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Capitulo 162- Ecobueiro 
 
162.1  Introdução 

O objetivo deste capítulo é complementar o Capitulo 7- Bueiros, que 
mostra como se faz o dimensionamento de um bueiro, usando modelo do 
FHWA.  

Tradicionalmente os bueiros eram projetados sem considerar a 
passagem de peixes e pequenos animais da fauna terrestre. Este novo bueiro 
chamaremos de Ecobueiro baseado no alemão ökodurchlass. 

Neste capitulo presumimos que o leitor já sabe como dimensionar um 
bueiro pelo método do FHWA para a vazão máxima Qp e agora vamos 
fornecer informações para dimensionar um bueiro que permite a passagem de 
peixes e pequenos animais da fauna terrestre.  

Quanto ao custo do ecobueiro será no mínimo uns 20%  a 40% maior 
que o bueiro convencional, devido ao rebaixamento e pequenos reservatórios 
para descanso de peixes a montante e a jusante. 

 
162.2 Objetivo do Ecobueiro 

O objetivo é preservar o ecossistema aquático e possibilidade de passar 
pequenos animais dentro do ecobueiro. 
 

 
                      Figura 162.1-Objetivo é preservar o ecossistema aquático 
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Figura 162.2- Veja o peixe passando pelo ecobueiro 

CE154

Box culvert with fish passage

Fall 2009 6

 
Figura 162.3- Há passagem para os peixes e para pequenos animais da 
fauna terrestre com largura mínima de 0,50m. 
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162.3 Influência dos bueiros no ecossistema aquático 
Pela Figura (163.4) podemos ver que existia um pequeno rio com 

vários afluentes. Foi feita uma estrada e vários bueiros que afetaram o 
ecossistema aquático, pois não previram a passagem de peixes e de 
pequenos animais  da fauna terrestre. 
 
 

 
 
Figura 162.4- Havia um pequeno rio com vários afluentes. Com as 
construções do bueiro foi mudando o ecossistema aquático. 
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162.4 Hidrologia 
A Hidrologia é a ciência que nos fornece as vazões e a Hidráulica 

os   dimensionamentos das estruturas. 
A sequência lógica é a seguinte: 
 
Primeiro passo: 
Achamos a vazão para período de retorno Tr= 100 anos, que é o 

mais usual e a denominamos QP. Portanto, o bueiro será dimensionado 
primeiramente para atender a vazão de pico na pior situação e depois 
aumentada a altura em cerca de 20%. 

 
Segundo passo: 
Calcular a vazão para período de retorno  Tr= 2 anos e a vazão QH 

será  10% do valor Q2, será denominada de    0,1 x Q2= QH (high=alta) para 
o dimensionamento da passagem de peixes. 

 
Terceiro passo: 
Achar a vazão Q7,10 ou Q95% da curva de permanência que 

denominaremos de vazão QL (low =baixa) e que na prática são difíceis de 
se obter. 

A vazão Q 7,10 é aquela achada para período de retorno de 10 anos 
com 7 dias seguidos de seca. No Estado de São Paulo é facilmente 
calculada, mas em outros estados brasileiros temos que recorrer ao que 
se chama Q 95%, isto é, a vazão obtida com frequência de 95%. É o que se 
chama de curva de permanência. A norma do Departamento de 
Transporte da Califórnia que seguimos para QH e QL colocam um mínimo 
QL que varia de 0,028 m3/s a 0,085 m3/s 

Lembremos que não existem normas brasileiras da ABNT para 
Bueiros e nem para Ecobueiros. 

 
162.5 Área da bacia 
Para haver um pequeno curso de água onde possa haver peixe, 

temos que ter uma área de bacia do bueiro de no mínimo 40ha a 100ha. 
Devido aos 40ha a 100ha teremos uma vazão mínima para o peixe 

poder circular e sobreviver. 
Não é recomendável fazer um ecobueiro para passagem de peixes 

em córregos intermitentes que só possuem água na época da chuva. Isto 
pode ser desconsiderado quando se tratar de área de bacia grande que 
possibilite a existência de peixe mesmo com a intermitência do fluxo de 
água. 

Nos Estados Unidos existem estados em que é obrigatório a 
execução de todos os bueiros para passagem de peixes, podendo ser 
justificado os casos em que isto não é possível. 
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As Figuras (162.5)a (142.7) mostram de maneira lúdica o curso de 
água conforme a área da bacia. 

 
 
 

 
 

Figura 162.5- Veja a agua que corre em uma área de 
40 ha.  Consideramos esta a área mínima para  a 
existência de peixes natural para se construir um 
ecobueiro.  Unidades:100 acres= 40 ha= 0,4 Km2 
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Figura 162.6- Já há bastante água para os peixes . 

Unidades: 640 acres= 40 ha a 256 ha=  0,4 km2 a 2,56 Km2 
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Figura 162.7- Bastante água. Conversão das unidades640 acres= 256 ha= 

2,56 Km2 
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162.6 Tipos de ecobueiros 
 As pontes são construídas e não apresentam problemas para os 
peixes. De modo geral pontes são com largura mais de 6 m, mas na 
Alemanha são considerada ponte quando a largura é maior que 2,00m. 

Há dois tipos básicos de ecobueiros:  
Ecobueiros com base abaixo do nível da água e  
Ecobueiros sem base. 

  
Os bueiros de concreto com fundo do próprio material 

normalmente construídos não são próprios para a passagem de peixes. 
Os ecobueiros fechados podem ter um substrato que ocupa de 20% 

a 40%  da altura e com substrato feito de pedras graduadas semelhante 
ao existente a montante e a jusante do ecobueiro conforme Figura (162.8) 
a (162.10). 
 

 
 
 
Figura 162.8- Bueiro circular com substrato de pedras graduadas que ocupa de 20% a 40% da seção 
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              Figura 162.9- Seções típicas de ecobueiros alemães 
 
 

 
Figura 162.10- Veja a seção na cor amarelo em que será dimensionado o 

bueiro para a vazão baixa Q7,10 que denominamos QL. 
 

Os ecobueiro sem base não possuem a parte do fundo do bueiro, 
pois, é o próprio curso de água. Funciona como se fosse uma ponte e 
não interfere no curso de água conforme Figura  (162.11) e (162.12). 
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Figura 162.11- Ecobueiro sem base. Parece uma ponte 
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Figura 162.12- Ecobueiro sem fundo (Bottonless). 

 
 
 
 
162.7  Perfil de bueiro 

Este é  o perfil típico de um bueiro convencional conforme Figura 
(162.13) em que não se considera a passagem para peixes. 
 

 
Figura 162.13- Perfil típico de um bueiro comum 
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162.8 Perfil do ecobueiro com lagoas a montante e a jusante 

Para o peixe descansar são feitas duas pequenas lagoas, uma a 
montante e outra a jusante com profundidade aproximada de 0,60m. 
Pode ser feito um riprap de bacia na saída do bueiro para evitar erosão 
do solo e termos controle da vazão de saída conforme Figura (162.14). 
 
 

 
 
 
Figura 162.14- Perfil típico de um ecobueiro. Observar as duas pequenas 
lagoas a montante e a jusante do ecobueiro. 
 
 
162.9 Piracema 

Megadiversidade dos peixes neotropicais continentais. 
Destaca-se os Potamódromos que são peixes migradores ou 

de piracema como conhecido no Brasil.  
Migram apenas em águas doces (dourado, jaú, pintado,bagre, 

piraiba, pirarara) que são a maioria das espécies migratórias de 
valor comercial no Brasil conforme Figuras (162.15) e (162.16). 

A migração é reprodutiva ascendente, isto é, de jusante para 
montante do rio, local onde liberam e fecundam seus óvulos. 
Ocorre somente uma vez por ano. 
A desova ocorre nas cabeceiras após grandes chuvas, quando 

o nível dos rios sobe, as aguas estão turvas e oxigenadas. 
Não tenho dados brasileiros sobre tamanho médio dos peixes 

e nem velocidade máxima dos mesmos. 
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Tipos de peixes brasileiros: Lambaris (30cm), Dourados, 
Pintados (< 100cm), Tabarana (30cm), Cachorras, Piracanjubas, 
Jaús, Pacus, Traira (80cm) etc 

• Piracema é o período entre outubro e março, quando os peixes 
sobem até as cabeceiras dos rios, nadando contra a correnteza 
para realizar a desova e a reprodução. Exemplo: Corumbatá, 
Piapara (90cm) 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 162.15- Observar os peixes nadando contra a correnteza 
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Figura 162.16- Observar os peixes nadando contra a correnteza 
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162.10 Peixes brasileiros 

Nas Figuras (162.17) a (162.20) mostramos algumas espécies de 
peixes brasileiros que o autor teve a oportunidade de achar em sua 
cidade natal- Guarulhos SP.. 

