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Introdução

As escadas hidráulicas são complexas. O próprio Hubert Chanson, um dos maiores
especialistas do mundo na matéria, salienta que grandes engenheiros como Ven Te Chow
nada escreveram sobre as escadas hidráulicas.

Existem métodos aproximados baseados na fórmula de Manning e outros baseados
no nappe  flow e skimming flow em pesquisas em diversos países.

A tendência moderna é usar estes métodos mais sofisticados principalmente em
obras de grandes responsabilidades como vertedouro de barragem. Em obras de porte muito
pequeno podemos inclusive admitir métodos baseados na fórmula de Manning, embora
Chanson não recomendar.

A idéia básica do autor é a utilização de método mais sofisticado para aplicação em
escadas hidráulicas de pequeno porte, isto é, aquelas que possuem vazão específica menor
que 8 m3/s/m.

Portanto, recomendamos o uso do Exemplo 18.3 que deverá ser usado como
modelo e que foi adaptado da dissertação de mestrado de Simões, 2008 de Escola
Engenharia de São Carlos da USP embora possa ser usado o Exemplo 18.10 baseado na
equação de Manning e escolha de degraus para escoamento em skimming flow.

No item 18.8 temos uma maneira resumida e boa de dimensionar uma escada
hidráulica.

Fizemos um capitulo especial para dimensionamento de escadas hidráulicas com
reservatório em cada patamar.

Guarulhos, 17 de setembro de 2011

Plinio Tomaz
Engenheiro civil
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Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

18.1 Introdução
O objetivo deste trabalho é o dimensionamento de escada hidráulica em obra de

pequeno porte conforme Figura (18.1). Conforme Toscano, 1999, obra de pequeno porte
é aquela cuja vazão específica encontra-se compreendida entre 1,0 a 8,0 m3/s/m.

As escadas hidráulicas podem ser encontradas conforme Toscano, 1999 em projetos
de pequenos barramentos para abastecimento de água, obras para contenção de enchentes,
controle de erosões, canalizações de córregos e obras de drenagem em geral.

A norma DNIT 021/2004 define descida d’água como dispositivos que
possibilitam o escoamento das águas que se concentram em talvegues interceptados pela
terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas condições, para
evitar os danos da erosão, torna-se necessária a sua canalização e condução, através de
dispositivos, adequadamente construídos, de forma a promover a dissipação das
velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condições favoráveis até os pontos
de deságüe, previamente escolhidos.

Simões, 2008 salienta que para dimensionamento de grandes barragens com
vertedor em degraus é necessário serem feitos estudos em modelo reduzido, mas que
podemos fazer um pré-dimensionamento usando os cálculos que ele efetuou em sua
dissertação de mestrado

Figura 18.1- Escada hidráulica em obra de pequeno porte
Fonte: Chanson, 2002
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Salientamos a importância do regime de escoamento skimming flow em escada
hidráulica, pois tende a apresentar menor custo tendo em vista que a mesma é estreita
podendo ser usada para re-oxigenação da água o que vem a aumentar a quantidade de
oxigênio dissolvido (OD).

Conforme Simões, 2008 estudo de Toombes, 2002 mostrou que canais em degraus
podem ser uma opção para remoção de componentes orgânicos em estações de tratamento
de esgotos sanitários.

As escadas hidráulicas são geralmente feitas em concreto armado moldado “in
loco” conforme norma do DNIT.

Esclarecemos que não iremos mostrar o dimensionamento de escada hidráulica
elaborado por Francisco Javier Dominguez feito em 1959 em Santiago no Chile. Para quem
tem interesse, poderá consultar o livro original ou verificar as notas de aula do prof. dr. K.
Tamada intitulado: PHD-511-Construções Hidráulicas de 1999 na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo ou ainda a dissertação de mestrado do engenheiro Mauro
Toscano, EPUSP, 1999 ou os trabalhos do Engenheiro Acácio Eiji Ito- Projetos de degraus
e dissipadores de energia em canais.

18.2 Ressalto hidráulico
A escada hidráulica é um dissipador de energia e que tem sido usada há 2.300anos

conforme Chanson, 1996 que é considerado uns dos grandes pesquisadores no assunto.
Toscano, 1999 define dissipação de energia como o fenômeno hidráulico caracterizado pela
transformação da energia cinética contida no escoamento das águas, em energia de
turbulência, em seguida, em energia térmica devido ao efeito da agitação interna do fluido.

Esta transformação, conforme Toscano, 1999, se dá geralmente no pé das
estruturas e é obtida com maior intensidade quando se desenvolve no escoamento o
ressalto hidráulico.

Segundo Toscano, 1999 o ressalto hidráulico é um fenômeno caracterizado pela
passagem brusca do escoamento em regime rápido, a montante, para um regime lento a
jusante. A escada hidráulica com bacia de fundo plano onde provocamos o ressalto
hidráulico a dissipação de energia varia de 77% a 95%.

Na Figura (18.2) apresentamos as quatro formas de ressalto hidráulico que existem
de acordo com o número de Froude.

Iremos apresentar como funciona o degrau vertical
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Figura 18.2- Formas de ressalto hidráulico em fundo plano quando Fr ≤ 9. Quando 9<Fr≤17 temos que
por dissipador de energia com dentes como DNIT, 2006 ou outro escolhido pelo profissional.

Fonte: Peterka, 2005
O ressalto hidráulico com número de Froude até 9 conforme Figura (18.2) é

classificado pelo USBR como bacia de dissipação Tipo I, onde teremos o ressalto
hidráulico na bacia de dissipação de fundo plano.
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18.3 Degrau vertical
Os degraus são dissipadores de energia e podem ser construídos em concreto,

gabiões ou pedra assentada com cimento e areia conforme Figura (18.3) e possuem uma
altura de aproximadamente 1,50m de altura. O degrau vertical não é uma escada hidráulica.

Não confundir o dimensionamento de uma escada hidráulica como veremos adiante
com o dimensionamento de um degrau vertical que possui somente um degrau.

Figura 18.3- Esquema do degrau
Fonte: Ven Te Chow, Open Channels, 1985

Os degraus podem ser calculados usando o número de queda (drop number) Dn e
são válidos pára regime sub-crítico e supercritico. Conforme o livro de Drenagem
Urbana, 1980 e Kathsuria, 2005temos:

Dn=  q2/ g x ho3

Ld= hox4,30 x Dn
0,27

y1= ho x 0,54 x Dn
0,425

y2= hox 1,66 x Dn
0,27

yp= hox1,00 x Dn
0,22

L= 6,9 (y2-y1)
Sendo:
Dn= drop number (adimensional)
ho= altura do espelho do degrau (m)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

q= descarga unitária por unidade de comprimento da crista da soleira (m3/s x m)
y1= profundidade ao pé da lâmina vertente ou no início do ressalto hidráulico (m)
y2= profundidade da água a jusante do ressalto (m)
yp= profundidade a jusante e junto ao pé do degrau (m)
Ld= comprimento de queda (distância desde o espelho do degrau até a posição da
profundidade y1)
L= comprimento até a profundidade y2 (m). Para o calculo de L pode ser usado os gráficos
de Peterka.

De modo geral a altura do degrau é no máximo de 1,50m.
As profundidades y1 e y2 são denominadas de profundidades conjugadas.
Foi verificado experimentalmente que os pontos A, B e C estão alinhados numa

linha reta conforme Chow, 1985.
q= Q/B

Sendo:
q= descarga unitaria por unidade de comprimento (m3/s/m)
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Q= vazão de entrada (m3/s)
B= largura do degrau (m)

V1= q/ y1

O número de Froude onde temos a altura y1 é:
F1=V1/ (g x y1)

0,5

Observar que nos calculos do degrau vertical é sempre considerado que o numero de
Froude seja menor que 1, isto é, temos que estar no regime subcritico.

Altura crítica
A altura crítica da água no canal que chega a água para a escada hidráulica é dada

pela equação:
yc= [Q 2/ (g B2)](1/3)

yc= [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

Dissipação de energia
Conforme Kathsuria, 2005 cita os estudos de Rajaratnam,. 1995 que propos a

seguinte equação para dissipação de energia em degrau vertical.

E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766
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Figura 18.4- Comprimento do ressalto hidráulico L em função de y2
Fonte: Peterka, 2005



Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@.uol.com.br 17/09/11

18-11

Figura 18.5- Obter y2/y1 tendo o número de Froude em y1.
Fonte: Peterka, 2005
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Exemplo 18.1
Supomos um canal com largura de B=3,00m, vazão de 9m3/s, velocidade V=5m/s e altura
do degrau igual a 1,00m.

q= Q/ B
q= 9m3/s/ 3m= 3m3/s x m

Adotando degrau com altura ho=1m
Dn=  q2/ g x ho

3 = 32/ 9,81 x 1,03=0,92
Ld/ ho= 4,30 x Dn 0,27=4,30 x 0,92 0,27=4,20,

y1/ho= 0,54 x Dn
0,425   =0,54 x 0,92 0,425 =0,52m

y1= ho x 0,52=0,52m
y2/ho= 1,66 x Dn

0,27 =1,66 x 0,92 0,27 =1,62m
y2=ho x 1,62=1,62m

yp/ho= 1,00 x Dn
0,22 =1,00 x 0,920,22 =0,98m

yp= ho x 0,98=0,98m
Cálculo do número de Froude em y1

y1=0,52m
q=3m3/sxm
B=3,00m
V=q/y1= 3/ 0,52=5,76m/s

F1=V1/ (g x y1)
0,5

F1=5,76/ (9,81x 0,52)0,5= 2,55
L= 6,9 (y2-y1)= 6,9 x (1,62- 0,52)= 7,59m
yc= [q 2/ (g)](1/3)

yc= [3 2/ (9,81)](1/3) = 0,97m
E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766

E1/E = 0,896 (0,97/ 1,0) -0,766 =0,92
Portanto,  a dissipação de energia é de 92% o que é ótimo.
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18.4 Escada hidráulica com modelo de Chanson
Vamos usar o modelo de Carlos A. Gonçales e Hubert Chanson da Austrália e que

foi publicada pela Dam Engineering Volume XVVII, Issue 4 página 223 a 244.
Primeiramente esclarecemos que o uso da escada hidráulica é muito antigo sendo

que foi construída na França entre 1830 a 1834 conforme Figura (18.6) e conhecida como a
barragem de Tillot onde foi construido numa área de captação de 5,5km2, altura da
barragem de 9,2m, capacidade de reservação 520.000m3.

Na Figura (18.7) temos a escada mais antiga conhecida e foi executada na Grécia há
3.300anos.

Figura 18.6-Barragem de Tillot

Figura 18.7- Barragem de Alkanania na Grecia 1300aC com altura de 10,5m, largura
do vertedor de 25m, ângulo de 45º, degraus com 0,60m a 0,90m
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Figura 18.8- Pesquisas em laboratório de escadas hidráulicas, com
ângulo de 30º, degrau de 0,05m, largura W=0,40m, dc/h=0,99. Ver o skimming
flow. Fonte: pesquisas na Universidade Nihon.

Figura 18.9-Barragem de Melton na Austrália
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Figura 18.10- Esquema de escada hidráulica. Observar Hmax, a altura d e conjugado dconj.

Figura 18.11- Esquema de escada hidráulica com regime de escoamento nappe flow
Fonte: Chanson, 1996

Figura 18.12- Esquema de escada hidráulica q= 0,11m3/sxm
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Figura 18.13- Esquema de escada hidráulica com regime de escoamento skimming flow
Fonte: Chanson, 1996

Figura 18.14- Esquema de escada hidráulica com o fundo falso
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Figura 18.15- Esquema de escada hidráulica

Figura 18.16- Regime de escoamento nappe flow. Observar região vazia
no degrau.
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Figura 18.17- Regime de escoamento skimming flow. Observar os vórtices junto
ao degrau e o pseudo fundo.

Chanson afirma que no regime skimming flow desenvolvem-se vórtices abaixo do
pseudo fundo (alinhamento formado pelas extremidades externas dos degraus) que são
mantidos pela transmissão da tensão tangencial do fluido escoando pelas extremidades dos
degraus.

A dissipação da energia causada pelos degraus pode reduzir significativamente o
tamanho e o custo da bacia de dissipação necessária na base do vertedouro, comparada com
uma calha convencional de concreto (calha lisa).

Portanto, na escada hidráulica temos um regime especial de escoamento
denominado skimming flow que é complexo e dependente de inúmeras pesquisas ainda em
desenvolvimento.
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Inclinação da escada hidráulica
As escadas hidráulicas com regime de escoamento skimming flow tem ângulo de

inclinação variando de 10º a 55º.

Altura do degrau para regime de escoamento skimming flow
A altura do degrau é também chamada de espelho do degrau e varia de 0,2m a

0,90m. Uma opção é usar degraus com 0,20m; 0,40m; 0,60m; 0,80m e 1,00m, por exemplo.
A relação da altura crítica dc com a altura do espelho “h” está no intervalo:

1,0  <dc/h < 3,2
É dificil definir a altura do degrau em relação a dissipação de energia. Parece haver

poucas diferenças na escolha da altura do degrau.
Entretanto conforme USBR, 2006 Stephenson, 1991 informa que:

 Melhor altura: 1V: 1,43H
 Pior altura: 1/3 x dc.

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

Largura da escada hidráulica B
Não existe recomendação para a largura da escada hidráulica em se tratando de

tubos é estimada no mínimo:
B≥ 2,0 x D

Sendo:
B= largura da escada hidráulica e largura do canal no início da escada (m)
D= diâmetro do tubo (m)

Altura do nível de água na escada d
A altura do nível de água “d” conforme Boes e Hager, 2003 in USBR, 2006

podemos ter:
d= dc [ fe/ (8x senθ)] (1/3)

Sendo:
d= altura da água na base ou o valor y1 (m)
dc= altura crítica da água no canal que entra na escada hidráulica (m)
fe=0,2 coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach. Valor experimental.
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Velocidade máxima
A velocidade máxima Vmax na escada hidráulica pode ser aproximadamente dada

pela equação:
Vmax= [ 2 x g x (Hmax- d x cos (θ)] 0,5

Sendo:
Vmax= velocidade máxima na escada hidráulica (m/s)
g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2

Hmax= altura máxima da escada hidráulica incluso a altura crítica (m)= Hdam+1,5x dc
Hdam= altura da barragem ou desnível do topo da escada até o pé  (m) conforme Figura
(18.18)
dc= altura crítica do canal no topo da escada hidráulica (m)
d= altura do nível da água na escada hidráulica (m)

A velocidade no pé da escada hidráulica Vw ou V1é menor que a velocidade
máxima Vmax.

Figura 18.18
Fonte: Chanson, 2006

Velocidade média V1

Chanson calcula a velocidade no pé da escada hidráulica:
V1= q/d

Sendo:
V1= velocidade no pé da escada hidráulica (m/s)
q= Q/B  (m3/s / m)
Q= vazão de pico (m3/s)
B= largura da escada hidráulica (m)
d= altura do nível da água na escada hidráulica (m)
Nota: a velocidade média calculada deste modo fornece valores altos demais.

Aeração
Conforme Povh, 2000  a aeração média do ar pode ser obtida através de:

C= 0,368 log (sen θ/ q (1/5)) + 0,665
Sendo:
C= concentração média do ar que é o volume de ar/ (volume de ar + volume de água)
q= vazão específica (m3/s/m)
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Exemplo 18.2
Calcular a concentração média de ar C
Q= 5m3/s
B= 2,25m largura da escada
q= Q/B= 5/2,25=2,22 m3/s /m
θ =14,23º

C= 0,368 log (sen θ/ q (1/5)) + 0,665
C= 0,368 log (sen 14,23º/ 2,221/5)) + 0,665=0,42

Equação de Balanger do ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo plano
Conforme  Povh e Tozzi:

h1= h2/2 [( 1 + 8 Fr2
2 )0,.5 - 1]

Fr2
2=  q2/ (g x h2

3)

Uma outra apresentação de Fr
Conforme USBR, 2006:

Fr= q/ (g x senθ x k3)0,5

k= h x cosθ

Largura do patamar do degrau b
Não existe nenhuma recomendação para a largura do degrau.
Vamos chamar largura do degrau de b.

b= h / tg (θ)
θ= arctan(h/b)

Sendo:
b= largura do degrau (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo do degrau

Coeficiente de atrito f da fórmula de Darcy-Weisbach
As pesquisas feitas por Chanson sugeriram a espressão:

f= (2/ 3,1416 0,5) x (1/K)
Devido a mistura de ar-água foi observado que quando K=6 a velocidade varia de

2m/s a 8m/s e o valor de  f varia de 0,17 a 0,30 atingindo um valor médio f=0,2 que pode
ser aplicado quando K=12.

18.5 Tipos básicos de escoamento em escada hidráulica
Em escada hidráulica temos três tipos de escoamentos:

 Escoamento em quedas sucessivas (nappe flow)
 Escoamento intermediário ou misto (zona de transição)
 Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow)
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Escoamento em quedas sucessivs (nappe flow)
No regime denominado nappe flow as vazões são baixas e o gradiente também é

baixo e a água cai de um degrau para o outro de uma maneira pulsante. Forma-se o ar nos
degraus.

Chanson, 2001 divide o escoamento nappe flow em três tipos: escoamento nappe
flow com ressalto hidraulico denominado NA1, escoamento nappe flow com meio ressalto
hidráulico deonominado NA2 e escoamento nappe flow sem ressalto hidráulico denominado
NA3.

O escoamento nappe flow sem ressalto hidraulico denominado NA3 conforme
Chanson, 2001 não pode ser calculado analiticamente  e somente pode ser obtido através de
modelos.

No escoamento nappe flow com resssalto hidraulico forma-se um ressalto hidraulico
dentro do patamar do degrau é bastante usado, mas precisamos de bastante espaço para a
sua aplicação e dissipa bem a energia.

Escoamento intermediário ou misto (zona de transição)
Segundo Chanson, 2001 o escoamento de transição deve ser evitado, pois o seu

comportamento não pode ser previsto totalmente

Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow)
O escoamento denominado skimming flow conforme Chanson, 2001 é dividido em

tres escoamentos definidois pela declividade da escada hidraulica. Assim para declividade
da escada hidráulica menor que 15º teremos o escoaemnto denominado SK1, para
declividade entre 15º e 25º teremos o escoamento denominado SK2 e para o declividades da
escada maior que 25º teremos escoamento skimming flow SK3.

Figura 18.19- Escoamento nappe flow (com quedas sucessivas)
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Tabela 18.1-Sumário dos regimes de escoamentos das escadas hidráulicas
conforme Chanson, 2001
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Escada hidraulica em napple flow NA2
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Figura 18.20- Degraus com queda sucessiva (nappe flow) em gabiões

Figura 18.21- Regimes de escoamento. Observar que no nappe flow existe um vazio no
degrau enquanto que no regime skimming flow há um vórtice no lugar. Verificar a
existência de um regime intermediário que não é aconselhável na prática devido a
instabilidade.
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Figura 18.22- Regimes de escoamento para uso em escada hidráulica para
barragens, que não é o nosso estudo. Observar no perfil a esquerda a inclinação da
barragem.
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Figura 18.23- Skimming flow. Notar que no degrau se formam vórtices e que há
uma espécie de fundo falso que passa pela borda superior dos degraus por onde corre
as águas.
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Figura 18.24- Classificação do escoamento em escada hidráulica baseado em hc/L e S,
sendo S=altura do espelho da escada e L o comprimento do patamar.

Fonte: Chanson, 1996
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Figura 18.25- Vários tipos de escoamento. Observar que na figura superior temos um
degrau com o ressalto e nas figuras abaixo temos escoamento em regime skimming

flow. Fonte: Chanson, 1996
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Velocidade média ao pé da escada
O número de Froude onde temos a altura y1 é:

F1=V1/ (g x y1)
0,5

Para isto é usada a Figura (18.26).
Pela equação da continuidade:

q= V1 x y1 = V2 x y2

V1 e V2= velocidades na seção 1 e 2  respectivamente (m/s)
y1 e y2= altura do nível de água na seção 1 e 2 respectivamente (m)

Figura 18.26- Conjugados hidráulicos

Conforme Peterka, 2005 temos:
y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xFr2) 0,5 -1]

Na secção 1 a água estará misturada com o ar, enquanto que na seção y2 a água não
será mais misturada com o ar e será o que é chamado “clear water” ou seja, água clara, água
limpa. As seções 1 e 2 formarão os conjugados y1 e y2.

A seção y1=d

Figura 18.27-Esquema de escada hidráulica + bacia de dissipação de fundo plano (Tipo I do USBR)
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18.6 Energia de dissipação no pé da escada hidráulica
Vamos usar a equação de Boes e Hager, 2003 conforme citado por Simões, 2008. A

equação tem base experimental e teórica.
ΔH/ Hmax = 1- exp {[-0,045 (k/DH )0,1 x (sen(θ))-0,8]x Hdam/dc}

Para Hdam/dc < 15 a 20
Sendo:
ΔH= variação de altura (m)
θ= ângulo da escada hidráulica (graus ou radianos)
dc= altura crítica (m)
Hdam= altura do desnível da escada hidráulica (m)
ΔH/ Hmax =dissipação da energia na escada hidráulica (fração)
k=  h x cos (θ)
h= altura do degrau (m)
DH=profundidade da agua no local (m)

Conforme Khatsuria, 2005 cita a equação de Boes e Minor, 2002.

yi= (0,4 . yc 0,9 . h 0,1)/ (sen θ) 0,3

Khatsuria, 2005 usa D = yi

Toscano, 1999 em sua conclusão da dissertação de mestrado na EPUSP informa que
se faz necessário que a escada hidráulica tenha à jusante um dispositivo para a formação do
ressalto hidráulico. Este dispositivo pode ser plano como a bacia tipo I do USBR ou a
execução de um rebaixo como procede o DAEE.

O comprimento deste ressalto seja no mínimo de 8m para vazões de 1,0m3/s/m a
6m3/s/m com dissipação de energia de 77% a 95%.

Tabela 18.1- Modelo de dimensionamento baseado no exemplo 18.8 com alguns
acrescimos

Dimensionamento de escada hidraulica  na saida de um bueiro exemplo 18.8 Plinio
Dados:
Q (m3/s)= 37,95
Largura (m)=L= 4,5
Altura (m)= 1,5
Diferença de nivel (m)= 2,00
Comprimento (m) = sem limite

Primeiro passo
Largura da escada (m)=B= 2 x L 9,00
Area bueiro (m2)= 6,75
Velocidade (m/s)= 5,62
Froude= 1,47
Comprimento da transiçao (m)= Lt= 9,89
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Terceiro passo
Estimativa da altura do degrau
Altura critica dc (m)= 1,94
h= altura do espelho do degrau (m)= minimo= 0,60
h= altura do espelho do degrau (m)= máximo= 1,94
Altura h deve estar entre 0,60 e 1,94
Escolho h (m)= 1,00
Comprimento do degrau (m)= b= podemos adotar 1:3 3,00

Quarto passo
Verificação de regime skimming flow
dc/h > 0,91 - 0,14 x h/b
dc/h= 1,94
0,91 - 0,14 x h/b 0,86

Verificação de regime skimming flow Skimming flow
Altura agua +ar
tangente (teta) =h/b 0,33
teta em, radianos 0,32
teta em graus 18,43
Verificação de skimming flow conforme Chanson Moderate slope
Verificação Bom
Verificacao dc/h > 1,2 -0,325 x h/ L OK
Froude na escada hidraulica 7,43
Altura da agua d1 (m)= 1,33

Quinto passo
Altura do muro devido a  agua d (m)= 0,75+d1 2,08

Sexto passo
Dissipador de energia Tipo I do USBR
V1 (m/s)= 3,17
F1= 0,88
Verificação se Froude >=1,7 Peterka Não precisa de bacia de fundo plano
y1=d1 1,33
y2 (m)= 1,15
Grafico L/D2= 0
Comprimento L (m)= 0,00

Setimo passo Riprap
Velocidade V= 3,17
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Verificação < 5,4mS OK
Froude 0,88
D50 (m)= 0,41
Espessura (m)= 1,45
La=(m)= comprimento avental= 2,90

Oitavo passo
Perda de energia devida a escada hidraulica (Boes e Hager, 2003)
Hdam= altura  disponivel (m)= 2,00
Hdam/dc= 1,03
k= h x cos (teta)= 0,92
do= dc x 0,215 se senteta ^(-2/3)= 0,90
yi=  conforme pagina 119 do livro  de Khatsuria 1,02
Perda de energia devida a escada hidraulica (Boes e Hager, 2003) 0,31

Perda de energia no ressalto da bacia de dissipação de fundo plano
Peterka entrando com F1= 0,88

Verificação da dissipação de energia na escada hidraulica
e bacia Tipo I do USBR para escada 1:3

Vazao especifica (m3/s/m)= 4,22

Verificação q  <= 8m3/s/m OK
Dissipação de energia: escada+bacia de dissipaçlão de fundo plano %)= 85
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Exemplo Modelo I- Passos para cálculo da escada hidráulica com bacia de dissipação
de fundo plano (bacia de dissipação Tipo I do USBR) conforme Figura (18.27) e
adaptado de Simões, 2008 que utilizou Boes e Hager, 2003.

Primeiro passo: calcular a vazão de pico Q e o D usando o Método Racional para período
de retorno de 10anos.

Q= Cx I x A/ 360
D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8

Sendo:
C= coeficiente de runoff (adimensional)
A=área da bacia (ha)
Q=vazão de pico m3/s;
n=0,013;
S=0,005 m/m
D= diâmetro da tubulação a seção plena (m)

Intensidade da chuva “I”
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I=intensidade da chuva (mm/h)
Tr= período de retorno (anos). Para microdrenagem adotar Tr≥10anos
t= tempo de concentração (min)

Segundo passo: estimar a largura da escada hidráulica B multiplicando o diâmetro D por
2,0.  É uma estimativa boa para termos um regime de escoamento skimming flow.

B≥2,0 x D

Terceiro passo: calcular a altura do degrau “h” que é função da altura crítica dc para o
regime de escoametno skimming flow que desejamos.

1,0 < dc/h < 3,2
O valor de dc/h deverá estar entre 1,0 e 3,2. Para acharmos o valor da altura do

degrau h temos que ver a diferença de nível, o comprimento da projeção do local L.
Um valor médio é h=dc/2,2.

Podemos adotar o valor “z” da declividade dos degraus: 1 V : z H.
O valor de “z” acompanha a declividade do talude existente.

Valores da declividade: 1V:1H; 1V:2H, 1V:3H e 1V: 4H ou outro valor qualquer.
b= z x h
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Quarto passo: vazão específica
q= Q/B

Sendo:
q= vazão específica (m3/s /m)
Q= vazão de pico (m3/s)
B= largura da escada (m)

Quinto passo: calcular a algura crítica da água dc que entra na escada hidráulica.
dc= [Q 2/ (g B2)] (1/3)

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

Sexto passo: cálculo do ângulo θ que é o ângulo de inclinação da escada hidráulica.
arctan (altura do degrau/ comprimento do degrau)= arctan( h/ b)=θ

Podemos obter o ângulo em graus ou radianos.

Sétimo passo: Verificar se o regime de escoamento é skimming flow.
Conforme Chanson, 2002 podemos classificar o regime de escoamento de uma

escada hidráulica da seguinte maneira:
Se dc/h> 0,91-0,14 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para 25º<θ<55º

Chanson, 2006 propos nova condição para termos skimming flow:
Se dc/h> 1,1-0,40 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para h/b na faixa de 0,15 a 1,4

Caso contrário será regime de transição ou nappe flow.
É interessante sabermos qual a vazão específica em que teremos o regime nappe flow.
Como temos d/h=0,91 -0,14x h/b
Usando dc= [q 2/ g ] (1/3)

Acharemos o valor de “q” que se for menor que qo teremos regime nappe flow.
qo=[( 0,91-0,14 x h/b) x h x g 1/3] (3/2)

Oitavo passo: calcular o número de Froude.
Fr= q/ (g x senθ x h3) 0,5

Nono passo: calcular a posição LA do início da aeração
LA= [5,90xdc

(6/5)]/ [(senθ) 7/5 x h1/5]
Sendo:
LA= posição do início da aeração desde o topo da escada hidráulica (m)
dc= altura crítica (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)

Décimo passo: cálculo da altura água e ar do escoamento bifásico
yA= 0,4 xh x F 0,6

Sendo:
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yA= altura do nível de água e ar (m)
F= número de Froude

Décimo primeiro passo: cálculo da velocidade do escoamento bifásico (água + ar) na
posição LA.

V(yA)= q/yA

Sendo:
V(yA)= velocidade na posição de yA (m/s)
q= vazão por m3/s/m

yA= altura da água + ar (m)

Décimo segundo passo: cálculo da concentração média de ar no ponto de incipiência
da aeração.

Ci= 0,0012 x (240º - θ)
Sendo:
Ci= concentração média de de ar na água no ponto de incipiência
θ=ângulo da escada hidráulica em graus

Décimo terceiro passo: cálculo da profundidade somente da água no ponto de incipiência
de aeração.

dA= yA x (1- Ci)
Sendo:
dA=profundidade somente da água no ponto de incipiência de aeração (m)
yA= altura da água + ar (m)
Ci= concentração média de de ar na água no ponto de incipiência

A altura dA será menor que yA, pois é somente da água.

Décimo quarto passo: cálculo da velocidade da água  no ponto de incipiência
V(dA)= q/dA

Sendo:
V(dA)= velocidade da água no ponto de incipiência (m/s)
q= vazão em m3/s/m
dA=profundidade somente da água no ponto de incipiência de aeração (m)

Décimo quinto passo: comparar a velocidade da água no ponto de incipiência com a
velocidade crítica de cavitação.

Vcr= 16,29 + 9,91/ { 1+ exp[(x/LA -0,60) x (1/0,23]}
Sendo:
Vcr= velocidade crítica acima da qual há o fenômeno da cavitação (m/s).
LA= posição do início da aeração desde o topo da escada hidráulica (m)
x= posição ao longo da calha (m)

0,35 x LA ≤ x ≤ 1,20x LA

Teremos a velocidade maior quando x=0,35 x LA

Se a velocidade V(dA) for menor que Vcr então não haverá cavitação.
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Figura 18.1- Efeito da cavitação no bloco de concreto

Décimo sexto passo: cálculo da distância vertical para ocorrência do movimento uniforme
(ou quase-uniforme).

H dam_u= 24 x dc x (senθ) 2/3

Sendo:
H dam_u= distância vertical para ocorrência do movimento uniforme ou quase-uniforme.
dc= altura crítica (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)

Se a distância Hdam_u for maior que Hdam, significará que a altura requerida é
superior a altura do desnível que temos e então não se formará o movimento uniforme ou
quase-uniforme.

Décimo sétimo passo: cálculo da profundidade do movimento uniforme, caso   a altura
fosse suficientemente longa.

Vamos achar uma profundidade equivalente do.
do= dc x 0,215 x (sen θ) -1/3

Sendo:
do= profundidade do escoamento uniforme apenas da água (m)
dc= altura crítica ((m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)

Décimo oitavo passo: cálculo da altura da mistura água-ar.
d90,0= h x 0,5 x F (0,1x tanθ +0,5)

Sendo:
d90,0= altura água e ar (m)
h= altura do degrau (m)
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θ= ângulo de degrau (rad ou graus)
F= número de Froude

Décimo nono passo: cálculo da concentração média de ar no escoamento uniforme
Cu= 1 – do/ d90,0

Sendo:
Cu= concentração média de ar no escoamento uniforme
do= profundidade do escoamento uniforme apenas da água (m)
d90,0= altura água e ar (m)

Vigésimo passo: escolha do valor d1 médio
d1= (do + dA)/2

O valor de d1 é obtido pela média entre do e dA.

Vigesimo primeiro passo: cáalculo da velocidade V1

V1= q/ d1

Sendo:
V1= velocidade (m/s)
q= vazão específica (m3/s/m)
d1= profundidade média (m)

Vigesimo segundo passo: cálculo do número de Froude F1

F1=V1/ (g x d1)
0,5

Sendo:
F1= número de Froude em 1
V1= velocidade em 1 (m/s)
g=9,81m/s2

d1= altura média (m)

Vigésimo terceiro passo: cálculo do conjugado y2 na bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR

y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xF1
2) 0,5 -1]

Sendo:
y2= valor do conjugado de y1 no bacia de dissipação de fundo plano (m)
y1= d1

F1.= número de Froude em (1).

Vigésimo quarto passo: cálculo do comprimento Lj da bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR.

Lj= 7,02 x q 0,633 x Hdam 0,05

Sendo:
Lj= comprimento da bacia de dissipação de fundo plano (m)
q= vazão específica (m3/s /m)
Hdam= desnível entre o topo e o fim da escada (m)

Vigesimo quinto passo: cálculo da dissipação da energia na escada hidráulica somente.
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Vamos usar a equação de Boes e Hager, 2003 conforme citado por Simões, 2008. A
equação tem base experimental e teórica.

ΔH/ Hmax = 1- exp [(-0,045 (k/DH)
0,1 x (sen(θ)]-0,8)x Hdam/dc]

Para Hdam/dc < 15 a 20
Sendo:
ΔH= variação de altura (m)
θ= ângulo da escada hidráulica (graus ou radianos)
dc= altura crítica (m)
Hdam= altura do desnível da escada hidráulica (m)
ΔH/ Hmax =dissipação da energia na escada hidráulica (fração)
k=  h x cos (θ)
h= altura do degrau (m)
DH= raio hidráulico (m)

Os autores sugerem que quando o escoamento é uniforme podemos calcular DH

usando do e dA.
do= dc x 0,215 x (sen(θ))-1/3

Quando não atingir o movimento uniforme temos que fazer uma interpolação linear entre a
profundidade uniforme do e a profundiade no ponto de incipiência da aeração dA. Na
prática uso a média dos dois valores.

dA

do

d1= (dA+do)/2
DH= 4 x  d1

Vigésimo sexto passo: estimativa do cálculo energia dissipada somente no ressalto da
bacia de dissipação de fundo plano.

Consultando a Figura (18.28) de Peterka, 2005 entrando com F1 achamos no gráfico
perda de energia na curva à esquerda EL/E1.

Como as perdas de energia (energia dissipada) estão em série a perda total será:
Energia total dissipada = 1- [(1-perda na calha) x(1-perda no ressalto)]

Vigésimo sétimo passo: estimativa da dissipação de energia da escada hidraulica+ bacia de
dissipação de fundo plano Tipo I do USBR.

Usamos a equação da Figura 65 para escada 1:3 que nos fornece a estimativa da
dissipação da energia de todo o sistema baseado na vazão específica (m3/s/m) valendo até
8m3/s/m.

ΔE= 0,2111xq2 – 3,7286 x q + 97,101
Sendo:
ΔE=estimativa da dissipação de energia da escada + bacia de dissipação de fundo plano (%)
q= vazão específica (m3/s/m) ≤ 8m3/s/m
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Figura 18.28- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo
plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005

Vigésimo oitavo passo: estimativa do comprimento de transição vai do final do tubo até o
início da escada. Geralmente é um alargamento com base de trapezio igual ao diâmetro do
tubo D e base maior que é a largura da escada B.

F= V/ (2 x g x h)0,5

Sendo:
F= número de Froude
g=9,81m/s2

h=altura do nível de água na tubulação (m)
O comprimento de transição que vai do final do tubo até o início da escada Lt é dado

pela equação:
Lt= (3xF)x(B-D)/2

Sendo:
Lt= comprimento de transição que vai do final do tubo até o início da escada (m)
F= número de Froude
B= largura da escada hidráulica (m)
D= diâmetro do tubo (m)
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Vigésimo nono passo: rip-rap em avental na saida da bacia de dissipação Tipo I do USBR.
D50= 0,0413 x V2

Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s)

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

Sendo:
La=altura do trapézio (m)
D= diâmetro do tubo (m)
F= número de Froude (adimensional)

Espessura do rip-rap
A espessura será: 3,5 x D50
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Exemplo 18.3- Passos para cálculo da escada hidráulica com bacia de dissipação de
fundo plano Tipo I da USBR conforme Figura (18.27) e adaptado de Simões, 2008.
Sendo D=1,5m; Q=5m3/s; n=0,013 e S=0,005m/m

Primeiro passo: calcular a vazão de pico Q e o D usando o Método Racional para período
de retorno de 10anos.

