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Capítulo 227-Caixa de sedimentação 
 

 

 

 

 

 

O conselho que Albert Einstein deu ao seu filho Hans Albert 

Einstein era de que se dedicasse a física quântica que era um 

assunto menos complicado do que a sedimentologia dos rios. 
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Capítulo 227-Caixa de sedimentação 

 

227.1- Introdução 

O objetivo deste capítulo é dimensionar a caixas de sedimentação e 

mostrar algumas peculiaridades. 

Em muitos lugares antes da caixa de sedimentação é feita uma caixa 

de sedimentação de sedimentos grosseiros, de modo geral, maiores que  

5mm. Mas não são todos os lugares em que é preciso a caixa de 

sedimentos grosseiros. 

Na Figura (227.1) mostra o esquema de uma caixa de sedimentação 

com altura Y, comprimento L e largura B. Podemos ver aa partícula que 

entra no  ponto X e vai se depositar no ponto Y. 

 

 
Figura 227.1- Esquema de caixa de sedimentação com altura Y, 

comprimento L e largura B 

 

Em manejo de águas pluviais na parte da qualidade é usual usar-se 

o termo Pré-tratamento, onde se depositam as partículas de um certo 

diâmetro antes de chegar a uma BMP. Antes cheguei a usar partícula de 

0,060mm, depois 0,125mm e agora estou pensando em 1mm que está 

sendo usado em Queensland na Australia e pelo prof Guo de Denver, 

USA. 

Na Europa se usa atualmente a norma CE 2060 com diâmetro da 

partícula 0,063mm. 
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A caixa de sedimentação pode ser usada em: 

Jardins de chuva, 

Antes de uma BMP para melhoria da qualidade das aguas 

pluviais, 

Em agricultura, 

Em usinas hidroelétricas principalmente quando se usam 

turbina tipo Pelton, onde os sedimentos causam muitos danos as 

turbinas, 

Separação de óleos e graxas em postos de gasolina, 

estacionamengtos, rodovias, estacionamentos, etc, 

Outros usos. 

Em BMP (Best Management Practice) é usado algumas vezes uma 

faixa de filtro gramada (filter strip) como pré-tratamento. É interessante 

é que o filter strip é faixa com grama e funciona mesmo como um pré-

tratamento. 

A Figura (227.2) mostra o corte longitudinal de uma caixa de 

sedimentação notando-se a inclinação 1:5 na entrada e 1:2 na saida. 

 
 

 

               Figura 227.2-Corte transversal de uma caixa de sedimentação 

 

A Figura (227.3) mostra o corte transversal de uma caixa de 

sedimentação mostrando o declive 1:2 na entrada e 1:1 na saída. 
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Figura 227.3-Corte vertical da caixa de sedimentação, notando-se que na 

entrada o declive é 1:2 e na saída 1:1. 
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227.2 Pré-tratamento em BMPs 

São usados vários diâmetros de partículas. 

Uma partícula comum usada é d50=0,125mm e também se usam 

outras partículas menores em filtros de areia: 

-Partícula de 0,02mm quando a AI <+ 75% e  

-Partícula de 0,040mm quando a AI > 75%. 

Em jardins de chuva, que é um tema atual, está sendo usado d50= 

1mm. 

Fica difícil para nós tomarmos uma decisão pois, faltam pesquisas 

no Brasil. 

Em pequenas hidroelétricas usa-se como pré-tratamento diâmetros 

de D50=2mm a 5mm e o restante vai se depositar na bacia de 

sedimentação onde se escolhe outro D50 dependendo da altura de pressão 

da água nas turbinas. 

Em aproveitamento hidroelétrico a escolha do diâmetro da 

partícula depende da altura da carga hidráulica. Assim para cargas 

hidráulicas menores que 10m são escolhidos diâmetros de partículas 

0,2mm a 0,5mm.  

Para partículas com carga menor que 100m e maior que 10m são 

escolhidas partículas com diâmetro de 0,2mm a 0,3mm.  

Para cargas maiores que 100m são escolhidas partículas com 

diâmetro de 0,1mm a 0,2mm 

Em melhoria da qualidade de águas pluviais, só conheço, 

aconselhamento para filtros de areia com área impermeável maior ou 

igual a 75%. 

 

227.3 Eficiência BMPs e Hidroelétrica 

Em pequenas hidroelétricas usa-se eficiência de 90% e em melhoria 

de qualidade de água de chuva e jardins de chuva usa-se normalmente 

eficiência de 80% ou 90%. 
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227.4 Lei de Stoke -Velocidade de queda da partícula de sedimento em 

suspensão (m/s) 

 Existem duas equações sendo uma devida a Stokes quando as partículas 

forem menores que 0,1mm e outra devida a Rubey, 1933, quando as partículas 

forem maiores ou iguais que 0,1mm. 

 

 

 

Velocidade de queda para partículas <0,1mm devido a Stokes 

 

  W= (1/18) . [ (s-1) .g. D2]/ ν 

Sendo: 

W= velocidade de queda da partícula (m/s) 

g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade 

D= diâmetro médio da partícula (m) 

S= 2,65 

ν= viscosidade cinemática (m2/s) a 20 graus Celsius= 0,0000102m2/s 
 

 Yang, 2003 apresenta a equação para a viscosidade cinemática em 

função da temperatura média da água. 

 

ν= 1,792 x 10 -6 / (1,0 +0,0337 T + 0,000221 T2) 

Sendo: 

T= temperatura da água (ºC) 

ν= viscosidade cinemática (m2/s) 

Os cálculos da velocidade cinemática para varias temperaturas 

estão na Tabela (227.1). Deve-se tomar cuidado quando copiarmos 

fórmulas de outros países de climas muito diferentes do nosso, onde há 

pequenas diferenças na viscosidade cinemática como também no tipo de 

rocha, 
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Tabela 227.1-Viscosidade cinemática (m2/s) em função da temperatura 
Temperatura Viscosidade 

 Cinemática 

(graus C) (m2/s) 

10 1,32E-06 

12 1,25E-06 

14 1,18E-06 

16 1,12E-06 

18 1,07E-06 

20 1,02E-06 

22 9,70E-07 

24 9,26E-07 

26 8,85E-07 

28 8,47E-07 

30 8,11E-07 
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Os cálculos da Lei de Stoke original estão na Tabela (272.2). 