 
Figura 162.-17- Traira 
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Figura 162.-18- Tilapia 

 
 

 
 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 162- Ecobueiro 

Engenheiro Plínio Tomaz  17 de janeiro de 2015  pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 

162-18

 
 
 
 
 
 

Figura 162.-19- Lambari 
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Figura 162.-20- Cará 

 
 

 
162.11 Velocidades em que o peixe nada 

O peixe tem 3 velocidades, sendo a primeira em nada normalmente 
por varias horas.  

A segunda é a velocidade prolongada em que o peixe nada por 
alguns mnutos.  

A terceira velocidade é de explosão em que nada rápido somente 
por alguns segundos e depois tem que parar para descansar. 
 
 

• Velocidade Normal (> 1 hora) 
• Velocidade prolongada (1 h to 1 minuto) 
• Velocidade de explosão (< 1 minuto) 

 
162.12 Velocidade de explosão do peixe 

• Velocidade de explosão do peixe, ou seja, a velocidade  máxima do 
peixe (Hydraulic Structures- P. Novak)  é da: 

U=0,7. L /2t 
Sendo: 
U= velocidade máxima do peixe (m/s)= velocidade de explosão 
L= comprimento do peixe (m). Varia de 0,05m a 0,80m 
t= tempo de contração dos músculos do peixe (s) 
T= temperatura média da água (˚C) que varia 2˚C a 18˚C 

t= 0,17 L0,43 + (0,0028-0,0425 L 0,43) ln T – 0,0077 
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• O peixe pode usar a velocidade explosão (máxima) no período de 
tempo tm 

• tm=E/ (ΙPc -PtΙ) 
• Sendo: 
• tm= tempo máximo (s) que o peixe pode nadar com a velocidade 

máxima U  
• E= energia armazenada= 19400 L 3 
• Pc= energia química= 0,97x EXP(-0,0052.T) XU2,8 L -1,15 
• Pt= potência suprida= 48. L 3 

 
Exemplo 162.1 
Achar a velocidade máxima de um peixe com comprimento L=0,30m 
e água com temperatura T= 18 ˚C. 
t= 0,17 L0,43 + (0,0028-0,0425 L 0,43) ln T – 0,0077 
t= 0,17 x0,30,43 + (0,0028-0,0425x 0,30 0,43) ln 18 – 0,0077 =0,028s 
U=0,7. L /2t 
U=0,7x0,30 /(2x0,028)  = 3,68 m/s 
Portanto, o peixe nada no máximo com velocidade de 3,68m/s. A 
velocidade na agua deverá ser um pouco menor. 

tm=E/ (ΙPc -PtΙ) 
Sendo: 
tm= tempo máximo (s) que o peixe pode nadar com a velocidade 
máxima U 
E= energia armazenada= 19400 L 3    =19400 x0,3 3 = 523,8 
Pc= energia química= 0,97x EXP(-0,0052.T) XU2,8 L -1,15 
= 0,97x EXP(-0,0052.18) X 3,682,8 0,3 -1,15  = 135,97 
Pt= potência suprida= 48. L 3  = 48. 0,3 3   =1,3 
tm=E/ (ΙPc -PtΙ)  = 523,8/ (135,97- 1,3)= 3,89s 

 
D= (Vfw – Vw) x t 

Sendo: 
    D= espaço percorrido (m) 
    Vfw= velocidade máxima do peixe (m/s)= velocidade de explosão 

Vw= velocidade da agua (m/s) 
Nota 1: velocidade da água admitida em escadas hidráulicas  ≤ 2 
m/s 
Nota 2: a  velocidade dos peixes tropicais é um pouco maior do que 
os países com clima temperado. 
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Exemplo 162.2 
Achar a máxima distância que um peixe de comprimento 30cm 
pode alcançar com a velocidade máxima. 
D= (Vfw – Vw) x t 
Vfw= 3,68m/s   Vw= 1,2m/s (adotado)       tm=t=3,89s 
D= (3,68– 1,2) x 3,89=9,67m 

Portanto, o peixe com 30cm nadando contra a correnteza que 
tem velocidade de 1,2m/s percorrerá 9,67m e depois terá que 
descansar 
 

Tabela 162-1 Cálculo da velocidade máxima dos peixes conforme 
comprimento 

L 
 (m) 

 
Temp 

 
tempo de  

contração (s) 
Velocidade máxima  

(m/s) 
Potencia 

suprida Pt 
Pc energia 

química 
0,05 18 0,013 1,31 0,006 58,49 
0,10 18 0,018 1,95 0,048 81,39 
0,15 18 0,021 2,47 0,162 98,48 
0,20 18 0,024 2,92 0,384 112,64 
0,25 18 0,026 3,32 0,75 124,95 
0,30 18 0,028 3,68 1,296 135,97 
0,35 18 0,030 4,03 2,058 146,00 
0,40 18 0,032 4,35 3,072 155,28 
0,45 18 0,034 4,65 4,374 163,93 
0,50 18 0,035 4,94 6 172,06 
0,55 18 0,037 5,22 7,986 179,76 
0,60 18 0,038 5,49 10,368 187,08 
0,65 18 0,040 5,75 13,182 194,07 
0,70 18 0,041 6,00 16,464 200,76 
0,75 18 0,042 6,24 20,25 207,20 
0,80 18 0,043 6,48 24,576 213,40 
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Tabela 162.2- Espaço percorrido pelo peixe na velocidade máxima 
do peixe e em curso de agua com velocidade de 1,2m/s 

E=Energia 
armazenada 

tm tempo 
máximo 

Velocidade da 
agua Vw 

D= espaço 
percorrido 

2,43 0,04 1,20 0,00 
19,40 0,24 1,20 0,18 
65,48 0,67 1,20 0,85 
155,20 1,38 1,20 2,37 
303,13 2,44 1,20 5,17 
523,80 3,89 1,20 9,67 
831,78 5,78 1,20 16,33 
1241,60 8,16 1,20 25,68 
1767,83 11,08 1,20 38,26 
2425,00 14,60 1,20 54,67 
3227,68 18,79 1,20 75,58 
4190,40 23,71 1,20 101,73 
5327,73 29,45 1,20 133,96 
6654,20 36,11 1,20 173,24 
8184,38 43,78 1,20 220,66 
9932,80 52,60 1,20 277,52 

 
 

• . 
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162.13-Projeto de passagem de peixes em rodovias em bueiros, 2003  
Estado de Washington  

Na Tabela (162.3) estão dados de projetos para passagem de peixes 
usado no estado de Washigton nos Estados Unidos, notando-se os 
peixes truta e salmão, que não temos no Brasil. 

Esta tabela só serve para ver como o assunto já está bem 
desenvolvido nos países do primeiro mundo. 
 

Tabela 162.3- Dados de projetos para passagem de peixes em rodovis 
conforme Estado de Washington 

Comprimento do 
bueiro 

Máxima velocidade do 
peixe (truta e salmão) 

Mínima altura de 
agua 

Máximo degrau 

3m a 18m 1,2 a 1,8 m/s 24 cm 20 cm a 30cm 

18m a 30m 1,2 a 1,5 m/s 24 cm 20 cm a 30cm 

30m a 61m 0,9 a 1,2m/s 24 cm 20 cm a 30cm 

> 61m 0,6 a 0,9 m/s 24 cm 20 cm a 30cm 

 
162.13 Tipos de movimento dos músculos do peixe 

O peixe tem dois tipos de músculos, o branco e o vermelho. 
Usando o musculo vermelho o peixe pode nadar por horas e dias. 
Quando quer apressar um pouco, usa o branco e o vermelho, mas 
quando precisa de muita velocidade usa somente o musculo branco por 
alguns segundos conforme Tabela (162.4). 
 
                            Tabela 162.4- Tipo de movimento do  peixe 
Tipo de 
movimento 

Descrição Sistema Muscular Periodo 

Normal Usado para longos 
períodos através de 
baixa velocidade. Em 
condições normais não 
apresenta fadiga 

Vermelho (puro 
aeróbico) 

Horas ou 
dias 

Rápido Períodos curtos do 
movimento do peixe a 

Vermelho e 
Branco 

0,25min a 
200 min 
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alta velocidade 
resultando em fadiga 

Explosão O peixe atinge a 
máxima velocidade ou 
capacidade de pular, 
mas induzindo-o a 
fadiga 

Branco (puro 
anaeróbico) 

0 a 15 s 

 
 
 
162.14   Profundidade da agua para o peixe nadar 

A profundidade mínima para um peixe nadar é de 0,15m.  
O dimensionamento correto para o mínimo depende da largura da 

cauda conforme Figura (162.21). 
  Geralmente é um múltiplo de D. 
 
 

 
Figura 162.21- A profundidade é um múltiplo de “D” 
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Na Tabela (162.5) temos a  profundide mínima de peixes nos 
Estados Unidos. Infelizmente não temos estudos semelhantes no  Brasil. 
 