Q= Cx I x A/ 360

Para seção plena temos: D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8

Sendo:
C= coeficiente de runoff (adimensional)
A=área da bacia (ha)
Q=vazão de pico m3/s;
n=0,013;
S=0,005 m/m
D= diâmetro da tubulação a seção plena (m)

Intensidade da chuva “I”
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I=intensidade da chuva (mm/h)
Tr= período de retorno (anos). Para microdrenagem adotar Tr=10anos
t= tempo de concentração (min)

Segundo passo: estimar a largura da escada hidráulica B multiplicando o diâmetro D por
2,0.  É uma estimativa boa para termos um regime de escoamento skimming flow.

B≥2,0 x D
B= 2 x 1,5=3,00m

Terceiro passo: calcular a altura do degrau “h”  que é função da altura crítica dc para o
regime de escoametno skimming flow que desejamos.

1,0 < dc/h < 3,2
O valor de dc/h deverá estar entre 1,0 e 3,2. Para acharmos o valor da altura do

degrau h temos que ver a diferença de nível, o comprimento da projeção do local L.
O cálculo de dc está no Quarto Passo.
Um valor médio é h=dc/2,2=0,66/2,2= 0,30m
Podemos adotar o valor “z” da declividade dos degraus: 1 V : z H

Valores da declividade: 1V:1H; 1V:2H, 1V:3H e 1V: 4H ou outro valor qualquer.
b= z x h

Escolhemos z= 2
b= z x h
b= 2 x 0,30=0,60m
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Quarto passo: vazão por metro linear
q= Q/B= 5/3=1,67m3/s/m

Sendo:
q= vazão por metro linear (m3/s /m)
Q= vazão de pico (m3/s)
B= largura da escada (m)

Quinto passo: calcular a algura crítica da água dc que entra na escada hidráulica.
dc= [Q 2/ (g B2)] (1/3)

dc= [5 2/ (9,81x 3,02)] (1/3)

dc=0,66m

Sexto passo: cálculo do ângulo θ que é o ângulo de inclinação da escada hidráulica.
arctan (altura do degrau/ comprimento do degrau)=arctan( 0,30/0,60)=θ= 26,56º=0,46rad

Sétimo passo:  Verificar se o regime de escoamento é skimming flow.
Se dc/h> 0,91-0,14 x h/b=0,91-0,14 x 0,30/0,60=0,84
Mas dc/h= 0,66/ 0,30=2,2 > 0,84 portanto temos regime de escoamento skimming

flow.

qo=[( 0,91-0,14 x h/b) x h x g 1/3] (3/2)

qo=[( 0,84) x 0,30 x 9,81 0,33] (3/2) = 0,38 m3/s/m
Como q>qo então teremos escoamento em skimming flow.

Oitavo passo: calcular o número de Froude.
Fr= q/ (g x senθ x h3) 0,5

Fr= 1,67/ (9,81 x sen26,56º x 0,33) 0,5

Fr=4,88

Nono passo: calcular a posição LA do início da aeração
LA= [5,90xdc

(6/5)]/ [(senθ) 7/5 x h1/5]
LA= [5,90x0,66 (6/5)]/ [(sen26,56º) 7/5 x 0,301/5]=13,00m

Sendo:
LA= posição do início da aeração desde o topo da escada hidráulica (m)
dc= altura crítica (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)
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Décimo passo: cálculo da altura água e ar do escoamento bifásico
yA= 0,4 x h x F 0,6

yA= 0,4 x 0,30 x 4,88 0,6=0,31m
Sendo:
yA= altura do nível de água e ar (m)
F= número de Froude

Décimo primeiro passo: cálculo da velocidade do escoamento bifásico (água+ar) na
posição LA.

V(yA)= q/yA=1,67 / 0,31=5,39m/s
Sendo:
V(yA)= velocidade na posição de yA (m/s)
q= vazão por m3/s/m
yA= altura da água + ar (m)

Décimo segundo passo: cálculo da concentração média de ar no ponto de incipiência da
aeração.

Ci= 0,0012 x (240º - θ)
Ci= 0,0012 x (240º - 26.56º)=0,23

Sendo:
Ci= concentração média de de ar na água no ponto de incipiência
θ=ângulo da escada hidráulica em graus

Décimo terceiro passo: cálculo da profundidade somente da água no ponto de incipiência
de aeração.

dA= yA x (1- Ci)
dA= 0,31 x (1- 0,23)=0,23m

Sendo:
dA=profundidade somente da água no ponto de incipiência de aeração (m)
yA= altura da água + ar (m)
Ci= concentração média de de ar na água no ponto de incipiência

A altura dA será menor que yA, pois é somente da água.

Décimo quarto passo: cálculo da velocidade da água  no ponto de incipiência
V(dA)= q/dA = 1,67/0,23=7,25m/s

Sendo:
V(dA)= velocidade da água no ponto de incipiência (m/s)
q= vazão em m3/s/m
dA=profundidade somente da água no ponto de incipiência de aeração (m)
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Décimo quinto passo: comparar a velocidade da água no ponto de incipiência com a
velocidade crítica de cavitação.

Vcr= 16,29 + 9,91/ { 1+ exp[(x/LA -0,60) x (1/0,23]}
Sendo:
Vcr= velocidade crítica acima da qual há o fenômeno da cavitação (m/s).
LA= posição do início da aeração desde o topo da escada hidráulica (m)
x= posição ao longo da calha (m)

0,35 x LA ≤ x ≤ 1,20x LA

Teremos a velocidade maior quando x=0,35 x LA=0,35 x 13,99=4,9m
Se a velocidade V(dA) for menor que Vcr então não haverá cavitação.

Vcr= 16,29 + 9,91/ { 1+ exp[(4,9/13,99 -0,60) x (1/0,23]}=23,70m/s
Como VdA < Vcr então não há cavitação

Décimo sexto passo: cálculo da distância vertical para ocorrência do movimento uniforme
(ou quase-uniforme).

H dam_u= 24 x dc x (senθ) 2/3

H dam_u= 24 x 0,66 x (sen26,56º) 2/3 =9,21m
Sendo:
Hdam_u= distância vertical para ocorrência do movimento uniforme ou quase-uniforme.
dc= altura crítica (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)

Se a distância Hdam_u for maior que Hdam, significará que a altura requerida é
superior a altura do desnível que temos e então não se formará o movimento uniforme ou
quase-uniforme.

Como 9,21m>5m então não se formará movimento uniforme ou quase-uniforme.

Décimo sétimo passo: cálculo da profundidade do movimento uniforme, caso  a altura
fosse suficientemente longa.
Vamos achar uma profundidade equivalente do.

do= dc x 0,215 x (sen θ) -1/3

do= 0,66 x 0,215 x (sen 26.56º) -1/3=0,18m
Sendo:
do= profundidade do escoamento uniforme apenas da água (m)
dc= altura crítica (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)

Décimo oitavo passo: cálculo da altura da mistura água-ar.
d90,0= h x 0,5 x F (0,1x tanθ +0,5)

d90,0=0,30 x 0,5 x 4,88 (0,1x tan26,56º +0,5) =0,36m
Sendo:
d90,0= altura água e ar (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo de degrau (rad ou graus)
F= número de Froude
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Décimo nono passo: cálculo da concentração média de ar no escoamento uniforme
Cu= 1 – do/ d90,0 = 1-0,18/0,36=0,48

Sendo:
Cu= concentração média de ar no escoamento uniforme
do= profundidade do escoamento uniforme apenas da água (m)
d90,0= altura água e ar (m)

Vigésimo passo: escolha do valor d1 médio
d1= (do + dA)/2= (0,18+0,36)/2=0,21m

O valor de d1 é obtido pela média entre do e dA.

Vigesimo primeiro passo: cálculo da velocidade V1

V1= q/ d1 = 1,67/0,21=8,04m/s
Sendo:
V1= velocidade (m/s)
q= vazão por metro (m3/s/m)
d1= profundidade média (m)

Vigesimo segundo passo: cálculo do número de Froude F1

F1=V1/ (g x d1)
0,5

F1=8,04/ (9,81 x 0,21)0,5 =5,12
Sendo:
F1= número de Froude em (1)
V1= velocidade em (1) (m/s)
g=9,81m/s2

d1= altura média (m)

Vigésimo terceiro passo: cálculo do conjugado y2 na bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR

y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xF1
2) 0,5 -1]

y2= 0,5x0,21 x [( 1 + 8x5,122) 0,5 -1]=1,40m conjugado
Sendo:
y2= valor do conjugado de y1 no bacia de dissipação de fundo plano (m)
y1= d1=0,21m

F1= número de Froude em (1).

Vigésimo quarto passo: cálculo do comprimento Lj da bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR.
Dissipador de energia Tipo I do USBR
V1= (Q/B)/ d1= (2,76/2,40)/0,25= 4,57m/s
F1= 5,12
Comprimento da bacia Tipo I do USBR
Entrando na Figura (18.4) com F1=5,12 achamos na parte esquerda do gráfico o valor

L/D2=6
L= 6 x y2=6 x 1,40m= 8,4m
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Vigésimo quinto passo: cálculo da energia dissipada na escada hidráulica
Vamos usar a equação de Boes e Hager, 2003 conforme citado por Simões, 2008. A

equação tem base experimental e teórica.
ΔH/ Hmax = 1- exp {[(-0,045 (k/DH)

0,1 x (sen(θ)-0,8]x Hdam/dc}
Para Hdam/dc < 15 a 20

Sendo:
ΔH= variação de altura (m)
θ= ângulo da escada hidráulica (graus ou radianos)
dc= altura crítica (m)
Hdam= altura do desnível da escada hidráulica (m)
ΔH/ H max =dissipação da energia na escada hidráulica (fração)
h= altura do degrau (m)
DH= raio hidráulico (m)

θ= 26,56º ângulo da escada hidráulica
dc= 0,66m=altura crítica (m)
H dam= 5,0m=altura do desnível da escada hidráulica (m)

Para Hdam/dc < 15 a 20
Hdam/dc= 5,00/0,66= 7,6 <15   OK
k=  h x cos (θ)
k=  0,30 x cos (26,56º)=0,27
dA=0,23m
do=0,18m
d1= (0,23+0,18)/2=0,21m
DH= 4 x  d1= 4 x 0,21=0,84m

ΔH/ Hmax = 1- exp {[(-0,045 (k/DH)
0,1 x (sen(θ)-0,8 ]x Hdam/dc}

ΔH/ Hmax = 1- exp {[-0,045 (0,27/0,85) 0,1 x (sen(26,56º)-0,8] 5,0/0,66}=0,44
Portanto, a energia dissipada no pé da escada hidráulica é 44% (0,44).

Vigésimo sexto passo: estimativa do cálculo da perda de energia somente no ressalto da
bacia de dissipação de fundo plano.

Consultando a Figura (18.31) de Peterka entrando com F1=5,12 achamos no gráfico
perda de energia de 48%
Perda total de energia = 1- [(1-perda na escada hidráulica) x (1-perda no ressalto)]

Perda total de energia = 1- [(1-0,44) x(1-0,48)]= 0,71
Portanto, a perda total de energia na escada hidráulica e no ressalto é de 71% e

comparando com 91% estimado no Vigésimo sétimo passo.

Vigésimo sétimo passo: estimativa da dissipação de energia da escada hidràulica+ bacia de
dissipação de fundo plano Tipo I do USBR que vale para a relação 1:3 da altura do degrau
com a largura do degrau;

ΔE= 0,2111xq2 – 3,7286 x q + 97,101
Sendo:
ΔE=estimativa da dissipação de energia da escada + bacia de dissipação de fundo plano (%)
q= vazão específica (m3/s/m) ≤ 8m3/s/m
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ΔE= 0,2111x1,672 – 3,7286 x 1,67 + 97,101=91%
Portanto, a combinação da escada com bacia de dissipação de fundo plano conforme

Tipo I da USBR conduz a dissipação de 91% da energia o que é ótimo.

Vigésimo oitavo passo: estimativa do comprimento de transição vai do final do tubo até o
início da escada. Geralmente é um alargamento com base de trapezio igual ao diâmetro do
tubo D=1,5m e base maior que é a largura da escada B=3,00m.

A= PI x D2/4= 3,1416 x 1,52/4=1,77m2

V=Q/A= 5/1,77= 2,83m/s
F= V/ ( g x h)0,5

h= 1,50=D
F= 2,83/ (9,81 x 1,50)0,5 =0,74

Lt=  (3xF)x(B-D)/2
Lt=  (3x0,74)x(3,0-1,5)/2= 1,66m

Portanto, precisamos deixar 1,66m da transição do tubo até o início da escada hidráulica.

Vigésimo nono passo: rip-rap em avental na saida da bacia de dissipação Tipo I do USBR.
D50= 0,0413 x V2

Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s)
D50= 0,0413 x V2

V2= q/y2= 1,67/ 1,40=1,2m/s
D50= 0,0413 x 1,22=0,06m

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

Sendo:
La=altura do trapézio (m)
D= diâmetro do tubo (m)
F= número de Froude (adimensional)

La= D [ 8 + 17 x log (F)]
F=5,12

La= 0,06 [ 8 + 17 x log (5,12)]=1,2m

Espessura do rip-rap
A espessura será: 3,5 x D50 = 3,5 x 0,06=0,21m
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18.7 Canal de aproximação ou canal de transição
O dissipador de energia que estamos tratando possui escada hidráulica e bacia de

dissipação de fundo plano que é o tipo I do USBR.
Existe ainda um canal de aproximação ou canal de transição que vai do fim da

tubulação até o início da escada hidráulica. De modo geral há um alargamento do canal,
mas pode ocorrer também um estreitamento conforme Figura (18.29).

Para a tubulação que conduz as águas pluviais com diâmetro D ou o canal de seção
retanhgular, podemos calcular o número de Froude Fo que estará entre 1 e 2,5 para
transições abruptas.

Fo= Vo/ ( g .yo)
0,5

Sendo:
Fo= número de Froude
Vo= velocidade no canal de seção retangular ou na tubulação (m/s)
g=9,81m/s2

yo=altura do nível de água na tubulação ou no canal retangular (m)

Segundo Cetesb, 1986 as experiências mostraram que transições em canais com
ângulo de abertura ou contração deve ser inferior a:

tang α= 1/ (3 . Fo)
Sendo:
α= ângulo em radianos ou graus conforme Figura (18.29)
Fo= número de Froude

O comprimento de transição que vai do final do tubo até o início da escada L é dado
pela equação:

L=  (3xFo)x(B-D)/2
B=D+2.L x tang α

Sendo:
L= comprimento de transição que vai do final do tubo até o início da escada (m)
Fo= número de Froude
B= largura maior do trapézio ou largura da escada hidráulica (m)
D= diâmetro do tubo (m)

Observar que o comprimento de transição é no L≤ 3xD.

Estudos de Watts, 1969 in FHWA, 2006 em canais de transição de seção retangular
e seção circular apresentaram as seguintes equações:

Para canais de seção retangular
VA/Vo= 1,65 -0,3 x F

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

Sendo:
VA= velocidade média na distância L a partir da saida do canal retangular ou da tubulação
(m/s)
Vo= velocidade na saida do canal retangular ou da tubulação (m/s)
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As Figuras (18.29) e (18.30) fornecem a relação yA/yo entrando com o número de
Froude e o comprimento da saída do canal retangular ou da tubulação até o fim da
transição.

L= comprimento desde a saída do canal retangular ou da tubulação até o fim do canal de
transição (m)
yA= altura da água no final do comprimento L na região de transição (m)
yo= altura da água na saída do canal retangular ou da tubulação (m)

Fo=Vo/(g.yo)
0,5

Figura 18.29- Profundidade média em expansao abrupta quando a saida é um canal
retangular. Fonte: FHWA, 2006
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Figura 18.30- Profundidade média em expansão abrupta quando a saída é um tubo
circular. Fonte: FHWA, 2006

Metcalf& Eddy
Para achar a altura yo na tubulação podemos usar Metcalf&Eddy, 1981

Tabela 18.1-Valores de K´ para secção circulas em termos do diâmetro do tubo
Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

Fonte: Metcalf&Eddy, 1981
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Figura 18.31- Elementos hidráulicos de tubo circular
Fonte: Hammer 1979

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

Vamos tirar o valor de K´ ( leia-se K linha)
K´= (Q.n) /  (D 8/3 . S1/2 )

Exemplo 18.4
Calcular o comprimento de transição de um tubo de 1,5m com seção plena com vazão
5m3/s sendo a largura da escada hidráulica B=3,00m.

A= PI x D2/4= 3,1416 x 1,52/4=1,77m2

Vo=Q/A= 5/1,77= 2,83m/s
F= Vo/ (g x yo)0,5

yo= 1,50=D
F= 2,83/ (9,81 x 1,50)0,5 =0,74

tang α= 1/ (3 x F)= 1 / (3 x 0,74)=0,45
α=24,25º

L=  (3xF)x(B-D)/2
L=  (3x0,74)x(3,0-1,5)/2= 1,67m <3.D=3x1,5=4,5m   OK

Portanto, precisamos deixar 1,67m da transição do tubo até o início da escada
hidráulica.

B=D+2xL x tang α
B= 1,50 + 2 x 1,67 x0,45=3,0m OK.

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

VA/Vo= 1,65 -0,45 x 5,0/ (9,81 x 1,55)0,5 =1,39
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VA/Vo=1,39
VA=Vo x 1,39= 2,83 x 1,39= 3,93m/s

Verificando a Figura (18.30) para tubulação. Como L=0,74m, ou seja,
L=0,74/1.5D=0,5D achamos com F=0,74     yA/yo =0,42

yA= yo x 0,42=1,5 x 0,42=0,63m
É importante observar que com o canal de transição haverá diminuição da altura de

1,50 para 0,63m, mas haverá um aumento de velocidade de 2,83m/s para 3,93m/s. Desta
maneira as águas pluviais aumentam a velocidade no canal de transição.

Exemplo 18.5
Calcular o comprimento de transição, o ângulo das paredes laterais e a abertura maior do
trapezio que será a largura da escada para um tubo de galeria de agbuas pluvais de D=1,0m
com seção não plena com vazão 1,5m3/s com declividade S=0,005m/m e n=0,013.
Vamos calcular a altura yo no tubo de 1,0m de diâmetro usando Metcalf&Eddy, l981.

K´= ( Q . n )/ (D 8/3 . S0,5)
Q= 1,5m3/s
D= 1,00m
S=0,005m/m
n=0,013

K´= ( Q . n )/ (D 8/3 . S0,5)
K´= ( 1,5 x 0,013 )/ (1,0 8/3 x 0,0050,5)=0,28

Consultando a Tabela (18.1) e entrando com K´=0,28 achamos: yo/D= 0,74
yo= 0,74 x D= 0,74 x 1,00= 0,74m

Area total= A=PI x D2/4= 3,1416 x 1,00 2/4= 0,79m2

Entrando com yo/D=0,74 na Figura (18.31) achamos área molhada/area total=
a/A=0,80.

a/A= 0,80
a=0,80 x A

Area molhada=a= 0,80 x area total= 0,80 x 0,79=0,63m2

Q= A x Vo

Vo= Q/A= 1,5/ 0,63= 2,39m/s
Fo=  Vo/ (g x yo) 0,5

Fo= 2,39/ (9,81 x 0,74) 0,5= 0,89
tang α= 1/ (3 x Fo)= 1 / (3 x 0,89)=0,38

α=20,62º
Podmos adotar L≤ 3D e adotamos L=1x D = 1,0 x 1,0=1,0m
A base maior do trapézio será B e que será também a largura da escada hidráulica.

B=D+2xL x tang α
B= 1,00 + 2 x 1,00 x0,38=1,75m

Observar que o ângulo α é 29,62º e que é menor que 45º. O mesmo depende do
número de Froude.

A largura da escada será B=1,75m. De nada adiantará aumentar a largura B pois o
fluxo da água se concentrará em B=1,75m.

Poderemos calcular a velocidade da água na distância L=1m.
Para seção circular

VA/Vo= 1,65 -0,45 x Q/ (g x D5)0,5
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VA/Vo= 1,65 -0,45 x 1,5/ (9,81 x 1,05)0,5 =1,43
VA/Vo=1,43

VA =Vo x 1,43= 2,39 x 1,43= 3,42m/s
Observemos que dentro do tubo tinhamos a velocidade Vo=2,39m/s e no canal de

transição a velocidade aumentou na distancia L para VA=3,42m/s o que realmente
acontece.

VA > Vo

Cálculo de y2.
Q= A x V= y2 x B x V

y2= Q/ (B x VA)
y2= 1,5/ (1,75 x 3,42)=0,25m

O valor y2 na distância L=1,00m  é a uma média, pois a altura é maior no meio do
que nas laterais. Adotamos que a altura crítica seja igual a y2.

yc=y2
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18.8 Modelo resumido de dimensionamento de escada hidráulica (MUITO BOM!!!)
O objetivo é elaborar um modelo simples para dimensionamento baseado em

teorias novas como o skimming flow.
Dados:
Vazão de pico Q =2,76m3/s
Diâmetro da tubulação de chegada D = 1,20m
Diferença de nivel H= 5,00m
Comprimento da declividade em projeção= 15,00m
Dimensionar a escada hidraulica

Primeiro passo
Largura da escada hidraulica = B
B= 2 x D= 2 x 1,20= 2,40m
Não há regra determinada para qual deve ser o valor de B melhor. O cálculo é feito por
tentativas como o normal em hidráulica.

Segundo passo
Canal de transição. É uma obra que sai do tubo de diametro de 1,20m até a entrada da
escada com largura de 2,40m.
Area da seção do tubo= PI x D2/4= 3,1416 x 1,2 2/4= 1,13m2

Velocidade na tubulação = Q/ A = 2,76/1,13= 2,44m/s
Froude= V/ (g x do) 0,5= 2,44 (9,81x 1,20) 0,5 = 0,71
Geralmente o número de Froude chega até 1 ou 2,5.
Comprimento da transição L
L= (3Fo) (B-D)/2= 3 x 0,71 x (2,40- 1,20)/2= 1,28m

Terceiro passo
Estimativa da altura do degrau (h) e comprimento do degrau (b)
Primeiramente calculemos a profundidade crítica da água no inicio da escada hidráulica
dc= [(Q2/ (g.B2)] (1/3)= [( 2,76 2/ (9,81x2,402)] (1/3) = 0,51m
Uma condição para o regime de escoamento seja skimming flow que estamos impondo é
que           1<dc/h < 3,2
Portanto:
h= dc = 0,51m
h= dc/3,2 =0,51/3,2= 0,16m
A altura do degrau deverá estar entre 0,l6m a 0,51m.
Adotamos então h=0,25m
Número de degraus = 5,00/ 0,25= 20 degraus
Comprimento de cada degrau= 15/ 20= 0,75m

Quarto passo
Nova verificação de que o regime de escoamento é skimming flow
dc/h > 0,91 – 0,14 x h/b
A= 0,91 -0,14 x 0,25/0,75= 0,86
dc/h= 0,51/ 0,25= 2,91
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como 2,91> 0,86 então o regime fica confirmando que será skimming flow.

Altura da agua +ar
Tan (θ) = h/b= 0,25/0,75= 0,33
atan (θ)= 0,32 rad
Angulo em graus= 0,32 x 180/ PI= 18,43 graus
Froude
F= (Q/B)/ (g x sen(θ) x h3) 0,5 = (2,76/2,40)/ (9,81xsen(18,43º) x 0,25 3) 0,5=5,22
Altura da agua d1= 0,4 x h x F 0,6

d1= 0,4 x 0,25 x 5,22 0,6=0,25m

Quinto passo
Altura da parede da escada hidráulica
Fb= (Kx d1)

0,5

O valor de K varia de 0,8 a 1,4 para vazão de 0,5m3/s a 85m3/s
Adotamos K=1
Fb= (1 x 0,25) 0,5= 0,50
H1=d1 + Fb= 0,25+ 0,50= 0,75m

Sexto passo -Dissipador de energia na bacia de fundo plano Tipo I do USBR
V1= (Q/B)/ d1= (2,76/2,40)/0,25= 4,57m/s
F1= V1/ (g x d1)

0,5= 4,57/ (9.81x0,25) 0,5= 2,91
Conjugado y2 de y1=d1

y2= 0,5 y1 x [( 1 + 8 x F2)^0,5-1]
y2= 0,5 x 0,25 x [( 1+ 8 x 2,91 2-1]= 0,92m
Teremos potanto na bacia de fundo plano altura de ressalto y2=0,92m
Comprimento da bacia Tipo I do USBR
Entrando na Figura (18.4) com F1=2,91 achamos na parte esquerda do gráfico o valor
L/D2=5,4
L= 5,4 x y2=5,4 x 0,92m= 4,97m
Altura da parede do dissipador Tipo I
Fb= (Kx d2)

0,5

O valor de K varia de 0,8 a 1,4 para vazao de 0,5m3/s a 85m3/s
Adotamos K=1

Fb= (1 x 0,92) 0,5= 0,95
H1=d2 + Fb= 0,90+ 0,95= 1,85m

Entrando com F1= 2,91 e usando o grafico da esquerda de Peterka da Figura (18.28)
achamos energia dissipada de 0,27 ou seja 27%

Sétimo passo - Dissipação de energia na escada hidráulica
Vamos usar a equação de Ghare et al, 2002 citado por Khatsuria, 2005.

ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(yc/h) + 0,9055
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Sendo:
ΔH= variação de altura (m)
dc = altura critica (m)
h= altura do espelho (m)

ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(dc/h) + 0,9055
ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(0,51/0,25) + 0,9055 =0,89
Portanto, a perda de energia é de 89%

Sétimo passo: estimativa do cálculo da perda de energia somente no ressalto da bacia de
dissipação de fundo plano.
Perda total de energia = 1- [(1-perda na escada hidráulica) x (1-perda no ressalto)]

Perda total de energia = 1- [(1-0,89) x(1-0,27)]= 0,92
Portanto, a perda total de energia na escada hidráulica e no ressalto é de 92%,

Oitavao passo -Riprap
Velocidade
V= Q/ A = Q / ( y2 x B)= 2,76/ (0,92 x 2,40) = 1,25m/s < 5,4m/s OK
Froude= V/(g .y2)

0,5= 1,25/(9,81x0,92) 0,5= 0,37
diâmetro das pedras =d50= 0,0413 x V 2= 0,0413 x1,25 2=0,06m
Espessura do rip-rap = 3,5 ds= 3,5 x 0,06== 0,23m
Comprimento do rip-rap= La= D [8 + 17 x log(F)]
Mas D= diâmetro do tubo= 1,20m
La= 1,2 [8 + 17 x log(0,37)] =  0,49m
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18.8 Modelo resumido de dimensionamento de escada hidráulica (MUITO BOM!!!)

O objetivo é elaborar um modelo simples para dimensionamento baseado em
teorias novas como o skimming flow.
Dados:
Vazão de pico Q =11,71m3/s
Aduela que chega: 2 x 2,5m x 2,5m
Diferença de nivel H= 2,00m
Dimensionar a escada hidraulica

Primeiro passo
Largura da escada hidraulica = B
B= 2 x 2,5= 5,00m
Não há regra determinada para qual deve ser o valor de B melhor. O cálculo é feito por
tentativas como o normal em hidráulica.

Segundo passo
Estimativa da altura do degrau (h) e comprimento do degrau (b)
Primeiramente calculemos a profundidade crítica da água no inicio da escada hidráulica
dc= [(Q2/ (g.B2)] (1/3)= [(11,71 2/ (9,81x5,02)] (1/3) = 0,82m
Uma condição para o regime de escoamento seja skimming flow que estamos impondo é
que           1<dc/h < 3,2
Portanto:
h= dc = 0,82m
h= dc/3,2 =0,82/3,2= 0,26m
A altura do degrau deverá estar entre 0,26m a 0,82m.
Adotamos então h=0,50m
Adoto comprimento do degrau=b = 1,00m

Quarto passo
Nova verificação de que o regime de escoamento é skimming flow
dc/h > 0,91 – 0,14 x h/b
A= 0,91 -0,14 x 0,50/1,00= 0,84
dc/h= 0,82/ 0,50= 1,65
como 1,65> 0,84 então o regime fica confirmando que será skimming flow.

Altura da agua +ar
Tan (θ) = h/b= 0,50/1,00= 0,50
atan (θ)= 0,46 rad
Angulo em graus= 0,46 x 180/ PI= 26,56 graus
Froude
F= (Q/B)/ (g x sen(θ) x h3) 0,5 = (11,71/5,0)/ (9,81xsen(26,52º) x 0,50 3) 0,5=3,16
Altura da agua d1= 0,4 x h x F 0,6

d1= 0,4 x 0,50 x 3,16 0,6=0,40m
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Quinto passo
Altura da parede da escada hidráulica
Fb= (Kx d1)

0,5

O valor de K varia de 0,8 a 1,4 para vazão de 0,5m3/s a 85m3/s
Adotamos K=1
Fb= (1 x 0,40) 0,5= 0,63
H1=d1 + Fb= 0,40+ 0,63= 1,03m

Sexto passo -Dissipador de energia na bacia de fundo plano  Tipo I do USBR
V1= (Q/B)/ d1= (11,71/5,00)/0,40= 3,66m/s
F1= V1/ (g x d1)

0,5= 3,66/ (9.81x0,40) 0,5=1,85
Conjugado y2 de y1=d1

y2= 0,5 y1 x [( 1 + 8 x F2)^0,5-1]
y2= 0,5 x 0,40 x [( 1+ 8 x 1,85 2-1]= 0,87m
Teremos potanto na bacia de fundo plano altura de ressalto y2=0,87m
Comprimento da bacia Tipo I do USBR
Entrando na Figura (18.4) com F1=1,85 achamos na parte esquerda do gráfico o valor
L/D2=4,20
L= 4,20 x y2=4,2 x 0,87m= 3,65m
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Figura 18.4- Comprimento do ressalto hidráulico L em função de y2
Fonte: Peterka, 2005

Altura da parede do dissipador Tipo I
Fb= (Kx d2)

0,5

O valor de K varia de 0,8 a 1,4 para vazao de 0,5m3/s a 85m3/s
Adotamos K=1

Fb= (1 x 0,87) 0,5= 0,93
H1=d2 + Fb= 0,87+ 0,93= 1,80m

Entrando com F1= 1,85 e usando o grafico da esquerda de Peterka da Figura (18.28)
achamos energia dissipada de 0,05 ou seja 5%



Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@.uol.com.br 17/09/11

18-63

Figura 18.28- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo
plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005
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Figura 18.28- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo
plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005

Sétimo passo - Dissipação de energia na escada hidráulica
Vamos usar a equação de Ghare et al, 2002 citado por Khatsuria, 2005.

ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(yc/h) + 0,9055

Sendo:
ΔH= variação de altura (m)
dc = altura critica (m)
h= altura do espelho (m)

ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(dc/h) + 0,9055
ΔH/ Hmax = - 0,0209 LN(0,82/0,50) + 0,9055 =0,89
Portanto, a perda de energia é de 89%

Sétimo passo: estimativa do cálculo da perda de energia somente no ressalto da bacia de
dissipação de fundo plano.
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Perda total de energia = 1- [(1-perda na escada hidráulica) x (1-perda no ressalto)]
Perda total de energia = 1- [(1-0,89) x(1-0,05)]= 0,90
Portanto, a perda total de energia na escada hidráulica e no ressalto é de 90%,

Oitavao passo -Riprap
Velocidade
V= Q/ A = Q / ( y2 x B)= 11,71/ (0,87 x 5,00) = 2,69m/s < 5,4m/s OK
Froude= V/(g .y2)

0,5= 2,69/(9,81x0,87) 0,5= 0,92
diâmetro das pedras =d50= 0,0413 x V 2= 0,0413 x2.69 2=0,30m
Espessura do rip-rap = 3,5 ds= 3,5 x 0,3== 1,05m
Comprimento do rip-rap= La= D [8 + 17 x log(F)]
Mas a
Altura do bueiro= D= 2,50m
La= 2,5 [8 + 17 x log(0,92)] = 18,46m
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18.8 Pré-dimensionamento de escada hidráulica conforme Toscano, 1999 da EPUSP
Toscano, 1999 em suas pesquisas fez diversos gráficos que podem ser usados para

pré-dimensionamento para vazões específicas de 1 a 8m3/s /m e nas declividades 1:2; 1:3 e
1:4 sendo 1V: zH.

Nos gráficos estão escadas hidráulicas com bacia de dissipação de fundo plano, que
são as bacias tipo I do USBR, bem como de bacias com depressão (fossa).

Segundo Toscano, 1999 a escada hidráulica com bacia de dissipação de fundo plano
ou com bacias de dissipação com depressão podem reduzir a energia de 77% a 95%, o que
é bastante importante.

A Figura 65 de Toscano, 1999 para escada 1V:3H  fornece um valor médio da
dissipação de energia da escada hidráulica e da bacia de dissipação de fundo plano.

Pré-dimensionamento com bacia de dissipação com a formação de ressalto no pé da
escada conforme Toscano, 1999.

Nota importante: as figuras 58 a 69 de Toscano mostram uma média de dissipação de
energia na escada hidráulica e na bacia de dissipação para degraus variando de 1:2;
1:3 e 1:4.
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8.9 Bacias de dissipação
As bacias de dissipação são instaladas a partir do pé da escada hidráulica. Para

número de Froude até 9, usam-se bacia de dissipação de fundo plano classificada como
Tipo I do USBR. Conforme Peterka, 2005 podemos usar o Tipo III quando o número de
Froude for maior que 4,5.

Para bacias com número de Froude maior que 9 e menor ou igual a 17, o DNIT,
2006 usa uma bacia de dissipação Tipo III conforme Figura (18.30) e (18.31) que possue
cunhas e dentes que são defletores que produzem o efeito estabilizador no ressalto.

DNIT, 2006 define as seguintes equações para o cálculo de y2´conforme o número
de Froude.

y2´= (1,10 – F1
2/ 120) x y2 para F1 =1,7 a 5,5

y2´= 0,85 x y2 para F1 =5,5 a 11
y2´= (100 – F1

2/800) x y2 para F1=11 a 17
Z= y2´ /3
H= Z + y2´= (4/3) x y2´
C=0,07 x y2

L= (4,5 x y2 )/ (F1 x 0,38)

Sendo:
C= altura da soleira na Figura (18.31) (m)
H= altura da parede da bacia de dissipação (m)
L= comprimento da bacia de dissipação Tipo III conforme Figura (18.31)

Exemplo 18.6
Dado F1= 5,53  y1=0,22m  y2=1,58m  V2= 1,05m/s e B=3,00m (largura da escada). Achar
as medidas para bacia de dissipação dentada Tipo III conforme Figura (18.31).

Como o número de Froude é 5,53 e portanto F1 está entre 5,5 a 11 usamos a
equação:
y2´= 0,85 x y2

y2´= 0,85 x 1,58= 1,34m
H= (4/3) x y2´

H= (4/3) x 1,34= 1,79m  (altura da parede do canal de dissipação dentada)
C=0,07 x y2

C=0,07 x 1,58=0,11m   Altura do degrau na bacia de dissipação dentada
L= (4,5 x y2 )/ (F1 x 0,38)
L= (4,5 x 1,34 )/ (5.53 x 0,38)=3,39m
Portanto, a bacia de dissipação dentada terá 3,39m de comprimento com altura de

soleira C=0,11m.
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Figura 18.30- Bacia de dissipação Tipo III conforme CETESB, 1986 para Fr> 4,5 e V1 < 18m/s
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Figura 18.31- Bacia de dissipação tipo III conforme DNIT, 2006 para número de Froude maior que 9 e
menor que 17.
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‘18.10 Rip-rap
Após a bacia de dissipação de fundo plano ou com dentes é colocado um avental de

rip-rap. Peterka, 1978 e Berry, 1948 apresentaram a seguinte equação:
D50= 0,0413 x V2

Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s) sendo V≤ 5,4m/s
Na Tabela (18.1) estão os diâmetros das pedras para serem usados no rip-rap em

função da velocidade da água no rip-rap valendo a equação de Peterka até a velocidade
máxima de 5,4m/s.