 
Tabela 227.2-Velocidade dde sedimentação usando a lei original de Stokes para 

temperatura de 20 graus centigrados e  sólidos de densidade relativa 2,65 
 

Velocidade de sedimentação para partituclas menores que 0,1mm 

temperatura de 20gruas centigrados 

  viscosidade velocidade 

D50 D50 cinematica sedimentação 

(mm) (m) (m/s2) (m/s) 

   Stokes  ORIGINAL 

0,01 0,00001 0,00000102 0,0001 

0,02 0,00002 0,00000102 0,0004 

0,03 0,00003 0,00000102 0,0008 

0,04 0,00004 0,00000102 0,0014 

0,05 0,00005 0,00000102 0,0022 

0,06 0,00006 0,00000102 0,0032 

0,07 0,00007 0,00000102 0,0043 

0,08 0,00008 0,00000102 0,0056 

0,09 0,00009 0,00000102 0,0071 

0,1 0,0001 0,00000102 0,0088 

0,11 0,00011 0,00000102 0,0107 

0,12 0,00012 0,00000102 0,0127 

0,13 0,00013 0,00000102 0,0149 

0,14 0,00014 0,00000102 0,0173 

0,15 0,00015 0,00000102 0,0198 

0,16 0,00016 0,00000102 0,0226 

0,17 0,00017 0,00000102 0,0255 

0,18 0,00018 0,00000102 0,0286 

0,19 0,00019 0,00000102 0,0318 

0,2 0,0002 0,00000102 0,0353 

0,21 0,00021 0,00000102 0,0389 

0,22 0,00022 0,00000102 0,0427 

0,23 0,00023 0,00000102 0,0466 

0,24 0,00024 0,00000102 0,0508 

0,25 0,00025 0,00000102 0,0551 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

                                     Capitulo 227-Caixa de sedimentação 
Engenheiro Plínio Tomaz  site: www.pliniotomaz.com  pliniotomaz@gmail.com     21/10/19 

 

 

 227-9 

Velocidade de queda para partículas maiores ou iguais a 0,1mm devido a 

Rubey, 1933. 

  W={ [(2/3). g (γs/γ-1) . D3 + 36.ν2] 0,5 – 6.ν}/ D  

Sendo: 

W= velocidade de queda da partícula (m/s) 

g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade 

D= diâmetro da partícula (m) 

ν= viscosidade cinemática (m2/s) a 20 graus centigrados= 0,0000102m2/s 

γs / γs = 2,65 

 

Os cálculos da velocidade de sedimentação para partiuclas acima de 

0,1mm  estão na Tabela (227.3). 
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Tabela 227.3- Velocidade de sedimentação para paticulas iguais ou 

maiores que 0,1mm conforme Rubey, 1933 para temperatura de 20 graus 

centyigrados e sólidos com 2,65. 
Velocidade de sedimentação para partituclas maiores que 0,1mm 

temperatura de 20gruas centigrados  1,65 

  viscosidade velocidade 

D50 D50 cinematica sedimentação 

(mm) (m) (m/s2) (m/s) 

   (Rubey,1933 

0,1 0,0001 0,00000102 0,0083 

0,125 0,000125 0,00000p102 0,0122 

0,2 0,0002 0,00000102 0,0250 

0,27 0,00027 0,00000102 0,0359 

0,3 0,0003 0,00000102 0,0400 

0,4 0,0004 0,00000102 0,0522 

0,5 0,0005 0,00000102 0,0622 

0,6 0,0006 0,00000102 0,0709 

0,7 0,0007 0,00000102 0,0786 

0,8 0,0008 0,00000102 0,0856 

0,9 0,0009 0,00000102 0,0920 

1 0,001 0,00000102 0,0979 

1,1 0,0011 0,00000102 0,1035 

1,2 0,0012 0,00000102 0,1088 

1,3 0,0013 0,00000102 0,1138 

1,4 0,0014 0,00000102 0,1186 

1,5 0,0015 0,00000102 0,1232 

1,6 0,0016 0,00000102 0,1276 

1,7 0,0017 0,00000102 0,1319 

1,8 0,0018 0,00000102 0,1360 

1,9 0,0019 0,00000102 0,1400 

2 0,002 0,00000102 0,1439 

3 0,003 0,00000102 0,1779 

4 0,004 0,00000102 0,2062 

5 0,005 0,00000102 0,2311 
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227.5  Dissipador de energia em blocos conforme Khatsuria, 2005 
 Em rampas de canais de vertedouros podemos construir blocos 
de concreto com objetivo de provocar turbilhonamento e dissipar a 
energia conforme Figura (227.1). Não entope facilmente e não 
possuem problemas de manutenção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Figura 227.1-   Dissipador de energia em rampa com blocos de concreto.  

Fonte: Khatsuria, 2005 
 
 
Velocidade no fim do dissipador 
 Conforme Khatsuria, 2005 a velocidade no fim da rampa com blocos é 
aproximadamente igual a velocidade crítica. 
 
                      V= (g.q) (1/3) 
 
q= vazão unitária= Q/B  (m3/s/m) = 1,12/2,5 
Q= vazão (m3/s) 
B= largura (m) =2,5m 

V= (g.q) (1/3) 
V= (9,81x1,12/2,5) (1/3) 

           V= 1,64 m/s   que é uma velocidade baixa. Aproximadamente igual a 
1,50m velocidade na terra. 

Altura crítica yc na entrada do dissipador de energia 

                            yc= (( Q/B) 2/g) (1/3) 
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yc= (( 1,12/2,5) 2/9,81) (1/3) 

yc=yo=0,27m 

 

 Altura do bloco na primeira fileira 

h1= yc x ((2/1-S) 2) x (yc/yo) -(1-S) 2    ) 0,5 

h1= 0,27 x ((2/1-0,022) 2) x (0,27/0,16) -(1-0,022) 2    ) 0,5 

h1=0,44m 

 Adotamos h1=0,45m 

Tamanho dos blocos nas outras fileiras 

Khatsuria, 2005 sugere blocos de concreto que estejam distribuídos no 

canal com altura h dependendo da altura crítica yc. 

     h= 0,7. Yc   

                                    h=0,7 x 0,27= 0,19m   

Adotamos h=0,30m por motivos construtivos 

 A primeira fileira tem altura h1= 0,45m que é maior que as outras 

fileiras, cuja altura é 0,30m. 