Tabela 162.5- Profundidade mínima de peixes nos Estados Unidos 
Estado em USA Critério de profundidade 

Maine 1,5 vezes a espessura do peixe 

Alaska 2,5 vezes a altura da cauda 

Washington 0,24m para truta adulta e 0,30m para salmão adulto e 
Steelhead 

California 0,15m para salmonidios jovens; 0,20m para adultos 
não-anádromos salmonidios e 0,30m para salmonídeos 

adultos anádromos 
Oregon 0,30m para Steelhead adultos e Chinoook; 0,25m para 

outros salmões; 0,20m para truta menor que 0,51m e 
Kokanne e migração de salmões jovens e Steelhead 

 
 

 

162.15 Turbulência da agua dentro do bueiro 

Os peixes não gostam de áreas de alta turbulência ( Universidade 
de Idaho)   

EDF= ϒ. Q.S/A 

Sendo: 

EDF= fator de dissipação e energia (m-N/m3/s) 

Valor recomendado: EDF< 240 m-N/m3/s 

ϒ= peso específico da água (N/m3) = 10.000 N/m3 

QH ou e  QL =vazão para peixe passar  (m3/s) 

S= declividade do bueiro (m/m) 
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A= área da seção transversal na vazão QH ou QL 

  Deve ser verificado se o índice EDF for menor que 240 usando as 
unidades SI. Caso sejam maiores, as dimensões deverão ser mudadas. 

162.16 Impacto das barreiras nos ecobueiro para os peixes 

Na Tabela (161.6) estão alguns  tipos de barreiras encontradas em 
ecobueiros e que dificultam a passagem de peixes. Por exemplo, 
excesso de velocidade da água, turbulência, degrau, excesso de 
turbulência, profundidade da água, comprimento do bueiro, etc. 

 

Tabela 162.6- Tipos de barreiras para os peixes 

Tipo de barreira Descrição Impacto 

Degrau Degrau na saída excede a 
capacidade de pulo do peixe ou 

então a profundidade do 
pequeno reservatório para o 

pulo é muito raso 

O peixe não entra no bueiro e 
gastará muita energia tentando 

vencer o obstáculo 

Velocidade da água no bueiro Quando for muita alta. Excede a 
capacidade do peixe de nadar 

O peixe se cansa ao tentar 
passar na corrente de água 

Turbulência A turbulência confunde o senso 
de direção dos peixes 

Os peixes não entram nos 
bueiros que possuem muita 

turbulência 

Comprimento do bueiro  Peixe não entra na estrutura 
devido a escuridão e pode se 
fatigar antes de atravessar o 

bueiro. 

Profundidade da ãgua no bueiro Quando há baixa profundidade 
da água  o peixe não pode 

submergir 

O peixe não poderá nadar o 
suficiente pafra passar na 

estrutura. 

 

162.17 Escuridão dentro do bueiro 

Alguns especialistas afirmam que o peixe gosta de viajar com luz e 
para isto o ecobueiro deve ter no máximo 14 m ou possuir abertura de 
iluminação. 
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Não esqueçamos que a luz solar penetra no bueiro pelas suas 
aberturas de entrada e de saída. 

Já vi pesquisas  em que o peixe pode ficar no escuro até 164m. 

O assunto ainda é objeto de discussão. 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 162- Ecobueiro 

Engenheiro Plínio Tomaz  17 de janeiro de 2015  pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 

162-28

 

162.18 Riprap em bacias 

O riprap em bacias conforme Figura (162.22) é um dissipador de 
energia. 

Serve também serve para descanso dos peixes tanto na entrada do 
bueiro como na saída. Outra função na saída é controlar a velocidade e 
evitar a erosão do solo.  

 

Figura 162.22-  Corte longitudinal de um riprap em bacia 
 
162.19 Peças pré-moldadas de concreto para passagem das vazões para 
passagem de peixes 
 

A  Ciria, 2010  apresenta na Figura (162.23) seções pré-moldadas de 
concreto armado onde existem diversas seções para passagem das 
vazões para o peixe nadar. 
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Figura 162.23- Peças de concreto pré-moldado para ecobueiro. Observar 
o sulco na geratriz inferior para a passagem de peixes em baixas vazões. 
Fonte: Ciria, 2010 
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162.18 Exemplo padrão 
Córrego em Guarulhos em solo coesivo sendo que a área onde será construído o 
ecobueiro tem 100 há e o coeficiente de runoff no pós-desenvolvimento é C=0,7. A 
velocidade máxima para os peixes é 1,2m/s e a altura mínima de água é 0,10m. Os 
peixes existentes na região são: traíra, cara e lambari. 
 

Para hidrologia foi usado o Método Racional obtendo-se: 
Q100 = 13,59 m3/s 
Q2= 6,69 m3/s 

 
A vazão Q 7,10 foi obtida pelo método da Regionalização Hidrográfica do Estado 

de São Paulo  que é  Q 7,10= 3,32 L/s   e  a  vazão  Q 95%= 5,75 L/s (vazão de 
permanência) 
 
 
Critério do Califórnia Dep. Of Transportation, 2007 in FHWA, 2010 
 
Os critérios adotados na Califórnia pelo Departamento de Transporte, 2007 
conforme consta no FHWA, 2010 
 

Para o escoamento chamado QH  (high= alto)  para  a passagem de peixe 
deve ser considerado 10% ou 50% do valor Q2. Por falta de pesquisas no Brasil 
adotarei QH= 0,10. Q2. 
 

Para o escoamento chamado QL (low= baixo) para passagem de peixe 
podemos adotar de 50% a 95% da curva de permanência. O QL = 95% e 
praticamente o Q 7,10 sendo que deverá haver um mínimo variando entre 
0,028m3/s a 0,085 m3/s. 
 

Conforme FHWA, 2010 para o Departamento de transporte da Califórnia  a 
vazão QH é 0,1 Q2= 0,669 m3/s  = QH 
Para a vazão QL como as vazões são inferiores as mínimas adotadas, adotaremos 

QL= 0,085 m3/s 
 
Valores mínimos 0,028 m3/s a 0,085 m3/s 
 Coeficiente n de Manning composto 

• Coeficiente de rugosidade de Manning 
• Conforme FHWA, 2010 que é usado no software FishXing temos: 

• ncomposto= (Pbed. nbed + Pwall. nwall)/(Pbed + Pwall) 
• Sendo: 
• ncomposto= valor de n a ser usado nos cálculos do bueiro 
• Pbed= perímetro molhado do material natural do bueiro 
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• Pwall= perímetro molhado das paredes do bueiro acima do material natural 
• nwall= valor n do material do bueiro 

 
 
Dimensionamento do bueiro para a vazão  Q100= 13,59 m3/s. 
 
A seção de controle será na saída 
Comprimento total do bueiro = 40m 
Velocidade no bueiro para a vazão Q100=    V= 3,22 m/s < 4,00m/s para o concreto 
 H/D= 1,43 < 1,50 OK e não inunda os vizinhos  
Córrego a jusante do ecobueiro 
         Foi calculado usando  n=0,035 para terra conforme DAEE e velocidade máxima 
de 1,5m/s para solo argiloso. 
 O córrego terá: 
 Altura 0,70m 
 n=0,035 DAEE 

V=1,47 < 1,50 OK  DAEE 
Seção trapezoidal com base 12m e talude laterais 1:2 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
Tabela 162.7- Cálculo do córrego a jusante do ecobueiro e das vazão  QH e QL e da turbulência 
 

canal a jusante 
Yn n S B z A P R V Q T DH Froude Vazao 
              A/P     A/T 

0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 13,59 
0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 
0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 
0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 
0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 
0,700 0,035 0,005 12 2 9,38 15,13 0,62 1,47 13,78 14,8 0,63 0,59 

High flow for fish passage 
Yn n S B z A P R V Q T DH Froude Vazao EDF 
              A/P     A/T 

0,29 0,035 0,005 2 0 0,75 2,58 0,29 0,89 0,66 2,0 0,37 0,46 0,67 44,26 < 240 OK 
0,29 0,035 0,005 2 0 0,75 2,58 0,29 0,89 0,66 2,0 0,37 0,46 0,67 
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Low flow for fish passage 
Yn n S B z A P R V Q T DH Froude Vazao EDF 
              A/P     A/T 

0,094 0,035 0,005 2 0 0,21 2,19 0,09 0,42 0,086 2,0 0,10 0,42 0,085 20,88 < 240 OK 
0,094 0,035 0,005 2 0 0,21 2,19 0,09 0,42 0,086 2,0 0,10 0,42 
 

A velocidade da agua para QH é V=0,89 m/s e para QL  V=0,42m/s que são 
velocidades baixas para o peixe passar. 

Não há problemas de turbulências conforme calculado 
Mesmo assim o perfil  será: 
O perfil do ecobueiro será 4,00 x 2,00 apesar de termos calculado para 4,00 x 

1,5. Isto resultará que teremos 0,5m enterrado. 
 

Faremos uma passagem para animais da flora terrestre com 0,50m de largura e 
0,50 de altura. 
 

Para a passagem dos peixes faremos pequenos diques de concreto com altura de  
0,30m e espaçados de 5m em 5m. 
 