Tabela 18.1- Diâmetro D50 da pedra em função da velocidade em m/s.

Conforme o diâmetro da pedra encontrado entrando-se na Tabela (18.1) achamos o
comprimento e a profundidade do avental em rip-rap.

Velocidade
(m/s)

Diâmetro
da pedra D50

(m)
0,5 0,01
1,0 0,04
2,0 0,17
2,5 0,26
3,0 0,37
3,5 0,51
4,0 0,66
4,5 0,84
5,0 1,03
5,5 1,25
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Figura 18.32- Esquema do rip-rap em avental

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

Sendo:
La=altura do trapézio (m) comprimento conforme Figura (18.32)
D= diâmetro do tubo (m)
F= número de Froude (adimensional)
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Espessura do rip-rap
A espessura será: 3,5 x D50

Para diâmetros maiores podemos usar a Tabela (18.3).

Tabela 18.3 – Comprimento e profundidade do rip-rap avental adaptado do FHWA

Classe

Diâmetro
esférico

equivalente
D50

(mm)

Comprimento do
avental

(m)

Profundidade do
avental

(m)
1 125 4D 3,5D50

2 150 4D 3,3D50

3 250 5D 2,4D50

4 350 6D 2,2D50

5 500 7D 2,0D50

6 550 8D 2,0D50 (mínimo)
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Figura 18.33- Curva para determinar o diâmetro máximo da pedra no rip-rap
Fonte: Peterka, 2005
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Exemplo 18.7
Dado F1= 5,53    V2= 1,2m/s. Calcular as dimensões do rip-rap em avental.

D50= 0,0413 x V2

V=1,2m/s < 5,4m/s  OK
D50= 0,0413 x 1,22=0,06m

La= D [ 8 + 17 x log (F)]
La= 0,06 [ 8 + 17 x log (5,53)]=1,2m

Sendo:
La=altura do trapézio (m). É o comprimento do avental que tem a forma de trapézio.
D= diâmetro do tubo (m)
F= número de Froude (adimensional)

.
A espessura será 3,5 x D50= 3,5 x 0,06=0,21m
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18.11 Dimensionamento da escada hidráulica baseado na fórmula de Manning
O DNIT, 2006 usa uma fórmula empírica para calcular escada em degraus e que

segundo o mesmo produz resultados satisfatórios em obras pequenas.
A expressão é a seguinte:

Q= 2,07 x L 0,9 x H 1,6

Sendo:
Q= vazão de pico da água pluvial que entra na escada hidráulica (m3/s)
L= largura da escada hidráulica (m)
H= altura média das paredes laterais da descida (m)

Como geralmente temos a vazão Q e podemos impor uma determinada largura L, o
problema é encontrarmos o valor de H.

H = [ Q/(2,07 x L 0,9 )] (1/1,6)

Exemplo 18.8
Dado a vazão de Q=5m3/s e L=3,00m achar a altura H.

H = [ Q/(2,07 x L 0,9 )] (1/1,6)

H = [ 5,0/(2,07 x 3,0 0,9 )] (1/1,6) =0,94m
Portanto, a altura da parede lateral é H=0,94m.

Fórmula de Manning
Uma outra opção do DNIT, 2006 é usar a equação de Manning para dimensionar a

escada hidráulica:
V= (1/n) x R (2/3) x S0,5

Sendo:
n= coeficiente de rugosidade de Manning. O valor de n varia de 0,016 a 0,020 em escada
hidráulica e normalmente adotamos n=0,020. Podemos calcular o  valor de n.
R= raio hidráulico= Area molhada/ perímetro molhado  (m)
S= declividade (m/m)
V= velocidade média (m/s)

Cálculo da rugosidade de Manning “n”
Segundo Simões, 2008 temos:

d/k ≤ 1,80
k= h x cos (θ)

n= k1/6/ 20
Sendo:
d= altura da lâmina de água (m) na escada  hidráulica
k=altura da rugosidade do degrau (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo da inclinação do degraus.
tang θ= h/b
b= largura do degrau (m)
n=coeficiente de rugosidade de Manning



Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@.uol.com.br 17/09/11

18-79

Figura 18.39- Definição da altura de rugosidade dos degraus (k=h.cos θ).
Fonte: Simões, 2008

A profundidade normal y pode ser obtida da seguinte maneira:
A=área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
B= largura da escada hidráulica (m)
A= B. y
P= 2. y + B
y= altura do nível da água (m)
Q= vazão de pico da água que entra na escada hidráulica (m3/s)
S= declividade da escada hidrálica (m/m)
Equação da continuidade Q= A x V

Q= (A/n) x R (2/3) x S0,5

Q= (B.y/n) x [(B . y)/ (2.y+B)](2/3) x S0,5

Da equação acima tiramos o valor da profundidade normal y.

Nota: o uso da equação de Manning é uma simplificação do escoamento, pois, temos
em escadas hidráulicas regimes de escoamento tipo skimming flow ou nappe flow que
incorporam o ar junto com a água e muito pesquisados no Brasil, Portugal, Austrália
e outros países. Por este motivo o uso da equação de Manning deve ser usada somente
como uma estimativa. Chanson, 200’ não  recomenda o uso da fórmula de Manning e
que seu uso deve ser evitado.

Vários pesquisadores já demonstraram que as fórmulas de Manning e as de Darcy-
Weisbach não se aplicam adequadamente a escadas hidráulicas, embora estes mesmos
autores usem até o momento a equação de Darcy-Weisbach.

Exemplo 18.9
Escada hidráulica de concreto armando com: Q=5m3/s; n=0,020; largura B=3,00m,
Declividade S=0,25m/m e altura Hdam=5,00m. Calcular a profundidade normal y usando a
fórmula de Manning e comprimento das bacias de dissipação tipo I ou tipo III.

Q= (A/n) x [(B . y)/ (2y+B)](2/3) x S0,5

5= [(3,0 . y)/0,020)] x [( 3,0 . y)/ (2y+3,0)](2/3) x 0,250,5

Por tentativas achamos y=0,21m=y1
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q=Q/B= 5/3=1,67m3/s/m
V1= q/y1 = 1,67/ 0,21= 8,01m/s
F1= V1/ (gxy) 0,5

F1= 8,01/ (9,81 x 0,21) 0,5= 5,6
y2= 0,5y1 . [( 1 + 8.F1

2) 0,5 -1]
y2= 0,5x0,21 x [( 1 + 8x5,62) 0,5 -1]=1,55m conjugado

O projetista poderá optar em usar dois tipos de bacias de dissipação: fundo plano
Tipo I ou dentada Tipo III. Isto dependerá do número de Froude. Conforme Peterka, 2005
para F1>4,5 podemos usar Tipo III e como F1=5,6 usaremos bacia de dissipação Tipo I com
fundo horizontal e plano.

Para bacia Tipo I do USBR (horizontal de fundo plano)
Lj= 7,02 x q 0,633 x Hdam 0,05

Lj= 7,02 x 1,67 0,633 x 5 0,05=10,51m
Como o comprimento deu muito grande podemos fazer bacia de dissipação Tipo III

que dará comprimento de 4,4m.
Para bacia Tipo III do USBR( dentada)

L=(4,5x y2)/ (F1 x 0,38)
L=(4,5x 1,55)/ (5,6x 0,38)=3,27m

y2´= (1,10 – F1
2/ 120) x y2 para F1 =1,7 a 5,5

y2´= 0,85 x y2 para F1 =5,5 a 11
y2´= (100 – F1

2/800) x y2 para F1=11 a 17
Z= y2´ /3
H= Z + y2´= (4/3) x y2´
C=0,07 x y2

L= (4,5 x y2 )/ (F1 x 0,38)
Como F1=5,6 então usamos a equação:

y2´= 0,85 x y2 para F1 =5,5 a 11
y2´= 0,85 x1,55=1,32m

H= (4/3) x y2´
H= (4/3) x 1,32= 1,76m

Altura da parede lateral da bacia de amortecimento é 1,94m.

Altura do degrau (h) e comprimento do degrau (b)
Conforme Chanson, 2002 podemos classificar o regime de escoamento de uma

escada hidráulica da seguinte maneira:
Se dc/h> 0,91-0,14 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para 25º<θ<55º
h=0,40m     b=0,60m (largura do degrau)
dc/h= 0,66/0,40= 1,65
0,91-0,14 x h/b=0,91-0,14 x 0,40/0,60=0,82

Como 1,65 > 0,82 então teremos escoamento skimming flow OK.
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18.12 Custos
Ao ser feito um projeto de escada hidráulica não devemos esquecer que devemos

minimizar os custos de construção e de manutenção, preservando a segurança da obra
contra danos materiais e humanos.

A melhor solução será a avaliação de diversas soluções devendo ser escolhida a de
menor preço desde que atenda uma dissipação de energia pretendida e garantindo a
segurança da obra.

Figura 18.34- Corte de escada hidráulica do DNIT, 2006
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Figura 18.36- Esquema de escadas hidráulicas do DNIT, 2006

18.13 Exemplo Modelo II usando Manning e escoamento em skimming flow.
Passos para cálculo da escada hidráulica com entrada em tubulação de concreto até

1,50m de diâmetro. Podremos ter bacia de dissipação de fundo plano (bacia de dissipação
Tipo I do USBR) ou bacia de dissipação Tipo III a ser decidido pelo projetista.

Primeiro passo: calcular a vazão de pico Q e o D usando o Método Racional para período
de retorno de 10anos.

Q= Cx I x A/ 360
Para seção plena temos: D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8



Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@.uol.com.br 17/09/11

18-83

Sendo:
C= coeficiente de runoff (adimensional)
A=área da bacia (ha) A≤300ha
Q=vazão de pico (m3/s);
n=0,013 para tubos de concreto.
S=declividade  (m/m). Quando não se tem dados adotar S=0,005 m/m
D= diâmetro da tubulação a seção plena (m) D≤ 1,5m

Intensidade da chuva “I”
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I=intensidade da chuva (mm/h)
Tr= período de retorno (anos). Para microdrenagem adotar Tr≥10anos
t= tempo de concentração (min)

Segundo passo: canal de aproximação ou canal de transição.
Após a saída da tubulação até o início da escada hidráulica temos uma abertura

abrupta. Para seção não plena segundo Metcalf&Eddy, l981 temos:
K´= ( Q . n )/ (D 8/3 . S0,5)

Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s)
D= diâmetro da tubulação (m)  D≤ 1,5m
S=declividade da tubulação (m/m).Em caso de dúvida use S=0,005m/m
n=0,013  para tubo de concreto

Consultando a Tabela (18.1)  e entrando com K´ achamos: yo/D e como temos o
valor de D achamos:

yo= (yo/D) x D
Sendo:
yo= altura do nível de água na tubulação de diâmetro D (m)

Area total= A=PI x D2/4
Entrando com yo/D na Figura (18.31) achamos Area molhada/area total= a/A

Sendo:
A= área total da seção transversal do tubo (m2)
a= área molhada (m2)

a= (a/A) x A
Equação da continuidade :

Q= a . Vo

Vo= Q/a
Sendo:
Vo= velocidade da água na tubulação na altura yo (m/s)
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Número de Froude
Fo=  Vo/ (g . yo)

0,5

Sendo:
Fo= número de Froude na tubulação (adimensional)

tang α= 1/ (3 . Fo)
Sendo:
α= ângulo do fluxo da água com a parede do canal de transilção (graus ou radianos)

Comprimento do canal de transição L
Podemos adotar L≤ 3D e adotamos L=1x D

Sendo:
L= comprimento do canal de transição desde o fim da tubulação até o início da escada
hidráulica (m)
D= diâmetro da tubulação (m)

Base maior do trapézio que é a largura da escada hidráulica
A base maior do trapeziio será B e que será também a largura da escada hidráulica.

B=D+2xL x tang α
De nada adiantará aumentar a largura B pois o fluxo da água se concentrará em B.
Poderemos calcular a velocidade da água na distância L=1x D.

Velocidade média na distância L
Para seção circular

VA/Vo= 1,65 -0,45 x Q/ (g x D5)0,5

Sendo:
Vo= velocidade da água na tubulação (m/s)
VA= velocidade da água no canal de transição na distância L (m/s)

Como temos Vo achamos VA.
Observemos que dentro do tubo tinhamos a velocidade Vo e no canal de transição a

velocidade aumentou na distância L para VA o que realmente acontece.
VA > Vo

Altura da lâmina de água y2 na distância L
Caso queiramos também podemos calcular y2.

Q= (y2 x B) x VA

y2= Q/ (B x VA)

Uma observação interessante é que podemos usar yA como dc.
y2=dc

A altura da parede lateral será H1= y2 +0,50m

Terceiro passo: altura crítica na escada hidráulica
Caso a entrada fosse um canal  de largura B ou um vertedor de pequena barragem e

achariamos a altura crítica dc usando:
dc= [Q 2/ (g B2)] (1/3)

dc= [q 2/ g] (1/3)
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Sendo:
q= vazão específica (m3/s/m)
B= largura da escada hidráulica (m)
dc= altura critica no topo da escada hidráulica (m)

Como temos na saida um tubo e logo após um canal de transição onde há um
alargamento até a largura B consideremos que a largura da escada seja B e que a altura
crítica no canal de aproximação seja o valor yA já calculado.

Assim a altura crítica será:
dc=yA.

Quarto passo: calcular a altura do degrau “h”  que é função da altura crítica dc para o
regime de escoametno skimming flow que desejamos.

1,0 < dc/h < 3,2
O valor de dc/h deverá estar entre 1,0 e 3,2. Para acharmos o valor da altura do

degrau h temos que ver a diferença de nível, o comprimento da projeção do local L.
Um valor médio é h=dc/2,2.
Pode-se adotar o valor “z” da declividade dos degraus: 1 V : z H.
O valor de “z” acompanha a declividade do talude existente.

Valores da declividade: 1V:1H; 1V:2H, 1V:3H e 1V: 4H ou outro valor qualquer.
b= z x h

Cálculo do ângulo θ que é o ângulo de inclinação da escada hidráulica.
arctan (altura do degrau/ comprimento do degrau)= arctan( h/ b)=θ

Podemos obter o ângulo em graus ou radianos.

Quinto passo: Deveremos sempre que possivel manter o regime de escoamento
denominado de skimming flow.

Vamos usar os criterios do USBR, 2006 que são:

Critério 1: Rajaratnam & Chamani, 1994
Teremos escoamento napple flow quando dc/h < 0,8

Critério 2: Rajaratnam & Chamani, 1994
Teremos regime de transição entre escoamento nappe flow

e skimming flow se:
h/b =0,405 (h/b) -0,62

Critério 3: Chanson, 1994
Se dc/h> 1,057-0,465 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para 11,3º<θ<38,7º

Critério 4- Boes e Hager, 2003
Se dc/h> 0,91-0,14 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para 25º<θ<55º
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Usando dc= [q 2/ g ] (1/3)

Sexto passo: uso da fórmula de Manning para achar a profundidade normal da
escada hidraulica y.

A escada hidraulica tem seção retangular constante ao longo da mesma.
V= (1/n) x R (2/3) x S0,5

Sendo:
n= coeficiente de rugosidade de Manning. O valor de n varia de 0,016 a 0,020 em escada
hidráulica e normalmente adotamos n=0,020. Podemos também ao invés de adotar o
coeficiente de Manning calculá-lo conforme veremos abaixo.
R= raio hidráulico= Area molhada/ perímetro molhado  (m)
S= declividade (m/m)
V= velocidade média (m/s)

A profundidade normal y pode ser obtida da seguinte maneira:
A=área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
B= largura da escada hidráulica (m)
A= B. y1

P= 2. y1+ B
y1= altura do nível da água (m)
Q= vazão de pico da água que entra na escada hidráulica (m3/s)
S= declividade da escada hidrálica (m/m)
Equação da continuidade Q= A x V

Q= (A/n) x R (2/3) x S0,5

Q= (B.y1/n) x [(B . y1)/ (2.y+B)](2/3) x S0,5

Da equação acima tiramos o valor da profundidade normal y1.
Como temos Q, B, n e S por tentativas achamos o valor y1 que é a profundidade

normal.

Cálculo da rugosidade de Manning “n”
Segundo Simões, 2008 temos:

d/k ≤ 1,80
k= h x cos (θ)

n= k1/6/ 20
Sendo:
d= altura da lâmina de água (m) na escada  hidráulica
k=altura da rugosidade do degrau (m)
h= altura do degrau (m)
θ= ângulo da inclinação do degraus.
tang θ= h/b
b= largura do degrau (m)
n=coeficiente de rugosidade de Manning



Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 18- Escada hidráulica em obra de pequeno porte

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@.uol.com.br 17/09/11

18-87

Figura 18.39- Definição da altura de rugosidade dos degraus (k=h.cos θ).
Fonte: Simões, 2008

Sétimo passo: calculo da velocidade V1 na escada hidráulica
V1= q/ y1

Sendo:
V1= velocidade na profundidade normal y1 (m/s) que é a velocidade no pé da escada.
q= vazão específica (m3/s/m)

V1< 12m/s para canais em concreto (Chaudhry, 1993)

Oitavo passo: calcular o número de Froude F1

F1= V1/ (g x y1)
0,5

Nono passo: cálculo do conjugado y2 na bacia de dissipação de fundo plano Tipo I do
USBR

y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xF1
2) 0,5 -1]

Sendo:
y2= valor do conjugado de y1 no bacia de dissipação de fundo plano (m)
y1= altura da água normal na escada hidraulica (m)
F1.= número de Froude

Décimo passo: calculo da velocidade V2

V2= q/y2

Décimo primeiro passo: cálculo do comprimento Lj da bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR.

Lj= 7,02 x q 0,633 x Hdam 0,05

Sendo:
Lj= comprimento da bacia de dissipação de fundo plano (m)
q= vazão específica (m3/s /m)
Hdam= desnível entre o topo e o fim da escada (m)

Décimo segundo passo: cálculo do comprimento LIII da bacia de dissipação dentada Tipo
III.
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Para bacia Tipo III do USBR( dentada)
L=(4,5x y2)/ (F1 x 0,38)

De acordo com o número de Froude F1 achamos a fórmula adequada de y2´.
y2´= (1,10 – F1

2/ 120) x y2 para F1 =1,7 a 5,5
y2´= 0,85 x y2 para F1 =5,5 a 11
y2´= (100 – F1

2/800) x y2 para F1=11 a 17
Z= y2´ /3
H= Z + y2´= (4/3) x y2´
C=0,07 x y2

Sendo:
C= altura da saliência na bacia de dissipação Tipo III (m)
H= altura da parede na bacia de dissipação Tipo III (m)

Cálculamos y2 (linha ) = y2´ dependendo do número de Froude e calculamos a
altura H dos muros laterais da bacia de dissipação dentada.
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Décimo terceiro passo: rip-rap em avental na saida da bacia de dissipação Tipo I do
USBR. O número de Froude é calculado da seguinte maneira:

F= V / ( g x 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)
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≤ 1500mm
F= número de Froude (adimensional). F≤ 2,5

D50= 0,0413 x V2

D50= 0,0413 x 0,972=0,04m
Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s)

Comprimento do avental La
La= D [ 8 + 17 x log (F)]= 1,5 [ 8 +17 x log (5,5)]

Sendo:
La=altura do trapézio (m)
D= diâmetro do tubo (m)
F= número de Froude (adimensional)

Espessura do rip-rap
A espessura será: 3,5 x D50

Décimo quarto passo: altura das paredes laterais na escada hidráulica.
Fb= (K x y1)0,5

H1= y1+Fb
Sendo:
Fb= freeboard (m)
K= 0,8 para vazão de 0,5m3/s a 1,4 para 85m3/s
y1= altura da água na escada hidráulica (m)
H1= altura da parede lateral da escada hidráulica (m)

Sugestões de freeboard conforme Chaudhry, 1993
Descarga <1,5m3/s 1,5 a 85m3/s >85m3/s

Freeboard (m) 0,50 0,75 0,90
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Exemplo 18.10 mostrando o uso fórmula de Manning no dimensionamento da escada
hidráulica. Dimensionar uma escada hidráulica para área de 20ha, coeficiente de
runoff C=0,60 e tempo de concentração de 30min. O desnível da escada hidráulica é
5,00m e o comprimento em projeção é 20,00m.

Primeiro passo: calcular a vazão de pico Q e o D usando o Método Racional para período
de retorno de 10anos.

Q= Cx I x A/ 360
D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8

Sendo:
C=0,60=coeficiente de runoff (adimensional)
A=20 ha. Area da bacia (ha) A≤300ha
Q=vazão de pico (m3/s);
n=0,013 para tubos de concreto.
S=declividade (m/m). Quando não se têm dados adotar S=0,005 m/m
D= diâmetro da tubulação a seção plena (m)   D≤ 1,5m

Intensidade da chuva “I”
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I=intensidade da chuva (mm/h)
Tr= 10anos=período de retorno (anos). Para microdrenagem adotar Tr≥10anos
t= 30min =tempo de concentração (min)

1747,9 x 100,181

I =------------------------ = 89,58 mm/h
( 30 + 15)0,89

Q= Cx I x A/ 360
Q= 0,60x 89,58 x 20/ 360= 3,00m3/s

Cálculo do diâmetro D supondo seção plena e n=0,013 para concreto armado e
S=0,005m/m temos:

D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8

D = (3,0x0,013 )/ ( 0,312x0,0051/2)3/8 = 1,24m
Adoto diâmetro comercial D= 1,50m

Portanto, o tubo com diâmetro D=1,50m, vazão 3m3/s escoará parcialmente cheio.
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Segundo passo: canal de aproximação ou canal de transição.
Após a saída da tubulação até o início da escada hidráulica temos uma abertura

abrupta.
Para seção parcialmente cheia segundo Metcalf&Eddy, l981 temos:

K´= ( Q . n )/ (D 8/3 . S0,5)
Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s)
D=1,50m= diâmetro da tubulação (m)  D≤ 1,5m
S=0,005m/m= declividade da tubulação (m/m).
n=0,013  para tubo de concreto

K´= ( 3,0x0,013 )/ (1,58/3 x.0,0050,5)=0,19
Consultando a Tabela (18.2)  e entrando com K´ achamos: yo/D=0,56 e como temos

o valor de D achamos:
yo= (yo/D) x D
yo= 0,56 x 1,50=0,84m

Sendo:
yo= altura do nível de água na tubulação de diâmetro D (m)

Area total= A=PI x D2/4= 3,1416 x 1,52/4= 1,767m2

Entrando com yo/D na Figura (18.31) achamos Area molhada/area total= a/A=0,57.
Sendo:
A= área total da seção transversal do tubo (m2)
a= área molhada (m2)

a= (a/A) x A
a= 0,57 x 1,767=1,01m2

Equação da continuidade :
Q= a . Vo

Vo= Q/a= 3,0/ 1,01=2,97m/s
Sendo:
Vo= velocidade da água na tubulação na altura yo (m/s)

Número de Froude
Fo=  Vo/ (g . yo) 0,5

Fo=  2,97/ (9,81x 0,84) 0,5= 1,03
Sendo:
Fo= número de Froude na tubulação (adimensional)

tang α= 1/ (3 . Fo)
tang α= 1/ (3 x 1,03)=0,324

α= 17,93º
Sendo:
α= ângulo do fluxo da água com a parede do canal de transição (graus ou radianos)

Não adianta fazer uma abertura maior que 17,93º pois o escoamento estará centrado
somente na faixa de 17,93º.
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Comprimento do canal de transição L
Podemos adotar L≤ 3D e adotamos L=1x D =1 x 1,50=1,50m

Sendo:
L= comprimento do canal de transição desde o fim da tubulação até o início da escada
hidráulica (m)
D= diâmetro da tubulação (m)

Base maior do trapézio que é a largura da escada hidrpáulica
A base maior do trapézio será B e que será também a largura da escada hidráulica.

B=D+2xL x tang α
B=1,50+2x1,50 x 0,324=2,47m

De nada adiantará aumentar a largura B pois o fluxo da água se concentrará em B.
Poderemos calcular a velocidade da água na distância L=1x D.

Velocidade média na distância L
Para seção circular

VA/Vo= 1,65 -0,45 x Q/ (g x D5)0,5

VA/Vo= 1,65 -0,45 x 3,0/ (9,81x 1,55)0,5 =1,49
VA= Vo x 1,49= 2,97 x 1,49= 4,43m/s

Sendo:
Vo= velocidade da água na tubulação (m/s)
VA= velocidade da água no canal de transição na distancia L (m/s)

Como temos Vo achamos VA.
Observemos que dentro do tubo tinhamos a velocidade Vo e no canal de transição a

velocidade aumentou na distância L para VA o que realmente acontece.
VA > Vo
4,43 > 2,97 OK

Altura da lâmina de água y2 na distância L
Caso queiramos também podemos calcular y2.

Q= (y2 x B) x VA

y2= Q/ (B x VA)=3,0/ (2,47 x 4,43)=0,27m
Uma observação interessante é que podemos usar y2como dc.

dc=y2=0,27m

A altura da parede lateral será H1= y2 +0,50m
A altura da parede lateral será H1= y2 +0,50m = 0,27+0,50=0,77m.

Terceiro passo: altura crítica na escada hidráulica
Como temos o canal de transição com alargamento e não um canal de seção

contante, o valor que adotaremos para dc=y2.
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Quarto passo: calcular a altura do degrau “h”  que é função da altura crítica dc para o
regime de escoametno skimming flow que desejamos.

1,0 < dc/h < 3,2
1,0 < 0,27/h < 3,2
h= 0,27/1=0,27m
Adotamos h=0,25m (altura do degrau)

Sendo:
h= altura do degrau (m)
L= comprimento da base do desnível da escada hidráulica (m)

Pode-se adotar o valor “z” da declividade dos degraus: 1 V : z H.
O valor de “z” acompanha a declividade do talude existente.

Valores da declividade: 1V:1H; 1V:2H, 1V:3H e 1V: 4H ou outro valor qualquer.
z= 5: 20  ou 1: 4
z=4
b= z x h
b= 4 x0,25=1,00m

Cálculo do ângulo θ que é o ângulo de inclinação da escada hidráulica.
arctan (altura do degrau/ comprimento do degrau)= arctan( h/ b)=θ

arctan (altura do degrau/ comprimento do degrau)= arctan(0,25/1,00)=θ
θ= 17,81º

Quinto passo:  Deveremos sempre que possivel manter o regime de escoamento
denominado de skimming flow.

Como o angulo θ= 17,81º usaremos o Criterio 3 de Chanson, 1994.
Se dc/h> 1,057-0,465 x h/b então o regime de escoamento é skimming flow

Válida para 11,3º<θ<38,7º
Caso contrário será regime de transição ou nappe flow.

É interesante sabermos qual a vazão específica em que teremos o regime nappe
flow. Como temos:

1,057-0,465 x h/b = 1,057 – 0,465 x 0,25/1,00= 0,94
Mas dc/h= 0,27/0,25=1,08 > 0,94 Portanto, teremos skimming flow desejado.

Sexto passo: uso da fórmula de Manning para achar a profundidade normal da
escada hidráulica y.

A escada hidráulica tem seção retangular constante.
V= (1/n) x R (2/3) x S0,5

Sendo:
n= coeficiente de rugosidade de Manning.
R= raio hidráulico= Area molhada/ perímetro molhado (m)
S= declividade (m/m)
V= velocidade média (m/s)
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Cálculo da rugosidade de Manning n
Segundo Simões, 2008 temos:

tang θ= h/b= 0,25/1,00=0,25   Portanto θ=14º
K= h x cos (θ)= 0,25 x cos (14º)=0,24m

n= K1/6/ 20= 0,241/6/ 20=0,039
A profundidade normal y pode ser obtida da seguinte maneira:

A=área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
B= largura da escada hidráulica (m)
A= B. y1

P= 2. y1+ B
y1= altura do nível da água (m)
Q= vazão de pico da água que entra na escada hidráulica (m3/s)
S= declividade da escada hidrálica (m/m)
Equação da continuidade Q= A x V

Q= (A/n) x R (2/3) x S0,5

Q= [(B.y1)/n] x [(B . y1)/ (2.y+B)](2/3) x S0,5

Q= [(2,47. y1)/0,039] x [(2,47 . y1)/ (2. y1+2,45)](2/3) x 0,250,5

Como temos Q, B, n e S por tentativas achamos o valor y1=0,265m que é a
profundidade normal.

Verificação do valor da rugosidade “n”:
d/K=0,265/0,24=1,10 ≤ 1,80 OK

Sétimo passo: cálculo da velocidade V1 na escada hidráulica.
q= Q/B= 3,0/ 2,47= 1,21m3/s/m

V1= q/ y1 = 1,21/ 0,265= 4,59m/s <12 m/s admitido para concreto OK
Sendo:
V1= velocidade na profundidade normal y1 (m/s) que é a velocidade no pé da escada.
q= vazão específica (m3/s/m)

Oitavo passo: calcular o número de Froude F1

F1= V1/ (g x y1)
0,5

F1= 4,63/ (9,81 x 0,265) 0,5= 2,8

Nono passo: cálculo do conjugado y2 na bacia de dissipação de fundo plano Tipo I do
USBR

y2= 0,5y1 x [( 1 + 8xF1
2) 0,5 -1]

y2= 0,5x0,265 x [( 1 + 8x2,82) 0,5 -1]=0,95m
Sendo:
y2= valor do conjugado de y1 no bacia de dissipação de fundo plano (m)
y1= altura da água normal na escada hidraulica (m)
F1= número de Froude
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Décimo passo: calculo da velocidade V2

V2= q/y2 = 1,21/ 0,94= 1,29m/s

Décimo primeiro passo: cálculo do comprimento Lj da bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I do USBR.

Lj= 7,02 x q 0,633 x Hdam 0,05

Lj= 7,02 x 1,210,633 x 5,00,05 = 8,62m
Sendo:
Lj= comprimento da bacia de dissipação de fundo plano (m)
q= vazão específica (m3/s /m)
Hdam= desnível entre o topo e o fim da escada (m)

Portanto, caso se adote bacia de dissipação de fundo plano Tipo I do USBR, o
comprimento da mesma será de 8,62m.

Décimo segundo passo: cálculo do comprimento LIII da bacia de dissipação dentada Tipo
III.

Para bacia Tipo III do USBR( dentada)
LIII=(4,5x y2)/ (F1 x 0,38)=(4,5 x 0,95)/(2,8x0,38)= 3,92m

y2´= (1,10 – F1
2/ 120) x y2 para F1 =1,7 a 5,5

y2´= 0,85 x y2 para F1 =5,5 a 11
y2´= (100 – F1

2/800) x y2 para F1=11 a 17
Z= y2´ /3
H= Z + y2´= (4/3) x y2´
C=0,07 x y2

Cálculamos y2 (linha ) = y2´ dependendo do número de Froude e calculamos a
altura H dos muros laterais da bacia de dissipação dentada.

y2´= (1,10 – F1
2/ 120) x y2 para F1 =1,7 a 5,5

y2´= (1,10 – 2,82/ 120) x 0,95=0,80m

H= Z + y2´= (4/3) x y2´
H= (4/3) x y2´ =(4/3) x 0,80= 1,07m (altura das paredes laterais na bacia de

dissipação Tipo III)
C=0,07 x y2=0,07 x 0,95=0,07m (altura da saliência na bacia de dissipação Tipo

III)
Portanto, caso se adote a bacia de dissipação Tipo III do USBR o comprimento da

mesma será de 3,90m, isto é, menor que a do Tipo I que é 8,62m
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Décimo terceiro passo: rip-rap em avental na saida da bacia de dissipação Tipo I do
USBR.

O número de Froude F2 da água que entra no riprap é calculado da seguinte
maneira:

V=V2=1,28m/s
dp=y2=0,95m

F2= V / ( g x dp) 0,5

F2= 1,28 / (9,81x 0,95) 0,5 =0,42 < 2,5 OK
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)
A altura do trapézio (avental) é denominada La sendo calculado da seguinte

maneira:
La= D [ 8 + 17 x log (F)]
La=1,5 [ 8 + 17 x log (0,42)]=2,4m

Sendo:
La=altura do trapézio (m)
D= diâmetro do tubo (m) sendo D≤ 1500mm
F= número de Froude (adimensional). F≤ 2,5

D50= 0,0413 x V2

D50= 0,0413 x 1,282 =0,07m
Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s)

Espessura do rip-rap
A espessura será: 3,5 x D50 = 3,5 x 0,07=0,25m

Décimo quarto passo: altura das paredes laterais na escada hidráulica.
Fb= (K x y1)

0,5 =( 1,0 x 0,265)0,5=0,51m
H1= y1+Fb=0,265+0,51=0,78m

Sendo:
Fb= freeboard (m)
K= 0,8 para vazão de 0,5m3/s a 1,4 para 85m3/s
y1= altura da água na escada hidráulica (m)
H1= altura da parede lateral da escada hidráulica (m)

Sugestões de freeboard conforme Chaudhry, 1993
Descarga <1,5m3/s 1,5 a 85m3/s >85m3/s

Freeboard (m) 0,50 0,75 0,90
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18.14 Fenômeno de formação de ondas em escadas hidráulicas
Chanson, 2001 relata que ocasionalmnete ocorre o fenomeno de ondas em escada

hidraulica e que não existe uma teoria para prever tais eventos.
As ondas são formadas por uma combinação de eventos de instabilidade sendo que

a exata origem dos distúrbios na escada hidráulica ainda não são conhecidos. Chanson,
2001 cita exemplo de 3,8 segundos acontecido em 2 de novembro de 1998 em uma escada
hidráulica.

18.15 Projeto de escada hidráulica
Vamos mostrar algumas informações basicas para elaboração de um projeto de uma

escada hidráulica.

Primeiro passo: escolha da vazão de enchente
Temos que ter muito cuidado na escolha do periodo de retorno para o cálculo da

vazão de projeto. Conforme Chanson, 2001  a vazão em escada hidráulica é menor que
20m2/s a 30m2/s. Para escada hidráulica de pequeno porte a vazão específica deve ser
menor que 8 m3/s/m.

Segundo passo: elementos geometricos da escada hidraulica
Temos que escolher a largura da escada e o comprimento do patamar do degrau.

Terceiro passo: escolha da altura do degrau
A escolha da altura do degrau depende da vazão de projeto, da declividade da escada
hidráulica, do espaço disponível do comprimento em projeção da escada hidraulica e da
escolha se o regime será nappe flow ou skimming flow, evitando o escoamento de transição
que trás instabilidade na escada hidráulica.

Quarto passo: profundidade de escoamento, quantidade de ar e energia dissipada
Calcule a profundidade  do escoamento, a quantidade de ar e a energia dissipada.
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Capítulo 19- Riprap

19.1 Introdução
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 (19.1).

O riprap só pode ser aplicado se:
 Diâmetro da tubulação de 0,30m a 2,5m e
 Número de Froude F≤ 2,5.

Figura 19.1- Riprap

O riprap pode se apresentar sob a forma de:
 Avental conforme Figura (19.2) ou
 Bacia conforme Figura (19.5).

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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Figura 19.1- Riprap em planta e em corte

19.2 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)
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
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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 19.1
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

Nas Tabelas (19.1) estão as dimensões do riprap em avental
conforme Auckland para tubos variando de 0,30m a 2,50m de diâmetro funcionando com
seção y=0,25D; y=0,5D; y=0,75D e y=D (seção plena) com declividade de 0,5% e
coeficiente de rugosidade de Manning n=0,013.