 

Espaçamento entre as fileiras 

λ = 10 x h= 10 x 0,19= 1,9m  

Adotamos 2,00m 

 

Distância horizontal entre os cubos em uma fileira 

               D= 1,5 h= 1,5 x0,19=0,29m   

              Adotamos 0,30m. 

 

A Figuira (227.2) apresenta uma vista de cima dos blocos de contreto. 
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Figura 227.2- Vista de cima do dissipador de energia em blocos de 

concreto 
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Na Tabela (227.4) estão os cálculos resumidos do dissipador em blocos. 

                    Tabela 227.4- Cálculos do Dissipador em Blocos                                                   
Dissi+G88:H111pador em blocos conforme Khatsuria, 2005  

Largura (m) B= 2,5 
Vazão (m3/s) 1,12 
Velocidade (m/s) V= 2,72 
Vazão unitária (m3/s/m) q=Q/B 0,448 
Velocidade no fim da rampa (m/s) V=(gxq)^(1/3) 1,64 
Comparação velocidade em terra do DAEE SP que é V=1,50m  OK 
Altur da critica yc (m)=(q^2/g)^1/3 0,27 
Altura do bloco  h=0,7yc 0,191 
Espaçamento entre as fileiras  10h 1,915 
Numa mesma linha os blocos estao espaçados de 1,5h 0,287 
yo (mk)= 0,16 
Declividade (m/m) S= 0,022 
Altura h1 na primeira fila (m) 0,44 

  
  

Adoto:  
Altura do bloco  h=0,7yc (m) 0,30 
Distancia horizontal entre blocos (m) 0,30 
Distância entre fileiras (m) 2,00 
Declividade (m/m) 0,022 
Altura da primeira fileira h1 (m) 0,45 
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227.6- Riprap 

Primeiramente devemos salientar que o riprap tanto em avental como 

em bacia é um dissipador de energia. 

Há duas posições básicas do riprap. Na primeira ele é usado sozinho sob 

forma de avental ou bacia e somente ele, como é usual em empreendimentos. 

Na segunda o riprap é usado após um dissipador de energia, ou seja, uma 

escada hidráulica, ou escada dentada e neste caso o seu cálculo possui 

algumas caracteristicas diferentes que iremos ver. 

Para proteger a erosão na saída de águas pluviais por tubulações, 

escadas hidráulicas, dissipadores de energia e transição com o canal natural é 

comum o uso de riprap conforme Figura (227.3).  

O riprap só pode ser aplicado se: 

 Diâmetro da tubulação de 0,30m a 2,5m e   

 Número de Froude F≤ 2,5. 
 

 
Figura 227.3- Riprap 

 

O riprap pode se apresentar sob a forma de: 

 Avental conforme Figura (227.4) ou  

 Bacia 

 

Dica: o número de Froude em riprap em avental ou bacia deve ser F≤ 2,5. 

Dica:  o diâmetro da tubulação de chegada deve estar entre 0,30m a 2,5m. 

 

Notar que não iremos calcular a velocidade de saida sobre o terreno. 

São construídos em nível do terreno onde se calcula o diâmetro da 

pedra, a espessura do riprap e o comprimento conforme Figura (19.1). 
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                                 Figura2 27.4- Riprap em planta e em corte 

 

Dimensionamento do riprap tipo avental usado em Auckland 

O riprap tem forma de um avental, ou seja, um trapézio, sendo a base 

maior igual a 3 vezes o diâmetro do tubo e deve ser instalado no plano 

horizontal, isto é, em nível. A espessura do riprap é 2 vezes o diâmetro da 

pedra “ds”. 

As fórmulas básicas são conforme Auckland: 

                            ds= 0,25 . D . F 

Sendo: 

ds= diâmetro da pedra do riprap (m) 

D= diâmetro do tubo (m) 

F= número de Froude 

O número de Froude é calculado da seguinte maneira: 

                    F= V / ( g . dp) 0,5 

Sendo: 

F= número de Froude (adimensional)  sendo F≤2,5 

V= velocidade média na tubulação (m/s) 

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

dp=altura da lâmina de água no tubo (m) 
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A altura do trapézio (avental) é denominada La sendo calculado da 

seguinte maneira: 

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

Sendo: 

La=altura do trapézio (m) 

D= diâmetro do tubo (m) sendo D≤ 2,5m 

F= número de Froude (adimensional).               F≤ 2,5 

Altura da água em tubulações de águas pluviais 

 Não existem normas da ABNT que disciplinem a relação y/D em 

microdrenagem nas cidades e areas rurais. Usa-se comumente y=D (seção 

plena) y/D=0,80. 

 Em instalações prediais de águas pluviais usa-se y/D= 2/3. O autor 

recomenda o uso y/D=0,80. 

 

Exemplo 227.1 

Dimensionar um riprap para tubo  D=1,0m a seção plena com velocidade de 

3m/s. 

Número de Froude. 

   dp= 1,00 

F= V / ( g x dp) 0,5 

F= 3,0 / ( 9,81 x 1,0) 0,5 =0,96 < 2,5 OK 

Diâmetro do riprap 

ds= 0,25 x D x F 

ds= 0,25 x 1,00 x 0,96=0,24m 

Altura do trapézio 

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

La= 1,00 [ 8 + 17 x log (0,96)]=7,70m 
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227.7 Bacia de sedimentação em Jardins de chuva 

           Dissipador de energia+pré-tratamento+jardim de chuva + 

Lançamento superficial do excendente na rua e do dreno na rede de 

galeria de águas pluviais. 

 Antes do pré-tramneto existe um dissipador de energia. Cuidado 

não esquecer, conforme Figura (227.5). 