A abertura em cada dique terá de 2,00m para a Alta vazão e Baixa vazão para 
passagem dos peixes. 
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162.19 Gradação de sedimentos no leito 
Conforme FHWA, 2010 a gradação dos sedimentos no leito do bueiro deve ser 

similar a do córrego a jusante e montante. 
A gradação do leito conforme Richardson, 2001 in FHWA, 2010 é dado pelo 

coeficiente de gradação G. 
 

G= 0,5 ( D50/D16+ D84/D50) 
  
Sendo: 
G= coeficiente de gradação 
 
 
Di= diâmetro das partículas de sedimento que é uma porcentagem por peso        e 

que é mais fino. 
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Ainda conforme  FHWA, 2010 cita Lagasse, 2006 que fornece uma estimativa de Di 
em função de o D50. 

 
D16= 0,7 D50 
 
D84= 1,4 D50 
 
D95= 1,9 D50 
 
 
Exemplo 162.3 
Dada a gradação do córrego existente, achar a gradação para ser feita dentro do 

ecobueiro. 
É feito por tentativas; 
 
 

Diâmetro Córrego  
existente 

EcoBueiro 
projeto 

D16 21mm 22mm 
D50 50mm 55mm 
D84 170mm 151mm 
Gradação= G     G=2,8 G=2,6 

 
 
G= 0,.5 ( 50/21 + 170/50)= 2,8 
 
G= 0,5 (55/22 + 151/55)= 2,6 
 
 
 
162.20  Manning- Fórmula de Limerinos 
Conforme Limerinos in FHWA, 2010 o coeficiente de rugosidade de 

Manning “n” depende do raio hidráulico do canal e do diâmetro da 
partícula D 84. 

 
n=  0,1129 R 1/6/ [ 1,16 + 2 log (R/D84)]  
 
Sendo: 
n= rugosidade de Manning  
R= raio hidráulico (m) 
D84= diâmetro da partícula (m) 

A formula de Limerinos, 1970 é aplicável quando: 
0,9 ≤  R/D84  ≤68,5 
 
 
Exemplo 162.4 
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Calcular o coeficiente de rugosidade de 
Manning n para um canal com raio hidráulico 
R=1,00m e D84=0,168m. 

 
n=  0,1129 R 1/6/ [ 1,16 + 2 log (R/D84)]  
n=  0,1129 x 1.0 1/6/ [ 1,16 + 2 log (1,0/0,168)] = 0,0417 
Verificação: 

0,9 ≤  R/D84  ≤68,5 
0,9 ≤  1,0/0,168 = 5,95  ≤68,5     OK 
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Capítulo 76 
Transição em bueiros e escadas hidráulicas 
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Capítulo 76- Transição na saída de bueiros e entrada de escadas hidráulicas 
 
76.1 Introdução 
 O escoamento em transição são mudanças na seção transversal de um canal 
aberto numa distância curta, conforme Mays, 
 Em um canal a transição é o alargamento ou contração da seção. 
 A transição se dá na entrada e saída de bueiros e na entrada de  escadas 
hidráulicas. 
 É importante no estudo de escoamento em transição na saída de um bueiro para 
sabermos se o regime de escoamento a montante é subcrítico ou se é supercrítico 
sendo os cálculos diferentes devendo-se tomar os devidos cuidados para não errar. 

Geralmente em bueiros a transição é uma expansão e não contração. 
 
76.2  Transição na saída de bueiros em regime subcrítico no alargamento 
 No alargamento da transição em escoamento subcritico F<1 conforme Figura 
(76.1). 
 Segundo o FHWA deve-se evitar número de Froude ente 0,8 e 1,1 na saída do 
bueiro para minimizar a formação de ondas. 

A transição em canais e no final de um bueiro segue para alargamento ou 
redução a proporção 1: 4 ( 14˚) ou 1: 4,5 (12,5 ˚) conforme FHWA. 
 

 
Figura 76.1- Alargamento na saída de um bueiro ou alargamento em um canal 
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Exemplo 76.1: regime subcrítico na saída de um bueiro 
Dimensionar o avental na saída de um bueiro com D=6,00m de largura por 2,00m de 
altura e número de Froude F= 0,4 <0,8.  Supomos que no final do avental haverá um 
avental com largura B= 10,5m. 

L= 2 (B-D)= 2 (10,5 – 6) =9,00m 
 
 
76.3 Transição  na saída de um bueiro em escoamento supercritico  com expansão 
conforme FHWA, 2006 
 Vamos seguir as recomendações do FHWA, 2006 para cálculo de escoamento 
supercrítico em expansão abrupta tanto para aduelas como para bueiro de seção 
circular conforme Figura (76.2). 
 

 
                 Figura 76.2- Alargamento de um bueiro observando-se o ângulo Ɵ 
 
 

No regime supercrítico a maior parte do fluxo da água estará no ângulo Ɵ que é 
definido como: 
 

tan Ɵ= 1 /(3.Fr) 
Sendo: 
Fr= número de Froude F>1 
Ɵ= é o ângulo do alargamento 
Ɵw= é um ângulo adotado maior que Ɵ. Na prática é muito adotado Ɵw=45˚ 
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Primeiro passo: dimensionar o bueiro 

São dados a velocidade Vo =5,66m/s e altura do nível de água yo =1,50m   
B=2,00m (largura do bueiro). Vazão Q= 16,98 m3/s 
 
Segundo passo: número de Froude 

Calculamos o número de Froude Fr= Vo/ (g.yo) 0,5 
Fr= 5.66/ (9,81x 1,50) 0,5    =1,48 > 1 Escoamento supercritico 

 
Terceiro passo: estimar o ângulo Ɵ   

Calcular o ângulo ótimo baseado em Blaisdell e Donnelly, 1949. 
tan θ = 1/ (3.Fr) = 1/(3 x 1,48)= 0,23 

Ɵ= 12,7˚ 
 
 
Quarto passo: calcular a profundidade YA  na base do trapézio (avental) 
Para comprimento L= 3B= 3 x 2= 6,00m na Figura (76.3) para aduela com o número 
de F=1,48 achamos 0,21= yA/yo 

yA= yo x 0,21= 1,50 x 0,21= 0,32m 
 `Portanto, YA= 0,32m. 
 
Quinto passo: achar a velocidade VA    na base do trapézio (avental) 
 
Calcule a velocidade VA onde estará a altura yA usando as equações de Watts, 1968 : 
 

VA/Vo= 1,65 -0,3.Fr           Para aduelas 
ou 

VA/Vo= 1,65 -0,45 [Q/(g.D5)0,5]        Para seção circular 
 

 A altura yA poderá se achada conforme gráficos das Figuras (76.2) e (76.3) de 
Watts, 1968 citado pela FHWA, 2006. 
 Notar que o gráfico é para regime de escoamento supercrítico, isto é, F>1 e o 
valor máximo de F=3. Temos o gráfico para saída de bueiro retangular e circular que 
podem ser adaptadas para qualquer canal. 

 
Deverá ser observado que L≤ 3.D, sendo D= diâmetro do tubo. 
 
Como temos seção retangular (aduela) usamos a equação: 
VA/Vo= 1,65 -0,3.Fr           VA/5,66= 1,65 -0,3x1,48= 1,21 
VA= 1,21 x Vo= 1,21 x 5,66   = 6,8m/s         
Portanto, VA=V2= 6,8m/s 
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Portanto, VA= 6,8 m/s 

 
 
Figura 76.3- Média da profundidade para expansão abrupta de saída de um bueiro retangular. 
Observar que temos os valores L=3.B, por exemplo, em que B é a largura. 
Fonte:  Watts, 1968 in FHWA, 2006 
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Figura 76.4- Média da profundidade para expansão abrupta de saida de um bueiro circular. 
Observar que temos os valores L=3.D, por exemplo, em que D é o diâmetro. 
 
Fonte:  Watts, 1968 in FHWA, 2006 
 
 
 
 
Sexto  passo: cálculo da largura a jusante W2. 

Temos duas opções: 
`Primeira opção :se  Ɵ foi usado então: 

Y= YA= 0,32m 
Verificar WA= Q/ ( VA . YA)= 16,98/ (6,8 x 0,32)= 7,8m= W2 

 
Segunda opção: se foi usado Ɵw > Ɵ  então y2= yA 

Escolhemos  Ɵw = 45 ˚    tan 45˚ = 2,= 1,00 
    W2= W0 + 2.L .tanθ = 2,0 + 2 x 6 x 1,00= 14,00m 
 
 
Sétimo passo: profundidade a jusante y2 

Se foi usado o valor Ɵ calcule y2= Q /(VA . w2) = 16,98/ ( 6,8x 7,8) = 
0,32m 
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WA= Q/ (VA. yA)= 16,98/ (6,8 x 0,32) =  7,8m 
 
Verifique que WA < W2  No caso 7,8 < 14,00  
Caso tivéssemos WA > W2 então  y2= Q/ (VA x W2) 
 
 
 
Escolha das alternativas: 

Caso escolhêssemos o ângulo Ɵ= 12,7˚    obtido tan Ɵ=  1/ 3.F 
 teríamos: 

VA=  6,8m/s 
YA= 0,32m 
WA= 7,8m 
L= 6m (escolhido 3.D) 

 
Caso escolhêssemos ângulo Ɵw= 45 ˚  teríamos 

V2=Q/(W2 x Y2) = 16,98/ (14 x 0,32) = 3,8 m/s 
Y2=YA= 0,32m 
W2= 14,00m 
L= 6m (escolhido 3.D) 

   
Dica: o valor YA vale para qualquer caso.    
 