Tabela 19.1- Dimensões do avental: La, d50 e espessura conforme usado em Auckland
para y=0,25D; y=0,5D ; y=0,75D e y=D

y=0,25D
Diâmetro n=0,013 Decliv S y Q V F La d50 Espessura

(m) (m/m) (m) (m3/s) (m/s) (m) (m) (m)
0,30 0,013 0,005 0,075 0,009 0,27 0,31 0 0 0
0,40 0,013 0,005 0,100 0,020 0,33 0,33 0 0 0
0,50 0,013 0,005 0,125 0,037 0,38 0,34 0 0 0
0,60 0,013 0,005 0,150 0,059 0,43 0,35 0,2 0,05 0,11
0,80 0,013 0,005 0,200 0,128 0,52 0,37 0,5 0,07 0,15
1,00 0,013 0,005 0,250 0,232 0,60 0,38 0,9 0,10 0,19
1,20 0,013 0,005 0,300 0,378 0,68 0,40 1,4 0,12 0,24
1,50 0,013 0,005 0,375 0,685 0,79 0,41 2,1 0,15 0,31
2,00 0,013 0,005 0,500 1,474 0,95 0,43 3,5 0,22 0,43
2,50 0,013 0,005 0,625 2,673 1,11 0,45 5,1 0,28 0,56

y=0,5xD
Diâmetro n=0,013 Decliv S y Q V F La d50 Espessura

(m) (m/m) (m) (m3/s) (m/s) (m) (m) (m)
0,30 0,013 0,005 0,150 0,03 0,61 0,50 0,9 0,04 0,08
0,40 0,013 0,005 0,200 0,07 0,74 0,53 1,3 0,05 0,11
0,50 0,013 0,005 0,250 0,13 0,86 0,55 1,8 0,07 0,14
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0,60 0,013 0,005 0,300 0,22 0,97 0,56 2,3 0,08 0,17
0,80 0,013 0,005 0,400 0,47 1,17 0,59 3,3 0,12 0,24
1,00 0,013 0,005 0,500 0,85 1,36 0,61 4,4 0,15 0,31
1,20 0,013 0,005 0,600 1,38 1,54 0,63 5,5 0,19 0,38
1,50 0,013 0,005 0,750 2,50 1,78 0,66 7,3 0,25 0,49
2,00 0,013 0,005 1,000 5,38 2,16 0,69 10,5 0,34 0,69
2,50 0,013 0,005 1,250 0,00 2,50 0,72 13,8 0,45 0,89

y=0,75D
Diâmetro n=0,013 Decliv S y Q V F La d50 Espessura

(m) (m/m) (m) (m3/s) (m/s) (m) (m) (m)
0,30 0,013 0,005 0,225 0,06 0,91 0,61 1,3 0,05 0,09
0,40 0,013 0,005 0,300 0,13 1,10 0,64 1,9 0,06 0,13
0,50 0,013 0,005 0,375 0,24 1,27 0,66 2,5 0,08 0,17
0,60 0,013 0,005 0,450 0,40 1,44 0,68 3,1 0,10 0,21
0,80 0,013 0,005 0,600 0,85 1,74 0,72 4,4 0,14 0,29
1,00 0,013 0,005 0,750 1,55 2,02 0,74 5,8 0,19 0,37
1,20 0,013 0,005 0,900 2,51 2,28 0,77 7,3 0,23 0,46
1,50 0,013 0,005 1,125 4,56 2,65 0,80 9,5 0,30 0,60
2,00 0,013 0,005 1,500 9,81 3,21 0,84 13,4 0,42 0,84
2,50 0,013 0,005 1,875 17,79 3,72 0,87 17,4 0,54 1,08

Tabela 19.1-Continuação- Dimensões do avental: La, d50 e espessura conforme usado
em Auckland para y=D (seção plena)

Diâmetro
da

tubulação

Vazão
a seção
plena

S=0,005m/m
n=0,013

Área
da

seção

Velocidade
média Froude F

Comprimento
do avental

La

Diâmetro
médio

d50

Espessura
2 x d50

(m) (m3/s) (m2) (m/s) (adimensional (m) (m) (m)
0,30 0,07 0,0707 0,97 0,56 1,1 0,04 0,08
0,40 0,15 0,1257 1,17 0,59 1,6 0,06 0,12
0,50 0,27 0,1964 1,36 0,61 2,2 0,08 0,15
0,60 0,43 0,2827 1,54 0,63 2,8 0,09 0,19
0,80 0,94 0,5027 1,86 0,66 4,0 0,13 0,27
1,00 1,70 0,7854 2,16 0,69 5,3 0,17 0,34
1,20 2,76 1,1310 2,44 0,71 6,6 0,21 0,43
1,50 5,00 1,7672 2,83 0,74 8,6 0,28 0,55
2,00 10,76 3,1416 3,43 0,77 12,2 0,39 0,77
2,50 19,52 4,9088 3,98 0,80 15,9 0,50 1,00
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19.3 Dimensionamento de riprap tipo avental usado pelo FHWA
O FHWA, 2006 apresenta duas equações básicas, sendo uma para tubo circular e

outra para bueiro de seção retangular.
D50= 0,2 x Dx [ Q/ (3,13 x D 2,5)] 4/3 x (D/TW) para seção circular

D50= 0,014 x D [ Q/ (1,811 x B x D 1,5] x (D/TW) para seção retangular
Sendo:
D50= diâmetro da pedra do riprap (m)
D= diâmetro da galeria circular ou bueiro de seção retangular (m)
B=largura do bueiro  de seção retangular (m)
Q= vazão da descarga (m3/s)
Tw=altura do tailwater (m)            0,4D ≤ Tw ≤ 1,0D   Sem dados adotar Tw=0,4D.
Quando o escoamento tiver o regime supercrítico deverá ser feito o ajuste:

D´= (D+ yn)/ 2
Sendo:
D´= diâmetro ajustado (m)
D= diâmetro do tubo (m)
yn= profundidade normal ou profundidade crítica yc, no caso do escoamento

supercrítico (m)
A velocidade crítica de uma tubulação circular pode ser calculada

aproximadamente pela fórmula de Braine conforme Metcalf e Eddy, 1981.
yc= 0,483 x (Q/D) 2/3 + 0,083 x D

Sendo:
yc= altura crítica de tubulação (m)
Q= vazão na tubulação (m3/s)
D= diâmetro da tubulação (m)

Para seção retangular o yc crítico é fornecido pela equação:
yc= 0,467 x [(Q/B)2]1/3

DICA- o dimensionamento do riprap usando o FHWA é a maneira mais simples de
calcular.

Tabela 19.2 – Comprimento e profundidade do riprap avental adaptado do FHWA

Classe

Diâmetro esférico
equivalente

D50

(mm)
Comprimento do

avental
(m)

Profundidade do
avental

(m)
1 125 4D 3,5D50

2 150 4D 3,3D50

3 250 5D 2,4D50

4 350 6D 2,2D50

5 500 7D 2,0D50

6 550 8D 2,0D50 (mínimo)

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 19- Riprap

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 27/abril/2012

19-7

Exemplo 19.2-adaptado do FHWA, 2006
Calcular o riprap em avental de uma instalação com tubulação com vazão Q=2,33m3/s,
diâmetro D=1,5m e tailwater TW=0,50.

O valor de TW/D= 0,50/1,50=0,33
Portanto, TW=0,33xD que é menor que o mínimo de 0,4D e adotamos então

TW=0,4xD
Então Tw=0,4D=0,60m
Número de Froude
Como temos o diâmetro D=1,50m e vazão 2,33m3/s vamos achar a velocidade.
A=PI x D2/4= 3,1416 x1,5x1,5/4=1,77m2

V=Q/A= 2,33/ 1,77=1,32m/s
F= V/ (g . y) 0,5 = 1,32/ (9,81 x 1,50) 0,5 = 0,34 < 2,5 OK  Regime subcrítico
Como o regime de escoamento é subcrítico e como temos uma tubulação usamos a

equação:
D50= 0,2 x D x [Q/ (3,13 x D 2,5)] 4/3 x (D/TW)

D50= 0,2 x 1,5x[2,33/ (3,13 x 1,52,5) ]4/3 x (1,5/0,60)=0,13m
Adoto D50=0,15m  Trata-se, portanto, da classe 2 conforme Tabela (19.2)
L= 4 x D= 4 x 1,50= 6m

Profundidade= 3,3 x D50= 3,3 x 0,15=0,50m
Largura no final (maior)= 3D+ (2/3)L = 3 x 1,5 + (2/3) x 6 =8,5m

Verificação do tamanho das pedras
Equação de Peterka

D50= 0,0413 x V2

D50= 0,0413 x 1,322=0,07m < 0,15m (adotado) OK

19.4 Falhas no riprap
Segundo Peterka, 2005 a causa primária das falhas de um riprap é o

subdimensionamento do tamanho das pedras com o problema de serem instaladas
pedras com diâmetro menor que o necessário,

Uma outra observação é que o riprap deve ser assentado sobre pedra graduada
ficando os tamanhos maiores na parte superior.

Peterka, 1978 e Berry, 1948 apresentaram a seguinte equação:
D50= 0,0413 x V2

Sendo:
D50= diâmetro da pedra (m) para densidade 2,65 g/cm3

V=velocidade na saída (m/s)
Na Tabela (19.3) estão os diâmetros das pedras para serem usados no riprap em

função da velocidade da água no riprap valendo a equação de Peterka até a velocidade
máxima de 5,4m/s.
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Tabela 19.3- Diâmetro D50 da pedra em função da velocidade em m/s.

Conforme FHWA, 2006 Brown e Clyde, 1989 prepuseram para o dimensionamento
das pedras no Riprap da seguinte equação:

D50= [0,692/ (S-1)]x [V2/ (2g)]
Sendo:
D50= diâmetro das pedras (m)
S= gravidade específica das pedras no riprap
V= velocidade (m/s)
g= 9,81m/s2

Outra proposta foi desenvolvida por Bohan, 1970 conforme FHWA, 2006 em que
considera o tailwater Tw.

Quando o tailwater Tw/D< 0,5 temos:
D50= 0,25 x D x F

Quando o tailwater Tw/D>0,5 temos:
D50= D (0,25 x F - 0,15)

Sendo:
F= número de Froude sendo F≤ 2,5
D= diâmetro da tubulação (m) sendo D≤ 2,5mm

Velocidade
(m/s)

Diâmetro
da pedra D50

(m)
0,5 0,01
1,0 0,04
2,0 0,17
2,5 0,26
3,0 0,37
3,5 0,51
4,0 0,66
4,5 0,84
5,0 1,03
5,5 1,25

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 19- Riprap

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 27/abril/2012

19-9

Figura 19.2- Curva para determinar o diâmetro máximo da pedra no riprap nas
unidades inglesas.
Fonte: Peterka, 2005
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19.5 Dimensionamento em avental conforme Haan et al, 1994
Haan et al, 1994 apresenta o dimensionamento de riprap Tipo Avental que é

calculado de acordo com o tailwater. Se o tailwater for menor que 0,5.D temos um avental
pontilhado conforme Figura (19.3) e se o tailwater for maior que 0,5.D então o avental será
o de linha cheia da Figura (19.3).

A largura Wa na base do trapézio é calculada da seguinte maneira:
Wa= D + La                                                (para TW < 0,5.D)
Wa= D + 0,4 La                                          (para TW ≥0,5.D)

Figura 19.3-Esquema do dissipador de energia em riprap Tipo Avental conforme
Environmental Protection Agency, 1976 in Haan et  al, 1994
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O valor de La é obtido é obtido através da Figura (19.4) onde entrando com a
descarga e o diâmetro da tubulação obtemos o comprimento mínimo do riprap Tipo
Avental.

A Figura (19.4) é usada de acordo com o tailwater, sendo para Tw<0,5.D e
Tw≥0,5D.

Figura 19.4- Esquema de dissipador de energia em riprap tipo avental conforme
Environmental Protection Agency, 1976 in Haan et al, 1994, para se obter o valor de La
em função da descarga e do diâmetro da tubulação nas unidades inglesas sendo que o
tubo funciona a seção plena com diâmetro variando de 0,3m a 2,5m.
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Figura 19.4-B Esquema de dissipador de energia em riprap tipo avental conforme
Environmental Protection Agency, 1976 in Haan et al, 1994, para se obter o valor de La
em função da descarga e do diâmetro da tubulação nas unidades inglesas sendo que o
tubo funciona a seção plena com diâmetro variando de 0,3m a 2,5m.
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Figura 19.4-C Esquema de dissipador de energia em riprap tipo avental conforme
Environmental Protection Agency, 1976 in Haan et al, 1994, para se obter o valor de La
em função da descarga e do diâmetro da tubulação nas unidades inglesas sendo que o
tubo funciona a seção plena com diâmetro variando de 0,3m a 2,5m.

Exemplo 19.3-adaptado de Haan et al, 1994
Para uma tubulação de 36in (0,90m) de concreto escoando a seção plena com vazão de 60
cfs (1,7m3/s). Supondo que o tailwater foi calculado por Manning é de 0,33m. Achar o
diâmetro da pedra d50 e o comprimento e largura do riprap bem como espessura.

Tw= 0,33m < 0,5 x D= 0,5 x 0,90=0,45m
Portanto, usaremos Tw< 0,5.D na Figura (19.4) e acharemos La=21ft=6,3m e d50=

0,6 ft= 0,18m.
Wa= D + La (para TW < 0,5.D)

Wa= D + La =0,90+6,3=7,2m
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A espessura do rip-rip em avental é:
dmax= 1,5 x d50= 1,5 x 0,18m=0,27m

19.6 Riprap em bacias
Nas saídas de bueiros pode-se usar riprap em forma de bacia conforme Figura

(19.5). De modo geral uma bacia de riprap tem comprimento total de 15x hs sendo “hs” a
profundidade da bacia.

A bacia tem a finalidade de formar um ressalto hidráulico e portanto a bacia de
riprap é um dissipador de energia.

A bacia é revestida com pedras de diâmetro 2d50.
A bacia tem altura “hs” abaixo da geratriz inferior da tubulação.
A bacia tem dois comprimentos básicos, sendo um maior que 10x hs e 3Wo que é

a bacia propriamente dita e os outros 5xhs que é o(riprap em avental).
O comprimento total é 15hs ou 4Wo, sendo Wo a largura da bacia.
A razão hs/d50 deve ser mantido entre 2 e 4.

2≤[(hs/d50)≤4
0,25<d50/ye <0,45

A altura equivalente ye=(A/2)0,5

Para o cálculo da altura equivelente ye temos a area molhada A.

Com a dissipação de energia com a bacia de riprap a velocidade de saída deverá ser menor
ou igual a 3m/s. Existem cálculos que são feitos usando gráficos e outros usando equações
(FHWA, 2006).

Não temos nenhuma recomendação quando usar rip rap em avental e rip rap em
bacia. Geralmente o rip rap em avental é para vazões relativamente pequenas enquanto que
o rip rap em bacias é para vazões grandes embora não tenhamos valores recomendados.
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Figura 19.5- Gráfico do número de Froude que varia de 0,7 a 2,5 em função da
relação hs/yo de dissipador de energia em riprap tipo bacia conforme Federal

Highway Administration, 1975 in Haan et al, 1994, observando que o F é adimensional
e que hs/yo também não tem dimensões.
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Figura 19.6- Esquema de dissipador de energia em riprap tipo bacia conforme Federal
Highway Administration, 1973 in Haan et al, 1994.

Exemplo 19.4- adaptado da Geórgia, 2005
Calcular uma bacia de riprap para um bueiro com 2,40m de largura e altura=1,80m e com
altura normal yo=1,20m. Q=22,64m3/s. Taiwater Tw=0,84m

Vo=Q/A= 22,64/(2,40x1,20)=7,86m/s
Número de Froude

F=V/(g.y)0,5=7,86/(9,81x1,20)0,5=2,3< 2,5 OK
Tw/ye=0,84/1,20=0,7 < Tw/ye<0,75 OK.
Tentativa

d50/ye= 0,45
d50=0,45 x 1,20=0,54m

Da Figura (19.3) entrando com o número de Froude F=2,3 e
escolhendo d50/ye entre 0,41 e 0,5 achamos hs/ye=1,6

hs= ye . (hs/ye)=1,20x1,60=1,92m
hs/d50=1,92/0,54=3,56< 4  OK.

Comprimento somente da bacia
Ls=10.hs=10x1,92=19,2m
Lsmin=3 .Wo= 3 x 2,40=7,20m

O comprimento total da bacia + riprap em avental será:
Lyotal= 15 . hs= 15 x 1,92=28,80m
Ltotal mínimo= 4 . Wo= 4 x 2,40=9,60m
Espessura do riprap na entrada=3 .d50=3x0,54=1,62m
Espessura do riprap no restante= 2 .d50=2x0,54=1,08m
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Exemplo 19.5- adaptado da Geórgia, 2005
Calcular uma bacia de riprap para um bueiro com W=2,40m de largura e altura 1,80m e
com altura normal yo=1,20m. Q=22,64m3/s. Taiwater Tw=1,26m (notar que temos um
tailwater maior que o exemplo anterior)

Vo=Q/A= 22,64/(2,40x1,20)=7,86m/s
Número de Froude

F=V/(g.y)0,5=7,86/(9,81x1,20)0,5=2,3< 2,5 OK
ye=y0=1,20m

Tw/ye=0,84/1,20=0,7 < Tw/ye=1,26/ 1,20= 1,05 >0,75

Tentativa
d50/ye= 0,45

d50=0,45 x 1,20=0,54m
Da Figura (19.5) entrando com o número de Froude F=2,3< 2,5

OK e escolhendo d50/ye entre 0,41 e 0,5 achamos hs/ye=1,6
hs= ye . (hs/ye)=1,20x1,60=1,92m
hs/d50=1,92/0,54=3,56< 4  OK.

Comprimento somente da bacia
Ls=10.hs=10x1,92=19,2m
Lsmin=3 x Wo= 3 x 2,40=7,20m

O comprimento total da bacia + riprap em avental será:
Lotal= 15 . hs= 15 x 1,92=28,80m
Ltotal mínimo= 4 . Wo= 4 x 2,40=9,60m
Espessura do riprap na entrada=3 .d50=3x0,54=1,62m
Espessura do riprap no restante= 2 .d50=2x0,54=1,08m

Temos que usar a Figura (19.7) para estimar a média da velocidade ao longo do canal.
A= PI . De2/4= yo . Wo= 1,20 x 2,40=2,88m2

De= [(2,88 x 1,20)/3,1416] 0,5= 1,92m
Vo=7,86m/s

Calculamos então por tentativas e colocamos na Tabela (19.4):

Coluna 1
Valores de L/De=L/Wo variando de 10,15,20,21 onde há uma aproximação melhor

Coluna 2
Valor de hs  em metros

Coluna 3
Valor do comprimento L=(L/De) x hs= coluna 1 x coluna 2

Coluna 4
Valores VL/Vo obtido no gráfico da Figura (19.7) de distribuição da velocidade

onde variando os valores  L/De obtemos valores diferentes de VL/Vo.
Coluna 5

Velocidade Vo=7, 86m/s
Coluna 6

Valor de VL
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VL= (VL/Vo) x Vo

Coluna 7
Valores de VL em ft/s

Coluna 8
Valores de d50 obtido conforme Figura (19.8)

Coluna 9
Valores de d50 em metros

Tabela 19.4- Comprimento do riprap, velocidade e diâmetro da pedra d50
L/De hs

(m)
L

(m)
VL/Vo Vo

(m/s)
VL

(m/s)
VL

(ft/s)
d50
(ft)

d50
(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1,92 19,2 0,59 7,86 4,6 15,5 1,4 0,42
15 1,92 28,8 0,37 7,86 2,9 9,7 0,6 0,18
20 1,92 38,4 0,30 7,86 2,4 7,9 0,4 0,12
21 1,92 40,32 0,28 7,86 2,2 7,3 0,4 0,12

Figura 19.7- Distribuição da velocidade em função de L/Wo=L/De e achamos
V/Vmédio. Fonte: Geórgia, 2005
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Figura 19.8- D50 em função da velocidade nas unidades inglesas
Fonte: Geórgia, 2005
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19.7 Riprap em bacia
Apresentamos modela de riprap em bacias conforme Asce, 1992

Figura 19.9- Riprap em bacia. Notar que Wo é a largura e Do a altura
Fonte: ASCE, 1992

Dimensionamento do riprap em bacia conforme ASCE, 1992
O riprap em bacia é usado em lugares onde os riprap em avental planos são

impraticáveis de serem construidos devido ao espaço.
O diametro das pedras do riprap em bacia depende da profundidade da bacia Y da

Figura (19.5).

Diâmetro das pedras para riprap em bacia com altura Y= Do/2
d50= 0,041 Q (4/3) / (TW x Do)

,
Diametro das pedras para riprap em bacia com altura Y= Do

d50= 0,027 Q (4/3) / (TW x Do)
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Espessura do riprap
A espessura do riprap usual é 2 x d50.

Exemplo 19.6
Dimensionar um riprap em bacia para tubo  D=2,0m a seção plena com velocidade de
3,43m/s e vazão de 10,76m3/s.

Vamos adotar  Y= Do/2= 2/2= 1,00m
d50= 0,041 Q (4/3) / (TW x Do)
Adotanto tailwater TW= Do/2= 2/2=1m
d50= 0,041 x 10,76(4/3) / (1,00x 2,0) =0,49m (igual ao Peterka abaixo)

Peterka
D50= 0,0413 x V2

D50= 0,0413 x 3,432

D50= 0,49m

Espessura do riprap= 2 x d50= 2 x 0,49=0,98m
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19.8 Riprap em bacia conforme Modelo do FHWA

Vamos explicar o dimensionamento do Riprap em bacias

conforme modelo do FHWA usando  exemplos práticos. A grande

vantagem deste método é podermos calcular a velocidade da água

após a saida do dissipador e a comparar com a velocidade máxima

admitida superficialmente.

Temos um barramento com torre de captação de água e

descarregador de fundo em aduelas de 4,00m de largura por 2,00m de

altura.

A jusante do descarregador de fundo será feito um canal com

gabiões cuja velocidade máxima é 2,5m/s conforme DAEE SP.

Como as velocidades de saída nos  bueiros estão acima de 2,5m/s

temos que fazer um dissipador de energia e escolhemos riprap em

bacia, usando modelo do FHWA.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 19- Riprap

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 27/abril/2012

19-23

Dimensionamento da bacia em riprap

O riprap em bacia está esquematizado na Figura (19.10),onde se

destaca o comprimento LB e LS.

A altura da bacia é hs e a espessura é 2 x D50 na parte plana e na

parte do talude.

O talude tem 1V: 2H.

O dimensionamento como de praxe em engenharia hidráulica é

feito por tentativas até obtermos uma velocidade de saída menor do

que aquela que fixamos que no caso é 2,5m/s para gabião.

Primeiramente verificamos duas condições impostas:

hs/D50 ≥2 e que D50/ye>0,1

Sendo:

d50 = diâmetro da pedra em metros,

hs = profundidade da bacia do riprap em metros e

ye =altura do nível de água em metros.

O tailwater Tw também tem que ser verificado, pois, existe o

valor Co que depende da relação do TW/ye.

Se TW/ye<0,75 então Co= 1,4

Se TW/ye>1,0 então Co= 2,4

Se 0,75< TW/ye<1,0 então Co= 4x (TW/ye) -1,6

Conforme FHWA a relação hs/ye é dada pela equação:

hs/ye= 0,86 x (D50/ye) -0,55 x (Vo/(g.ye)0,5) – Co

Sendo:

g= 9,81m/s2

Vo= velocidade de entrada (m/s)
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Figura 19.10- Esquema de perfil da bacia em riprap

conforme modelo do FHWA.

Para achar a altura yB=yC na saída conforme Figura

(19.10) e para termos a velocidade VB=VC temos que comparar

com a velocidade de saída admissível que no caso é 2,5m/s.

A altura critica yc é achada por tentativas com a seguinte

equação para as condições criticas:

Q2.Tc/ (g . Ac3)   =1

Q2/g= (Ac)3/Tc= [ yc(WB+Z.yc)]3/ (WB+2.z.yc)

Sendo:

Q= vazão de pico (m3/s)

yc= altura crítica (m)

Z= talude =2

WB= largura da bacia do riprap (m)

Ac= área crítica (m2)
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Tc= largura da superfice  (m)

yc= altura critica (m) obtida por tentativas

Extensão do riprap

Existe ainda outra possibilidade que é de ser fazer ou não uma extensão
do riprap. Isto dependerá da relação TW/ye, pois caso TW/ye < 0,75 então
não precisamos fazer mais nada, mas caso TW/ye > 0,75 precisamos fazer
uma extensão do riprap usando a Figura (19.11).

Figura 19.11- Gráfico de L/De e VL/ Vo

A primeira condição para se entrar no gráfico  da Figura (19.11)
é achar o diâmetro equivalente De de uma seção circular.

Sendo a área com água no bueiro é:

A= yo x Wo

Area=A= Pi xDe2/4

De= (Ax4/PI) 0,5
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Exemplo 19.1

Dimensionar um riprap em bacia usando modelo do FHWA para

vazão de 9,02m3/s, bueiro em aduela com 2,00m de altura por 4,00m de

comprimento, altura de água dentro do bueiro ye=1,64m e velocidade na

saída do bueiro de 2,75m/s conforme Tabela (19.5). Supomos que existe

um tailwater TW=0,40m e que o talude do riprap em bacia é Z=2,0 e que

após o bueiro temos um canal com gabiões cuja velocidade máxima

admitida pelo DAEE/SP é de 2,50m/s. Queremos fazer um riprap em bacia

de maneira que a velocidade de saída do riprap em bacia seja menor que

2,50m/s.

Tabela 19.5- Dados dos três barramentos

Vazão
(m3/s)

Altura
(m)

Largura
(m)

Nível água
(m) ye

Velocidade saída bueiro
(m/s)

9,02 2 4 1,64 2,75

Numero de Froude

F= V/ (g x ye) 0,5 = 2,75/ (9,81 x 1,64) 0,5= 0,69

Calculo de TW/ye

TW/ye= 0,40/ 1,64= 0,24

Escolha do valor de Co

Como TW/ye<0,75 então Co= 1,4

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 19- Riprap

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 27/abril/2012

19-27

Cálculo de hs/ye

Como a maioria dos problemas em hidráulicos a resolução
do problema é por tentativas.

Primeiramente supomos que o diâmetro da pedra D50 seja
igual a:

D50 =0,18m

hs/ye= 0,86 x (D50/ye) -0,55 x (Vo/(g.ye)0,5) – Co

hs/ye= 0,86 x (0,18/1,64) -0,55 x (2,75/(9,81x 1,64)0,5) – 1,4=0,59

hs= 0,59 x ye= 0,59 x 1,64=0,96m

Verificações

É importante que sejam atendidas as duas verificações que

iremos mostrar e caso não aconteça, mudar o diametro D50.

Primeira verificação:

hs/D50 ≥2

0,96/0,18= 5.33 > 2 OK

Segunda verificação:

D50/ye > 0,1

0,18/1,64=0,11 > 0,1 OK

Atendida as duas verificações podemos continuar os
calculos.

Comprimento Ls

Ls= 10 x hs= 10 x 0,96= 9,6m

Ls minimo= 3 Wo= 3 x 4= 12,00

Escolhemos o valor maior, isto é, Ls= 12,00m
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Comprimento LB

LB = 15 hs= 15 x 0,96= 14,46m

LB minimo = 4 Wo= 4 x 4= 16,00m

Escolho o valor maior  LB= 16,00m

Largura da bacia WB

WB= Wo + 2 (LB/3)= 4,00+ 2 (16/3)= 14,67m

Talude da bacia z=2

Cálculo da altura critica yc

O cálculo é feito por tentativas como usual em hidráulica,
fornecendo-se valores de yc até achar a vazão bem práxima da
vazão do bueiro.

Por tentativa fazendo yc= 0,34m

Q2/g= [ yc(WB+Z.yc)]3/ (WB+2.z.yc)

Q2/g= [ 0,34(14,67+2,0.0,34)]3/ (14,67+2x2x0,34) =8.86

Q= (8,86 x 9,81) 0,5= 9,33m3/s OK

Tendo o valor yc=0,34m vamos calcular a área crítica Ac.

A= [ yc(Wb+z .yc)] 3/ (WB + 2 .z.yc)

A= [0,34(14,67+2,0x0,34]3/ (14,67 + 2x2x0,34) =5,22m2

VB=VC

VC= Q/ Ac = 9,02m3/s/ 5,22= 1,74m/s < 2,50m/s OK

Como TW/ye < 0,75 não precisamos fazer extensão do riprap.
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Caso precisássemos fazer extensão do riprap depois da
bacia de riprap deveriamos proceder da seguinte maneira:

Primeiramente temos que fazer com que a area retangular se
transforme numa circular:

Area molhada A= ye x Wo= 1,64 x 4,00= 6,56m2

Diametro equivalente circular De

De= (Ax4/PI) 0,5

De= (6,56x4/3,1416) 0,5

De= 2,89m

Por tentativas, fazemos L= 10,00m e obtemos L/De= 10/2,89=3,46

Entrando no gráfico da Figura (19.11) com L/De=3,46
achamos V/Vo= 0,95.

Vo= 1,74m/s= velocidade de saida do riprap em bacia

V= 0,95 x 1,74= 1,64m/s

Diâmetro das pedras D50

D50= [0,692/ (S-1)] x (V2/2g)
S=2,65

D50= [0,692/ 1,65] x (1,642/2x9,81) =0,06m
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19.7 Riprap após dissipador de energia
O riprap é geralmente colocado na saida de uma tubulação de águas pluviais em um

sistema de microdrenagem ou na saida de um bueiro de seção circular ou retangular e
também é colocado riprap em pilares e bases de pontes.  Desta maneira o riprap age como
um dissipador de energia.

Quando já foi feito  um dissipador de energia como uma escada hidráulica ou uma
bacia horizontal Tipo I do USBR ou um dissipador de impacto Tipo VI do USBR,
colocamos riprap de uma maneira diferente.

O DAEE de São Paulo adota os seguintes valores da rugosidade de Manning n que
estão na Tabela (103.1) e velocidades limites que estão na Tabela (103.2).

Tabela 103.1- Valores recomendados para o coeficiente d erugosidade de Manning n
Tipo de superficie ou de revestimento n
Terra

0,035Grama
Rachão
Gabião 0,028
Pedra argamassada 0,025
Aço corrugado 0,024
Concreto 0,018
Fonte: DAEE, Instrução DPO 002/2007

Tabela 103.2- Limites superiores para velocidade em canais
Revestimento Vmax (m/s)

Terra 1,5
Gabião 2,5
Pedra argamassada 3,0
Concreto 4,0
Fonte: DAEE, Guia Prático para Projeto de Pequenas Obras Hidráulicas, 2005

Critério do FHWA
O critério usado pelo FHWA é o dimensionamento das pedras com a mesma

equação usada em pilares de pontes elaborado por Searcy, 1967 que é usado somente após
um DISSIPADOR DE ENERGIA.

D50= [0,692/ (S-1)] x (V2/2g)
Sendo:
D50= diametro medio da pedra (m)
S= gravidade específica da rocha. Adotamos S=2,65
V= velocidade na saida do dissipador de energia (m/s)

D50= [0,692/ (2,65-1)] x (V2/2g)= 0,021 V2

D50= 0,021 V2

Observemos que o valor do diâmetro das pedras é menor que o diametro das pedras
obtido por Peterka.
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Espessura do colchão de riprap: adotamos 2 x D50

Exemplo 103.1
Sendo:  V= 2,47m/s. Achar D50 ?

D50= 0,021 x 2,472

D50= 0,13m
Espessura= 2 x D50= 2x0,13= 0,26m

Não há uma regra fixa, mas conforme FHWA, 2006 o comprimento do riprap deve
ser proporcional a velocidade de saída do dissipador que é a velocidade admitida máxima
no terrreno. Se a velocidade que sai do dissipador é menor que a velocidade admitida no
solo, não precisa de riprap.

O critério que vamos estabelecer é que o comprimento calculado La deve ser
multiplicado pelo fator X.

Fator X= (Velocidade de entrada – velocidade máxima no terreno)/ Velocidade de
entrada sendo no máximo X=1.

Conforme Aukland temos:
F= V/ (g . y1)

0,5 F≤ 2,5

La= D [ 8 + 17 x log (F)]
Sendo:
La=altura do trapézio (m)
D= diâmetro do tubo (m) sendo D≤ 2,5m. Considero a altura de água como D.
F= número de Froude (adimensional).

L = K x La K≤1

Exemplo 103.2
Na saida do basin Tipo I do USBR temos:

V=  2,47m/s        F =1,4

A velocidade admitida maxima no solo de terra conforme DAEE na Tabela (103.2) é V=
1,50m/s e então conforme FHWA o comprimento do riprap é proporcional a diferença.

K=(2,47 – 1,50)/ 2,47= 0,39    (39%)

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

La= D [ 8 + 17 x log (F)]
D=1,14m  F= 1,4 < 2,5 OK
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La= 1,14 [ 8 + 17 x log (1,4]=12,00m

Portanto, adotamos como comprimento
L = K x La =0,39 x 12,00= 4,7m
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Dissipador de energia para obras hidráulicas de
pequeno porte
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Introdução

O objetivo é o uso de dissipadores em obras hidráulicas de pequeno porte, que são
aquelas cuja vazão específica seja menor ou igual a 8m3/s/m.

Detalharemos somente as mais usadas no Brasil que são: Tipo I, Tipo III, Tipo VI e
Tipo IX do USBR. Apresentaremos também o modelo de Ven Te Chow adaptado por
Kokei Uehara e usado pelo DAEE de São Paulo em obras de pequeno porte. Mostraremos
os desenhos esquemáticos de bacias como SAF, CSU e Contra Costa.

Salientamos a importância das pesquisas feitas sobre os dissipadores que juntamente
com as equações teóricas que propiciam um dimensionamento seguro dos mesmos.

As escadas hidráulicas são também dissipadores de energia e devido as suas
características próprias serão apresentadas em outro capítulo.

O rip-rap usado como dissipador de energia também será apresentado
separadamente.

O autor recomenda especial atenção ao número de Froude que é muito importante
em dissipadores de energia.

A Prefeitura Municipal de São Paulo recomenda dois dissipadores de energia: Tipo
VI (bloco de impacto) e Tipo IX conhecida como rampa dentada.

É importante salientar que o projetista tenha um conhecimento básico da hidráulica
para que a escolha do dissipador adequado seja apropriado às condições locais.

Guarulhos, 12 de maio de 2010

Plinio Tomaz
Engenheiro civil
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Capítulo 49- Dissipador de energia

49.1 Introdução
Lencastre, 1983 define dissipação de energia como uma transformação de parte da

energia mecânica da água em energia de turbulência e, no final, em calor por efeito do
atrito interno do escoamento e atrito deste com as fronteiras.

Existem dois tipos básicos de dissipadores de energia: ressalto hidráulico e
impacto. A Figura (49.1) mostra o degrau negativo (drop), o dente, a saliência (end sill) e o
degrau positivo.

Figura 49.1- Degraus positivo e negativo, dente e End sill

Lencastre, 1983 classifica os dissipadores em 4 tipos básicos, mas salienta a
existência de estruturas do tipo salto de esqui, queda livre e jatos cruzados.

1. Bacia de dissipação por ressalto hidráulico
2. Bacia de dissipação por “roller”
3. Bacia de dissipação por impacto
4. Macrorugosidades

O livro básico para os dissipadores de energia é sem dúvida alguma aquele escrito
por A. J. Perterka em 1964 e reimpresso em 2005 com patrocínio do US Departamento for
the Interior- Bureau of Reclamation conhecido como USBR.