 

 
        Figura 227.5-Esquema do dissipador e pre-tratamento 

 

Forebay: dissipador+ câmara para depósito de sedimentos maior ou igual 

1 mm 

 

• Forebay para os americanos: 

• Dissipador de energia em riprap ou impacto para reduzir a vazão 

de entrada 

• Mureta de gabiões para a  agua passar por overtopping  

• Câmara para depósito de sedimentos 

• Orificio ou vertedor vertical para passar as vazões baixas, 

geralmente 2% de Q100  

• Deixar declividade pequena no pré-tratamento  para facilitar 

deposição. Nunca deve ultrapassar o máximo de 0,30 m/m 
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Método Simples de Schueler 

Para achar a carga de sedimentos aproximado, podemos usar o 

Método Simples de Schueler. 

 

• L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 

• Sendo: 

• L= carga do poluente anual (kg/ano) 

• P= precipitação média anual (mm) 

• Pj= fração da chuva que produz runoff.  Pj =0,9 (normalmente 

adotado)  

• Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.   

• Rv= 0,05 + 0,009 x AI                           (R2=0,71  N=47) 

• AI= área impermeável (%). 

• A= área (ha) sendo A≤ 256ha 
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Valores médios de concentração adotados na MALÁSIA em mg/L             

Fonte: MALÁSIA, (2000) conforme Figuras (227.6) e (227.7). 

s 

 
     Figura 227.6- Valores da Malasia, 2000 em mg/L 

 

Valores médios do tSS conforme EPA conforme Figura (227.3). 

 
                        Figura 227.7- Valores de TSDS da EPA 
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Tipos de forebay conforme Guo conforme Figura (227.8) 

 

 
             Figura 227.8- Tipos de pré-tramento conforme Guo 

 

 

Exemplo 227.1:  

•  P=1440mm/ano   Pj=0,9   Rv=0.,95  A=1 ha  

• C=117mg/L (EPA) 

• L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 

• L=0,01 x 1440 x 0,9 x 0,95 x 117 x 1 =1440 Kg/ano= 

• L=0,6 m3/ha/ano 

• Australia, Gold Coast, áreas em desenvolvimento= 1,6 m3/há/ano e 

Queensland= 0,6 m3/ha/ano 
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• Velocidade de queda para partículas maiores ou iguais a 0,1mm 

devido a Rubey, 1933. 

•   W={ [(2/3). g (γs/γ-1) . D3 + 36.ν2] 0,5 – 6.ν}/ D  

• Sendo: 

• W= velocidade de queda da partícula (m/s) 

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

• D= diâmetro da partícula (m) 

• ν= viscosidade cinemática (m2/s) a 20 graus centigrados= 

0,0000102m2/s 

• γs / γs = 2,65 

 

• R= 1-exp(-woxAs/Q) 

• Adoto R=0,8 

• Q=0,15 m3/s 

• 0,8=1-exp(-0,10 x As/0,15)  

• Por tentativas achamos: 

• As =2,5 m2 

 

Velocidade transversal Us 

• Us= Q/ (HxW) 

• Q= vazão centenária = 0,150 m3/s 

• W= largura do pre-tratamento= 3m adoto 

• H= altura do pre-tratamento+ altura do 

vertedor=0,10m+0,10m=0,20m 

• Velocidade transversal (m/s)=0,44xd50^0,5=0,44m/s 

• Nota: a velocidade transversal tem quer ser menor que 0,6m/s e 

menor ou igual a 0,44m/s achado acima 

• Verificar ? 

• H=Q/(Us x w) =0,15/(0,44x3)= 0,12m 

• Ts= H/Vs 

• Sendo: 

• Ts= tempo de sedimentação (s) 

• H= altura do pre-tramento + altura da agua=0,12m 

• Vs= velocidade de sedimentação da partícula de 1mm= 0,1 m/s 

• Ts= H/Vs= 0,12/0,1= 1,2s 
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• Ls >=  Ts x Us 

Ls>= 1,20 x  0,44=  0,53 

Notar que adotamos Ls= 1,47m 

• Vsólidos= Ac x R x Lo x Fc 

• Sendo: 

• Vsólidos= volume de armazenamento do pré-tratamento (m3) 

• Ac= area da bacia (ha) =0,25ha 

• R= eficiência de remoção. Geralmente adotado R=0,80 

• Lo= taxa de sedimentação estimada =0,6 m3/ha/ano 

• Queensland adota 1,6m3/ha/ha 

• F= frequência de limpeza Adotado F= 3 ano. Pode ser F= 5 anos 

• Exemplo: Ac= 2500m2=0,25ha   R=0,8  Lo=0,6   Fc=3 

• Vsólidos= 0,36m3 para freauencia de manutenção de 3 anos. 

• Conclusão: 

• Achamos As= 4,4m2   e As= 2,5m2 e adotamos o maior 

• As= 4,4m2 

• Largura =3m 

• Comprimento= 4,4/ 3=  1,47m 

• Calculado atrás: 

• Vazao para Tr= 100 anos Q=0,150 m3/s 

• Comprimento= 1,47m 

• Largura= 3m 

• Altura devido a sedimentos 

• B=3m 

• L=1,47m 

• Area= 3 x 1,47=4,41 m2 

• Hsólidos= Vsólidos/área longitudinal= 0,36/4,41=0,08m 

• Altura total= altura de sólidos + altura do pre-

tramento=0,09+0,12= 0,20 

• Portanto, o pré-tratamento ter[a 0,20m de altura para que seja 

limpo cada 3 anos. 