Paredes laterais da transição: 

A parede lateral tem forma de um trapézio em pé, sendo uma linha a altura 
do bueiro que é D e no outro lado D/2. 

 
Cutoff 

Não esquecer que no fim do trapézio ou avental da transição teremos o 
cuttoff com no mínimo 0,5m de profundidade. 
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Capítulo 81- Torre de captação de água e descarregador de fundo de seção circular 
 
81.1 Introdução 

Uma maneira usual na construção de pequenos barramentos é construir uma 
tubulação de concreto que servirá de descarregador de fundo.  Trata-se de um bueiro onde 
temos carga constante e não sabemos a vazão. 

Servirá para conduzir a vazão base da bacia e servirá posteriormente para o 
esvaziamento da barragem com torre de concreto e instalação de stop logs de madeira que 
facilitam as operações. 

Neste capitulo trataremos somente de descarregador de fundo de seção circular e 
retangular para cálculos mais elaborados sugerimos consultar o capitulo de Bueiros 
elaborado por nós e baseado no FHWA. 

A Figura (81.1) mostra o perfil de um barramento com o descarregador de fundo e a 
torre de captação de água que terá acesso desde o topo da barragem até o topo da torre 
de captação de água. 

Trata-se do dimensionamento de bueiro, cujo diâmetro mínimo conforme DAEE é de 
0,80m para efeito de manutenção e inspeção. 

 

 
Figura 81.1- Esquema do descarregador de fundo mostrando uma torre de captação 

com acesso. Fonte: DAEE,2006 
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Figura 81.2- Esquema do descarregador de fundo mostrando uma torre de 

captação com acesso. Fonte: Georgia 
 

 
 Na Figura (81.3) notamos que o vertedor de emergência fica num dos lados da 
barragem e no caso está no lado direito e o descarregador de fundo e a torre de captação 
de água fica mais ou menos no meio da barragem. 
 
Dica1: o ideal é que HW/D <= 1,50 e que a a pressão interna em tubo ou 
aduela de concreto ou aduela  seja menor4 que 10 mca (?) 
 
Dica2: em tubo de PVC/PEAD a pressão interna pode atingir o máximo de 
30mca(?). 
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Figura 81.3- Esquema do vertedor de emergência. Fonte: DAEE, 2006 

 
 

81.2 Torre de captação de água e descarregador de fundo de seção 
circular. 

Na torre de captação de água ficam os stop logs para esvaziamento da 
represa bem como orifícios para esvaziamento de volume temporário para 
melhoria da qualidade das águas pluviais e volume de enchente para 
Tr=25anos, por exemplo.  

Observamos que o descarregador de fundo do DAEE 
nunca é pressurizado, mas o que estamos estudando 
poderá ficar pressurizado. 

 A vazão devido a Tr=100anos ou Tr=1000anos será feita pelo vertedor de 
emergência que é construído num lugar seguro a direita ou a esquerda do 
barramento. 

É construída em concreto armado e de forma retangular. Nela existem 
orifícios e vertedores.  

Há dois problemas para resolver: o dimensionamento da tubulação e 
devemos saber se o bueiro tem controle na entrada ou se tem controle na 
saída.  
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Figura 81.4 – Torre de captação de água em estrutura de concreto com seção retangular na barragem para as 
varias entradas 
Fonte: Geórgia; New York 

 
 

Figura 81.5 - Exemplo de torre de captação de água em concreto com seção circular observando-se os 
dispositivos para  evitar o entupimento.  
Fonte: Hall, 2001 

 
Decidido isto, o dimensionamento da vazão de descarga servirá como 

base para o exame do routing. 
Vamos apresentar de maneira simplificada, sem usar nomogramas, os 

métodos de dimensionamento do bueiro para controle na entrada e controle 
na saída para tubos de seção circular ou retangular. 
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81.3 Controle na entrada 

O Federal Highway Administration (FHWA) dos Estados Unidos, através 
de Norman et al., elaborou em 1985 um método semi-empírico, que se baseia 
no conceito de seção de controle na entrada e seção de controle na saída. 
Todas as pesquisas foram feitas pelo National Bureau of Standards (NBS). 

No controle da entrada o bueiro poderá trabalhar como orifício (submerso) 
ou como vertedor (não submerso). O caso mais usual é trabalhar como bueiro 
submerso, dada a Torre de captação de água que deverá ser construída.  

Algumas vezes forçamos que o controle seja na entrada, usando as 
dimensões do bueiro e da declividade não precisando determinar o tillwater 
TW; 

 
 

81.4 Bueiro submerso 
A equação do orifício (submerso), adaptado para as unidades do 

Sistema Internacional (SI), é a seguinte: 
(Hwi /D)=  c . ( 1,811 . Q/ A . D 0,5 ) 2  + Y + Z     para       (Q/ A D 0,5)   2,21 

Sendo: 
Hwi = carga na entrada acima da geratriz inferior na entrada do bueiro (m) 
D= altura do bueiro (m) 
c= coeficiente fornecido pela Tabela (81.1) sendo por exemplo c= 0,0398 
Y= valor fornecido pela Tabela (81.1) sendo Y= 0,67 
S= declividade do bueiro (m/m), por exemplo, S= 0,005m/m 
Z= termo para a declividade do bueiro sendo Z= 0,7 x S, para entrada 

acompanhando a saia do aterro e Z= -0,7x S em outros casos 
Q= vazão de pico da bacia hidrológica (m3/s) 
A= área da seção transversal do bueiro (m2) 
Tirando o valor de Q temos: 

 
          Q=[ 0,3 x D x A^2 x ( Hw/D – Y +0,7S )/c] 0,5                (Equação 81.1)
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81.5 Bueiro não submerso 

Quando o bueiro não está submerso, funciona como um vertedor e neste pode ser aplicada a 
equação simplificada e fácil de ser aplicada: 

 
(Hwi /D)=  Hc/D + K . (1,811. Q/ A . D 0,5) M   + Z  

Tirando-se o valor de Q temos: 
 

Q= (Hw/D – Hc/D +0,7x S) (1/M)  x ( A. D 0,5)/ (1,811 x K (1/M) )    (Q/ A D 0,5)    1,93   (Equação 81.2) 
 

Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
Hw= carga na entrada (m) 
Hc=yc+ V2/2g          
V=Q/(yc x B) 
yc= altura crítica (m) 
S= declividade da tubulação  (m/m) 
A= área da seção transversal  da tubulação ou da seção retangular (m2) 
D= altura da seção retangular ou diâmetro da tubulação (m) 
K, M= coeficientes obtidos consultando a Tabela (81.1) 
   

Grizzard et al.,1996 in Water Resources Handbook, Mays, 1993 cita a Tabela (81.1) com as formas e 
entrada de bueiros mais freqüentes. 

 
Tabela 81.1 - Constantes para seção de controle na entrada em bueiros  

 
Forma do bueiro ou material e descrição do tipo de entrada do bueiro 

 

Não submerso 
 

Submerso 
 

K M c Y 

Tubo de concreto     

Entrada em ângulo reto com muros de ala de testa 0,0098 2,000 0,0398 0,670 

Entrada em ranhura com muros de ala e de testa 0,0018 2,000 0,0292 0,740 

Entrada projetante com ranhuras ou encaixe 0,0045 2,000 0,0317 0,690 

     

Tubos de Chapas Metálicas     

Entrada com muro de testa 0,0078 2,000 0,0379 0,690 

Entrada alinhada com a declividade da estrada 0,0210 1,330 0,0463 0,750 

Entrada projetante 0,0340 1,500 0,0553 0,540 

     

Tubos em anéis circulares     

Anéis com alargamento na entrada em ângulo de 45  0,0018 2,500 0,0300 0,740 

Anéis com alargamento na entrada em ângulo de 33,7 0,0018 2,500 0,0243 0,830 

     

Seção retangular     

Com muros de ala alargado de 30 a 75 0,0260 1,000 0,0347 0,810 

Com muros de ala alargado de 90 e 15 0,0610 0,750 0,0400 0,800 

Com muros de alas de 0 0,0610 0,750 0,0423 0,820 
         Fonte: Grizzard  et al. in Urban Stormawater Management, cap. 26.13, Federal Highway Administration (FHWA, 1985) 
 
 
Nota:  para o valor (Q/ A D 0,5)  existe uma faixa intermediaria não definida entre 1,93 e 2,21 e 
dentro desta faixa o bueiro poderá estar submerso ou não submerso e será resolvido por 
tentativa, supondo um caso e outro. Akan,2006 sugere uma interpolação.  
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Dica: prefiro mudar as dimensões, para cair num caso ou em 
outro. 
 