As bacias de dissipação de energia são 10 tipos básicos junto com um algarismo
romano: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo IV, Tipo V, Tipo VI, Tipo VII, Tipo VIII, Tipo IX
e Tipo X que estão  Figuras (49.2) a (49.5) conforme Peterka, 2005.
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É sempre um grande problema quando temos que definir o tipo da bacia de
dissipação que iremos usar. Tudo fica dependendo da importância da obra, dos custos e da
segurança de homens e bens materiais.

Não existe uma padronização de dissipadores de energia no Brasil sendo que a
decisão ocorrerá pela experiência do profissional que está elaborando o projeto.

A escolha dos dissipadores de energia conforme USBR deverão obedecer
criteriosamente as recomendações de Peterka, 2005, pois as mesmas são baseadas em
experiências e pesquisas feitas nos Estados Unidos.

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-6

Figuras 49.2- Bacias de dissipação de energia Tipo I,  Tipo II e Tipo III
conforme Peterka, 2005
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Figuras 49.3- Bacias de dissipação de energia Tipo IV, Tipo V e Tipo VI
conforme Peterka, 2005
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Figuras 49.4- Bacias de dissipação de energia Tipo VII e Tipo VIII conforme
Peterka, 2005

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-9

Figura 49.5- Bacias de dissipação Tipo IX e Tipo X e curva para as pedras no
rip-rap conforme Peterka, 2005.
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49.2 Bacia de dissipação Tipo I do USBR
Na Figura (49.6) apresentamos as quatro formas de ressalto hidráulico que existem

de acordo com o número de Froude.

Figura 49.6- Formas de ressalto hidráulico para bacia de dissipação de fundo plano
Tipo I com número de Froude menor ou igual a 9

Fonte: Peterka, 2005
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Figura 49.7- Ressalto hidráulico

Figura 49.8- Ressalto hidráulico
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Figura 49.9- Ressalto hidráulico e perda de energia no ressalto
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As profundidades y1 e y2 são denominadas de profundidades conjugadas.
Foi verificado experimentalmente que os pontos A, B e C estão alinhados numa

linha reta conforme Chow, 1985.
O número de Froude onde temos a altura y1 é:

F1=V1/ (g x y1)
0,5

Conforme Peterka, 2005 o valor y2 será:
y2/y1 = -0,5 + (0,25 + 2x F1

2) 0,5

ou
y2/y1 = 0,5x [(1 + 8x F1

2) 0,5 -1]

O comprimento do ressalto hidráulico L pode ser obtido pela Figura (49.10)
conforme Peterka, 2005 entrando com o número de Froude onde está a altura y1 e olhando-
se na curva escrita “recommended”.

Figura 49.10- Comprimento do ressalto hidráulico L em função de y2 para
bacia de dissipação de fundo plano Tipo I.

Fonte: Peterka, 2005
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,

Figura 49.11- Obter y2/y1 tendo o número de Froude em y1 para bacia de
dissipação de fundo plano Tipo I do USBR.

Fonte: Peterka, 2005
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Figura 49.12- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo
plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005

A descarga por metro q é obtida da seguinte maneira:
q= Q/ B

B= largura do canal (m)
q= vazão específica (m3/s x m)
Q= vazão no canal (m3/s)

Exemplo 49.1- adaptado de Peterka, 2005
Vamos supor uma descarga saindo de uma seção retangular e se dirigindo para uma bacia
de dissipação de fundo plano Tipo I do USBR. Supomos que a vazão seja 25,5 m/s e que a
altura y1= 1,68m. Achar o conjugado, comprimento da bacia e eficiência da dissipação da
energia.

F1=V1/ (g x y1)
0,5

F1=25,5/ (9,81 x 1,68)0,5 =6,28 ≤ 9  OK
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Entrando na Figura (49.11) com F1= 6,28 achamos Tw/y1= 8,5
Mas, Tw= y2

y2/y1= 8,5
y2= 8,5 x y1= 8,5 x 1,68=14,28m

Entrando na Figura (49.10) com F1=6,28 no local onde está escrito “recommended”
achamos:

L/y2=6,13
L= 6,13 x y2= 6,13 x 14,28= 86,54m

Portanto, o comprimento da bacia de dissipação de fundo plano Tipo I é de 86,54m.
Para achar a energia dissipada no ressalto hidráulico da bacia de dissipação de fundo

plano Tipo I do USBR, entramos com F1=6,28 na curva a esquerda da Figura (49.12) e
achamos que 58%.

Peterka, 2005 salienta que em outros tipos de dissipadores hidráulicos poderemos
obter comprimentos menores da bacia de dissipação.

Subramanya, 2009 cita a equação de Elevatorski para o calculo de L sem usar o
grafico de Peterka.

L= 6,9 x (y2 – y1)

L= 6,9 x (y2-y1)= 6,9 x (14,28-1,68) = 86,94m

As bacias do Tipo I segundo Lencastre, 1983 são utilizadas para quedas superiores a
60m e vazões específicas q> 45m3/s/m.
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49.3 Bacias de dissipação Tipo II do USBR conforme Cetesb, 1986
Conforme Peterka, 2005 a bacia de dissipação Tipo II do USBR é usada um

barragens altas e barragens de terra e em canais de grandes estruturas.
A Figura (49.13) mostra como obter o comprimento da bacia de dissipação de fundo

plano dos Tipo I, Tipo II e Tipo III.
Segundo Lencastre, 1983 as bacias de dissipação usadas para barragens menores

que 65m e vazão especifica menor que 45m3/s/m devendo sempre o numero de Froude ser
maior que 4,5.

Figura 49.13- Comprimento do plano horizontal do ressalto hidráulico para bacias de
dissipação Tipo I, II e III do USBR conforme Peterka, 2005.
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Figura 49.14- Bacia de dissipação Tipo II conforme CETESB, 1986 para Fr> 4,5
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Figura 49.15- Curva para determinação da velocidade que entra na bacia de
dissipação para declividade 0,8:1 a 0,6 :1 conforme Peterka, 2006.
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Figura 49.16- Mínima profundidade do tailwater para bacias do Tipo I, II e III
conforme Peterka, 2005.
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Exemplo 49.2 adaptado de Peterka, 2005
Seja uma barragem com rampa do vertedouro de 0,7 V: 1 H com altura de Z=60m (200ft)
horizontal da bacia de dissipação Tipo II e altura da água na  crista do vertedor da
barragem é de H=9,0m (30ft) com vazão específica da descarga pelo vertedouro é
q=45,28m3/s/m

Conforme Figura (49.11) entrando com Z= 200 ft  e largura da crista de 30ft
achamos VA/VT= 0,92.

A velocidade teoria VT no pé da barragem  conforme Figura (49.11) será:
Z= 60+ 9/2=64,5m

VT= [2 x g x (Z –H/2)]0,5

VT= [2 x 9,81 x (64,5 –9,0/2)]0,5=34,3 m/s
Mas VA/VT= 0,92.
VA= 0,92 x VT= 0,92 x 34,3=31,6m/s= V1

D1= q/V1= 45,28/ 31,6= 1,43m
Número de Froude F

F= V1/ (gx D1)
0,5

F= 31,6/ (9,81 x 1,43) 0,5 =8,44
Entrando na Figura (49.12) para achar o tailwater mínimo para a bacia de

dissipação Tipo II entramos com o numero de Froude F=8,44 e na linha cheia achamos
Tw/D1=12,3

Como Tw e D2 são sinônimos neste caso, então o conjugado D2 será:
Tw/D1= 12,3
Tw=D2

D2/D1= 12,3
D2= 12,3 x D1= 12,3 x 1,43=17,6m

Para achar o comprimento LII da bacia de dissipação entramos com F=8,44 na
Figura (49.9) e achamos

LII/ D2= 4,28
LII= D2 x 4,28= 16,6 x 4,28= 71,05m

A altura do dente conforme Figura (49.9) será:
H2= 0,2 x D2= 0,2 x 17,6=3,52m.

A largura dos dentes será:
W2= 0,15 x D2= 0,15 x 17,6=2,64m
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Figura 49.17- Bacia de dissipação Tipo II
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49.4 Bacias de dissipação Tipo III do USBR
A bacia de dissipação Tipo III do USBR é aplicado segundo Peterka, 2005 a vazões

específicas menores que 19m3/s/m e velocidades até 15m/s a 18m/s e é aplicada para
canais, pequenos vertedouros e pequenas obras hidráulicas. A bacia de dissipação Tipo III é
curta e compacta

Peterka, 2005 recomenda que a bacia de dissipação Tipo III do USBR deve ser
aplicada a número de Froude superiores a 4,5. Recomenda ainda que deve haver um
tailwater.

Lencastre, 1983 adverte que se a velocidade for maior que 18m/s poderá haver
cavitação nos blocos de amortecimento. Conseguimos reduzir o comprimento da bacia em
cerca de 45% usando a bacia de dissipação Tipo III.

Figura 49.18-Alturas da saliência h4 e altura dos dentes h3 conforme Peterka, 2005
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Figura  49.19- Bacia de dissipação Tipo III recomendada por Peterka, 2005

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-25

Figura 49.20- Bacia de dissipação Tipo III conforme CETESB, 1986 para Fr> 4,5 e V1

< 18m/s
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Figura 149.21- Bacia de dissipação Tipo III

Exemplo 49.3
Seja uma barragem com rampa do vertedouro de 0,7 V: 1 H com altura de Z=12m (40ft)
horizontal da bacia de dissipação Tipo III e altura da água na  crista do vertedor da
barragem é de H=0,75m (2,5ft) com vazão específica da descarga pelo vertedouro é q=
8m3/s/m

Conforme Figura (49.13) entrando com Z=40 ft  e largura da crista de 2,5ft achamos
VA/VT= 0,83.

A velocidade teoria VT no pé da barragem  conforme Figura (49.11) será:
Z= 12 + 0,75/2=12,375m

VT= [2 x g x (Z –H/2)]0,5

VT= [2 x 9,81 x (12,375 –0,75/2)]0,5=15,3 m/s < 18m/s OK
Mas VA/VT= 0,83.
VA= 0,83 x VT= 0,83 x 15,3=12,7m/s= V1

D1= q/V1= 8,00/ 12,7= 0,63m
Número de Froude F

F= V1/ (gx D1)
0,5

F= 12,7/ (9,81 x 0,63) 0,5 =5,1 > 4,5 OK
Entrando na Figura (49.13) para achar o tailwater mínimo para a bacia de

dissipação Tipo III entramos com o número de Froude F=5,1 e na linha cheia achamos
Tw/D1=5,5

Como Tw e D2 são sinônimos neste caso, então o conjugado D2 será:
Tw/D1= 5,5
Tw=D2

D2/D1= 5,5
D2= 5,5 x D1= 5,5 x 0,63=3,5m
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Para achar o comprimento LIII da bacia de dissipação entramos com F=5,1 na Figura
(49.9) e achamos

LIII/ D2= 2,27
LII= D2 x 2,27= 3,5 x 2,27= 7,95m

A altura da saliência (end sill) conforme Figura (49.13) teremos:
h4/D1= 1,3
h4= D1 x 1,3= 0,63 x 1,3=0,82m

A altura do dente (baffle piers) conforme Figura (49.13) será:
h3/D1=1,45
h3= D1 x 1,45= 0,63 x 1,45= 0,91m
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Exemplo 49.4
Seja uma barragem com rampa do vertedouro de 0,7 V: 1 H com altura de Z=5m
horizontal da bacia de dissipação Tipo III e altura da água na  crista do vertedor da
barragem é de H=0,50 com vazão específica da descarga pelo vertedouro é q= 1,67m3/s/m

Z= 5,0+ 0,5/2=5,25m
VT= [2 x g x (Z –H/2)]0,5

VT= [2 x 9,81 x 5,00)]0,5=9,9 m/s < 18m/s OK
D1= q/V1= 1,67/ 9,9= 0,17m

Número de Froude F
F= V1/ (gx D1)

0,5

F= 9,9/ (9,81 x 0,17) 0,5 =7,7> 4,5 OK
Entrando na Figura (49.12) para achar o tailwater mínimo para a bacia de

dissipação Tipo III entramos com o número de Froude F=7,7 e na linha cheia achamos
Tw/D1=8,1

Como Tw e D2 são sinônimos neste caso, então o conjugado D2 será:
Tw/D1= 8,1
Tw=D2

D2/D1= 8,1
D2= 8,1 x D1= 8,1 x 0,17=1,38m

Para achar o comprimento LIII da bacia de dissipação entramos com F=7,7 na Figura
(49.13) e achamos

LIII/ D2= 2,6
LII= D2 x 2,6= 1,38 x 2,6= 3,59m

A altura da saliência (end sill) conforme Figura (49.13) e entrando F=7,7 teremos:
h4/D1= 1,45
h4= D1 x 1,45= 0,17 x 1,45=0,25m

A altura do dente (baffle piers) conforme Figura (49.13) e entrando com F=7,7 será:
h3/D1=1,95
h3= D1 x 1,95= 0,17 x 1,95= 0,33 m

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-29

49.5 Bacia de dissipação Tipo IV
Conforme Peterka, 2005 a bacia de dissipação Tipo IV do USBR deve manter o

número de Froude entre 2,5 e 4,5 para um projeto adequado. Lencastre, 1983 salienta que o
uso da bacia de dissipação tipo IV é quando o ressalto é oscilante. A aplicação é para
estruturas em canais ou ocasionalmente para barragens baixas ou descargas de baixas
vazões.

Não vamos detalhá-las devido ao seu pouco uso.

Figura 49.22- Dissipador Tipo IV do USBR conforme  Tamada, 1994,
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Figura 49.23- Bacia de dissipação Tipo IV conforme FHWA, 2006.
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Figura 49.24- Bacia de dissipação Tipo IV.
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49.6 Bacia de dissipação Tipo V
Devido ao seu baixo uso em obras hidráulicas de pequeno porte não vamos detalhá-

las. Para fazer economia de grandes estruturas pode ser usada a bacia de dissipação com
avental Tipo V do USBR que é usada para grandes barragens com vazão específica maior
que 46,5m3/s/m.

A bacia de dissipação Tipo V necessita de um grande tailwater para que funcione
direito. O dimensionamento de uma bacia de dissipação Tipo V encontra-se em Peterka,
2005 e no Mays,1999.

Figura 49.1- Bacia de dissipação Tipo V do USBR conforme Peterka, 2005
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49.7 Bacia de dissipação Tipo VI do USBR
Como os cálculos dos dissipadores requerem uma grande quantidade de gráficos e

que englobam barragens de grande porte até uso de tubos de galerias de águas pluviais,
vamos apresentar uma solução ótima e simples de ser aplicada para saída de tubulações e
de pequenos canais denominada por Peterka como Tipo VI.

O Tipo VI do USBR é recomendado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e pelo
Departamento de Águas e Esgotos de Araraquara, bem como pelo autor. A PMSP a chama
de dissipador de impacto ou bloco de impacto e informa que são economicas e versáteis.

O dissipador de energia de impacto Tipo VI tem duas condições básicas conforme
Peterka, 2005:

V≤ 9,0m/s
0,3m3/s <Q<9,3m3/s

Sendo:
V = velocidade média em m/s
Q= vazão de pico em m3/s.

Aonde existe muito lixo nas águas pluviais não se aplica a bacia Tipo VI.
Não é necessário haver tailwater Tw no curso natural.
Vamos mostrar dois métodos de cálculo, sendo um analítico usado no Estado da

Geórgia, 2005 e outro por Peterka, 2005.
Conforme Peterka para número de Froude igual a 10, a perda de energia é  83%.

Para F=4 temos perda de energia de 60%. Para F=2,3 a perda de energia é 50%.  Para F=1,2
a perda de energia é 25%.

49.7.1 Método analítico usado no Estado da Geórgia, 2005
Peterka, 2005 salienta que o número de Froude é importantíssimo em bacias de

dissipação de energia, pois é um número que é facilmente usado em modelos.
Segundo Geórgia, 2005 o número de Fronde está entre 1 e 9.
O número de Froude F tem a seguinte apresentação conforme Peterka, 2005.

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

Sendo:
F= número de Froude
V= velocidade (m/s)
D= altura de uma seção retangular com seção quadrada com altura igual à altura do tubo ou

Altura equivalente D do canal ou tubulação conforme Peterka, 2005.
D x D= A
D= A0,5

Dica: a entrada D é como se fosse uma seção quadrada.

Segundo FHWA, 2006 ao invés de usar a seção quadrada opta por retangular com
altura D e largura 2D e sendo a área da seção de escoamento A teremos:

D x (2D)= A
D= (A/2) 0,5

Portanto, mesmo que a seção de entrada seja circular é necessário achar a altura D e
adotaremos para achar a altura D o critério de Peterka, 2005 que usa seção quadrada.
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Cálculo de W
W/D= 2,88 x F0,566

Relações conforme Estado da Geórgia, 2005 conforme Figura (49.6). Salientamos
que a Figura (49.1) do Estado da Geórgia, 2005 as representações são diferentes da Figura
(49.7) de Perterka, 2005.

L= (4/3) W
f= (1/6) W
e=(1/12) W
H= (3/4) W
a= (1/2) W
b= (3/8) W
c= (1/3) W
d= (1/6) W
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Figura 49.25- Esquema do dissipador de energia tipo basin VI do USBR
Fonte: Geórgia, 2005

Exemplo 49.5-adaptado de Geórgia, 2005.
Calcular uma bacia de dissipação Tipo VI com vazão de um bueiro com 4,0m3/s que vem
de um bueiro de travessia de uma estrada com desnível de h=4,0m. Não interessa se o
bueiro é circular, quadrado ou retangular ou outra secção qualquer. Vamos supor que o
tailwater do curso natural seja TW=0,90
Cálculo da velocidade teórica

V= (2 x g x h) 0,5

h=4,5m
V= (2 x 9,81 x 4,0) 0,5=8,9m/s <9m/s OK
Q=4,0m3/s< 9,3m3/s OK

Altura equivalente D1 conforme Peterka, 2005.
Q=A x V    portanto A=Q/V= 4,0/8,9=0,45m2

Ye=D1=A0,5= (0,45)0,5=0,67m
F= Vo/ (g x D1)0,5 = 9,33/ (9,81 x 0,67) 0,5 =3,5

Cálculo de W
W/D= 2,88 x F0,566

W=Dx 2,88 x F0,566= 0,67 x 2,88 x 3,50,566= 3,92m. Adoto W=4,0m
O valor da relação W/D varia de 3 a 10 e no caso temos W/D=4,0m/0,67m=5,97.
L= (4/3) W=5,33m
f= (1/6) W=0,67m
e=(1/12) W=0,33m
H= (3/4) W=3,00m
a= (1/2) W=2,00m
b= (3/8) W=1,50m
c= (1/3) W=1,33m
d= (1/6) W=0,67m

Rip-rap
Após o Basin tipo VI com redução de energia por impacto ainda temos velocidade

na saída do dissipador de energia e portanto é necessário na transição com o canal natural
que se faça um rip-rap.

Segundo Geórgia, 2005 a largura do rip-rap é Wo comprimento mínimo do rip-rap é
W sendo o mínimo de 1,5m.

A profundidade do rip-rap é f=W/6
O diâmetro médio da rocha é  W/20
A declividade dos taludes é 1,5: 1.

Tailwater existente: Tw
O dissipador de energia por impacto tipo basin VI não necessita de tailwater para o

seu funcionamento. Mas um tailwater com altura b/2+f reduzirá o impacto da velocidade.
Como o tailwater Tw do curso natural é necessário que a geratriz inferior da

tubulação de entrada esteja a distancia b/2 + f abaixo do tailwater Tw. Então (b/2+f)-Tw.
Portando, o fundo tubo de entrada deverá estar a (b/2+f)-Tw abaixo do nível de água

do tailwater.

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-36

Para vazões maiores podem ser feitas descargas múltiplas uma ao lado da outra
conforme aconselhado por Peterka, 2005.
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49.7.2 Bacia de dissipação Tipo VI do USBR com método de Peterka, 2005
Vamos usar o método de Peterka, 2005 e observemos novamente que a Tabela

(49.1) corresponde às indicações da Figura (49.26). Não confundir!

Figura 49.26- Dissipador de energia Tipo VI
Fonte: Peterka, 2005

mailto:pliniotomaz@uol


Curso de Manejo de águas pluviais
Capítulo 49- Dissipador de energia para obras hidráulicas de pequeno porte
Engenheiro Plínio Tomaz 9/10/10 pliniotomaz@uol..com.br

49-38

Usamos a Tabela (49.1) que foi feita por Peterka, 2005 para velocidade de 3,6m/s da
água na entrada.

Tabela 49.1- Dimensões básicas do dissipador de impacto Tipo VI  USBR para
velocidade de 3,6m/s

Diâmetro Vazão W H L a b c d e f tw tf tp K d50

(m) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

0,40 0,59 1,7 1,24 2,20 0,83 0,83 0,83 0,28 0,14 0,28 0,15 0,17 0,15 0,08 0,10

0,60 1,08 2,0 1,46 2,60 0,98 0,98 0,98 0,33 0,16 0,33 0,15 0,17 0,15 0,08 0,18

0,80 1,67 2,6 1,91 3,40 1,28 1,28 1,28 0,43 0,21 0,43 0,15 0,17 0,18 0,08 0,22

0,90 2,41 2,9 2,14 3,80 1,43 1,43 1,43 0,48 0,24 0,48 0,18 0,19 0,20 0,08 0,23

1,00 3,25 3,2 2,36 4,20 1,58 1,58 1,58 0,53 0,26 0,53 0,20 0,22 0,23 0,10 0,24

1,20 4,27 3,5 2,59 4,60 1,73 1,73 1,73 0,58 0,29 0,58 0,23 0,24 0,25 0,10 0,27

1,30 5,41 4,1 3,04 5,40 2,03 2,03 2,03 0,68 0,34 0,68 0,25 0,27 0,25 0,10 0,30

1,50 6,68 4,4 3,26 5,80 2,18 2,18 2,18 0,73 0,36 0,73 0,28 0,29 0,28 0,15 0,33

1,80 9,59 5,0 3,71 6,60 2,48 2,48 2,48 0,83 0,41 0,83 0,30 0,32 0,30 0,15 0,36

Como a velocidade normalmente é diferente então temos que fazer que achar o
diâmetro equivalente a velocidade de 3,6m/s.

Para o cálculo do diâmetro com a seção plena é necessário
A=3,1416xD2/4 usar a velocidade de 3,6m/s conforme Geórgia, 2005.

Q= A x V
V= 3,6m/s
Q=A x 3,6
A=Q/3,6
Q/3,6=PI x D2/4
Como temos o valor de Q achamos o valor de D.

Exemplo 49.6- para o caso de Peterka, 2005
Calcular uma bacia de dissipação Tipo VI com vazão de um bueiro com 4,0m3/s que vem
de um bueiro de travessia de uma estrada com desnível de h=4,0m. Não interessa se o
bueiro é circular, quadrado ou retangular ou outra secção qualquer.

Verifiquemos primeiro a velocidade se não é maior que 9m/s.
Cálculo da velocidade teórica

V= (2 x g x h) 0,5

h=4,5m
V= (2 x 9,81 x 4,0) 0,5=8,9m/s <9m/s OK
Q=4,0m3/s< 9,3m3/s OK

Diâmetro equivalente para velocidade de 3,6m/s
Q= A x V

V= 3,6m/s
Q=A x 3,6
A=Q/3,6=4,0m3/s/3,6=1,11m2

A=PI x D2/4
1,11m2=3,1416 x D2/4
D=1,20m
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Entrando na Tabela (49.1) com o diâmetro D=1,20m achamos as dimensões que
são:
W=3,5m
H=2,59m
L=4,60m
a=1,73

b=1,73
c=1,73m
d=9,58
e=0,29
f=0,58
tw=0,23
tf=0,24
tp=0,25
K=0,10
d50=0,27m
As rochas para o rip-rap deverão ter 0,27m de diâmetro.

Figura 49.27 Esquema do dissipador de energia denominado Tipo VI
Fonte: Peterka, 2005

Peterka, 2005 apresenta tabela com tubos variando de 0,40m a 1,80m e das
dimensões básicas a serem usadas, sendo importante notar que os cálculos foram feitos para
velocidade 3,6m/s usado a equação da continuidade Q=A x V.

Rip-rap
Após o Basin tipo VI com redução de energia por impacto ainda temos velocidade

na saída do dissipador de energia e portanto é necessário na transição com o canal natural
que se faça um rip-rap.

Segundo Geórgia, 2005 a largura do rip-rap é W=4,04m o comprimento mínimo do
rip-rap é W sendo o mínimo de 1,5m.

A profundidade do rip-rap é f=W/6= 4,04/6=0,67m
O diâmetro médio da rocha é  W/20=4,04/20=0,202m
A declividade dos taludes é 1,5: 1.
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49.7.3 Bacias de dissipação Tipo VI do USBR conforme Cetesb, 1986

Figura 49.28- Bacia de dissipação Tipo IV conforme CETESB, 1986 para Fr entre 2,5
a 4,5
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49.7.4 Bacias de dissipação Tipo VI do USBR conforme Cetesb, 1986

Figura 49.29- Bacia de dissipação Tipo VI  conforme CETESB, 1986 para bacia de
dissipação por impacto
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Figura 49.30- Dimensionamento da bacia de dissipação por impacto Tipo VI
conforme CETESB, 1986.
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49.8 Bacia de dissipação Tipo VII
A bacia de dissipação Tipo VII do USBR está na Figura (49.31) e não é usada em

obras hidráulicas de pequeno porte.
Conforme Peterka, 2005 a vazão específica deve ser maior que 47 a 57 m3/s/m e a

velocidade que entra no bucket são maiores que 23m/s. Nos Estados Unidos foram
construídos dissipadores de energia Tipo VII desenvolvidos em 1933 pelo USBR para
barragem do Grand Coulee no rio Columbia que é uma barragem de concreto arco
gravidade com 117m de altura e largura de 495m e o vertedor foi projetado para
28.300m3/s. A barragem de Angostura está no rio Cheyenne e foi feita em concreto com
35m de altura, largura 82m e a vazão de pico para o vertedor é de 6990m3/s.

Conforme Toscano, 1999 o dissipador Tipo VII funciona quando a profundidade da
lâmina d´água a jusante é consideravelmente superior a altura conjugada y2 (no mínimo
20%) necessária para a formação do ressalto.

Neste caso a dissipação da energia se faz através de vórtices ou rolos na região da
concha e logo a jusante no leito natural do rio.

A grande vantagem da bacia de dissipação Tipo VII é resultar em estrutura mais
compacta, porém de menor eficiência.

O termo de dissipação denominado “bucket” simples e com defletores possuem a
mesma performance, porém a principal diferença entre os dois está relacionada com o
lançamento do jato.

A melhor maneira de se calcular uma bacia de dissipação Tipo VII é consultado
Peterka, 2005.

Figura 49.31- Buckets submersos conforme Peterka, 2005
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Figura 49.32- Performance dos buckets conforme Peterka, 2005

Figura 49.33- Bacia de dissipação Tipo VII conhecida como Dissipador tipo
Santo de Esqui conforme Peterka, 2005
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A bacia de dissipação de energia Tipo VII Salto de Esqui é usada quando o número
de Froude for maior que 8 para ter energia suficientemente elevada para garantir o bom
lançamento do jato conforme Toscano, 1999.

Sua finalidade é lançar o jato dágua com uma trajetória controlada a uma região
confinada e distante da barragem. Esta região específica de impacto deve oferecer
condições geológicas adequadas.

49.9 Bacia de dissipação Tipo VIII
Não é usado em obras hidráulicas de pequeno porte e é 50% menor que uma bacia

convencional. Economiza custos e espaços conforme Peterka, 2005 e pode ser construída
perto de estruturas para geração de energia elétrica.

Conforme Peterka, 2005 os projetos da bacia de dissipação Tipo VIII Figura (49.34)
foram desenvolvidos na década de 1940 pelo USBR sendo primeiramente testada na
Barragem de Hoover com altura de 59m  a 105m. Para o dimensionamento correto de uma
bacia de dissipação Tipo VIII deverá ser consultado o livro do Peterka “Hydraulic design
of stilling basins and energy dissipators “ de 2005.

Figura 49.34- Bacia de dissipação Tipo VIII do USBR conforme Peterka, 2005
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Figura 49.35- Bacia de dissipação Tipo VIII do USBR conforme Peterka, 2005
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49.10 Bacia de dissipação Tipo IX do USBR
Um dissipador de energia muito fácil de ser construído é o Tipo IX conforme Figura

(49.36). Geralmente possuem a declividade 2:1 sendo 2 na horizontal e 1 na vertical.
Podem ser ainda possuir declividade menor.

O dissipador de energia tipo USBR Tipo IX não é suscetível a lixo e resíduos que
possam estar nas águas pluviais.

A bacia de dissipação Tipo IX do USBR é também adotada pela Prefeitura
Municipal de São Paulo e chamada de Rampa Dentada e os melhores desempenhos
ocorrem para vazões específicas de 3,35m3/s.m a 5,6m3/s.m. A PMSP recomenda ainda que
haja no minimo quatro linhas de dentes para que a dissipalção de energia sema mais
eficiente.

49.10.1 Critérios técnicos de Peterka, 2005
O dimensionamento de um dissipador de energia Tipo IX tem as seguintes

recomendações:
Vazão máxima ≤ 5,6 m3/s/m.
Velocidade no canal a montante V<Vc (velocidade crítica)
Existe uma velocidade ideal para água de montante que é V1. Geralmente pode ser

usada V1 ou outra velocidade entre V1 e Vc, mas sempre inferior a Vc.
O número de fileiras de dentes de concreto=4.
Altura do dente H =0,90 x dc
Altura critica dc
Altura da parede lateral = 3 x H
Distancia entre os dentes na rampa= 2xH
Espaçamento horizontal entre os dentes de concreto= 1,5x H
Declividade do dissipador: 2(horizontal): 1 (vertical)

A declividade do canal a montante ideal é de 0,0018m/m conforme Peterka, 2005
que ainda informa que declividade de 0,015m/m é muito grande.
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Figura 49.36-Dissipador de energia Tipo IX
Fonte: Peterka, 2005
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Figura 49.37 Dissipador de energia Tipo IX
Fonte: Peterka, 2005
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Figura 49.38-Melhor disposição do dissipador de energia Tipo IX
Fonte: Peterka, 2005
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Figura 49.39- Melhor disposição do dissipador de energia Tipo  IX
Fonte: Peterka, 2005

q =Q/W
Sendo:
q= vazão unitaria (m3/s/m)
W= largura (m)

V1= (g.q)1/3 - 1,6
Sendo:
V1= velocidade na entrada (m/s)
g= aceleração da gravidade – 9,81m/s2

hc1= (q2/g) 1/3

Sendo:
hc1= altura critica (m)
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Exemplo 49.7
Dimensionar um dissipador de energia USBR Tipo IX para um desnível de 8,00m. São
dados:
Vazão Q= 2,8m3/s= 2,8/0,0283= 98,9 cfs (cubic feet second)
Dados do canal a montante
n=0,013 (concreto)
So=0,0018m/m
Desnível do dissipador= 8m
Declividade 2:1

Primeiro passo:
Por tentativa supomos uma seção retangular com altura D (m) e largura B (m).
Supomos B=3m=3/0,3= 10ft
q=Q/B= 98,8/10= 9,89 cfs/ft

Segundo passo:
Com a Figura (49.10) e com o valor q=9,89cfs/ft achamos:
V1= 3 ft/s =0,90m/s
Vc= 6 ft/s= 1,8m/s

Adoto para V um valor intermediário:
V= 1,5m/s

Terceiro passo
Usando a formula de Manning

V= 1/n x R(2/3) x S0,5

1,5= 1/0,013 x R(2/3) x 0,00180,5

R=0,31m
Quarto passo
R= A/ P
A= área da seção molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
P= B + 2 x D
Q=A x V
A= Q/V= 2,8m3/s/ 1,5m/s=1,87m2

R= A/ P
R= 1,87/ (B+2xD)  = 0,31
Supondo B=3,00m
Achamos D=1,5m

Portanto, o canal a montante tem velocidade de 1,5m/s com seção retangular de 3,00
de base com 1,5m de altura.

Na Figura (49.10) podemos achar a altura critica dc=1,4ft=0,42m.
Como a seção de montante é aceitável damos como certa a largura do canal

B=3,00m que será a largura do dissipador de energia.
A altura H é obtida na curva 0,9xDc e encontramos H=1,35ft=0,41m
Portanto a altura do dente é H=0,41m
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Altura da parede lateral = 3 x H= 3 x 0,41= 1,23m
Distancia entre os dentes na rampa= 2xH=2 x 0,41=0,82m
Espaçamento horizontal entre os dentes de concreto= 1,5x H=1,5 x 0,41=0,62m
Declividade do dissipador: 2(horizontal): 1 (vertical)= 16 (horizontal): 8m(vertical)
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49.11 Bacia de dissipação Tipo X do USBR
É um dissipador em forma de túnel e não é usado em pequenas obras hidráulicas.
Segundo Peterka, 2005 há dois tipos básicos de túneis, sendo um canal no vertedor

que é livre ou controlado e outro em que o túnel está na horizontal.
Os túneis nos vertedores são projetados para ¾ a 7/8 da vazão plena.O túnel do Glen

Cannyon produz a máxima descarga de 7811m3/s que produz 530.000HP/metro.

Figura 49.40- Bacia de dissipação Tipo X do USBR com túnel no vertedor
conforme Peterka, 2005.
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49.12 Bacia de dissipação de Ven Te Chow adaptado por Kokei Uehara
O prof. dr. Kokei Uehara apresenta no Guia Prático para Projetos de Pequenas obras

hidráulicas do DAEE- Departamento de águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
publicado em 2005 um exemplo de bacia de dissipação de energia.

O DAEE adotou para dissipador de energia em pequenas obras hidráulicas o modelo
de Ven Te Chow, que está no item 15-9 do livro Open-Channel Hydraulics de 1973-
controle do ressalto por meio de soleira.

Método de Ven Te Chow
O método de Vem Te Chow foi adaptado pelo prof dr. Kokei Uehara. A Figura

(49.41) extraída do trabalho do DAEE, 2005 mostra o esquema da bacia de dissipação
usada em pequenas obras hidráulicas no Estado de São Paulo.

Figura 49.41- Esquema da bacia de dissipação de Ven Te Chow adaptada pelo
prof dr. Kokei Uehara.
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Figura 40.42- Dado o número de Froude F1 e a relação y3/y1 achamos por
interpolação o valor h/y1

Fonte: DAEE. 2005

O método do prof. dr. Kokei Uehara consiste em achar V1, y1, F1 e y3 e com estes
valores entramos no gráfico da Figura (49.42) e achamos o valor h e está resolvido o
problema.

O comprimento X da bacia de dissipação é:
X= 5 (h + y3)

A declividade da rampa da bacia de dissipação é geralmente ≥2 (horizontal) : 1
(vertical).

Existem na bacia de dissipação do prof Kokei Uehara quatro medidas de
comprimentos básicas que são:

1. Comprimento do canal do vertedor que fica a montante e na saída do
vertedor da barragem, possuindo baixa declividade sendo geralmente um
canal de concreto de secção retangular.

2. Comprimento da projeção da rampa que depende da altura e da
declividade escolhida.

3. Comprimento da bacia de dissipação propriamente dita X.
4. Comprimento do canal de restituição, que será o curso de água normal

geralmente de terra de seção trapezoidal, onde a água escoará após passar
na bacia de dissipação. Este comprimento geralmente não entra nos
cálculos.

O problema é feito para calcular o valor de “h”, que é a altura do degrau. Com a
determinação de “h” e de y3 achamos o comprimento da bacia X e está resolvido o
problema.