 

• Altura de água no vertedor com largura de 3,00m= 0,10m 

Dissipador de energia: 

Podemos colocar um rip rap antes do pré-tramento conforme 

Figura (227.5). 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

                                     Capitulo 227-Caixa de sedimentação 
Engenheiro Plínio Tomaz  site: www.pliniotomaz.com  pliniotomaz@gmail.com     21/10/19 

 

 

 227-24 

 

227.8 Tensão trativa 

Conforme Tsutiya, 1999 a tensão trativa conforme Figura (227.9) foi 

introduzida originalmente por Du Boys em 1879, sendo mais tarde 

desenvolvido os conceitos técnicos por Brahms em 1754 e por Chow em 

1981. O primeiro uso da tensão trativa foi em canais. 
 

 

 
 

Figura 227.9- Esquema de canal mostrando a tensão trativa 

Fonte: Fernandes, 1997 

 

A tensão trativa  σt é dada pela equação: 

σt= R . γ . S 

Sendo: 

σt= tensão trativa em Pascal ou N/m2 

R= raio hidráulico (m) 

 γ=peso específico da água (N/m3)= 104 N/m3 

S= declividade do canal (m/m) 
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227.9 Limite de frações de solo 

A Tabela (227.5) mostra os limites definido pela ABNT de frações 

do solo. 

No caso D50=0,27mm temos classificação de areia fina. 
 

 

Tabela 227.5 Limite das frações de solo pelo tamanho dos grãos 

Fração Limites definidos pela norma da ABNT 

Matacão de 25cm a 1m 

Pedra de 7,6cm a 25cm 

Pedregulho de 4,8mm a 7,6cm 

Areia grossa de 2mm a 4,8mm 

Areia média de 0,42mm a 2mm 

Areia fina de 0,05mm a 0,42mm 

Silte de 0,005mm a 0,05mm 

Argila inferior a 0,005mm 

Fonte: Souza Pinto,2000 p. 4 

 

227.10. Critério de Shields para o início do movimento da partícula. 

   Na caixa de sedimentação irão se depositar os sedimentos e uma 

preocupação, é que não haja transporte das particulas depositadas com o 

escoamento do fluido e é o que se chama ressuspensão. 

Isto vai acontecer quando a tensao é  maior que a tensao critica.      

Devido a isto que usamos o criteiro de Shields conforme Figura (227.10) 

para fornece a tensao para inicio dos movimentos das particulas.                                                       
O critério de Shields é bastante simples. Se o ponto achado está abaixo 

da linha da Figura (4) então os sedimentos estão em repouso. Se o ponto 

está acima da linha, então os sedimentos estão em movimentos.  
A curva de Shields foi obtida experimentalmente em laboratório e 

amplamente utilizada. 

Para valores elevados de Re* >500 , o valor da ordenada é constante e 

vale 0,06. Portanto temos: 

                          critico  = 0,056  ϒw.(s-).d50                                                                                  

                      c  = 0,056 x10000 (2,65-1)).d50                                                                                  

                      c  = 0,056x. 10000x1,65 x(0,27/1000) =0,27 Pa                                                                                 

 

D50= diâmetro da paticula (m) que retem 50% dos sólidos 

Se a tensão trativa for maior que a tensão critica de Schields 0,27Pa  

haverá movimento da particula. 
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Devido a isto que usamos a velocidade critica Vcr=0,44 x d50^0,5 que 

para d50-0,27mm 

Vcr= 0,44 x d50 ^0,5= 0,44 x 0,27^0,5= 0,23 m/s 

A velocidade na caixa de sedimentação não poderá exceder 0,23m/s  

para particuola d50=0,27mm, pois, caso ocorra  as particulas serão levadas 

pela agua. 

Akan no seu livro Open Channels pagina 298 apresentaa uma equação 

da velocidade critica baseda em Shields e no d50 e altura da água. 

Fiz os calculos para Ks=0,056 ded Schields e deu a equaçãoi: 

 

           Vc=7,33 x y^(1/6) xD50^(1/3) 

Sendo: 

Vc= velocidade critica obtida conforme Schields (m/s) 

Y= altura da lâmina de agua (m) 

D50= diametro da particula que retem 50% em massa (m) 

 

Vc=7,33 x 0,16^(1/6) x(0,27/1000)^(1/3) =0,35 m/s 

 

 

 

Donde achamos Vc=0,35 m/s que é maior qye 0,23 m/s e portanto OK 

 

 

Figura 227.10- Diagrama de Shields 
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227.11 Tensao trativa em canais não coesivos 

Achar a tensão trativa crítica do fundo do canal em solos não coesivos 

(areia)que pode ser estimada usando a Figura (227.11) que foi indicada por 

Akan, 2010 e que ela foi sugerida por Thibodeau baseado em Chen e Cotton, 

1988. 
 

, 

 
 

Figura 227.11-Tensão trativa crítica para solos não-coesivos. 

Fonte:  Yang, 
 

 Para particulas maiores que 100mm a tensão trativa permissivel τp  

pode se estimado pela equação: 

   τp= 6,25 x 10-4 D50 

Sendo: 

τp = tensão trativa permissivel (kPa) 

D50= diâmetro da partícula (mm) 
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227.12 Pré-tratamento em Maneo de aguas pluviais-qualiade 

O pré-tratamento é muito importante e muito discutido os critérios para 

o dimensionamento. Na Figura (227.12) e (227.13) temos uma bacia de 

sedimentação para pré-tratamento que é uma unidade fixa e não temporária. 

 

 
Figura 227.12- Unidade fixa de pré-tratamento. Observar rip-rap na saída da tubulação e que temos 

um barramento feito de pedras britadas e que há espaço lateral para manutenção 

Fonte: Pensilvânia, 2006 

 

A profundidade mínima em pré-tratamento é 1,00m e a máxima 3,5m e 

por motivos de segurança, sendo aconselhado o máximo de 1,60m. 

O volume estimado é de 10% a 20% do volume para melhoria da 

qualidade das águas pluviais WQv, sendo o mais usual usar-se 10%. 

As dimensões do pré-tratamento possuem relação comprimento/largura 

de 2:1 ou 3:1. 
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Figura 227.13- Esquema de um reservatório com pré-tratamento 

 

Na Figura (227.13) temos um esquema do pré-tratamento que 

geralmente é feito de pedras britadas (gabioes e colchões reno) sendo o 

excesso de escoamento ser feito por cima da pequena barragem. Geralmente 

se coloca um tubo calculado para esvaziar o reservatório do pré-tratamento no 

máximo em 45min. Não confundir que o tempo de 5 min é aquele em deve 

encher o reservatório do pré-tratamento.  

