está caculado no capítulo 161 de Stilling basin. 
Força Hidrostática 

Rs = (1/2) γw  y2 2 
Rs = (1/2) x10000 x 13,1 2 
Rs =4905 N/m 
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Força hidrodinâmica 
Rm = 1,077 HD -1,05 ρw. q .V1 .F1 -1,42 
Rm = 1,077 x10 -1,05 x1000x25x35,46x 13,48-1,42     

Rm = 2117 N/m 
Fletcher, 1988 mostra como pode fazer o cálculo ao longo da laje variando o valor de x  

em relação ao comprimento da laje e entrada nas figuras Plate 3 e Plate 4 tiradas do original de 
Fletcher, 1988. 

Como queremos somente uma estimava das forças hidrodinâmicas e momento 
hidrodinâmico na parede do Stilling Basin, faremos simplificação,  tomando os dados da pior 
situação. 

 Então obtemos no Plate 3: 
Para a Força máxima achamos coeficiente 1,1.  
Para a Força media   achamos 0,95 e 
Para a Força mínima achamos 0,75. 

No plate 4 achamos o braço do momento das forças hidrodinâmicas que é 0,32. 
 
Determinação da força média 

(R-Rm)/(Rs-Rm) =0,95 
R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm =0,95(4905-2117) +2117=4766 N/m 

Determinação da força mínima 
(R-Rm)/(Rs-Rm) =0,75 
R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm =0,75(4905-2117) +2117=4208 N/m 

Determinação da força máxima (mais importante) 
(R-Rm)/(Rs-Rm) =1,1 
R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm =1,1(4905-2117) +2117=5184 N/m 

Determinação do máximo Momento 
Braço do momento: coeficiente= 0,32  Tirado do Plate 4 
Y2= 13,10m 
Y= 0,32 x y2= 0,32 x 13,10= 4,2m 
M=Y x R+ = 4,2 x5184= 22291 Nm/m 

 
 
 
Exemplo 256.2- Adaptado de Fletcher, 1988 para as unidades SI 
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Vazão= 4.669,5 m3/s 
Largura =B=72m[ 
q= vazão unitária= Q/B=4.669,5/72=64,854 m3/s/m 
 
Devido a perdas no vertedor, estimamos perdas  10% 
 
He= Ht – 0,1Ht 
 
Ht=27,39m 
He=37,39 – 0,1x37,39=33,65 m 
D1=3,03m,43^2/(2x9,81) 
D1= He - V1^2/(2g) =   33,65 – 20,45^2/(2x9,81)=12,33m  ?????? 
 
V1= q/D1=64,854/3,03=20,43 m/s    
 
Tailwater= Da= 12,9m= Tw 
 

Força hidrodinâmica 
Rm = 1,077 HD -1,05 ρw. q .V1 .F1 -1,42 
Rm = 1,077 x16,56 -1,05 x1000x64,85x20,43x 3,8-1,42     

Rm = 11248 N/m 
 
D2=y2= 14,85m 
 

Força Hidrostática 
Rs = (1/2) γw  y2 2 
Rs = (1/2) x10000 x 14,85 2 
Rs =1.102.613 N/m 
 
Comprimento da laje=Lr= 47,4m 
Queremos saber um ponto localiaado a x=15m a partir do fim da rampa. 
x/Lr=15/47,4= 0,32 
 

Determinação da força média 
(R-Rm)/(Rs-Rm) =0,24 

R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm =0,24(1102613-11248) +11248=273.176 N/m 
Determinação da força mínima 

(R-Rm)/(Rs-Rm) =0,043 
R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm = 0,043(1102613-11248) +11248=58.177 N/m 

Determinação da força máxima (mais importante) 
(R-Rm)/(Rs-Rm) =0,51 
R= 0,95 (Rs-Rm) +Rm = 0,51(1102613-11248) +11248= 567.844 N/m 

Determinação do máximo Momento 
Braço do momento: coeficiente= 0,32  Tirado do Plate 4 
Y2= 14,85m 
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Y= 0,32 x y2= 0,32 x 14,85= 4,75m 
M=Y x R+ = 4,75 x567.844 N/m 
= 2.697.259 Nm/m 
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Figuras 49.2- Bacias de dissipação de energia Tipo I,  Tipo II e Tipo III conforme 

Peterka, 2005  
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Figuras 49.3- Bacias de dissipação de energia Tipo IV, Tipo V e Tipo VI conforme 

Peterka, 2005 
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Figuras 49.4- Bacias de dissipação de energia Tipo VII e Tipo VIII conforme Peterka, 

2005 
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