X= 5 ( h+ y3)
Salientamos que os canais à jusante da bacia de dissipação tem a sua altura y3

determinadas usando a equação de Manning.
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Exemplo 49.8- Adaptado do DAEE, 2005
Dimensionar a bacia de dissipação usando modelo de Ven Te Chow adaptado pelo prof dr.
Kokei Uehara sendo dada a vazão pico de 4m3/s e altura D conforme Figura (49.13)
D=5,00m. A largura do canal a montante é B=2,5m e D é a distância do fundo da bacia de
dissipação até a metade da altura H sobre o vertedor.

Esclarecemos que foi calculada uma barragem e obtida a altura sobre o vertedor
H=0,80m. A vazão específica por unidade de largura do canal retangular q será:

q= Q/ B
Sendo:
q= vazão específica por unidade de largura (m3/s/m)
Q= vazão de pico no vertedor para o período de retorno adotado (m3/s)
B=largura do canal a montante antes da rampa (m)

q= Q/ B
q= 4m3/s / 2,5m= 1,6 m3/s/m

V1= (2 x g x D)0,5

Sendo:
V1= velocidade no fim da rampa (m/s)
g=9,81m/s2

D= altura entre o fundo da bacia de dissipação e altura média H sobre o vertedor da
barragem.

V1= (2 x g x D)0,5

V1= (2 x 9,81 x 5,0)0,5 =9,9m/s
y1= q1/V1= 1,6/ 9,9= 0,16m

Número de Froude F1

F1= V1/ (g x y1)
0,5

Sendo:
F1= número de Froude na seção 1 (adimensional)
V1= velocidade na seção 1 (m/s)
g=9,81m/s2

y1= altura do nível de água na seção 1 (m)
F1= V1/ (g x y1) 0,5

F1= 9,9/ (9,81 x 0,16) 0,5 =7,9 > 1  Regime turbulento

Cálculo de y3

Considerado a vazão de 4m3/s, declividade S=0,0025m/m, canal de terra com n=0,035 e
seção trapezoidal com base B=1,5m usando a equação de Manning obtemos y3=1,15m.

V= 1/n x R (2/3) x S0,5

Q= Vx A
Sendo:
V= velocidade (m/s)
n= coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional)
R= raio hidráulico (m)
R= A/P
A= área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
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P= (2.y3+b)
S= declividade (m/m)

Entrando na Figura (14.13) com F1 e y3/y1= 1,15/0,16=7,2 e fazendo a interpolação
achamos  h/y1=2,7
Como y1=0,161m então h=y1 x 2,7= 0,161x2,7= 0,44m

h=0,44m
O comprimento X da bacia de dissipação será:
X= 5 (h + y3)= 5 (0,44+1,15)=7,95m e adoto X=8,00m

Portanto, a bacia terá comprimento X=8,00m, degrau h=0,45m e largura b=2,5m.

/
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49.13 Bacia de dissipação Tipo SAF (Saint Anthony Falls)
A bacia de dissipação Tipo SAF conforme Figura (49.43) baseia-se nos modelos da

USBR e de pesquisas feitas em St Anthony Falls Hydraulic Laboratory da Universidade de
Minnesota. O número de Froude varia de 1,7 a 17 na entrada da bacia de dissipação
conforme Mays, 2001. O comprimento da bacia de dissipação Tip SAF é 80% da bacia de
dissipação Tipo I do USBR.

Figura 49.43- Bacia de dissipação SAF (Saint Anthony Falls) conforme FHWA, 2006
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49.14- Bacia de dissipação CSU (Colorado State University)
A Figura (49.44) mostra a bacia de dissipação CSU.

Figura 49.44-Bacia de dissipação Tipo CSU (Colorado State University) conforme
FHWA, 2006
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49.15 Bacia de dissipação Contra Costa
É uma bacia de dissipação desenvolvida pela Universidade da Califórnia, Berkeley

juntamente com o County de Contra Costa conforme Figura (49.45).

Figura 49.45- Bacia de dissipação Tipo Contra Costa conforme FHWA, 2006
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49.16 Tipos de bacias de dissipação conforme número de Froude
Apresentamos Tabela (49.3) e (49.4) que recomendam Tipo de bacia de dissipação

conforme o número de Froude.

Tabela 49.3-Número de Froude conforme Tipo da bacia de dissipação conforme
FHWA, 2006.

Tipo de bacia de
dissipação

Número de Froude Observações

Contra Costa < 3
CSU <3

Drop (degrau) <1
Ressalto hidráulico >1

Rip-rap avental (≤1,50m) Não aplicável
Rip-rap bacia <3

SAF 1,7 a 17
Tipo III 4,5 a 17
Tipo IV 2,5 a 4,5
Tipo IX <1
Tipo VI Não aplicável Q<11m3/s e V<15m/s

Transição Não aplicável

Tabela 49.4-Número de Froude conforme Tipo da bacia de dissipação conforme
DAEE, 2005.

Tipo de bacia de
dissipação de dissipadores

do USBR

Número de Froude Observações

Tipo I 1,7 a 1,5
Tipo II >4,5 V> 15m/s (maior)
Tipo III 4,5 a 17
Tipo III >4,5 V< 15m/s (menor)
Tipo IV 2,5 a 4,5
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49.17 Fórmula de Manning para seção circular plena
Vamos apresentar a fórmula de Manning para seção qualquer:

Q = ( n-1) . A . R2/3 . S1/2

Q= vazão (m3/s);
A= área molhada da seção  (m2)
R= raio hidráulico (m);
S= declividade (m/m).

Para seção circular plena R=D/4 temos:
V= (1/n) x 0,397x  (D 2/3) (S ½)                                                              (Equação 49.1)
Q= (1/n) x 0,312 x (D 8/3) (S ½)                                                              (Equação 49.2)
D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8 (Equação 49.3)

Sendo:
V= velocidade (m/s);
R= raio hidráulico (m);
S= declividade (m/m);
n= coeficiente de rugosidade de Manning;
D= diâmetro do tubo (m);
Q= vazão (m3/s).

Exemplo 49.9
Dado a declividade S=0,007 m/m  n=0,025  D=1,5m. Achar a velocidade média.

Usando a Equação (49.1) temos:
V= (1/n) x 0,397x  (D 2/3) (S ½) = (1/0,025) x 0,397x  (1,5 2/3) (0,007 ½) =1,74 m/s
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A Tabela (49.5) fornece a vazão da tubulação de concreto em função da declividade.
Não devemos esquecer que deverá ser calculada a velocidade sendo que esta deverá ser
menor ou igual a 5m/s e em alguns casos chegar a 6m/s.

Tabela 49.5 - Vazões a seção plena de tubos de concreto para águas pluviais conforme
a declividade da tubulação.

Tubos de
concreto com

n=0,013 Vazões
(m3/s)

Diâmetro Declividades da tubulação
0,50% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

(cm) (m) 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
30 0,3 0,07 0,10 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31
40 0,4 0,15 0,21 0,29 0,36 0,42 0,47 0,51 0,55 0,59 0,63 0,66
50 0,5 0,27 0,38 0,53 0,65 0,76 0,85 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20
60 0,6 0,43 0,61 0,87 1,06 1,23 1,37 1,51 1,63 1,74 1,84 1,94
80 0,8 0,94 1,32 1,87 2,29 2,65 2,96 3,24 3,50 3,74 3,97 4,19

100 1,0 1,70 2,40 3,39 4,16 4,80 5,37 5,88 6,35 6,79 7,20 7,59
120 1,2 2,76 3,90 5,52 6,76 7,81 8,73 9,56 10,33 11,04 11,71 12,34
150 1,5 5,00 7,08 10,01 12,26 14,15 15,82 17,33 18,72 20,01 21,23 22,38

Exemplo 49.10-galeria de 1,5m de diâmetro
Calcular a vazão pela fórmula de Manning sendo dados o diâmetro D=1,50m

declividade S=0,007m/m (0,7%) e rugosidade de Manning n=0,014.
Entrando na Equação (49.2) temos:

Q= (0,312) . ( n-1 ) . D8/3 . S1/2 = (0,312) . ( 0,014-1 ) . 1,508/3 . 0,0071/2

Q= 5,5 m3/s
Portanto uma galeria com 1,5m de diâmetro com declividade de 0,007m/m pode

conduzir a vazão de 5,5 m3/s. Vejamos agora a velocidade:
Usando a equação da continuidade:
4 . Q

V =-------------- (Equação 49.4)
 . D2

4 . Q            4 . (5.5)
V=--------------- = -------------------- =  3,11 m/s < 5 m/s

 . D2 3,14  . (1.52)

Portanto, a velocidade é 3,11 m/s que é menor que o máximo admitido de 5 m/s e é
maior que o mínimo de 0,60 m/s.
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Exemplo 49.11- calcular o diâmetro.
Calcular o diâmetro para uma tubulação de concreto com n=0,014 vazão de 2 m3/s e

declividade de 0,007m/m. Conforme Equação (49.3) temos:
D = (Q . n )/ ( 0,312 . S1/2)3/8 = (2 .0,014 )/ ( 0,312 . 0,0071/2)3/8

D= 1,03 m
Como o diâmetro de 1,03m não é comercial, temos que usar D=1,2m
Calculemos então a velocidade pela equação da continuidade.

4 . Q            4 . 2
V=--------------- = -------------------- = 3,67m/s < 5 m/s

 . D2 3,14  . 1.22

Se o comprimento da tubulação for de 200m o tempo de trânsito na galeria de
1,20m é de:

Tc= L/ 60xV = 200m/ 60 x 3,67m/s = 0,91min
A velocidade de 3,67m/s é maior que o mínimo de 0,60  m/s e menor que o máximo

de 5 m/s. Aqui é importante  salientar que há um pequeno erro, pois o tubo não está
trabalhando realmente a seção plena com o diâmetro de 1,2m.

A Tabela (49.6) apresenta os diâmetros de tubulações de concreto em função da
declividade e da vazão. Foi considerando a rugosidade de Manning n=0,013.

Lembramos que os tubos comerciais  são padronizados.

Tabela 49.6- Diâmetros da tubulação de concreto em função da declividade e da vazão
considerando a rugosidade de Manning n=0,013

Vazões
Diâmetro

(m)
0,5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

(m3/s) 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

1,5 0,95 0,84 0,74 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,57 0,56 0,54

2,0 1,06 0,93 0,82 0,76 0,72 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 0,61

2,5 1,16 1,02 0,89 0,83 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66

3,0 1,24 1,09 0,95 0,88 0,84 0,80 0,78 0,75 0,74 0,72 0,71

3,5 1,31 1,15 1,01 0,94 0,89 0,85 0,82 0,80 0,78 0,76 0,75

4,0 1,38 1,21 1,06 0,99 0,93 0,90 0,87 0,84 0,82 0,80 0,79

4,5 1,44 1,27 1,11 1,03 0,98 0,94 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82

5,0 1,50 1,32 1,16 1,07 1,02 0,97 0,94 0,91 0,89 0,87 0,86

5,5 1,55 1,36 1,20 1,11 1,05 1,01 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89
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6,0 1,61 1,41 1,24 1,15 1,09 1,04 1,01 0,98 0,95 0,93 0,92

6,5 1,65 1,45 1,28 1,18 1,12 1,07 1,04 1,01 0,98 0,96 0,94

7,0 1,70 1,49 1,31 1,22 1,15 1,10 1,07 1,04 1,01 0,99 0,97

7,5 1,75 1,53 1,35 1,25 1,18 1,13 1,10 1,06 1,04 1,02 1,00

8,0 1,79 1,57 1,38 1,28 1,21 1,16 1,12 1,09 1,06 1,04 1,02

8,5 1,83 1,61 1,41 1,31 1,24 1,19 1,15 1,12 1,09 1,06 1,04

9,0 1,87 1,64 1,44 1,34 1,27 1,21 1,17 1,14 1,11 1,09 1,07

9,5 1,91 1,68 1,47 1,36 1,29 1,24 1,20 1,16 1,13 1,11 1,09

10,0 1,94 1,71 1,50 1,39 1,32 1,26 1,22 1,19 1,16 1,13 1,11

10,5 1,98 1,74 1,53 1,42 1,34 1,29 1,24 1,21 1,18 1,15 1,13

11,0 2,02 1,77 1,55 1,44 1,36 1,31 1,26 1,23 1,20 1,17 1,15

11,5 2,05 1,80 1,58 1,46 1,39 1,33 1,29 1,25 1,22 1,19 1,17

12,0 2,08 1,83 1,61 1,49 1,41 1,35 1,31 1,27 1,24 1,21 1,19

12,5 2,11 1,86 1,63 1,51 1,43 1,37 1,33 1,29 1,26 1,23 1,21

13,0 2,15 1,88 1,65 1,53 1,45 1,39 1,35 1,31 1,28 1,25 1,22

13,5 2,18 1,91 1,68 1,56 1,47 1,41 1,37 1,33 1,29 1,27 1,24

14,0 2,21 1,94 1,70 1,58 1,49 1,43 1,38 1,35 1,31 1,28 1,26

14,5 2,24 1,96 1,72 1,60 1,51 1,45 1,40 1,36 1,33 1,30 1,27

15,0 2,26 1,99 1,75 1,62 1,53 1,47 1,42 1,38 1,35 1,32 1,29

15,5 2,29 2,01 1,77 1,64 1,55 1,49 1,44 1,40 1,36 1,33 1,31

16,0 2,32 2,04 1,79 1,66 1,57 1,51 1,46 1,41 1,38 1,35 1,32

16,5 2,35 2,06 1,81 1,68 1,59 1,52 1,47 1,43 1,40 1,36 1,34

17,0 2,37 2,08 1,83 1,70 1,61 1,54 1,49 1,45 1,41 1,38 1,35

17,5 2,40 2,11 1,85 1,71 1,62 1,56 1,51 1,46 1,43 1,40 1,37

18,0 2,42 2,13 1,87 1,73 1,64 1,57 1,52 1,48 1,44 1,41 1,38

Nota: 1) deverá ser verificado a velocidade que deverá menor ou igual a 5m/s.
2) Deverá ser escolhido o diâmetro comercial existente.
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49.19 Relações geométricas e trigonométricas de varias secções
As relações geométricas e trigonométricas de uma circular considerando uma

tubulação de diâmetro D, lâmina de água y e ângulo interno θ conforme Figura (49.46).

Figura 49.46- Seção circular
Lima et al, 1987

Conforme Lima et al, 1987 as relações são:
Ângulo central em radianos;

θ= 2 arcos (1- 2 y/ D)
Área molhada

A = D2/ 8  x ( θ – sen θ)
Largura da corda b ou T

b= D x sen (θ/2)
Raio hidráulico

R= (D/4) x [ 1- (sen θ)/θ]

Exemplo 49.14
Dado tubo circular com D=1,5m e altura da lâmina de água y=0,70m. Achar a área
molhada A.

θ= 2 arcos (1- 2 y/ D)
θ= 2 arcos (1- 2x 0,70/ 1,50)= 2 arcos(-0,0666)

O valor =0,0666 está em radianos e não esquecer que está multiplicando por 2
Achamos o ângulo em radianos θ= 3,00816 rad

A = D2/ 8  x ( θ – sen θ)
A = 1,52/ 8  x ( 3,00816– sen 3,00816)=0,81m2
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Figura 49.47- Elementos geométricos de diversas secções conforme DAEE,
2005
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49.20 Equações semi-empíricas para estimativa da altura crítica
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 49.1)

sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2.
Seção retangular

yc = ( / b2) 0,33 (Equação 49.2)
sendo b=largura do canal (m).

Exercício 49..14
Calcular a altura crítica de um canal retangular com largura de 3,00m, vazão de
15m3/s.

Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 15 2 / 9,81 =  22,94
yc = ( / b2) 0,33 =  (22,94 / 32) 0,33 = 1,36m

Portanto, a altura critica do canal é de 1,36m.

Seção circular
 = Q2 / g

yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 (Equação 49.1)
sendo D o diâmetro da tubulação.

Exercício 49.15
Calcular a altura crítica de um tubo de concreto de diâmetro de 1,5m para conduzir
uma vazão de 3m3/s.
Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 32 / 9,81 =   0,92

yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 =  (1,01 / 1,50,26) . 0,92 0,25 = 0,97m
Portanto, a altura critica no tubo é de 0,97m
Seção trapezoidal

Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na
vertical e z na horizontal, a altura critica é:

yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z ( Equação 49..1)

Exercício 49.16
Achar a altura critica de um canal trapezoidal com base de 3,00m, vazão de 15m3/s e
declividade da parede de 1 na vertical e 3 na horizontal ( z=3).
 = Q2 / g     = 152 / 9,81 =   22,94
yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z  = 0,81 . ( 22,94 / 3 0,75 . 3 1,25 ) 0,27 - 3/ 30.3 =
yc = 1,04- 0,03 = 1,01m
Portanto, a altura critica é de 1,01m
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Exemplo 49.17- Rolim Mendonça et al, 1987
Dimensionar um coletor para vazão de 92,8 L/s no fim do plano com declividade de
0,011m/m com diametro de 300mm e n=0,013 (Manning).

= sen  + 2 2,6 (n Q/I 1/2) 0,6 D-1,6  0,4

= sen  + 2 2,6 (0,013x0,0928/0,0111/2) 0,6 0,30-1,6  0,4

= sen  +2,847.  0,4

Tabela 49.15- Cálculos para achar o ângulo central do escoamento normal
 = seno  +2,847.  0,4

3,00 4,56
4,56 4,23
4,23 4,18
4,18 4,18
4,18 4,18

Portanto, o ângulo central  =4,18 rad= 239,5 graus
 = 2 arc cos ( 1 – 2y /D)

ou
 = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D))

4,18 = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D))
4,18/2 = 2,09=  cos-1 ( 1 – 2 (y/D))

-0,4962 =  ( 1 – 2 (y/D))
-1,4962=-2 y/D=-2y/0,30

y=1,4962x0,30/2= 0,224m
y/D= 0,224/ 0,30=0,75

A área molhada “A”:
A= D2 (  – seno )/8
A= 0,302 ( 4,18 – seno 4,18)/8=0,0567m2

Equação da continuidade
Q= A x V
V= Q/A= 0,0928/0,-567= 1,64m/s

O perímetro molhado ”P”:
P=( D)/2
P=(4,18 x 0,30)/2=0,627m

O raio hidráulico “R”:
R= (D/4) (1-(seno )/ )

R= (0,30/4) (1-(seno 4,18)/ 4,18)=0,033m
É importantíssimo calcularmos a tensão trativa.

t =  . R . I
t =  . R . I = 10.000x 0,033x 0,011 = 3,63 Pa >> 1 Pa.  OK.
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Ângulo central crítico
c= sen c + 8 ( Q2/g) 1/3 [sen(c/2)] 1/3 x D -5/3

c= sen c + 8 ( 0,09282/9,81) 0,33 [sen(c/2)] 1/3 x 0,3 -1,67

c= sen c +0,784 [sen(c/2)] 1/3 x 7,46
c= sen c +5,85 [sen(c/2)] 1/3

Tabela 49.16- Cálculos do ângulo central
c sen c +5,85 [sen(c/2)] 1/3

4 4,91
4,91 2,71
2,71 4,68
4,68 2,85
2,85 4,56
4,56 2,93
2,93 4,50
4,50 2,97
2,97 4,45
4,45 3,01
3,01 4,42
4,42 3,03
3,03 4,40

O problema apresenta dois valores 3,03rad e 4,40rad e tomamos a média.
3,03+4,40/2 = 3,715 rad

Portanto, o angulo central critico c=3,715rad
 = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D))

3,715rad= 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/0,30))
3,715/2= cos-1 ( 1 – 2 (y/0,30))

-0,28= 1- 2y/0,3
-1,28= - 2y/0,3

yc= 1,28x0,3/2=0,192m
y/D= 0,192/0,30=0,64

Vc= {[g xD/ (8 seno(c /2))] x (c - seno (c))} 0,5

Vc= {[g xD/ (8 seno(c /2))] x (3,715 - seno (3,715))} 0,5

Vc= {[0,383] x (4,255)} 0,5

Vc=1,27m/s
Ic= =[n2 x g/ (sen(c/2))] x [c4/ (2,0 D (c – senc))] (1/3)

Ic= =[0,0132 x 9,81/ (sen(3,715/2))] x [3,7154/ (2,0 x0,30 (3,715 – sen 3,715))] (1/3)

Ic=0,129m/m
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Regime de escoamento
Velocidade em regime normal de escoamento= 1,64m/s
Velocidade crítica= 1,29m/s
Como 1,64>1,29 o regime de escoamento é supercrítico ou torrencial.

Análise da velocidade
Velocidade normal= 1,64m/s
Se a velocidade 1,64> Vc=1,29m/s então temos segundo a NB no item 5.1.1 de

fazer com que y/D≤ 0,50
Então adotamos D=0,35m.
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49.21 Elementos hidráulicos numa seção circular
Metcalf & Eddy, 1981 apresentam as Tabelas (49.17) e (49.18) bem como as

Figuras (49.48) e (49.49).

Tabela 49.17- Valores de K para secção circular m termos da altura da lâmina de
água d.

Q= (K/n) d 8/3 . S1/2

Fonte: Metcalf&Eddy, 1981

Tabela 49.18-Valores de K´ para secção circulas em termos do diâmetro do tubo
Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

Fonte: Metcalf&Eddy, 1981
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Figura 49.48- Elementos hidráulicos de tubo circular
Fonte: Metcalf&Eddy, 1981

Figura 49.49- Elementos hidráulicos de tubo circular
Fonte: Hammer 1979
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Exemplo 49.18- Extraído de Metcalf & Eddy, 1981
Determinar a altura da lâmina líquida e a velocidade de um escoando com secção
parcialmente cheia.
Dados:
D=0,30m
S= 0,005m/m
n=0,015  (coeficiente de rugosidade de Manning)
Q=0,01m3/s

Solução
Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

Vamos tirar o valor de K´
K´= (Q.n) /  (D 8/3 . S1/2 )

K´= (0,01 x 0,015) /  (0,3 8/3 x 0,0051/2 )=0,0526
Entrando na Tabela (49.18) com K´= 0,0526 achamos d/D=0,28

Portanto,  d= 0,28 x 0,30= 0,084m
Vamos achar a velocidade.
Usemos a equação da continuidade Q= A x V   portanto V=Q/A
Temos que achar a área molhada.

Entrando na Figura (49.36) com  d/D=0,28 achamos A=Atotal = 0,22
Como: Atotal = PI x 0,30 x 0,30/ 4=0,070686m2

A/Atotal = 0,22
A= 0,22 x 0,070686m2=0,0156m2

V= Q/ A = 0,01m3/s/ 0,0156m2=0,641m/s

Exemplo 49.19- Extraído de Metcalf & Eddy, 1981´
Determinar o diâmetro;
Dados:
Q=0,15m3/s
65% cheio= d/D=0,65
S=0,001 m/m
n=0,013

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

Como d/D= 0,65 entrando na Tabela (49.18) achamos K´= 0,236
Vamos então tirar o valor de D.

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2

D= (Q.n)/ (K´ . S1/2)
D= (0,15x0,013)/ (0,236x 0,0011/2) =0,605m

Portanto, adotamos D=0,60m
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Capítulo 58-Escada hidráulica com reservatórios no patamar

58.1 Introdução
Vamos exemplificar como dimensionar uma escada hidráulica com reservatórios

no patamar conforme Figura (58.1) usando escoamento tipo nappe flow usando os
conceitos de: Aigner, 2004, Chanson 2002 e Khatsuria, 2005.

A escada hidráulica com reservatórios no patamar deve ser evitada em lugares
onde há o efeito de neve e congelamento, o que não existe no Brasil.

Figura 58.1- Escada hidráulica com reservatórios no patamar feita pelos
Romanos conforme Chanson, 2002

58.2 Escada hidráulica com reservatório no patamar
Na Figura (58.2) temos uma seção de uma escada hidráulica com reservatório no

patamar que possue a grande vantagem de apresentar uma dissipação de energia muito
grande. Os degraus fazem a redução da energia cinética transformando-a em calor.
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Figura 58.2- Escada hidráulica com reservatórios no patamar com escoamento nappe flow.
Fonte:Aigner, 2004.

O escoamento deve ser mantido como nappe flow.
Conforme Aigner, 2004 existem muito poucos trabalhos sobre escadas

hidráulicas com reservatório no patamar.
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58.3 Tipos básicos de escoamento em escada hidráulica
Em escada hidráulica temos três tipos de escoamentos:

 Escoamento em quedas sucessivas (nappe flow)
 Escoamento intermediário ou misto (zona de transição)
 Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow)

Escoamento em quedas sucessivs (nappe flow)
No regime denominado nappe flow as vazões são baixas e o gradiente também é

baixo e a água cai de um degrau para o outro de uma maneira pulsante. Forma-se o ar
nos degraus.

Chanson, 2001 divide o escoamento nappe flow em três tipos:

58.3.1 Escoamento nappe flow com ressalto hidráulico completo
denominado NA1

Neste caso conforme Chanson, 2002 a condição para termos o
escoamento com ressalto hidraulico o valor hc/ s deve  atender a equação:

hc/ s < 0,0916 x (s/b) -1,276 (Equação 58.1)
Sendo:
hc= altura crítica (m)
S= altura da escada (m)
b= largura do patamar da escada (m)
No escoamento nappe flow com resssalto hidráulico forma-se um ressalto

hidráulico dentro do patamar do degrau e é bastante usado dissipando bem a energia,
mas precisamos de espaço para a sua aplicação.

Exemplo 50.1
Verificar se uma escada hidraulica com altura do degrau s= 1,92m e largura do

patamar dos degraus b=15,5m. A vazão de entrada na escada hidráulica é 29,56m3/s e
a largura da escada B= 10,5m.

q= Q/B= 29,56/ 10,5= 2,815m3/s/m
hc= (q2/g) (1/3)

hc= (2,8152/9,81) (1/3)

hc= 0,931m
Relação hc/s= 0,931/ 1,92= 0,48
Vamos verificar o segundo lado da Equação (58.1).
A=0,0916 x (s/b) -1,276

A=0,0916 x (1,92/15,5) -1,276

A= 1,32
Portanto, teremos regime de escoamento nappe flow, pois, hc/s <1,32

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de Águas Pluviais
Eng Plínio Tomaz 10/10/2011 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 58- Escada hidraulica com reservatórios no patamar

5

58-5

Para o escoamento com ressalto hidráulico completo conforme Khasuria,
2005 e Chanson, 2002 a perda de energia pode ser calculado por:

∆E/ Hmax = 1- [ 0,54 (hc/s) 0,275 + 1,715 (hc/s) -0,55 ] / [1,5 + (Hd/ hc)]
Sendo:
hc= altura crítica (m)
s= altura da escada (m)
Hd= altura total da escada hidráulica (m)
Hmax= Hd + 1,5 hc

Exemplo 58.2
Calcular a disssipação de energia em uma escada hidraulica com altura do
degrau s=1,92m, hc= 0,931m e altura total de escada Hd= 9,58m

∆E/ Hmax = 1- [ 0,54 (hc/s) 0,275 + 1,715 (hc/s) -0,55 ] / [1,5 + (Hd/ hc)]
Relação hc/s= 0,931/ 1,92= 0,48

∆E/ Hmax = 1- [ 0,54 (0,48) 0,275 + 1,715 (0,48) -0,55 ] / [1,5 + (9,58/ 0,931)]
∆E/ Hmax = 0,74
Portanto, a perda de energia na escada hidraulica é de 74%.
Isto significa que a energia residual é = 1-0,74= 0,26
Como Hmax=  9,58m a altura residual Hr= 9,58 x 0,26= 2,49m

Dissipação de energia
Aigner, 2004 calculou que a máxima energia dissipada numa escada hidráulica

com reservatórios nos patamares com a equação abaixo, salientando que a verdadeira
dissipação é um pouco menor e que a equação não apresenta precisão, pois não
apresenta o número de degraus que aumentaria a dissipação de energia.

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5xhc)= H/hc  / (H/hc + 1,5)
Sendo:
H= altura total da escada (m)
Hmax= H + 1,5 hc = altura máxima da escada hidráulica (m)

Exemplo 58.3
Calcular a disssipação de energia em uma escada hidraulica com altura do
degrau s=1,92m, hc= 0,931m e altura total de escada H= 9,58m

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5xhc)
∆h/ Hmax = 9,58/ (9,58 + 1,5 x 0,931)= 0,87

Portanto, a dissipação de energia será de 87%.
Hr/H= 1-0,87= 0,13

Hr= 0,13 x 9,58=1,25m
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58.3.2 Escoamento nappe flow com ressalto hidráulico não completo
denominado NA2.

Neste caso Chanson, 2002 impõe duas condições simultâneas que
devem ser obedecidas:

hc/ s > 0,0916* (s/b) -1,276

Exemplo 58.4
Dado s=1,92m e b=15,5m verficar se satisfaz a relação:
hc= 0,931m já calculado
hc/s= 0,931/ 1,92=0,48

A=0,0916 x (s/b) -1,276

A=0,0916 x (1,92/15,5) -1,276

A= 1,32
Portanto a primeira condição não está satisfeita:

hc/ s > 0,0916* (s/b) -1,276

Observar que hc/s deve ser maior.
Ainda que deve acontecer que:

hc/s < 0,89 – 0,4 x s/b
Exemplo 58.5
Dado s=1,92m e b=15,5m verificar se satisfaz a relação:
hc= 0,931m já calculado
hc/s= 0,931/ 1,92=0,48
A=0,89- 0,4 x s/b= 0,89 – 0,4 x 1,92/15,5=0,84
A= 0,84
Como hc/S é menor que 0,84 é satisfeita a segunda condição. Como a
primeira condição não foi satisfeita e a segunda foi, então o escoamento
em napple flow terá ressalto hidráulico completo como já vimos.

58.3.3 Escoamento nappe flow sem ressalto hidráulico denominado
NA3.

Para o caso do escoamento nappe flow sem ressalto hidráulico
denominado NA3 conforme Chanson, 2002 informa não pode ser calculado
analiticamente  e somente pode ser obtido através de modelos.

Escoamento intermediário ou misto (zona de transição)
Segundo Chanson, 2001 o escoamento de transição deve ser evitado, pois o seu

comportamento não pode ser previsto totalmente

Escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow)
O escoamento denominado skimming flow conforme Chanson, 2001 é dividido

em três escoamentos definidos pela declividade da escada hidráulica.
 Declividade da escada hidráulica menor que 15º teremos o escoaemento

denominado SK1,
 Declividade entre 15º e 25º teremos o escoamento denominado SK2 e
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 Declividade da escada maior que 25º teremos escoamento skimming flow
SK3.

Figura 58.3- Escoamento nappe flow (com quedas sucessivas)

1. .

58.4 Equações usadas
Um degrau tem altura “s” e comprimento do patamar “L” e o ângulo se calcula

assim:
tan α = s / b

Sendo:
α = ângulo da escada
s= altura do degrau ou altura do espelho (m)
b= comprimento do patamar (m)

Exemplo 58.6
Dado a altura do degrau s=1,92m e comprimento do patamar b=15,5m achar o

ângulo α .
tan α = s / b

tan α = 1,92 / 15,5= 0,0774
α =7,8º

A altura crítica hc considerando a descarga específica”q” em m3/s/m se calcula
da seguinte maneira:

q= Q/B
hc= (q2/g) (1/3)
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Sendo:
Q= vazão que entra na escada hidráulica (m3/s)
B= largura da escada hidráulica (m)
q= vazão específica (m3/s/m) ou (m2/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade
hc= altura crítica (m)

Mosquito da dengue
Como no Brasil temos mosquito da dengue devemos evitar água parada e é

importante prover cada reservatório no patamar tenha um ou mais orifícios para
esvaziamento completo do reservatório em cada patamar.

Esvaziamento de um reservatório
t= [2 . As . (y1

0,5 - y2
0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]

Sendo:
Ao= área da seção transversal do orifício (m2);
Cd= 0,62 coeficiente de descarga;
As= área transversal do reservatório na profundidade y (m2);
t= tempo de esvaziamento (segundos);

y1= altura da água no inicio (m);
y2= altura do nível de água no fim (m) e

g= aceleração da gravidade (g=9,81m/s2)
O orifício mínimo deve ter diâmetro  50mm.

Exemplo 58.7
Calcular o diâmetro dos orifícios para uma escada hidráulica com patamar com altura do
degrau s= 1,92m, largura do patamar b=15,5m, altura do reservatório w=0,88m e largura da
escada B= 10,5m
Area transversal=  B x b= 10,5 x 15,5= 162,75m2

y1= 0,88m
y2=0
Ao= area de cada orificio
Supondo 2 orificio com diametro de 0,05m
Ao= PI x D2/4 x 2= 3,1416 x 0,052 =0,003927 m2

t= [2 . As . (y1
0,5 - y2

0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]
t= [2 x 162,75 . 0,88 0,5 ] / [0,62 . 0,003927 .(2.9,81 ) 0,5]
t=28313,28s
t= 7,9 h
Portanto, o tempo de esvaziamento do reservatorio de cada patamar será de 7,9h com
dois orificios de 50m.

58.5 Verificação do tipo de escoamento escolhido
É importante sabermos o tipo de escoamento que queremos.
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Equação de Chanson, 1994
A equação de Chanson, 1994 limita o escoamento nappe flow com skimming

flow.

hc/ s  = 1,057 -0,465 x s/L (Equação 12 da Figura 58.4)

Sendo:

hc= altura crítica (m)

s= altura do degrau (m)

L= comprimento do patamar (m)

Equação de Aigner, 2004
Aigner, 2004 elaborou uma equação para delimitar dentro do nappe flow

quando tempos escada hidráulica com reservatórios nos patamares (pooled step) que é
a Equação 13 da Figura (58.4) chamada também de Equação de Aigner, 2004.

hc/ s= [ 0,55 -0,16 . LN (s/L) ] 6 (Equação 13 da Figura 58.4)
Sendo:
hc= altura crítica (m)
s= altura do degrau (m)
L= comprimento do patamar (m)
LN= logaritmo neperiano.

Figura 58.4- Verificação do tipo de escoamento conforme a tangente e hc/s de escada hidráulica
com reservatórios no patamar com escoamento nappe flow.

Fonte:Aigner, 2004.
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58.6 Dimensionamento de escada hidráulica com patamar com reservatórios
Aigner, 2004 apresentou também as Figuras (58.5) e (58.6) que usaremos para

dimensionamento através de exemplos.
Khatsuria, 2005 recomenda que os parâmetros devam estar em determinados

intervalos:
0,1≤ tan α  ≤ 0,5
0 ≤ hc/s ≤0,5

0,1≤ w/s ≤ 0,5

Figura 58.5- Vazão em m3/s/m em função da declividade da escada hidráulica com reservatórios
no patamar com escoamento nappe flow.

Fonte:Aigner, 2004.
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Figura 58.6- Dimensionamento de escada hidráulica com reservatórios no patamar com
escoamento nappe flow.

Fonte: Aigner, 2004.

Exemplo 58.8. Adaptado de  Khatsiuria, 2005
Dimensionar uma escada hidráulica com 10 degraus de 1m de altura e patamar de 2m
cada com vazão de 0,3m3/s/m.

s= 1,00m
L= 2,00m
q= 0,3m3/s/m
Número de degraus= 10
H=10m (altura total da escada hidráulica)

Altura crítica hc
hc= (q2/g) (1/3)

hc= (0,32/9,81) (1/3) = 0,21m

Verifiquemos o tipo de escoamento usando a Figura (58.6);

tan α = s / L
tan α = 1 / 2 = 0,5 OK

hc/s= 0,21/1,00= 0,21

Entrando na Figura (58.6) com tan α=0,5 e hc/s= 0,21 verificamos que estamos
no nappe flow, mas não estamos na escada hidráulica com reservatório nos patamares
de Aigner, 2004.
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Para atender Aigner, 204 entramos com hc/s= 0,21 e na curva da equação (13) da
Figura (58.4) obtermos tan α= 0,25

tan α = s / L
0,25 = 1 / L

L= 1/0,25 = 4,00m

Portanto, o patamar deverá ser de 4m.