Então 45min é o tempo para esvaziar e 5min é o tempo para encher e 

costuma-se calcular a vazão Qo que chega até o pré-tratamento:  

Qo=0,1WQv/ (5min x 60s). 

Para o cálculo do pré-tratamento método  de Allen Hazen tradicional 

(mais usado e aplicado por Ben Urbonas) 

Conforme Urbonas, 1993 temos: 

As= W x L 

Sendo: 

As= área transversal da caixa de sedimentação (m2) 

W= largura (m) 

L= comprimento da caixa de sedimentação (m) 

O volume da caixa de sedimentação V será: 

V= As x D 

Sendo: 

V= volume da caixa de sedimentação (m3) 

As= área da seção transversal (m2) 

D= profundidade da caixa de sedimentação (m) 

O tempo de escoamento T será: 

T= Volume da caixa / Qo = As x D / Qo 

Sendo: 
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T= tempo de decantação (s) 

As= área da seção transversal (m2) 

D= altura da caixa de sedimentação (m) 

Qo= vazão de entrada (m3/s) 

A velocidade de sedimentação vs é: 

                                vs = D/ T = (DxQo)/ (As x D) = Qo/ As 

Para a sedimentação é necessário usar uma área mínima As para que seja 

feita a deposição 

As= Qo / vs =2,83/0,1=29,3 m2                      

Sendo: 

As= área da superfície do pré-tratamento (m2) 

Qo= vazão de entrada no pré-tratamento (m3/s) 

vs= velocidade de sedimentação para partícula média de 1mm (m/s)= 0,10m/s. 

As= Qo / 0,10 

O volume  deverá atender no mínimo tempo de permanência de 5min. 

                                              V= Qo x (5min x60s)    (m3) 

              Qo = V / (5min x60s)    (m3/s) 

 

Sendo: 

V= volume da caixa de pré-tratamento (m3) 

 

DICA: adotamos para o pré-tratamento velocidade de deposição de 

0,10m/s para partículas maiores que 1mm.   

 

Exemplo 227.2 

Seja área com 50ha, área impermeável de 70%. Dimensionar o pré-tratamento 

e estimar a eficiência do mesmo. 

Rv= 0,05+0,009x AI= 0,05+0,009 x 70=0,68 

WQv= (P/1000) x Rv x A 

WQv= (25/1000) x 0,68 x 50ha x 10.000m2= 8500m3 

Para o pré-tratamento tomemos  aproximadamente 10% 

Volume do pré-tratamento= 0,1 WQv= 0,1 x 8500= 850m3=V 

Vazão que chega ao pré-tratamento Qo 

Deverá ser enchido o reservatório de 850m3 em 5min. Então: 

Criterio dos 5 minutos: Qo= 850m3 /(5min x 60s)= 2,83m3/s 
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Diâmetro da tubulação 

 D= [( Q.n) / (K´. S ½ ) ] 3/8 

 Q=2,83m3/s     n=0,015   S=0,005m/m K´=0,246 

 D= [( 2,83 x 0,015) / (0,246x 0,005 ½ ) ] 3/8 

 D=1,40m 

 Adoto D=1,50m 

 

 

 
Figura 227.14- Grafico da velocidade para tubos 

 

 

 Entramos com d/D= 0,67 na ordenada na Figura  (227.14)  para área 

molhada  e achamos 0,70 na abscissa. 

 Amolhada/A total=0,70 

 Atotal= PI . D2/4= 3,1416 x 1.52/4=1,767m2 

 Amolhada= 1,767m2 x 0,70= 1,2368m2 

 Q= A.V   

 Portanto  

 V=Q/A= 2,83m3/s / 1,2368m2= 2,29m/s >0,75m/s OK 

 V≤ 5 m/s 
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Número de Froude 

Nota: o número de Froude é necessário para uso em dissipador de 

energia. 

 Y=0,67 x 1,5= 1.00m 

F= V/(g x Y) ^0,5=2.29/ (9,81 x 1,0)^0,5 = 0,73 

 

 

Profundidade do pre-tramento D 

Mas Vs= Q/As 

Vs=0,1m/s para partículas maiores que 1mm 

As= Q/Vs= 2,83/0,1=28,3m2 

Adoto B= 4m 

Vs= 0,44 x d50^0,5= 0,44 x 1 = 0,44 m/s 

D= Q/(vs x B)= 2,83/(0,44 x 4)= 1,6m 

A profunidade maxima 1,60m é a ideal, pois, evita afogamento de 

crianças no lago quando chove. As vezes é necessario cercar o local. 

A altura de 1,60m pode ser obtida com o uso de gabiões.[ revisto com 

bidim  na face onde haverá deposiução de sedimentos. 

A remoçaõ de sedimetnos é manual ou com máquinas, e devido a isto 

que se recomenda que o fundo da  unidade de pre-tratamento seja de concreto 

e de facil acesso. Cuidado com o problema de acesso a máquinas e 

equipamentos. 

 

 

Eficiencia de Vetter 

Para calcular a eficiência de remoção do reservatório de pré-tratamento 

calculado vamos usar a equação de Vetter: 

R= 1 – exp (-wsxAs/Q) 

Sendo: 

R= eficiência de remoção de sólidos em suspensão (TSS) 

ws= 0,10m/s = velocidade de sedimentação da partícula de D50= 1 mm. 

As=47m2=área da superfície do pré-tratamento (m2) 

Qo= 2,93m3/s=vazão média de entrada no pré-tratamento (m3/s) 

Adotamos eficiente R=0,90 e achamos por tentativas As=65 m2 

B=4,00 largura adotada (m) 

L= As/B =65m2/4,00= 16,25m >12 m OK 
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Comprimento minimo >3 x largura= 3 x 4=12m 

Dimensoes: 4 x 16,25 x 1,6=104 mn3  <<  853 m3 OK 

 

227.13 Caixa de sedimentação em canais 

A Figura (2227.15) mostra o esquema de uma caixa de 

sedimentação enquanto que a Figurda (227.16) mostra uma vista de caixa 

com fundo trapezoidal. 