        
Equações semi-empiricas para estimativa da altura crítica yc 

French in Mays, 1999 em seu livro Hydraulic Design Handbook capítulo 3.7-Hydraulic of 
Open Channel Flow, mostra quatro equações semi-empíricas para a estimativa da altura crítica yc 
extraídas de trabalho de Straub, 1982. 

Primeiramente  é definido um termo denominado  
 = Q2 / g                                                                                        ( Equação 81.3) 

sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2. 
. 
Seção circular 
     yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25                                                                           (Equação 81.4) 
sendo D o diâmetro da tubulação. 
 
Altura crítica  

A altura crítica da água no canal que chega a água para a escada hidráulica é dada pela 
equação: 

dc= [Q 2/ (g B2)](1/3) 

dc= [q 2/ (g)](1/3) 

Sendo: 
dc= altura crítica do canal no início da escada hidráulica (m) 
Q= vazão total (m3/s) 
B= largura da escada hidráulica (m) 
g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 
 
Exercício 81.1 
Calcular a altura crítica de um tubo de concreto de diâmetro de 1,5m para conduzir uma vazão de 
7,1m3/s. 
Primeiramente calculamos  
 = Q2 / g     = 7,12 / 9,81 =   5,14                                                                                 
  
  yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 =  (1,01 / 1,50,26) x 5,14 0,25 = 1,37m 
 
Portanto, a altura critica no tubo é de 1,37m     
 
                                                                                                                      
Área molhada de uma seção circular 

Existe algumas maneiras praticas de se achar a área molhada de 
uma tubulação com aproximação de 8% e que serve para um 
dimensionamento rápido. 

Se y/D < 0,4 
A= (D .y3) 0,5/0,8 

Se y/D  ≥  0,4   
A= (y/D)x (3,1416 x D2/4) 
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81.6 Controle na saída 

A tubulação pode de seção plena no seu funcionamento e o fim da 
tubulação não é submerso. Basicamente temos a equação abaixo, usada na 
Geórgia, 2001 e New York, 2002 na seguinte forma: 

 
Q = A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5          (Equação 81.5) 

 
Sendo: 
Q= capacidade da tubulação (m3/s); 
A= área da seção transversal da tubulação (m2); 
D= diâmetro da tubulação (m); 
g= aceleração da gravidade (9,81m/s2); 
h= diferença de nível da lâmina de água e do centro da tubulação de 

descarga ou da altura de água a jusante, ou seja, o tailwater (m). Usualmente 
usa-se D/2. 

L= comprimento da tubulação (m); 
Km= coeficiente de perda de carga localizada, usualmente Km= 1. 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Usualmente n= 0,018 DAEE SP 
Usando a formula de Manning para tubos temos: 
Kp= perda localizada da tubulação= [125 x n2 / D (4/3)  ] x(V^2/2g) 

Usando a formula de Manning para aduelas temos: 
Kp= perda localizada para aduelas= [20 x n2 / R^(4/3) ] (V^2/2g) 
Sendo: 
R= raio hidráulico da seção total =A/P 
P=perímetro molhado(m) soma dos 4 lados 
A= ara da seção transversal (m2) 
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Figura 81.6- Esquema da torre de captação de água de concreto com o descarregador de 
fundo da barragem. 
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Figura 81.7- Esquema das diversas captações da Torre de captação de água: volume 
temporario, enchentes e stop log para esvaziamento. 

 
 

Exemplo 81.2 – Considerando a carga até o nível máximo ocupado por Tr=100anos 
Considerando o orifício com diâmetro de 0,30 e altura 2,78m da superfície para Tr=100anos e 

considerando que o vertedor para Tr=25anos c om 1,45m de largura por 1,42m de altura e distante 
média de 1,44 da superfície, teremos vazão do orifício de 0,34m3/s do orifício retangular de 6,8m3/s 
totalizando 7,1m3/s. 

Para o cálculo do tubo de descarga, que vai da tomada de água e passa por baixo da barragem. 
Supondo:   
Km= 1     
n= 0,013 concreto armado 
Cota do nível de água máximo maximorum= 703,75m 
Cota do fundo da torre= 700,25m 
Cota do lançamento da tubulação= 700,00m 
Diâmetro do tubo= 1,50m  (diametro minimo de 0,80m conforme DAEE) 
h= (703,75- (700 + D/2)= (703,75- 700,75)= 3,00m 
Declividade S=0,005m/m 
h= 3,00m (diferença entre o nível da entrada e a média do diâmetro médio da tubulação no 

lançamento). 
Comprimento da tubulação= 50m 
Vamos ver se o controle está na saída ou na entrada. 
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Controle na entrada 
Sendo usualmente os tubos em concreto e entrada em ângulo reto usamos os coeficientes da 

Tabela (81.1).  
Primeiramente calcuamos Q/A.D 0,5. 
A= PI x D2/4= 1,767m2 
Q/A.D 0,5 = 7,1/(1,767x1,5 0,5)= 3,2 
Como (Q/ A D 0,5)  ≥ 2,21   trata-se de bueiro submerso. 
 
Q= 0,43 x D 2,5 x [( Hw/D – Y +0,7.S )/c] 0,5                 
 
Hw= cota do nível de água – cota do fundo da torre= 703,75m –700,25= 3,50m 
Hw/D = 3,50 / 1,50 = 2,33  

 Y=0,67                    da Tabela (81.2) 
 c=0,0398  Q= [0,3 xA^2x D  x( Hw/D – Y +0,7S )/c] 0,5                 

   Q= [0,30 x 1,767^2x1,5 x ( 2,33 – 0,67 +0,7x0,005 )/0,0398] 0,5                 
      Q= 7,71m3/s   

 Portanto, a vazão no controle da entrada  para bueiro submerso é 7,67m3/s 
 
 

Controle na saída 
                                 Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 

Sendo: 
Q= capacidade da tubulação (m3/s); 
A= área da seção transversal da tubulação (m2); 
D= diâmetro da tubulação (m); 
g= aceleração da gravidade (9,81m/s2); 
h= diferença de nível da lâmina de água e do centro da tubulação de descarga ou da altura de 

água a jusante, ou seja o tailwater (m). Usa-se D/2. 
L= comprimento da tubulação (m); 
Km= coeficiente de perda de carga localizada, usualmente Km= 1. 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Usualmente n= 0,013 
Kp= perda localizada da tubulação= 125 x n2 / D (4/3)   
D= 1,50m        L=50m 
A=  D2/4= 1,767m2 
Kp= 125 x n2 / D (4/3) = 125 x 0,0132 / 1,5 (4/3) = 0,0123  (só valoe para tubos) 
h= 703,75- (700 + 1,5/2)= (703,75- 700,75)= 3,00m 
 

Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 =1,767 [(2 x 9,81 x 3,00) / (1+ 1 + 0,0123 x 50) ]0,5   
     Q= 8,38m3/s 
 
Conclusão: 

Como o controle na entrada é 7,713/s é menor que a vazão de controle na saída de 8,38m3/s da 
seção, será o de menor vazão, isto é, o controle será na entrada. 

Muitas fezes forçamos o dimensionamento para que a seção de controle seja na entrada, 
pois, desconhecemos o tailwater TW. 
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Exemplo 81.3 – Mesmos dados anteriores, mas com diâmetro D=0,80m 
Vamos mostrar que se usássemos D=0,80m não atenderia o solicitado, pois a vazão de controle seria 
de saída com 2,20m3/s que é bem menor que os 7,1m3/s necessários. Daí ser necessário aumentar o 
diâmetro. Isto foi feito até chegarmos ao diâmetro de 1,50m citado no exemplo 81.2. 
 
 

Tabela 81.2- Usando dados do Exemplo (81.2), mas usando diametro D=0,80m 
Tubo de concreto  
Entrada de dados  
Vazão (m3/s)= 7,10 
Diametro (m)= 0,80 
Declividadade S (m/m)= 0,005 
Rugosidade de Manning n= 0,013 
Comprimento da tubulação de descarga (m)= 50,00 
Cota do nivel de água (m)= 703,75 
Cota do fundo da torre (m)= 700,25 
Cota da geratriz inferior da saida da tubulação de descarga (m)= 700,00 
  
Controle na entrada  
Bueiro submerso  
Area A (m2)= 0,502656 
Q/A.D^0,5= 15,79 
Verificação se o bueiro está submerso= Bueiro Submerso 
Hw= 3,50 
Hw/D= 4,38 
c= 0,03980 
Y= 0,67 
Vazão calculada para bueiro submerso (m3/s)= 2,38 
  
Controle na saida  
Km= 1 
Kp=125n^2/D^(4/3)= 0,0284 
h (m)= 3,350 
Vazao de controle na saida (m3/s)= 2,20 
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Exemplo 81.4 – Considerando a carga até o nível máximo ocupado por Tr=25anos 

Considerando o orifício com diâmetro de 0,30 e altura 2,78m da superficie para Tr=25anos e 
considerando que o vertedor para Tr=25anos com 1,45m de largura por 1,42m de altura e distante 
média de 1,44 da superficie, teremos vazão do orificio de 0,34m3/s do orificio retangular de 6,8m3/s 
totalizando 3,74m3/s. 