Façamos outra verificação usando a Figura (58.5) entrando com 0,3 m2/s e altura
do degrau de 1,00m achamos aproximadamente 0,25 para tan α o que confirma o que
já achamos.

Cálculo da altura do vertedor no degrau
Entrando na Figura (58.4) com tan α=0,25 e  achamos w/s= 0,28 e como

s=1,00m então w= 0,28 x s= 0,28m.
Portanto, a altura do vertedor será w=0,28m.

Estimativa da dissipação de energia

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc)

Sendo:
H= 10,00m
hc=0,21m
Hmax= H+ 1,5 .hc= 10+ 1,5 x 0,21= 10,315m

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc
∆h/ Hmax = 10/10,315= 0,97

Portanto, a dissipação máxima será de 97%, o que é excelente.

Exemplo 58.9
Dimensionar uma escada hidráulica para desnível máxima de 10,5m, vazão Q=
4,53m3/s, e base disponível da escada hidráulica de 69,10m.

tan α = s / L
tan α = 10,5 / 69,10= 0,15

Entrando na Figura (58.5) com tan α=0,15 e escolhendo altura do degrau de
0,75m acharemos a vazão específica de 1,5m3/s/m.

14 degraus, patamar L=4,94m
q= Q/B = 4,53/B = 1,5
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B= 4,53/1,5= 3,02m
Portanto, a largura da escada será de 3,02m. A altura do degrau será de 0,75m e

o comprimento do patamar de 4,94m.
tan α = s / L= 0,75/ 4,94= 0,15  OK

Altura critica hc
q= 1,5m2/s

hc= (q2/g) (1/3)

hc= (1,52/9,81) (1/3) = 0,61m
hc/s = 0,61/0,75= 0,81 > 0,50 Não está bom. Vamos alargar a escada

hc/s=0,50
hc=0,50 x s= 0,50 x 0,75= 0,375m

hc3= q2/g
q2= hc3 x g= 0,375 ^3 x 9,81=0,517

q=0,71m3/s/m
Q= 4,53m3/s

q= Q/B
B= Q/q= 4,53/0,71= 6,38m

Portanto, a largura da escada será de 6,38m, altura do degrau de 0,75m, 14
degraus e comprimento do patamar de 4,94m

tan α = s / L= 0,75/ 4,94= 0,15  OK

hc/s= 0,375/0,74=0,5 OK

Cálculo da altura do vertedor w
Entrando na Figura (58.6) com tan α=0,15 achamos w/s= 0,42 < 0,50 OK

w= 0,42 x s= 0,42 x 0,70= 0,294m. Adotamos w=0,30m.

Estimativa da dissipação de energia

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc)

Sendo:
H= 10,50m
hc=0,375m
Hmax= H+ 1,5 .hc= 10,5+ 1,5 x 0,375= 11,0625m

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc
∆h/ Hmax = 10,5/11,0625= 0,95

Portanto, a dissipação máxima será de 95%, o que é excelente.
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Exemplo 58.10 Fonte: Aigner, 2004
Dado uma barragem com altura H=10m e declividade tan α=0,15. Dimensionar uma
escada hidráulica com reservatórios nos patamares onde queremos altura do degrau s=
1,00m e número de degraus N=10 para conduzir uma descarga de 5m3/s.

Da Figura (58.5) entrando com tan α=0,15 e altura do degrau s=1,00m obtemos
vazão específica q= 0,6m2/s.
q= Q/B
B= Q/q= 5m3/s / 0,6m2/s = 8,33m

Portanto, a largura da escada hidráulica será B= 8,33m.
Vamos achar a altura do vertedor w entrando na Figura (58.4) e achamos

w/s=0,41
w= 0,41 .s =0,41 x 1,00m= 0,41m

Comprimento do patamar
tan α=0,15 = s/L
L= s/0,15=1,0/0,15=6,7m

hc= (q2/g) (1/3)

hc= (0,62/9,81) (1/3) = 0,33m
hc/s= 0,33/1,00= 0,33

Entrando na Figura (58.4) constamos que estamos dentro da área de escada
hidráulica com reservatórios nos patamares OK.

Estimativa da dissipação de energia
∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc)

Sendo:
H= 10m
hc=0,33m
Hmax= H+ 1,5 .hc= 10+ 1,5 x 0,33= 10,495m

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5.hc
∆h/ Hmax = 10/10,495= 0,95

Portanto, a dissipação máxima será de 95%, o que é excelente
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58.7 Altura da escada hidráulica com reservatório no patamar
Segundo Chanson, 2002 temos que calcular a altura da parede lateral da escada

hidráulica com reservatório no patamar de maneira que não haja extravazamento de
água.

No final da escada devemos nos lembrar que poderemos ter um remanso.
Chanson, 2002 cita Schoktisch, 1937 que para escada hidráulica com patamar

sugere a relação s/b= 1/3 que a altura das paredes laterais sejam maiores que 2m.
Chanson, 2002 cita ainda Binnie, 1913 que sugere para escada hidráulica com

reservatório no patamar a relação s/b= 1/10 e que a altura lateral seja igual a altura
do degrau.

58.8 Ventilação
A fim de evitar oscilações no fluxo da água em movimento nappe flow demos

garantir uma ventilação adequada.
Podemos pela prática antiga colocar tubo de 150mm  na parte superior em cada

degrau em cada lado da parede lateral.
Outra alternativa é deixar cavidade lateral em cada degrau para facilitar a

ventilação conforme  planta da Figura (58.7).
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Figura 58.7- Esquema do degrau em canais. Observe o chanfro de contração
Fonte: PMSP, 2000
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58.9 Dissipador de fundo plano Tipo I do USBR
No fim da escada teremos um plano e vamos fazer um dissipador de energia de fundo plano

Tipo I do USBR conforme Figura (58.8).

Figura 58.8- Ressalto hidráulico e perda de energia no ressalto
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As profundidades y1 e y2 são denominadas de profundidades conjugadas.
Foi verificado experimentalmente que os pontos A, B e C estão alinhados numa linha

reta conforme Chow, 1985.
O número de Froude onde temos a altura y1 é:

F1=V1/ (g x y1)0,5

Conforme Peterka, 2005 o valor y2 será:
y2/y1 = -0,5 + (0,25 + 2x F1

2) 0,5

ou
y2/y1 = 0,5x [(1 + 8x F1

2) 0,5 -1]

O comprimento do ressalto hidráulico L pode ser obtido pela Figura (58.9) conforme
Peterka, 2005 entrando com o número de Froude onde está a altura y1 e olhando-se na
curva escrita “recommended”.

Figura 58.9- Comprimento do ressalto hidráulico L em função de y2 para bacia
de dissipação de fundo plano Tipo I.

Fonte: Peterka, 2005

,

,
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Figura 58.10- Obter y2/y1 tendo o número de Froude em y1 para bacia de
dissipação de fundo plano Tipo I do USBR.

Fonte: Peterka, 2005
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Figura 58.11- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo
plano Tipo I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005

A descarga por metro q é obtida da seguinte maneira:
q= Q/ B

B= largura do canal (m)
q= vazão específica (m3/s x m)
Q= vazão no canal (m3/s)

Exemplo 58.11
Calcular a disssipação de energia em uma escada hidraulica com altura do
degrau s=1,92m, hc= 0,931m e altura total de escada H= 9,58m

∆h/ Hmax = H/ (H + 1,5xhc)
∆h/ Hmax = 9,58/ (9,58 + 1,5 x 0,931)= 0,87

Portanto, a dissipação de energia será de 87%.
HrH= 1-0,87= 0,13

Hr= 0,13 x 9,58=1,25m
Observamos neste exemplo que tínhamos altura de 9,58m com a dissipação
de 87% da energia, a altura residual que temos é 1,25m.

A altura V= (2.g.h) 0,5

V= (2 x 9,81 x 1,25) 0,5= 4,95m/s
Q= 29,56m3/s

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de Águas Pluviais
Eng Plínio Tomaz 10/10/2011 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 58- Escada hidraulica com reservatórios no patamar

21

58-21

A= Q/V= 29,56/ 4,95= 5,97m2

Largura= 10,5m
H= 5,97/10,5= 0,57m

Achar o conjugado, comprimento da bacia e eficiência da dissipação da energia.
F1=V1/ (g x y1)0,5

F1=4,95/ (9,81 x 0,57)0,5 =2,09 ≤ 9  OK

Entrando na Figura (58.10) com F1= 2,09 achamos Tw/y1= 2,4
Mas,  Tw= y2

y2/y1= 2,4
y2= 2,4 x y1= 2,4 x 0,57=1,37m

Entrando na Figura (58.9) com F1=2,09 no local onde está escrito “recommended”
achamos:

L/y2=4,45
L= 4,45 x y2= 4,45 x 1,37= 6,10m

Portanto, o comprimento da bacia de dissipação de fundo plano Tipo I é de 6,10m.
Para achar a energia dissipada no ressalto hidráulico da bacia de dissipação de

fundo plano Tipo I do USBR, entramos com F1=2,09 na curva a esquerda da Figura (58.11)
e achamos que 10%.

Peterka, 2005 salienta que em outros tipos de dissipadores hidráulicos poderemos
obter comprimentos menores da bacia de dissipação.

Subramanya, 2009 cita a equação de Elevatorski para o calculo de L sem usar o
grafico de Peterka.

L= 6,9 x (y2 – y1)

L= 6,9 x (y2-y1)= 6,9 x (1,37- 0,57) = 5,52m

Perda total de energia = 1- [(1-perda na escada hidráulica) x (1-perda no ressalto)]
Perda total de energia = 1- [(1-0,87) x(1-0,10)]= 0,88
Portanto, a perda total de energia na escada hidráulica e no ressalto é de 88%,

Riprap
Velocidade
V= Q/ A = Q / ( y2 x B)= 29,56/ (1,37 x 10,5) = 2,05m/s < 5,4m/s OK
Froude= V/(g .y2) 0,5= 2,05/(9,81x1,37) 0,5= 0,56
diâmetro das pedras =d50= 0,0413 x V 2= 0,0413 x2,05 2=0,17m
Espessura do rip-rap = 3,5 ds= 3,5 x 0,17== 0,60m
Comprimento do rip-rap= La= D [8 + 17 x log(F)]
Mas a Altura = D= 1,37m
La= 1,37 [8 + 17 x log(0,56)] = 5,10m
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Capítulo 71- Bacia de dissipação em rampa conforme DAEE

71.1 Introdução
Os canais em rampas (Smooth chute ou Spillways chute) apresentam a

peculiaridade da entrada de ar na água o que faz com que aumente a altura de água
necessitando dimensionar as laterais para não haver extravasamento. Outro fator
importante é o ponto de incipiência de ar para verificação do risco de cavitação.

71.2 Ar na água
O ar na água do canal em rampa pode ser mostrado em perfil com quatro regiões,

desde o fundo do canal onde tem pouco ar e acima onde a quantidade de ar vai
aumentado.

Figura 71.1- Distribuiçao vertical do ar em um canal em rampa
Fonte: Bureau of Reclamation, 1980

71.3 Entrada de ar na rampa do canal
Ao longo da rampa do canal da Figura (71.2) podemos observar que no começo da

rampa não há ar e quando a mesma vai descendo a rampa a quantidade de ar vai
aumentado até chegar a um limite.
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Figura 71.2- Entrada do ar na água no canal em rampa
Fonte: Bureau of Reclamation, 1980

71.4 Ponto de entrada de ar
Notar na Figura (71.2) o ponto de entrada de ar na rampa.
Deveremos tomar cuidado com o risco de cavitação acima do ponto de incipiência,

isto é, do inicio de ar na água.

71.5 Concentração média de ar
A concentração média de ar no canal em rampa na região aerada segundo

Chaudhry, 1993 é fornecida pela equação empírica obtida por Hager, 1991 in Chaudhry,
1993.
Dica: verificar que somente a partir do ponto de incipiencia é que teremos
concentração de ar.

C= 0,75 x (sen(θ))0,75

Exemplo 71.1
Calcular a concentração média de ar na água na região aerada de uma rampa com talude
1:1,5

tan θ =1/ 1,5= 0,667     θ=33,7º

C= 0,75 x (sen(θ))0,75
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C= 0,48
Portanto, teremos concentração de ar na água de 48%.

71.6 Altura da água com ar na rampa do canal
A altura da água com ar na rampa do canal conforme Chaudhry, 1993 é dada pela

equação:

y99= yw + 1,35 .yw.  [((yw. sen(θ))3/ (n2 g3)] (1/4)

Sendo:
y99= altura do nivel de água quando a concentração de ar for de 99% (m)
yw= profundidade normal calculada pela fórmula de Manning (m) considerando a não
existência de ar;
θ= ângulo da declividade
n= coeficiente de Manning
g= 9,81m/s2= aceleração dagravidade

Exemplo 71.2
Calcular y99 para uma rampa em concreto com talude 1:1,5, altura da água=0,16m e
n=0,018.

y99= yw + 1,35 .yw.  [((yw. sen(θ))3/ (n2 g3)] (1/4)

y99= 0,16 + 1,35x0,16 [((0,16x. sen(33,7º))3/ (0,0182 9,813)] (1/4)

y99= 0,28m
Devemos tomar o cuidado para que não haja extravasamento.

71.7 Freeboard do canal em rampa
Fb= (K . y1)

0,5

H1= y1+Fb
Sendo:
Fb= freeboard (m)
K= 0,8 para vazão de 0,5m3/s a 1,4 para 85m3/s
y1= altura da água na escada hidráulica (m)
H1= altura da parede lateral da escada hidráulica (m)

Sugestões de freeboard conforme Chaudhry, 1993
Descarga <1,5m3/s 1,5 a 85m3/s >85m3/s

Freeboard (m) 0,50 0,75 0,90

Exemplo 71.3
Calcular o freeboard para V=9,93m/s, altura normal y1 =0,16m

Fb= (K. y1) 0,5

Fb= (1,00x 0,16) 0,5

Freeboard (m)= 0,40m
A altura da parede lateral será igual a altura da agua:

h=y99 +0,40m= 0,28+0,40= 0,68m.
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71.8 Declividade do canal em rampa
Conforme Gupta, 2008 o canal em rampa deve ser mantido no regime supercritico

para evitar a formação de ressalto hidráulico no canal. Usamos a equação de Manning e
calculamos a declividade crítica e adotamos um valor, não igual, mas um pouco maior
devido a dificuldade de se escolher o valor da rugosidade de Manning “n” adequada

Sc = 12,6 . n2/ qc
0,222

Sendo:
Sc= declividade crítica do canal (m/m)
n= rugosidade de Manning
qc= descarga crítica por metro (m3/s/m)

q= Q/B
Sendo:
q= vazão específica (m3/s/m)
B= largura do canal (m)

yc= (q2/g) (1/3)

Sendo:
yc= altura crítica (m)
q= vazão específica (m3/s/m)
g=9,81m/s2= aceleração da gravidade

Exemplo 71.4
Dada vazão de Q=4m3/s e largura de B=2,5, n=0,018 achar a declividade crítica.
q= Q/B= 4/2,5=1,6 m3/s/m
yc= (q2/g) (1/3

yc= (1,62/9,81) (1/3 =0,64m
Sc = 12,6 . n2/ qc

0,222

Sc = 12,6 . 0,0182/ 1,6 0,222 = 0,00368 m/m

71.9 Transição
Gupta, 2008 adota que para transição convergente ou divergente deve se usar

pesquisas do Bureau of Reclamation dos Estados Unidos de que o ângulo não deve
exceder o valor dado pela equação.

tan α = 1 / (3. F)

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

Sendo:
α= ângulo da parede com respeito a linha do centro
F= número de Froude
V= velocidade média no inicio do canal (m/s)
g= 9,81 m/s2

y= altura no fim da transição (m)
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71.10 Qual a velocidade limite ?
Para concreto adotamos no máximo 18 m/s para evitar o risco da cavitação.
O DAEE, 2005 baseado no U.S. Bureau of Reclamation classifou as bacias de

dissipação de acordo com o número de Froude e da velocidade média de escoamento e
conforme Peterka, 2005.

Tipo I     1,7< F<2,5
Tipo II   F>4,5 e V> 15m/s  ( para Barragens altas)
Tipo III   F> 4,5 e V< 15m/s a 18m/s (Muito usado pelo DNIT)
Tipo IV   2,5< F < 4,5  (Dissipador de impacto muito usado na PMSP e outras)

71.11 Dissipação de energia de canal em rampa
Vamos usar os estudos de Peruginelli e Pagliara, 2000 para canais em rampa.
Define o valor de H/yc em função do talude da rampa.
Assim para talude 1V:2H temos:

H/yc= 0,062 (h1/yc) – 3,59 com a condição H/yc <40
Sendo:
H= altura da rampa (m)
yc= altura crítica (m)
h1= altura da água na rampa (m)

Assim para latude 1V:4H temos:

H/yc= 0,026 (h1/yc) – 4,76 com a condição H/yc <40
Sendo:
H= altura da rampa (m)
yc= altura crítica (m)
h1= altura da água (m)

Baseado em pesquisas Peruginelli e Pagliara, 2000 acharam duas equações:

Para H/yc< 40

Dissipação de energia= [2 + 10,34 . (H/yc) 0,83] / [ 6,54.(H/yc) 0,28+ 4,36. (H/yc) 1,28]

Para H/yc > 40

Dissipação de energia= [2 + 10,01 . (H/yc) 0,63] / [ 646.(H/yc) 0,21+ 4,31. (H/yc) 1,21]

Exemplo 71.5
Dado uma rampa com declividade 1: 1,5 ; altura de água h1= 0,16m e altura crítica
yc=0,64m calcular a energia dissipada na rampa.

Devido a declividade adotamos a equação:
H/yc= 0,026 (h1/yc) – 4,76

H/yc= 0,026 (0,16/0,64) – 4,76 = 18,37

Dissipação de energia= [2 + 10,34 . (H/yc) 0,83] / [ 6,54.(H/yc) 0,28+ 4,36. (H/yc) 1,28]
Dissipação de energia= [2 + 10,34 . (18,37) 0,83] / [ 6,54.(18,37) 0,28+ 4,36. (18,37) 1,28]=0,73

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 71- Bacia de dissipação em rampa conforme DAEE

Engenheiro Plínio Tomaz 26 de dezembro de 2012 pliniotomaz@uol.com.br

71-7

Portanto, a dissipação de energia  somente na rampa é de 73%.

71.12 Bacia de Dissipação Tipo I
Para estimar a dissipação de energia no ressalto hidráulico da bacia de dissipação

Tipo I vamos usar o gráfico de Peterka, 2005, usando a curva superior entrando na
abscissa com o número de Froude.

Figura 71.3- Perda de energia no ressalto hidráulico na bacia de dissipação de fundo plano Tipo
I do USBR. Consultar a curva à esquerda EL/E1.

Fonte: Peterka, 2005

71.13 Perda de energia na rampa e no ressalto
A perda de energia na rampa e no ressalto é dada pela equação:

Perda total de energia = 1- [(1-perda na escada hidráulica) x (1-perda no ressalto)]

Exemplo 71.6
Calcular a perda de eneriga total, sendo que na rampa é de 73% e no ressalto da bacia de 34%.

Perda total de energia = 1- [(1-0,73) x(1-0,34)]= 0,82
Portanto, a perda total de energia na rampa e no ressalto da bacia de fundo plano é

82%.
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71.14 Região não aerada
Conforme CHAUDHRY, 1993 para se achar a região não aerada achamos o ponto

de incepção onde a altura δ é igual a altura do nível de água.
Conforme Brito, 2011 na região de baixa pressão são geradas as cavidades (bolhas

de vapor) que implodem quando atingem regiões de pressão mais elevada no escoamento
conforme Figura (71.4).

Ainda conforme Brito, 2001 algumas irregularidades de superficie é causa frequentes
da ação erosiva da cavitação em vertedores conforme esquematicamente na Figura (71.5).

Figura 71.4- Esquema de geração de cavidades e sua implosão junto ao fundo de um
vertedor. Fonte: Brito, 2011

Figura 71.5- Classificação das irregularidades dos contornos sólidos e localização
das áreas atingidas pela ação erosiva da cavitação.

Fonte: Brito,2011 com citação de Falvey, 1990.
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CHAUDHRY, 1993 apresenta equação de Wood, 1991aplicável em declividades de
5º a 70º.

δ/xs= 0,021 (xs/hs) 0,11 . (ks/xs) 0,10

Sendo:
δ= altura da camada limite que é a distância perpendicular do fundo da rampa até onde a
velocidade é 99% da linha livre de velocidade (m)
xs= distância ao longo da rampa (m)
hs= altura estática no ponto (m) no ponto xs dado por hs= xs. sen(θ)
ks=rugosidade equivalente a areia (m). Concreto ks varia de 0,3mm a 3mm.

Brito,2011 cita o trabalho de Fernando e Rico, 2002 válido para canais com
declividade de 5º a 70º.

xs=[ q/ 0,056443.ks 0,056 x (senθ) 0,34] F

F= [ 1,46443.ks 0,0054. (senθ) 0,0027] -1

Nota: observar que F é potência da primeira equação.

Exemplo 71.7
Calcular o comprimento xs ao longo da rampa para q=1,6m3/s/m, ângulo θ=33,7º.e ks=
0,003m

F= [ 1,46443.ks 0,0054. (senθ) 0,0027] -1

F= [ 1,46443x0,003 0,0054. (sen33,7º) 0,0027] -1 = 0,7057

xs=[ q/ 0,056443.ks 0,056 x (senθ) 0,34] F

xs=[ q/ 0,056443x0,003 0,056 x (sen33,7º) 0,34] F,7057

xs= 15,35m
Portanto, somente a 15,35m teremos o inicio da formação de ar. Neste caso, não

haverá formação de ar, pois, a altura é de somente 5,00m.

Exemplo 71.8
Calcular o ponto de incepção para talude 1: 1,5 para rampa em concreto com  rugosidade
equivalente Ks= 3mm usando a equação de Wood, 2006. A altura de água é 0,16m.

Tabela  71.1- Localização do ponto de incepção
inclinado Concreto

(m)
pressao
estatica
vertical

Xs
(m)

Ks
(m)

Hs
(m)

δ/xs Δ
(m)

0,1 0,003 0,06 0,015779 0,002
0,2 0,003 0,11 0,014723 0,003
0,3 0,003 0,17 0,014138 0,004
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0,4 0,003 0,22 0,013737 0,005
0,5 0,003 0,28 0,013433 0,007
0,6 0,003 0,33 0,013191 0,008
0,7 0,003 0,39 0,012989 0,009
0,8 0,003 0,44 0,012817 0,010
0,9 0,003 0,50 0,012667 0,011
1 0,003 0,55 0,012534 0,013

1,1 0,003 0,61 0,012415 0,014
1,2 0,003 0,67 0,012307 0,015
1,3 0,003 0,72 0,012209 0,016
1,4 0,003 0,78 0,012119 0,017
1,5 0,003 0,83 0,012036 0,018
1,6 0,003 0,89 0,011958 0,019
1,7 0,003 0,94 0,011886 0,020
1,8 0,003 1,00 0,011818 0,021
1,9 0,003 1,05 0,011755 0,022
2 0,003 1,11 0,011695 0,023

2,1 0,003 1,16 0,011638 0,024
2,2 0,003 1,22 0,011584 0,025
2,3 0,003 1,28 0,011532 0,027
2,4 0,003 1,33 0,011483 0,028
2,5 0,003 1,39 0,011436 0,029
2,6 0,003 1,44 0,011392 0,030
2,7 0,003 1,50 0,011349 0,031
2,8 0,003 1,55 0,011308 0,032
2,9 0,003 1,61 0,011268 0,033
3 0,003 1,66 0,011230 0,034

3,1 0,003 1,72 0,011193 0,035
3,2 0,003 1,78 0,011158 0,036
3,3 0,003 1,83 0,011123 0,037
3,4 0,003 1,89 0,011090 0,038
3,5 0,003 1,94 0,011058 0,039
3,6 0,003 2,00 0,011027 0,040
3,7 0,003 2,05 0,010997 0,041
3,8 0,003 2,11 0,010967 0,042
3,9 0,003 2,16 0,010939 0,043
4 0,003 2,22 0,010911 0,044

4,1 0,003 2,27 0,010884 0,045
4,2 0,003 2,33 0,010858 0,046
4,3 0,003 2,39 0,010833 0,047
4,4 0,003 2,44 0,010808 0,048
4,5 0,003 2,50 0,010784 0,049
4,6 0,003 2,55 0,010760 0,049
4,7 0,003 2,61 0,010737 0,050
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4,8 0,003 2,66 0,010714 0,051
4,9 0,003 2,72 0,010692 0,052
5 0,003 2,77 0,010671 0,053

5,1 0,003 2,83 0,010649 0,054
5,2 0,003 2,88 0,010629 0,055
5,3 0,003 2,94 0,010609 0,056
5,4 0,003 3,00 0,010589 0,057
5,5 0,003 3,05 0,010569 0,058
5,6 0,003 3,11 0,010550 0,059
5,7 0,003 3,16 0,010532 0,060
5,8 0,003 3,22 0,010513 0,061
5,9 0,003 3,27 0,010495 0,062
6 0,003 3,33 0,010478 0,063

6,1 0,003 3,38 0,010460 0,064
6,2 0,003 3,44 0,010443 0,065
6,3 0,003 3,49 0,010427 0,066
6,4 0,003 3,55 0,010410 0,067
6,5 0,003 3,61 0,010394 0,068
6,6 0,003 3,66 0,010378 0,068
6,7 0,003 3,72 0,010363 0,069
6,8 0,003 3,77 0,010347 0,070
6,9 0,003 3,83 0,010332 0,071
7 0,003 3,88 0,010318 0,072

7,1 0,003 3,94 0,010303 0,073
7,2 0,003 3,99 0,010288 0,074
7,3 0,003 4,05 0,010274 0,075
7,4 0,003 4,10 0,010260 0,076
7,5 0,003 4,16 0,010247 0,077
7,6 0,003 4,22 0,010233 0,078
7,7 0,003 4,27 0,010220 0,079
7,8 0,003 4,33 0,010206 0,080
7,9 0,003 4,38 0,010193 0,081
8 0,003 4,44 0,010181 0,081

8,1 0,003 4,49 0,010168 0,082
8,2 0,003 4,55 0,010156 0,083
8,3 0,003 4,60 0,010143 0,084
8,4 0,003 4,66 0,010131 0,085
8,5 0,003 4,71 0,010119 0,086
8,6 0,003 4,77 0,010107 0,087
8,7 0,003 4,83 0,010096 0,088
8,8 0,003 4,88 0,010084 0,089
8,9 0,003 4,94 0,010073 0,090
9 0,003 4,99 0,010061 0,091
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Observar que chegamos praticamente a altura de 4,99m e a altura δ máxima atingida
foi de 0,091m não ultrapassado os 0,16m da camada de agua. Portanto, não acharemos o
ponto de incipiencia de ar neste caso.

Portanto, deveremos tomar cuidado com cavitação em toda a rampa.

71.15 Bacia de dissipação de Ven Te Chow adaptado por Kokei Uehara
O prof. dr. Kokei Uehara apresenta no Guia Prático para Projetos de Pequenas obras

hidráulicas do DAEE- Departamento de águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
publicado em 2005 um exemplo de bacia de dissipação de energia.

O DAEE adotou para dissipador de energia em pequenas obras hidráulicas o modelo
de Ven Te Chow, que está no item 15-9 do livro Open-Channel Hydraulics de 1973-
controle do ressalto por meio de soleira.

Método de Ven Te Chow
O método de Vem Te Chow foi adaptado pelo prof dr. Kokei Uehara. A Figura (71.5)

extraída do trabalho do DAEE, 2005 mostra o esquema da bacia de dissipação usada em
pequenas obras hidráulicas no Estado de São Paulo.

Figura 71.5- Esquema da bacia de dissipação de Ven Te Chow adaptada pelo prof dr.
Kokei Uehara.

A Figura (71.6) de Forster e Skrinde é resultado de pesquisas baseado na teoria do
momento e relaciona F, ys/y1 e h/y1 a uma subida abrupta a X= (5(H+y3).
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,

Figura 71.6- Dado o número de Froude F1 e a relação y3/y1 achamos por interpolação o
valor h/y1

Fonte: DAEE, 2005 e Chow, 1985

O método do prof. dr. Kokei Uehara consiste em achar V1, y1, F1 e y3 e com estes
valores entramos no gráfico da Figura (71.4) e achamos o valor h e está resolvido o
problema.

O comprimento X da bacia de dissipação é:
X= 5 (h + y3)

A declividade da rampa da bacia de dissipação é geralmente ≥2 (horizontal) : 1
(vertical).

Existem na bacia de dissipação do prof Kokei Uehara quatro medidas de
comprimentos básicas que são:

1. Comprimento do canal do vertedor que fica a montante e na saída do
vertedor da barragem, possuindo baixa declividade sendo geralmente um
canal de concreto de secção retangular.

2. Comprimento da projeção da rampa que depende da altura e da declividade
escolhida.

3. Comprimento da bacia de dissipação propriamente dita X.
4. Comprimento do canal de restituição, que será o curso de água normal

geralmente de terra de seção trapezoidal, onde a água escoará após passar
na bacia de dissipação. Este comprimento geralmente não entra nos
cálculos.

O problema é feito para calcular o valor de “h”, que é a altura do degrau. Com a
determinação de “h” e de y3 achamos o comprimento da bacia X e está resolvido o
problema.

X= 5 ( h+ y3)
Salientamos que os canais à jusante da bacia de dissipação tem a sua altura y3

determinadas usando a equação de Manning.
Chanson, 2010 na página 410 observa que quando há bloco de impacto como no

procedimento que estamos vendo, não se aplica a equação:
dcon/d= 0,5. (1+8F2) 0,5 -1)
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Uma outra observação de Chanson, 2010 é que perda de energia pode ser calculada
em função do número de Froude F calculado:

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

Sendo:
F= número de Froude
V= velocidade
d=y1=altura de água no pé da rampa (m)

∆h/d= [(1+8F2) 0,5 -3] 3/ 16[(1+8F2)0,5 -1]
Exemplo 71.9
Sendo F=7,9 calcular a perda de energia no dissipador com ressalto.

∆h/d= [(1+8F2) 0,5 -3] 3/ 16[(1+8F2)0,5 -1)
∆h/d= [(1+8x7,92) 0,5 -3] 3/ 16[(1+8x7,92)0,5 -1]= 57,52%

Chansom 2010 ainda recomenda que quando há bloco na bacia de dissipação e
velocidade máxima de entrada deve ser menor que 20m/s a 30m/s para evitar cavitação.

Exemplo 71.9- Adaptado do DAEE, 2005
Dimensionar a bacia de dissipação usando modelo de Ven Te Chow adaptado pelo prof dr.
Kokei Uehara sendo dada a vazão pico de 4m3/s e altura D conforme Figura (71.5)
D=5,00m. A largura do canal a montante é B=2,5m e D é a distância do fundo da bacia de
dissipação até a metade da altura H sobre o vertedor.

Esclarecemos que foi calculada uma barragem e obtida a altura sobre o vertedor
H=0,80m. A  vazão específica por unidade de largura do canal retangular q será:

q= Q/ B
Sendo:
q= vazão específica por unidade de largura (m3/s/m)
Q= vazão de pico no vertedor para o período de retorno adotado (m3/s)
B=largura do canal a montante antes da rampa (m)

q= Q/ B
q= 4m3/s / 2,5m= 1,6 m3/s/m

V1= (2 x g x D)0,5

Sendo:
V1= velocidade no fim da rampa (m/s)
g=9,81m/s2

D= altura entre o fundo da bacia de dissipação e altura média H sobre o vertedor da
barragem.

V1= (2 . g . D)0,5

V1= (2 x 9,81 x 5,0)0,5 =9,9m/s
y1= q1/V1= 1,6/ 9,9= 0,16m

Número de Froude F1
F1= V1/ (g x y1) 0,5

Sendo:
F1= número de Froude na seção 1 (adimensional)
V1= velocidade na seção 1 (m/s)
g=9,81m/s2

y1= altura do nível de água na seção 1 (m)
F1= V1/ (g . y1) 0,5

F1= 9,9/ (9,81 x 0,16) 0,5 =7,9 > 1  Regime supercrítico
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Cálculo de y3
Considerado a vazão de 4m3/s, declividade S=0,0025m/m, canal de terra com n=0,035 e
seção trapezoidal com base B=1,5m usando a equação de Manning obtemos y3=1,15m.
Nota: o valor y3 nada mais é que o tailwater=TW.

V= 1/n x R (2/3) x S0,5

Q= Vx A
Sendo:
V= velocidade (m/s)
n= coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional)
R= raio hidráulico (m)
R= A/P
A= área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
P= (2.y3+b)
S= declividade (m/m)

Entrando na Figura (71.6) com F1 e y3/y1= 1,15/0,16=7,2 e fazendo a interpolação achamos
h/y1=2,7
Como y1=0,161m então h=y1 x 2,7= 0,161x2,7= 0,44m

h=0,44m
O comprimento X da bacia de dissipação será:

X= 5 (h + y3)= 5 (0,44+1,15)=7,95m e adoto X=8,00m
Portanto, a bacia terá comprimento X=8,00m, degrau h=0,45m e largura b=2,5m.

Tabela 71.2- Dimensionamento de rampa (rápido) conforme DAEE e cálculo da
dissipação de energia

d Desnivel(m)
5,03

Talude 1:z
1,50

Declividade (m/m)
0,67

Ângulo (rad) 0,5880
Graus 33,6901

Projeção S (m) 7,55
Q (m3/s) 4,00

b Largura (m) 2,5
q (m3/s/m) 1,6

k yc (m) 0,64
concreto n 0,018

Sc (m/m) 0,00368
h1 y1(m) 0,16

V(m/s)
9,93

Froude
7,90

d/k 18,37
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Verificação OK
Dissipação

rampa
0,73

Dissip ressalto 0,34
Dissipação

total
0,82

Terra n 0,035
S(m/m) 0,0025

<40 y3(m) 1,18
Trapezoidal Talude z 1,5

b (m) 2,00
P(m) 6,25

A(m2)
3,86

R(m) 0,62
V(m) 1,04

Q(m3/s)
3,99

y3/y1 7,33
Grafico h/y1 2,6

h(m) 0,42
x(m) 7,99

y99(m) 0,28
Media ar 0,48
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71.16  Abaixamento abrupto
Na bacia de dissipação de Vem Te Chow e Kokei Uehara adotamos uma subida

abrupta h . Agora vamos fazer o inverso, isto é, adotar uma queda abrupta na bacia de
dissipação de energia conforme Figura (71.7).

Figura 71.7- Abaixamento abrupto

Na Figura (71.8) estão as relações entre F, y3/ys e h/y1 para um abaixamento
abrupto.
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Figura 71.8- Relacionando entre F. y3/y1 e h/y1 para abaixamento abrupto

Na Figura (71.8) podemos observar 5 regiões, sendo a região 1 o limite da
profundidade em que o ressalto começará para deslocamento â montante. O limite superior
é a região 5 em que a profundidade na qual o ressalto começará com deslocamento à
jusante.

Somente nas regiões 2 e 4 é que o ressalto séra estável.

Para a região 2 foi proposta a equação verificada em experimento
F2= 0,5. [(y3/y1)/(1-y3/y1)] . [1- (y3/y1 – h/y1)2 ]

Para a região 4 foi proposta a equação verificada em experimento

F2= 0,5. [(y3/y1)/(1-y3/y1)] . [(h/y1 +1)2 - (y3/y1)2 ]
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Capítulo 74- Canal com degrau

74.1 Introdução
Quando um canal tem declividade grande é uma prática comum se executar um

degrau conforme Guo, 2009, pois desta maneira evitaremos a erosão do mesmo. Além
do mais, os canais com muita declividade tendem a ter escoamento instável. A
instabilidade no escoamento supercritico envolve a formação de ondas conforme Guo,
2009.