 

 
 

Figura 227.15- Sedimentçaõ esquema 

 

A 

 

 

 

Figura 227.16- Esquema de planta de caixa de sedimentçao 
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227.14 Flushing do depósito de sedimentos 

 O funcionamento de uma caixa de sedimentação pode ser 

continuo ou intermitente, isto e´, só usado quando chove. 

Em casos de sedimentação em regime continuo como produção de 

energia eletria em uma mini usina hidroelétrica pode acontecer que o 

depósito de sedimento é muito grande e o seu volume diminue 

drasticamente. A solução é dar uma descarga, ou seja, ou flushing, por 

exemplo, de 2 em 2 horas ou 8 em 8h ou duas vezes por dia. 

No caso será importante dimensionar o volume de sedimentos e 

como estabelecer a frequência do flushing. 

As vezes a opção é retirar manualmente ou com máquinas quando o 

regime de escoamento é intermitente. 

 

227.15 Método de Vetter 

O método de Vetter para achar a eficiência da sedimensação em 

uma caixa de sedimentação é muito semelhante ao proposta pela USBR 

(Vanoni A. 1977) e é dada pela fórmula: 

 

 
Sendo? 

N=R= rendimento em fração de sedimentos depositados na caixa de 

areia 

W= velocidade de deposição da partícula (m/s) 

As= área da seção longitudinal da caixa de sedimentação (mk20 

          Q= vazão que chega a caixa de sedimentação (m3/s) 

Existem outros métodos para achar a eficiência na remoção de 

sedimentos em uma caixa de sedimentação, como o Método de Hazen e 

Método de Camp. 

A meu ver o melhor e mais fácil de usar é o método de  etter que é 

bastante preciso conforme se vê na cor vermelha na Figura (227.17). 
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Figura 227.17-Comparação dos vários métodos. Escolho Método de 

Vetter que está em vermelho. 

 

 

 

Caixa de sedimentação terá seção retangular e regime não 

permanente, com objetivo e deter partículas maiores que d50=0,27mm. 

A manutenção será manual. 

Será usado modelo usado em hidroelétrica para dimensionamento 

de turbinas de alta pressão. 

A vazão de projeto é 1,12 m3/s. 

Velocidade crítica Vcr 

Vcr= 0,44 (d50)^0,5 = 0,44x(0,27)^0,5=0,23 m/s <0,6 m/s OK 

Sendo: 

Vcr= velocidade crítica da seção transversal da caixa de 

sedimentação (m/s) 

D50= diâmetro em mm=0,27mm 

A velocidade máxima resultante da equação do Vcr não pode em 

hipótese alguma ser maior que 0,60m/s. 

A velocidade de sedimentação da partícula d50=0,27mm que é 

maior que 0,1mm é wo=0,0297 m/s. 

Supomos largura da bacia de sedimentação com B= 4,00m bem 

mais larga que a base do canal que tem 2,5m. 

A profundidade D é calculada: 
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D= Q/ (Vcr x B)= 1,12/(0,23 x 4)= 1,22m 

O comprimento  L será: 

L=Dx Vcr/wo= 1,12 x 0,23/0,0297 = 9,42m 

  

O comprimento mínimo é 3 x 2,5= 7,5m. OK 

Vamos agora usar a equação de Vetter 

 R= 1-exp(-woxAs/Q) 

Sendo: 

R= eficiência adotada=0,80.  

Wo= velocidade de deposição da partícula d50=0,0297m/s 

As= área longitudinal da bacia (m2) 

Q= vazão =1,12 m3/s 

Não temos a área As, temos que por tentativa dar vários valores a 

varíavel  As até termos R=0,80.  

Achamos por tentativas:  As= 60m2 

Com As=60 m2   como temos a largura B=4,00m recalculamos o 

comprimento: 

L= 60/4= 15m 

 

Como o primeiro comprimento de L achado foi 9,42m e o segundo 

15m, adotamos o maior comprimento, portanto L= 15,00m. 

A caixa de sedimentação terá 4,00m de largura por 15m de 

comprimento com profundidade de 1,12m. 

Nas Figuras (227.18) a (227.20) estão os croquis da caixa de 

sedimentação. 

 

 

 

 

 
Figura 227.18-Vista superior do reservatório de sedimentação 
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Figura 227.19-Corte AA transversal do reservatório de 

sedimentação 

 

 

 
Figura 227.20- Corte BB transversal da Caixa de Sedimentação 
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227,16 Produçao de sedimentos conforme Equaçao universal modificada 

RuSLE de sedimentos 

Será usada a equação universal de perda dos solos  modificada que é 

chamada de Rusle conforme Tabelas (227.6) a (227.7). 

 

Tabela 227.6-Equaçao universal de perdas de solo 

A Equação da RUSLE é: 

                            A= R. K. L S. C . P 

 Sendo: 

  A= perda anual de solo do solo (ton/ha/ano) devido ao escoamento superficial; 

R= fator de erosividade.  

K= fator de erodibilidade que varia de 0,03 a 0,79 ton/MJ/ha/(mm/h). 

LS= fator de declividade e comprimento de encosta (adimensional) 

C= fator de prática de cultura variando de 0,001 a 1,0 (adimensional) 

P= fator de pratica de cultura contra erosão que varia de 0,3 a 1,0 (adimensional) 

 

Para Sobrado Bahia 
 

Meses 

Precipitação média mensal Média mensal de energia de erosão 

(mm) EI 

  MJ.mm/h.ha 

Jan 72,0 416 

Fev 90,0 609 

Mar 148,0 1417 

Abr 82,0 519 

Mai 28,0 84 

Jun 10,0 15 

Jul 13,0 23 

Ago 04,0 3 

Set 06,0 6 

Out  21,0 51 

Nov 50,0 224 

Dez 84,0 541 

Total 608,0 3908 
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Tabela227.7- Continuação da Tabela (227.6) 
R (MJ/há(mm/h) 3908 

Fator de erodibilidade  K= 0,127 

Fator topográfico LS  

L (m)= 35 

S= 3,5 

LS= 0,41 

Fator pratico de cultura C= 0,072 

Fator de pratica contra erosão P= 1 

Perdas de solo  (ton/ha x ano)=A= 14 

SDR conforme Vanoni, 1975=0,4724/A^0,125 0,62 

Perda de solo real (ton/ha/ano) 4,63 

Área (ha) 1 

Total (kg/ano)= 4635 

d50 (mm(= 0,27 

Peso especifico (Kg/m3)= 1599 

volume (m3 /ha) 2,90 

Área total (ha) 9,16 

Volume anual (m3) 27 

 
Nota: Vanoni 1975  SDR= 0,4724 / A 0,125 

 

Usando o Rusle achamos o volume de 27 m3/ano de sedimentos que 

serão depositados sna caixa de sedimentos. 