Para o cálculo do tubo de descarga, que vai da tomada de água e passa por baixo da barragem. 
Supondo:   
Km= 1     
n= 0,013 concreto armado 
Cota do nível de água máximo maximorum= 703,50m 
Cota do fundo da torre= 700,25m 
Cota do lançamento da tubulação= 700,00m 
Diâmetro do tubo= 1,50m  (diametro minimo de 0,80m conforme DAEE) 
h= (703,50- (700 + D/2)= (703,75- 700,75)= 2,75m 
Declividade S=0,005m/m 
h= 2,750m (diferença entre o nível da entrada e a média do diâmetro médio da tubulação no 

lançamento). 
Comprimento da tubulação= 50m 
Vamos ver se o controle está na saída ou na entrada. 

Controle na entrada 
Sendo usualmente os tubos em concreto e entrada em ângulo reto usamos os coeficientes da 

Tabela (81.1).  
Primeiramente calcuamos Q/A.D 0,5. 
A= PI x D2/4= 1,767m2 
Q/A.D 0,5 = 3,74/(1,767x1,5 0,5)= 1,73 
(Q/ A D 0,5)    1,93 
 
Q= (Hw/D – yc +0,7x S) (1/M)  x ( A. D 0,5)/ (1,811 x K (1/M) )    Como (Q/ A D 0,5)  ≥ 2,21   trata-se 

de bueiro submerso. 
 
Hw= cota do nível de água – cota do fundo da torre= 703,50m –700,25= 3,25m 
Hw/D = 3,25 / 1,50 = 2,17  

  
          Q= (Hw/D – yc/D +0,7x S) (1/M)  x ( A. D 0,5)/ (1,811 x K (1/M) )           

       
Altura crítica yc 

                  = Q2 / g  =3,74 2/9,81=   1,43                                                                                 
sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2. 
. 
Seção circular 
                          yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25                                                                            
sendo D o diâmetro da tubulação. 
                        yc = (1,01 / 1,5 0,26) . 1,430,25                                                                            
                               yc=0,99m 
Hw= 703,50- 700,25= 3,25m 
S= 0,005m/m 
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K=0,0098 
M=2 
 

          Q= (Hw/D – yc/D +0,7x S) (1/M)  x ( A. D 0,5)/ (1,811 x K (1/M) )           
          Q= (2,17 – 0,99/1,5 +0,7x 0,005) (1/2)  x ( 1,767 x 1,50,5)/ (1,811 x 0,0098 (1/2) )           

    Q= 13,10m3/s   
 Portanto, a vazão no controle da entrada  para bueiro submerso é 13,10m3/s 

 
 

Controle na saída 
                                 Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 

Sendo: 
Q= capacidade da tubulação (m3/s); 
A= área da seção transversal da tubulação (m2); 
D= diâmetro da tubulação (m); 
g= aceleração da gravidade (9,81m/s2); 
h= diferença de nível da lâmina de água e do centro da tubulação de descarga ou da altura de 

água a jusante, ou seja o tailwater (m). Usa-se D/2. 
L= comprimento da tubulação (m); 
Km= coeficiente de perda de carga localizada, usualmente Km= 1. 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Usualmente n= 0,013 
Kp= perda localizada da tubulação= 125 x n2 / D (4/3)   
D= 1,50m        L=50m 
A=  D2/4= 1,767m2 
Kp= 125 x n2 / D (4/3) = 125 x 0,0132 / 1,5 (4/3) = 0,0123 
h= 703,50- (700 + 1,5/2)= (703,50- 700,75)= 2,75m 
 

Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 =1,767 [(2 x 9,81 x 2,75) / (1+ 1 + 0,0123 x 50) ]0,5   
     Q= 8,03m3/s 
 
Conclusão: 

Como o controle na entrada é 13,10m3/s é maior que a vazão de controle na saída de 8,03m3/s 
da seção, será o de menor vazão, isto é, o controle será na saida. 

Portanto, como 8,03m3/s >3,74m3/s o controle é na saida e a tubulação com diâmetro de 1,50m 
está bem dimensionada. 
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Exemplo 81.5 Considerando na máximo na cota 704,23m 
 
   Tabela 81.3- Cálculo usando cota de nivel de água 704,23m 

Tubo de concreto  
Entrada de dados  
Vazão (m3/s)= 7,10 
Diametro (m)= 1,50 
Declividadade S (m/m)= 0,005 
Rugosidade de Manning n= 0,013 
Comprimento da tubulação de descarga (m)= 50,00 
Cota do nivel de água (m)= 704,23 
Cota do fundo da torre (m)= 700,25 
Cota da geratriz inferior da saida da tubulação de descarga (m)= 700,00 
  
Controle na entrada  
Bueiro submerso  

Area A (m2)= 1,76715 
Q/A.D 0,5= 3,28 

Verificação se o bueiro está submerso= Bueiro Submerso 
Hw= 3,98 

Hw/D= 2,65 
c= 0,03980 
Y= 0,67 

Vazão calculada para bueiro submerso (m3/s)= 8,37 
  
Controle na entrada  
Bueiro não submerso  

Verificação se o bueiro é não submerso=   
K= 0,0098 

M= 2 
Altura crítica de seção circular  

Phi= 5,14 
yc= (m)= 1,37 

Q (completo) m3/s= 13,70 
  
  
Controle na saida  

Km= 1 
Kp=125n 2/D (4/3) = 0,0123 

h (m)= 3,480 
Vazao de controle na saida (m3/s)= 9,03 
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Exemplo 81.6  
Dado um barramento com os dados da Tabela (81.4) dimensionar o bueiro. 
 
 

Tabela 81.4- Descarregador de fundo da Barragem 2 

Santa Rosa barragem 2 
 Aduela de concreto armado com muros de ala 0º  
 Calculos preliminares- calculos das vazões nos orificios 
 Orificio retangular para Tr=25anos 
 Largura do vertedor (m)=L=  6,7 

Cota da base do vertedor (m)= 770,90 
Cota da parte mais alta do vertedor (m) 771,50 
Vazão que passa no vertedor retangular (m3/s)= 11,54 
Orificio circular 

 Diametro do orificio (m)= 0,25 
Cota da base do orificio (m)= 770,1 
Vazao no orificio (m3/s)= 0,19 
Vazão total =vertedor retangular+orificio (m3/s)= 11,74 
Altura da aduela (m)= 2,00 
Declividadade S (m/m)= 0,005 
Rugosidade de Manning n= 0,018 
Comprimento da tubulação de descarga (m)= 30,00 
Cota do nivel de água máxima do reservatório (m)= 772,30 
Cota do fundo da torre (m)= 768,00 
Cota da geratriz inferior da saida da tubulação de descarga a jusante (m)= 767,85 

  Controle na entrada 
 Bueiro submerso 
 Largura da aduela (m)=B= 2,00 

Area A (m2)= 4,00 
Q/A.D^0,5= 2,07 
Verificação se o bueiro está submerso= Se Q/A.D^0,5 >2,21 bueiro submerso   
Hw= 4,30 
Hw/D= 2,15 
C 0,03170 
Y= 0,69 
Vazão calculada para bueiro submerso (m3/s)= 16,53 

  Controle na entrada 
 Bueiro não submerso 
 Verificação se o bueiro é não submerso=  Se Q/A.D^0,5 <1,93 bueiro não submerso   

K= 0,0045 
M= 2 
Altura critica de seção retangular 

 yc= (m)= 1,52 
Q (Form2) m3/s= 68,28 
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Velocidade critica Vc= 3,86 
V^2/2g= 0,76 
Hc=yc+v^2/2g 2,28 
Numerador 10,27 
Denominador 0,12 
Q form 1 compelata (m3/s) 84,50 
Q (Form2) m3/s= 68,28 

  
  
  Controle na saida 1 
Km= 2,26 
Dequeivalente (m)=  0,0137 
Kp=125n^2/D^(4/3)= 3,450 
h (m)= 21,20 
Vazao de controle na saida (m3/s)= 

 
  A seção de controle será aquela que tem a menor vazão 

   
   
 

  Velocidade da agua dentro do bueiro  para seçãod e controle na saida 
 Vazao maxima (m3/s)= 11,74 

Altura critica (m)= dc= [(Q/B)^2 /g] ^(1/3)= 1,52 
TW (m)= não tendo dados usar TW=D/2 1,00 
(D+dc)/2 1,76 
Maior entre TW e (D+dc)/2 1,76 
y (m) 1,76 
Area molhada (m2) 3,52 
Perimetro molhado (m) 5,52 
Raio hidraulico (m) 0,64 
Declividade (m/m) do bueiro 0,005 
Coeficiente de Manning= 0,018 
V(m/s)= 3,33 
Q(m3/s)= 11,74 
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81.7 Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning para seção circular  

  O diâmetro a seção y/D=0,80 ou seção plena pode ser dada pela equação abaixo. 
D= [(Q. n) / ( K´. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:  
n= 0,015 concreto.       
S=declividade da tubulação (m/m)  
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 
K´=0,312 para seção plena 
K´=0,305 para y/D=0,80 
 
 Na Tabela (8.5) estão os valores de K´conforme Metcalf e Eddy em função de y/D. 
 