Uma solução para mitigar o problema é fazer um degrau no canal para criar um
alteamento do nível no canal a montante e criar uma bacia de dissipação a jusante.

Esta estrutura vertical pode ser feita em concreto, gabiões ou rip-raps. Conforme
Guo, 2009 é preferível fazer vários degraus do que um com muita altura que poderão
ter erosão em sua base causando a sua queda.

É recomendado que seja usada a velocidade permissível sobre a estrutura do
degrau como um canal gramado e assim usamos a velocidade permissível de 1,50m/s
para solos Tipo A e Tipo B do SCS e para solos Tipo C e Tipo D, usamos
velocidade permissível de 2,1m/s.

O canal em degrau é também um dissipador de energia e neste texto iremos
mostrar a estimativa de dissipação de energia.

74.2 Cálculos
A máxima energia dissipada no degrau do canal está ligada ao número de Froude

e da rugosidade do canal “n”. O valor máximo do número de Froude para a máxima
dissipação de energia deve estar entre 0,6 a 0,8 segundo Guo, 2009.

Figura 74.1- Esquema do degrau no canal e as distancias L/2
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Segundo Guo, 2009 a localização do degrau no canal deve estar em uma região
retilínea com aproximadamente 30m a 40m  a montante ou a jusante conforme mostra
a Figura (74.1).

Temos a declividade do canal So e queremos a declividade Sn de maneira que:

H= (So – Sn) L Equação 74.1
Sendo:
H= altura do degrau (m)
So= declividade do fundo do canal (m/m)
Sn= declividade do projeto (m/m)
Usando a equação de Manning temos:

V= (1/n) x R 2/3 x Sn 0,5

Sendo:
V= velocidade média (m/s0
n= rugosidade de Manning
R= raio hidraulico (m)
Sn= declividade do canal projetado (m/m)

Elevando-se os dois lados da equação acima e tirando-se o valor de Sn temos:

Sn= (n2 V2)/ R 4/3

Número de Froude

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

D= A/T
T= comprimento da superficie livre (m)
A= area molhada (m2)
D= diâmetro hidráulico (m)
Q= A x V                                   V=Q/A

Fazendo as substituições temos:

Sn= n2 . D. g . F2 / R 4/3

Substituindo Sn na Equação (74.1) temos:
H= (So – Sn) L

H= (So – n2 . D. g . F2 / R 4/3) L Equação 74.2

Notar que a altura H do degrau representa a dissipação de energia de acordo com o
comprimento L.
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Para um canal trapezoidal com taludes Z1 e Z2 conforme Figura (74.2) temos:

Figura 74.2- Seção transversal trapezoidalk

F2= Q2 . T / gA3 = { Q2 [ B+Y(Z1+Z2)]} / { g [ BY + ½ Y2 (Z1+Z2)]
3}

74.3 Máxima dissipação de energia
Guo, 2009 salienta que além da importância do número de Froude F temos

também a distância L escolhida.
Recomenda-se ainda que a altura máxima do degrau seja de 2,10m devido a

problema de segurança e custo de construção.
Conforme Guo, 2009 a variável adimensional H* representa a dissipação de

energia e devemos achar o valor máximo que é o que queremos.

Max H= Max (So – n2 . D. g . F2 / R 4/3) L

Exemplo 74.1
Calcular a altura do degrau em um canal trapezoidal com vazão de 28,3m3/s, base
B=3,00m, taludes Z=4.

Tabela 74.1- Cálculos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q

(m3/s)
B

(m)
So

(m/m)
Z n Y

(m)
L

(m)
Área
(m2)

P
(m)

Rh
(m)

28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,2 30 9,36 12,90 0,73
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,3 30 10,66 13,72 0,78
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,4 30 12,04 14,54 0,83
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,5 30 13,50 15,37 0,88
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,6 30 15,04 16,19 0,93
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,7 30 16,66 17,02 0,98
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,8 30 18,36 17,84 1,03
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 1,9 30 20,14 18,67 1,08
28,3 3,00 0,050 4,0 0,045 2,0 30 22,00 19,49 1,13

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 74- Canal com degrau

Engenheiro Plínio Tomaz 6 de setembro de 2011 pliniotomaz@uol.com.br

74-5

Tabela 74.2- continuação dos Cálculos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T

(m)
Dh
(m)

F Sn
(m/m)

H
(m)

V
(m/s)

Qcalc E1 E2 (E1-E2)/E1

12,6 0,74 1,12 0,0284 0,65 3,02 28,30 2,31 1,67 0,280
13,4 0,80 0,95 0,0200 0,90 2,65 28,30 2,56 1,66 0,352

14,20 0,85 0,81 0,0144 1,07 2,35 28,30 2,75 1,68 0,388
15 0,90 0,71 0,0106 1,18 2,10 28,30 2,91 1,72 0,407

15,8 0,95 0,62 0,0079 1,26 1,88 28,30 3,04 1,78 0,415
16,6 1,00 0,54 0,0060 1,32 1,70 28,30 3,17 1,85 0,417
17,4 1,06 0,48 0,0046 1,36 1,54 28,30 3,28 1,92 0,415
18,2 1,11 0,43 0,0036 1,39 1,41 28,30 3,39 2,00 0,410
19 1,16 0,38 0,0029 1,41 1,29 28,30 3,50 2,08 0,404

O objetivo é dimensionar a altura do degrau que dê a máxima dissipação do
degrau. Conforme Tabela (74.2) podemos ver que a máxima energia dissipada é
quando a altura Y=1,70m e não quando a altura Y=2,00m. A dissipação de energia
obtida foi de 0,417 ou seja 41,7%.

Observar que entramos com o valor L=30,00m que consideramos satisfatório. A
altura do degrau que obtemos na coluna 15 foi de 1,32m que é razoável embora a
PMSP adote como máximo de 1,00m.

Energia específica a montante do degrau
E1= Y1 + V1

2/ 2g   + H
Energia específica a jusante do degrau

E2= Y2 + V2
2/ 2g

Redução de energia = (E1-E2)/E1

74.4 PMSP
A Prefeitura Municipal de São Paulo adota degrau máximo de 1,00m,

informando que o degrau é um elemento de transição de nível e um dissipador de
energia. Informa ainda que apesar de não existir limitação hidráulica para fixação do
desnível, é conveniente que suas dimensões sejam não sejam muito elevadas para
evitar problemas de dissipação de energética cujas implicações estruturais em geral são
problemáticas.

Segundo PMSP, a prática tem mostrado que valores de desníveis até a ordem de
1,00m são adequados e permitem resolver a maioria dos problemas.

Salienta ainda a PMSP, 2000 a importância da aeração de superfície inferior da
lâmina vertente conforme Figura (74.3).
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Figura 74.3- Esquema do degrau em canais
Fonte: PMSP, 2000
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74.10 Degrau vertical (também chamado de vertedor vertical)
Os degraus são dissipadores de energia e podem ser construídos em concreto,

gabiões ou pedra assentada com cimento e areia conforme Figura (74.4) e possuem
uma altura de aproximadamente 1,50m de altura. O degrau vertical é um dissipador de
energia.

O dimensionamento do vertedor vertical não deve ser confundido com o da
escada hidráulica.

Figura 74.4- Esquema do degrau
Fonte: Ven Te Chow, Open Channels, 1985

Os degraus podem ser calculados usando o número de queda (drop number) Dn

que Chow, 1985 informa que foram criados por Moore, Bakhmeteff e Feodoroff
baseados exclusivamente em dados experimentais.

São válidos para regime sub-crítico e supercritico. Conforme o livro de
Drenagem Urbana, 1980  e Kathsuria, 2005temos:

Dn=  q2/ g x ho3

Ld= hox4,30 x Dn
0,27

y1= ho x 0,54 x Dn
0,425

y2= hox 1,66 x Dn
0,27

yp= hox1,00 x Dn
0,22

L= 6,9 (y2-y1)
Sendo:
Dn= drop number (adimensional)
ho= altura do espelho do degrau (m)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

q= descarga unitária por unidade de comprimento da crista da soleira (m3/s x m)
y1= profundidade ao pé da lâmina vertente ou no início do ressalto hidráulico (m)
y2= profundidade da água a jusante do ressalto (m)
yp= profundidade a jusante e junto ao pé do degrau (m)
Ld= comprimento de queda (distância desde o espelho do degrau até a posição da
profundidade y1)
L= comprimento até a profundidade y2 (m). Para o cálculo de L pode ser usado os
gráficos de Peterka.

A importância das distâncias Ld e L são para evitar erosão, pois conforme o caso
temos que concretar bem a distância Ld e em casos até a distância L inclusive.

De modo geral a altura do degrau é no máximo de 1,50m.
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As profundidades y1 e y2 são denominadas de profundidades conjugadas.
Foi verificado experimentalmente que os pontos A, B e C estão alinhados numa

linha reta conforme Chow, 1985.
q= Q/B

Sendo:
q= descarga unitaria por unidade de comprimento (m3/s/m)
Q= vazão de entrada (m3/s)
B= largura do degrau (m)

V1= q/ y1

O número de Froude onde temos a altura y1 é:
F1=V1/ (g x y1)

0,5

Observar que nos cálculos do degrau vertical é sempre considerado que o
número de Froude seja menor que 1, isto é, temos que estar no regime subcrítico.

Altura crítica
A altura crítica da água no canal que chega a água para a escada hidráulica é

dada pela equação:
yc= [Q 2/ (g B2)](1/3)

yc= [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

Tailwater
Conforme Mays. 1999 a altura do tailwater TW  influencia em algumas

informaçõesSe TW < y2 o ressalto hidráulico se move a jusante. Neste caso deve ser
construido um avental ou blocos no fim do mesmo.

 Se TW > y2 então o ressalto hidráulico ficará submerso.
 Se TW = y2 então o ressalto hidráulico começa na profundidade y2 e não haverá

movimento supercrítico no avental e o comprimento Ld será o mínimo.

Chow, 1986 faz as observações sobre o tailwater sempre supondo que a largura
do degrau é a mesma do canal, resssaltando que se a largura do degrau for menor que a
largura do canal, deverão tomar cuidados especiais com erosão devido a altas
velocidades no centro devido a contração.

Chow, 1986 também não esclarece se o escoamento a montante está no regime
subcritico ou supercritico. Chanson, 2010 informa que as equações obtidas com o drop
number são para regime subcrítico e informa que para regime supercritico a montante,
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deve ser calculado a trajetoria de impacto da água causada pelo degrau e a resistência à
erosão no piso apos o degrau. Chanson, 2010 cita ainda pesquisas feitas por diversos
autores como Rouse, Rajartnam, Hager e Marchi que para movimento da forma do jato
devido ao movimento supercritico e aplicando a equação do momento na base da
queda do jato de água e chegando a equação de White, 1943.

y1/dc= (2. Fr -2/3) / { 1+ (2/Fr2) + [1+ (2/Fr2)( 1+(∆z/dc)Fr 2/3 )] 0,5

Sendo:
Fr= numero de Froude no movimento supercritico a montante.
∆z= ho
dc= altura critica (m)

Dissipação de energia
Conforme Kathsuria, 2005 cita os estudos de Rajaratnam, 1995 que propos a

seguinte equação para dissipação de energia em degrau vertical.

E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766

Exemplo 74.2
Supomos um canal com largura de B=3,00m, vazão de 9m3/s, velocidade V=5m/s e
altura do degrau igual a 1,00m.

q= Q/ B
q= 9m3/s/ 3m= 3m3/s x m

Adotando degrau com altura ho=1m
Dn=  q2/ g x ho

3 = 32/ 9,81 x 1,03=0,92
Ld/ ho= 4,30 x Dn 0,27=4,30 x 0,92 0,27=4,20,

y1/ho= 0,54 x Dn
0,425   =0,54 x 0,92 0,425 =0,52m

y1= ho x 0,52=0,52m
y2/ho= 1,66 x Dn

0,27 =1,66 x 0,92 0,27 =1,62m
y2=ho x 1,62=1,62m

yp/ho= 1,00 x Dn
0,22 =1,00 x 0,920,22 =0,98m

yp= ho x 0,98=0,98m
Cálculo do número de Froude em y1

y1=0,52m
q=3m3/sxm
B=3,00m
V=q/y1= 3/ 0,52=5,76m/s

F1=V1/ (g x y1)
0,5

F1=5,76/ (9,81x 0,52)0,5= 2,55
L= 6,9 (y2-y1)= 6,9 x (1,62- 0,52)= 7,59m
yc= [q 2/ (g)](1/3)

yc= [3 2/ (9,81)](1/3) = 0,97m
E1/E = 0,896 (yc/h) -0,766
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E1/E = 0,896 (0,97/ 1,0) -0,766 =0,92
Portanto,  a dissipação de energia é de 92% o que é ótimo.

Exemplo 74.3
Calcular o degrau na saida de um bueiro com 1,50m de altura e 4,50m de largura

com vazão de 37,95m3/s. Haverá uma transição passando a largura de 4,5m para
9,00m.

Na Tabela (74.3) estão os calculos do degrau, salientando que a perda de energia
para degrau de 1,00m é de 77%, o que é muito bom.

Tabela 74.3- Cálculo do degrau
Drop Spillway pagina 255 livro de Spillway
Bueiro
Altura (m)= 1,50
Largura do bueiro (m)= 4,50
Largura adotada  (m)= B= 9,00
Vazão (m3/s)= 37,95
q (m3/s/m)= 4,22
Degrau (m)= h= 1,00
Drop number =D= 1,81
Ld (comprimento até y1)= 5,05
Altura yp do nivel de água (m)= 1,14
y1 (m)= 0,70
y2 (m)= 1,95
Lj (m)= 8,65
yc (m)= 1,22
V1 (m/s)= 6,06
Froude= 2,32
Perda de energia= E1/E= 0,77

74.11 Transição
O ângulo ótimo baseado em Blaisdell e Donnelly, 1949.

tan θ = Fr/3
Se o ângulo escolhido θw for maior que θ devemos reduzir θw para θ.

Base maior do trapézio que é a largura da escada hidráulica
A base maior do trapézio será B e que será também a largura da escada

hidráulica.
B=D+2.L . tan θ

Sendo:
B= base maior do trapézio da transição (m)
D= largura adotada (m)
L= comprimento adotado (altura do trapézio) (m)
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θ= ângulo com o fluxo da água (radianos ou graus)
Fr= número de Froude

74.12 Degrau segundo Chanson, 2010
Chanson, 2010 informa que os degraus podem atingir alturas de 7 a 8m para

vazões de até 10m3/s/m conforme recomendação do US Bureau of Reclamation.
Propôe ainda um critério simples para projeto que são:

1. Escolha a altura de elevação da água na crista
2. Ache a vazão dependente do período de retorno
3. Escolha uma largura da crista B.
4. Calcule a altura crítica  dc= (Q2/g.B2) 1/3

5. Usar as equações do drop number já citadas acima.
6. Se existe um tailwater faça com que d2+zcrista- h seja igual a altura do

tailwater.
7. Verifique a estabilidade do vertedor vertical e o risco de erosão no impacto do

jato de água.

Chanson, 2010 mostra ainda que a altura da água sobre o vertedor não é dc e sim
um pouco menor, ou seja, db= 0,715 .dc para um canal retangular horizontal.

O interessante é que Chanson, 2010 informa que os degraus podem atingir até 7
a 8m e mostra no seu livro fotografias com degraus até 5m de altura. A PMSP
recomenda que os degraus sejam no máximo de 1,00m.
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Capítulo 76- Transição em bueiros e 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 saida de bueiros e escadas hidráulicas.
É importante no estudo de escoamento em transição 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.

76.2 Transição em escoamento subcrítico
O escoamento subcrítico é quando o número de Froude for menor que 1.
Em um canal temos basicamente dois tipos de transição, sendo a primeira o

alargamento da seção do canal e a segunda a contração.

Alargamento do canal com escoamento subcrítico
Quando temos alargamento gradual ou abrupto as perdas de cargas serão

calculadas pelas equações abaixo conforme FHWA, 2006:

Alargamento gradual Hf= 0,50. [V3
2/ (2.g) - V4

2/ (2.g) ] (Equação 76.1)
Alargamento abrupto Hf= 0,75. [V3

2/ (2.g) - V4
2/ (2.g) ] (Equação 76.2)

Chaudhry, 1993 chama a atenção que normalmente a expansão está na relação
1:4 que é altamente recomendado e isto também é frizado nas Diretrizes básicas para
projetos de drenagem urbana no municipio de São Paulo elaborado pela Fundação
Centro Tecnológico de Hidráulica de São Paulo. Enfatiza ainda que um aumento da
relação 1:4 não se obtém uma redução significativa de perda de carga.

Contração do canal com escoamento subcritico
Para a contração de um canal temos duas equações para perda de carga, sendo

uma para contração abrupta e outra contração gradual. Conforme FHWA, 2006
temos:

Contração gradual Hf= 0,30. [V2
2/ (2.g) - V1

2/ (2.g) ] (Equação 76.3)
Contração abrupto Hf= 0,30. [V2

2/ (2.g) - V1
2/ (2.g) ] (Equação 76.4)

.
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Figura 76.1- Esquema de contração e alargamento de canal em regime de escoamento
subcrítico conforme FHWA, 206

Como achar y4 no alargamento ?
Para o alargamento de um canal vamos verificar a Figura (76.1) onde aparecem

as seções 3 e 4 referente ao alargamento. Vamos seguir o modêlo do FHWA, 2006
aplicando a equação de energia nos pontos 3 e 4;

z3+y3+V3
2/2g= z4+y4+V4

2/2g+Hf+Hc
Vamos considerar que não há perdas de carga distribuída e então Hf=0. Somente

consideraremos a perda de carga na contração que é:
Hf= 0,50. (V3-V4)2/ (2.g)

Fazendo as substituições temos:
E3= z3+y3+V3

2/2g
E4= z4+y4+V4

2/2g+ 0,50. (V3-V4)
2/ (2.g)

E3=E4
z3+y3+V3

2/2g= z4+y4+V4
2/2g+ 0,50. (V3-V4)2/ (2.g)

V3= Q/ (w3 . y3)
V4= Q/(w4.y4)

Colocando tudo em função de y4 teremos:
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z3+y3+V3
2/2g= z4+y4+1,18V4

2/ (2.g)
Por tentativas achamos o valor de y4.
Nota: o mesmo raciocinio é seguido para a redução da largura do canal.

Calculamos o valor de y4 e veremos que é maior que y3 e poderemos verificar a parede
do canal e se quizermos poderemos fazer o cálculo do remanso.

Exemplo 76.1
Calcular o y4 de um canal com Q=4,53m3/s, sendo que a montante temos uma
tubulação com 1,50m de diametro com y3=1,01m e V3=0,70m/s.
Vamos achar o valor de y4 por tentativas e erros.

Achamos y4=0,877m e portanto, houve um abaixo de y3=1,01m para y4=0,877m

Tabela 76.1- Cálculo de y4 por tentativas e erros
y4 y3 Q W3 w4 V3 z3 E3 z4 v4 E4

0,800 1,01 4,53 1,5 3,2 0,7 0 1,034975 0 1,770 0,989
0,877 1,01 4,53 1,5 3,2 0,7 0 1,034975 0 1,614 1,034

Na Tabela (76.1) calculamos o valor da energia E3=1,034975m e por tentativa
achamos a altura y4 que dá o valor mais próximo de E3=1,034975m. Achamos
y4=0,877m.

Como achar y4 na contração ?
Fazer de modo semelhante ao alargamento.

76.3 Transição em escoamento supercritico com expansão conforme FHWA, 2006
No regime de escoamento supercrítico quando estudamos as transições temos

que tomar alguns cuidados, pois surgem complicações que são as formações de ondas
que afetam a altura do nível de água podendo haver transbordamento.

Vamos seguir as recomendações do FHWA, 2006 para cálculo de escoamento
supercrítico em expansão abrupta.

Primeiro passo:
São dados a velocidade Vo e altura do nivel de água yo.

Segundo passo:
Calculamos o número de Froude Fr= Vo/ (g.y) 0,5

Terceiro passo:
Cálcular o ângulo ótimo baseado em Blaisdell e Donnelly, 1949.

tan θ = Fr/3
Se o ângulo escolhido θw for maior que θ devemos reduzir θw  para θ.
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Quarto passo:
Calcule a velocidade VA onde estará a altura yA usando a equação:

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

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

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 saida de bueiro retangular e circular que
podem ser adaptadas para qualquer canal.

Deverá ser observado que L≤3.D, sendo D= diâmetro do tubo.

Figura 76.2- Média da profundidade para expasão abrupta de saida de um bueiro retangular
Fonte: FHWA, 2006
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Figura 76.3- Média da profundidade para expasão abrupta de saida de um bueiro retangular
Fonte: FHWA, 2006

Figura 76.4- Média da profundidade para expasão abrupta de saida de um bueiro circular
Fonte: FHWA, 2006
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Quinto passo:
Calcule a largura W2.

W2= W0 + 2.L .tanθ

Exemplo 76.2 Cálculo de alargamento do canal
Dados:
Vo=5,66m/s
y=1,50m

Primeiro passo:
São dados a velocidae Vo =5,66m/s e altura do nível de água yo=1,50m.

Segundo passo:
Calculamos o número de Froude Fr= Vo/ (gxy) 0,5

Fr= 5,66/ (9,81 x 1,50) 0,5 =1,48>1 Escoamento supercrítico

Terceiro passo:
Cálcular o ângulo ótimo baseado em Blaisdell e Donnelly, 1949.

tan θ = Fr/3
tan θ = 1,48/3= 0,59

θ =33,93º

Se o ângulo escolhido θw for maior que θ devemos reduzir θw  para θ.

Quarto passo:
Calcule a velocidade VA onde estará a altura yA usando a equação:

VA/Vo= 1,65 -0,3.Fr = 1,65 -0,3 x 1,48=1,206
VA = Vo x 1,206= 5,66 x 1,206= 6,83m/s

Deverá ser observado que L≤3.D, sendo D= diâmetro do tubo.

Para comprimento L=1,00m o que significa 1/1,50= 0,67 e entrando na Figura
(76.2) para tubo circulares com o número de F=1,48 achamos 0,63= yA/yo

yA= yo x 0,63= 1,50 x 0,63= 0,95m

Quinto passo:
Calcule a largura W2.

W2= W0 + 2.L .tanθ= 1,5 + 2 x L x 0,59
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Adotando L=1,00m
W2= W0 + 2.L .tanθ = 1,5 + 2 x 1,00 x 0,59= 2,68m

y2= Q/ (VA .W2)= 10/ ( 6,85x2,68) =0,54m

WA= Q/ (VA . yA)= 10/( 6,85x0,95)=1,54m< W2

Adotamos W2=2,68m
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Capítulo 91
Cavitação, abrasão e ataque químico em

vertedouros e dissipadores de energia
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Capítulo 91- Cavitação, abrasão e ataque químico em vertedouros e dissipadores
de energia

91. 1 Introdução
Conforme ACI, 1998 as três principais causas de erosão em estruturas de

concreto são:
1. Cavitação
2. Abrasão
3. Ataque químico

Vamos explicar cada um dos três casos, detalhando mais o caso mais comum
que é o da cavitação.

91.2  Cavitação em bombas centrífugas
Cavitação é um fenômeno hidráulico no qual se formam bolhas de vapor que

repentinamente implodem quando elas se deslocam no rotor. Estas implosões no rotor
da Figura (91.1) a (91.3).

Figura 91.1- Estragos feito em um rotor de bomba devido a cavitação
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Figura 1.2 Cavitação em bomba no ano 2007
7

Figura 91.3 Cavitação em bomba no ano 2007

Os efeitos mecânicos, além do desgaste dos rotores, causam vibração que pode
danificar totalmente o rotor da bomba e demais peças.

A cavitação ocorre quando a pressão do líquido é reduzida pela pressão de vapor e
então começa o processo de fervura, sem que a temperatura do líquido mude.

Para prevenir a cavitação é necessária que a pressão não caia abaixo da pressão de
vapor do líquido. Para isto usa-se o que se chama NPSH que é um acrônimo do termo
inglês Net Positive Suction Head e há duas, uma fornecida pelo fabricante da bomba
que é o NPSH requerido e o NPSH disponível no local calculado pelo projetista sendo
necessário que NPSH.

NPSH_disponível-NPSH_requerido ≥ 1,0m a 1,5mca.
NPSH disponível= Hpa + Hs – hs – Hvp

Sendo:
NPSHd= NPSH disponível no local (m)
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Hpa= pressão atmosfera na superfície do líquido no poço de sucção bombeado (m).
Geralmente admitido como 10,3m ao nível do mar. Em São Paulo a pressão
atmosférica é 9,5m.
Hs= altura da sucção do líquido (m). É a altura da superfície do líquido no poço até o
centro do rotor da bomba. Pode ser positivo ou negativo (sucção).
hs= perdas de cargas total na linha de sucção (m)
Hvp= pressão de vapor do líquido na temperatura de operação a 20ºC (m). Geralmente Hvp=0,235m.

A pressão de vapor depende da temperatura ambiente e pode ser obtida
conforme Tabela (91.1)

Tabela 91.1-Vapor de pressão em função da temperatura
Temperatura

(ºC)

Pressão de
Vapor
Hvp
(m)

0 0,062
15 0,171
20 0,235

23,9 0,303
37,8 0,658

Adaptado de FHWA, 2001

Tabela 91.2- Alturas máximas de sucção conforme altitude e pressão
atmosférica

Altitude
(m)

Pressão atmosférica
(m)

Limite prático de sucção
(m)

0 10,33 7,60
300 10,00 7,40
600 9,64 7,10
900 9,30 6,80
1200 8,96 6,50
1500 8.62 6,25
1800 8,27 6,00
2100 8,00 5,70
2400 7,75 5,50
2700 7,50 5,40
3000 7,24 5,20

São Paulo cota 760 9,50
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Estimativa da pressão atmosférica em função da altitude
Conforme Heller, 2006 podemos estimar o valor da pressão atmosférica local em

função da altitude.
Pa= 10,33 – h / 900

Para a capital de São Paulo h=760m
Pa= 10,33- 760/900= 9,5m

Margem de segurança do NPSH
Segundo Grundfoss, 2005 a margem de segurança do NPSH deve ser

suficientemente grande para suportar variações numa situação  onde as condições reais
podem ser diferentes das calculadas teoricamente. As perdas de carga na tubulação de
sucção podem ser incorretamente calculadas e o ponto de funcionamento real da
bomba pode diferir da teoria devido a variações da curva Q/H e cálculos incorretos da
resistência da tubulação de sucção.

A Grundfoss, 2005 baseado no Europump, 1997- NPSH for rotodynamic pumps,
reference guide recomenda que para bombas instadas horizontalmente em tubulações
retilíneas deve ser usada margem de segurança de 1,0m a 1,5m.  Para bombas
instaladas verticalmente a margem de segurança deve ser de 2,0m a 2,50m.

NPSHd ≥ NPSHr +1,5m

Dica: o NPSH disponível deve ser sempre maior que 1,5m do NPSH requerido

91.3 Cavitação em vertedouros e dissipadores de energia
Temos cavitação não só em bombas centrifugas, mas também em vertedouros e

dissipadores de energia.
Conforme Falvey, 1983 somente em 1915 foram apontados problemas de

cavitação e os grandes danos causados pela cavitação ocorreram em 1941 no tunel do
vertedor da barragem Hoover nos Estados Unidos. No tunel de concreto com redução
de secção da Figura (91.4) a cavitação está na letra “c”.

Figura 91.4- Tunel de concreto com cavitação na letra “c”
Fonte: ACI, 1998

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 91- Cavitação, abrasão e ataque quimico em vertedouros e dissipadores de energia

Engenheiro Plínio Tomaz 22 de dezembro de 2012 pliniotomaz@uol.com.br

91-6

Cavitação é a formação de bolhas ou cavidades em um líquido. Estas bolhas ou
cavidades são preenchidas com vapor de ar e ar e quando a pressão cai a determinado
valor, a água se evapora danificando a estrutura.

A queda de pressão geralmente é causado por irregularidades na superficie da
estrutura e altas velocidades no escoamento da água.

Vertedouros muito altos produzem velocidades de 10m/s a 15m/s e quando a
água encontra uma superficie irregular ou uma curva, há possibilidade de se produzir
cavitação no concreto.

Quando o escoamento tem uma convergência abrupta, irá produzir queda de
pressão e formação de cavidades no concreto devido a cavitação.

Figura 91.5- Cavitação em um tunel com contração
Fonte: ACI, 1998
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Figura 91.6-Configuração de cavitação em tunel chamada “árvore de natal”
Fonte: ACI, 1998

Khaturia, 2005 mostra a equação do index de cavitação σc.
O valor y.V2/.Rc depende da forma da estrutura, caso seja côncavo usa-se o sinal

“+” e caso seja convexo usa-se “-“.

Caso de estrutura côncava

σc = ( y.cos θ + y.V2/gRc  + pb – pv ) / (V2/2g)

Caso de estrutura convexa

σc = ( y.cos θ - y.V2/gRc  + pb – pv ) / (V2/2g)

Sendo:
σc = index de cavitação
y= profundidade da água (m)
θ= ângulo com a horizontal do canal com declividade
Rc= raio de curvatura do canal com declividade se existir
pb=pressão barometrica da agua. Geralmente pb= 10,3m
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pv= pressão de vapor de água, usualmente pv=0,233m
V= velocidade da água (m/s)

Substituindo os valores da pressão barométrica e de vapor teremos:
Caso de estrutura côncava

σc = ( y.cos θ + y.V2/gRc  + 10,67 ) / (V2/2g)
Caso de estrutura convexa

σc = ( y.cos θ - y.V2/gRc  + 10,67 ) / (V2/2g)
Salientamos a importância prática de se obedecer as recomendações das

pesquisas. Assim existe maneira correta de dimensionar um vertedor tipo Ogge, bem
como regras práticas  para as transições em canais e nos perfis longitudinais côncavo e
convexo que foram estudadas para manter as pressões positivas evitando a cavitação.

Tabela 91.3- Valores usuais do index de cavitação apresentados por Falvey, 1990
conforme  Khastsuria, 2005.

Estrutura ou tipo de irregularidade
σ

Referência

Entrada de tunel 1,5 Tullis, 1981
Expansão súbita em tunel 1,0* a 0,19 Russe, 1967 e Rouse, 1966

Pilar de Impacto

Com forma piramidal 1,4 a 2,3 Galperin, 1977
Com forma triangular (USBR Tipo III) 0,33 Khatsuria, 2000
Bloco em forma de T( Bhavani bacia de dissipação) 0,68 Kuttiammu, 1951

Superficie de vertedouros 0,20 Falvey, 1982
Comportas fixas e removíveis 0,20 a 0,30 Wagner, 1967 e Ball, 1976

Concreto áspero com 20mm de depressão máxima 0,60 Ball, 1976
Declividade no fluxo da água 0,20 Ball, 1976 Arndt, 1977

Falvey, 1982

Declividade ao longo do escoamento 0,20

Diferença de nível acima do fluxo da água não excedendo
6mm

1,6

Diferença de nível abaixo do fluxo da água não excedendo
6mm

1,0

Dente final na bacia de dissipação 1,05 a 1,75

Jato de água em dissipador 0,15 a 0,70

(*): não usual
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Brito, 2011 sumariza na Tabela (91.4) as exigencias de projeto de acorco com
Falvez, 1990.

Tabela 91.4- Critérios para prevenção de erosão por cavitação conforme Brito, 2011

Da mesma maneira que a bomba centrífuga compara-se o NPSH disponível com
o requerido, sendo que o NPSH disponível deverá ser maior que o NSPH requerido.

A Tabela (91.3) fonece valores do index de cavitação para os quais tem início o
processo de danificação da estrutura. Assim um bloco de um dissipador de energia tem
σ=2,3 e temos que o dissipador que vamos construir tenha  mais que σc >2,3.

Dica: o valor obtido do index de cavitação deve ser maior que os valores da
Tabela (91.3).
Deve ser mantido pressões baixas e velocidades também baixas.

Falvey, 1983  apresenta a Figura (91.7) que mostra os danos causados por
cavitação, podendo ser muitos danos, danos médios e nenhum danos.

Tudo depende do número de horas de operação e do index de cavitação.
Assim um index de cavitação de 0,29 com 100h de operação estará na

região onde não haverá danos de cavitação conforme Figura (91.7).
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Figura 91.7- Danos causados por cavitação conforme Falvey, 1983.
Observando a Figura (91.7) de Falvey, 1983 podemos verificar que:

- Quando o index de cavitação é maior que 1,80, não é necessário nenhum
proteção no escoamento.
- Entre index de cavitação de 0,17 a 0,25 a superfície deverá ser protegida.
- Quando o index de cavitação for menor que 0,12 provavelmente a superfície
não precisará ser protegida.
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Exemplo 91.1
Seja um dissipador de energia plano com dente de impacto com 2,00m de altura
conforme Figura (91.8). A velocidade da água é de 9,1m/s e a pressão no ponto
do dente é de 4,9mca.

Figura 91.8- Dissipador de impacto com dente de altura 2,00m

σc = ( y.cos θ + y.V2/gRc  + pb – pv ) / (V2/2g)
Como temos um plano Rc= infinito e portanto, yV2/gRc=0

σc = ( y.cos θ + pb – pv ) / (V2/2g)
σc = ( y.cos θ + 9,5– 0,235 ) / (9,12/2x9,81)
θ=0   cos θ=1
σc = ( y + 9,5 – 0,235 ) / (9,12/2x9,81)
σc = ( y + 9,265 ) /4,22
y= 4,9mca-2,00= 2,9mca
σc = ( 2,9 + 9,265 ) /4,22= 2,9

Consultando a Tabela (91.3) o valor de σ=2,3 e como obtemos o valor 2,9
que é maior que 2,3 e supondo 100 horas de operação, entrando na Figura (91.7)
verificamos que não haverá danos na estrutura.

Conforme Khatsuria, 2005 para prevenir danos devido a cavitação não
devemos esquecer que devem ser considerados:

 Index de cavitação
 Vazão
 Velocidade
 Materiais de construção da superficie
 Tempo de exposição
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Conforme Brito, 2011 na região de baixa pressão são geradas as cavidades (bolhas
de vapor) que implodem quando atingem regiões de pressão mais elevada no escoamento.
Ainda conforme Brito, 2001 algumas irregularidades de superficie é causa frequentes da
ação erosiva da cavitação em vertedores conforme esquematicamente na Figura (91.10).

Figura 91.9- Esquema de geração de cavidades e sua implosa junto ao fundo de um
vertedor. Fonte: Brito, 2011

Figura 91.10- Classificação das irregularidades dos contornos sólidos e localização
das áreas atingidas pela ação erosiva da cavitação.

Fonte: Brito, 2011 com citação de Falvey, 1990.
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91.4 Abrasão
A erosão devido a abrasão é devida ao silte, areia, pedregulho, rochas, gelo e

outros resíduos que atingem a superfície do concreto durante a operação da estrutura
conforme se pode ver na Figura (91.11). A melhor solução é um concreto bem
elaborado.

Figura 91.11- Abrasão do concreto em um dissipador de energia
Fonte: ACI, 1998

91.5 Ataque químico
O concreto feito com cimento Portland pode ser atacado por sais e ácidos

causando efeitos deletérios a estrutura de concreto conforme ACI, 1998.

91.6 Erosão por diversas outras causas
ACI, 1998 cita outras causas de erosão em concreto, como acidez das águas, pH

muito baixo, como por exemplo em torno de 5,0, ação de bactérias em climas quentes.
Em esgotos sanitários, o ácido sulfúrico causa muitos danos as estruturas de

concreto.

91.7 Fadiga
A vibração pode causar fadiga no concreto. Não existem muitos estudos a

respeito conforme ACI, 1998.
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