Observamos que Vanoni, 1975 afirma que não existe nenhum cálculo 

preciso para achar o volume anual de sedimentos e que estes podem variar de 

50% até 100%. Mas mesmo que isto aconteça, a caixa de sedimentação não 

terá problemas. 
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227.17 Vazão de sólidos: Schoklitsh 

A água não só produz erosão em um canal como pode também 

transportar sólidos cuja medida normalmente é em Kg/s. 

Este material transportado é o mesmo que a tensão trativa 

transporta no canal ou as vezes o sedmentos podem entrar no canal com 

outra origem. 

Existem diversas fórmulas (mais de 14 conforme Vanoni), mas vou 

destacar somente: Schoklitsh que é facil de se usar. 

 

                    G=2500xS^(3/2) x [Q- 0,6xBx d^(3/2) /  S^(7/6) ] 

Sendo: 

G= carga de sólidos em Kg/s 

S= declividade do canal (m/m) 

Q=vazão líquida no canal (m3/s) 

B= largura do canal (m) 

D= diâmetro da partícula (m) 

 

Nota: há uma dificuldade em se saber qual a vazão liquida Q a ser 

usada. Em casos de mini usinas hidroelétrica fica fácil, pois, a vazão 

desvidada para produção de energia elétrica é conhecida. Em outros casos fica 

difícil de se prever a vazão modeladora a ser usada, a não ser que se faça 

canpanhas sedimentológica em 1 a 2 anos. 

 

Exemplo 227.3 

Estimar o volume de solidos depositados em uma bacia de 

sedimentação para 8 h de frequência para dar o flushing. 

O diâmetro da partícula é 0,020mm e a vazão liquida de 1,33 m3/s e a 

largura do canal é igual a 1,7m e declivididade S=0,02 m/m. 

Usando a equação de Schoklitsh temos: 

G=2500xS^(3/2) x [Q- 0,6xBx d^(3/2) /  S^(7/6) ] 

G=2500x0,02^(3/2) x [1,33- 0,6xBx(0,02/1000)^(3/2) / 0,02S^(7/6) ] 

G= 9,4 kg/s 

Relação= G/Q= 9,4/1,33=7,07 kg/m3 

Passando para ppm temos que multiplicar por 1000 

C=concentração=Ppm= 1000 x 7,07= 7070 ppm =7070 mg/L (g/m3) 

Frequência de depósito de partículas = 8h 

Vsólidos= Q x Cx 8 x 60x60/(2600 x 1000)= 104,15 m3 
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Vsólidos= 1,33x 7070x 8 x 60x60/(2600 x 1000)= 104,15 m3 

Portanto, o volume de sólidos que será depositado na bacia de 

sedimentação é de 104,15m3 e daremos um flushing de 8 em 8 horas. 

 

 

 

Tabela 227.7- Cálculo da vazão sólida para exemplo do livro de Hidroelétrica 

conforme Schoklitsh 

 
Hidrfoletrica  

Schoklitsh   

d50 (mm)                     0,20  

S=declividade (m/m) 0,02 

Q (m3/s)  vazao liquida m3/s 1,33 

B= largura do canal 1,7 

g vazao solida (kg/s)                     9,40  

Relaçao Qs/Q     (kg/m3)                   7,070  

g/m3 ou ppm                   7.070  

Peso especifico kg/m3 1600 

C(ppm)=                   7.070  

Q(m3/s) 1,33 

Tempo T(h)  flushging de 8 em 8h 8 

Vsolid(m3)= 104,15 
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Exemplo 227.4 

Estimar o volume de sólidos depositados em uma bacia de 

sedimentação para 8 h de duração para dar o flushing. 

O diâmetro da partícula é 0,27mm e a vazão liquida de 1,12 m3/s e a 

largura do canal é igual a 2,5m e declivdidade S=0,022 m/m. 

 

 

 

 

Tabela 227.8- Cálculo da vazão sólida para Sobrado, Bahia conforme 

Schoklitsh 
Sobrado Bahia  

Schoklitsh   

d50 (mm)                     0,27  

S declividade (m/m) 0,022 

Q (m3/s) vazao liquida m3/s 1,12 

B= largura do canal 2,5 

g vazao solida (kg/s)                     9,13  

Relaçao Qs/Q                        8,2  

g/m3 ou ppm                   8.154  

Peso especifico kg/m3 1600 

C(ppm)=                   8.154  

Q(m3/s) 1,12 

Tempo T(h)  8 

Vsolid(m3)= 101,16 
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Exemplo 227.5 

Estimar o volume de solidoisd depositados em uma bacia de 

sedimentação para 8 h de duração para dar o flushing. 

O diâmetro da partícula é 008mm e a vazão liquida de 0,10 m3/s e a 

largura do canal é igual a 2,4m e declivididade S=0,01 m/m. 

 

Tabela 227.9- Cálculo da vazão sólida para Sobrado, Bahia conforme 

Schoklitsh 
Exemplo adaptado de Mccuen para unidades SI  

Schoklitsh   

d50 (mm)           0,08  

S =declividade (m/m) 0,01 

Q (m3/s)  vazao liquida m3/s 0,1 

B= largura do canal 2,4 

g vazao solida (kg/s)           0,25  

Relaçao Qs/Q     (kg/m3)         2,495  

g/m3 ou ppm         2.495  

Peso especifico kg/m3 1600 

C(ppm)=         2.495  

Q(m3/s) 0,1 

Tempo T(h)  flushging de 8 em 8h 8 

Vsolid(m3)= 2,76 
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