 

Tabela 81.5- Valores de K´conforme Metcalf &Eddy 
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81.8 Trash rack 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Figura 81.8- Exemplo de Trash rack, isto é, as grades de proteção da entrada da tubulação 
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81.9 Esquema de barragem de terra 
 C= H/5 + 3,00 
 Talude a montante: 1:3 
 Talude a jusante: 1:2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 81.9- Esquema de uma barragem de terra 
 

 
 
Estimativa do comprimento b 
 
Exemplo 81.7 
Estimar o comprimento da tubulação de descarga sob a represa com altura de 4,23m 
 
Altura H= 4,23m 
 
Largura do topo da barragem      c= 4,23/5 + 3,00= 0,85+3=3,84m Adoto c=4,00m 
 
Projeção b1 a montante 
 b1= H x 3= 4,23 x 3= 12,69m 
 
Projeção b2 a jusante 
 b2= Hx 2= 4,23 x 2= 8,46m 
 
Total=b1 + c + b2 =12,69+4,00+8,46= 25,15m
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81.10  Volume do prisma trapezoidal 

Conforme Geórgia, 2001 ou Akan e Paine, 2001 o volume prismático trapezoidal é dado pela Equação 
(89.3). 

 
V= L.W. D + (L+W) Z.D2 + 4/3 .Z2 . D3                                                         (Equação 81.1) 

Sendo: 
V= volume do prisma trapezoidal (m3); 
L= comprimento da base (m); 
W= largura da base (m); 
D= profundidade do reservatório (m) e 
Z= razão horizontal/vertical. Normalmente 3H:1V 

 
Exemplo 81.8  

Dados: Largura= W= 20m, Comprimento= L=60m, Profundidade= D=3m e Z=3. Achar o volume. 
Conforme a Equação (81.1): 

V= L.W. D + (L+W) Z.D2 + 4/3 . Z2 . D3 
V= 20 x 60 x 3 + (20+60) x 3 x 32 + 4/3 x 32 x 33 

V= 6.084m3 

 

 
Figura 81.10 - Reservatório com seções transversais e longitudinais trapezoidal 

                       Fonte: Washington, 2001 
 

Para calcular a area da superficie numa altura D fazemos: 
L1= L + 2.Z.D 
W1= W + 2.Z.D 
 
Exemplo 81.9 
D=4,00m L= 123m  W=36m 
L1= L + 2.Z.D = 123 + 2 x 3 x4= 147m 
W1= W + 2.Z.D = 36 + 2 x 3 x 4= 60m 
Area= L1 x W1= 147 x 60= 8820m2 
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81.11 Velocidade no bueiro: depende se a seção de controle está na entrada ou na saída 
 A velocidade mínima deve ser de 0,90m/s e a máxima de 4,5m/s. Para concreto o DAEE 
São Paulo adota 4,0m/s 
 A carga máxima recomendada por algumas cidades americanas é de 1,5 o diâmetro do bueiro. 
 A velocidade da água no  bueiro pode ser verificada através da Figura (81.11) onde estão os 
critérios para a velocidade do bueiro. 
 Há duas maneiras básicas de se calcular a velocidade no bueiro, uma quando a seção de 
controle é na entrada e outra quando a seção de controle é na saída. 
 Quando a seção de controle é na entrada, deve-se seguir a Figura (81.11) no item a) e deverá 
ser considerado a profundidade normal yn=dn=d. 
 Quando a seção de controle é na saída do bueiro, deve-se usar o procedimento b) da Figura 
(81.11) que é mais complicado e que deve ter os seguintes procedimentos. 

Considerando uma seção retangular cuja altura do bueiro é D, o tailwater TW, dc é a 
profundidade crítica e d é a profundidade do bueiro que nós consideraremos quando vamos calcular a 
velocidade no mesmo. 

Devemos comparar TW, D e dc com o seguinte critério, que consta no livro Hydraulic Design 
Handbook do Larry W. Mays, capítulo 7.14. 

 Se TW < dc então se adota d=dc 
 Se  TW > dc e TW < D  se adota d=TW 
 Se TW > D se adota d=D 

                                 
Exemplo 81.10 quando o controle está na saida 

Qual o valor da altura de água no bueiro que será adotado, quando o tailwater Tw=1,40m   
dc= 1,34m   e altura de D=1,50m. 

Como TW >dc e como TW < D adota-se d=1,40m que é o valor de TW. 
Portanto, o valor a ser considerado para o cálculo da velocidade é d=1,40m 

     
Exemplo 81.9 quando o controle está na saida 

Qual o valor da altura de água no bueiro que será adotado, quando o tailwater Tw=0,87m;  
dc= 1,34m   e altura de D=1,50m. 

Como TW <dc adota-se d=1,34m que é o valor de dc. Portanto, o valor a ser considerado para 
o cálculo da velocidade é d=1,34m 

 
 



  Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 81-Torre de captação de 11gua e descarregador de fundo de secçao circular 

Engenheiro Plínio Tomaz  14 de dezembro  2019  pliniotomaz@gmail.com 
 

 81-25

 
Figura 81.11- Velocidade no bueiro na entrada (a) e na saida (b) conforme Normann et al. 
(1985) p. 663 do Mays, Water Resources Engineering  
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Capítulo 218- Stilling basin para bueiros conforme Guo 
 
218.1 Introdução 
 Vamos mostrar como se dimensiona um dissipador de energia tipo Stilling 
Basin na saida Bueiros. 
 O número de Froude deve ser maior que 1 para o dimensionamento do 
vertedor que vai ter a largura do córrego a jusante. 
 
 
 

 
 
 
Figura 228-= Perfil londitudinal e planta do Stilling Basin para Bueirosd confomre Guo, 
2017 
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228.2 Dimensiojnameto 

Vamos considerar as tres seçoes na Figura (228.1). 
Considerando o principio de energia nas seçoes 1 e 2 temos: 
 
                                                    F1=F2 
 

Sendo F1e F2 força em Newton na seção 1 e na seçao  2. 
Considerando uma seção qualquer, temos força dinâmica 

devido a vazao e força estática da seguinte maneira: 
 
                                   F= ρ.Q.U + ϒ.Yh. A 
 
Sendo: 
F= força em Newton N 
ρ = 1000 kg/m3= densidade da água 
Q= vazao (m3/s) 
U= velocidade (m/s) 
ϒ== 9800 N/m3= peso especifico da água 
Yh= altura média da seção (m) 
A= área da seção transversal da seção (m2)  
 
A energia específica em relação a base do bueiro será: 
 
                                E= Y +U/(2g) 
 
No ponto 2 teremos: 
]]] 
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Exemplo 228.1 
Dado um bueiro com largura de 3,00 e vazão de 14,2 m3/s 
 
 
Q 100 anos  m3/s 14,2 
Largura do bueiro  W (m) 3 
n= 0,014 
S(m/m) 0,025 
Altura normal Y1= 0,67 
Area seçao transversal A=W.Y 2,01 
Perimetro molhado P=W+2Y 4,34 
Raio Hidraulico R=A/P 0,46 
Vazao Q Manning 13,59 
Velocidade V=Q/A  ou U= 7,06 
F1 2,76 
Yh=0,5*Y 0,335 
Densidade da agua  kg/m3 1000 
Peso especfifo N/m3 9800 
Força especificia =roQU+gmaYhA 35141 
Largura do rio a jusante LW 7,5 
Y2  tentatibas  1,5 
F em Y2 ##### 
Velocidade V=Q/A  ou U= 1,26 
Achamos yc fazendo Fr=1 0,70 
Numero de Froude 1,0 
E2= y2+ V^2/2g 1,6 
Vc 2,7 
Ec=  yc+ Vc>2/2g 1,1 
h=E2-Ec 0,5 
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Comprimento Lb=10Y1(FR1-1) 11,8 
Vertedor 

 Altura da aagua sobre o vertedor 
=yc= 0,70 
Área seção transversal A=W.Y 5,25 
Velocidade V=Q/A  ou U= 2,70 
Energia cinética V22g 0,37 
Energia especifica = y + v2/2g 1,07 
Altura do centroide  0,35 
Força especifica =roQU+gmaYhA 56415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          E2= Ec +h 
 
Sendo: 
E2= energia especifica na seção 2 
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H= altura do vertedor (m) 
Ec= energia critica no vertedor 
 
 
O comprimento do Stilling basin Lb será: 
 

Lb=10.Y1(Fr1 - 1) 
 

Sendo: 
Lb= comprimento do stilling basin na saida do bueiro (m) 
Y1= altura da água na seçao 1 (m) 
Fr1= knumero de Froude na seçao 1 
 
 
 
 
 


