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Capítulo 240- Ravinas e boçorocas no semi-árido do Brasil 

 
 
240.1 Introdução 

O objetivo nosso é achar uma equação que faça prever em qualquer local, onde 
haverá ou não ravinas ou boçorocas. 

Pesquisei em livros e em textos científicos na internet e nada achei. Todas as 
equações achadas eram para casos particulares e não se aplica a caso geral. Achei 
muitos trabalhos com desenhos coloridos, mas nada de conclusões de cunho geral. 

Portanto, até o momento não existe nenhuma equação geral que faça eu prever 
onde haverá ou não ravinas. 
 
240.2 Definição de ravina (rill) e boçoroca (gully) 

Há alguns anos estando em contato com geólogos do IPT de São Paulo eles me 
mostraram que fizeram pesquisas do nome tupi-guarani que é boçoroca e não 
voçoroca. 

Na Tabela (240.1) estão dados de levantamento de ravinas na Paraíba em 
Angico e Malta- Usina fotovoltaica, com dois anos de duração. Consideramos ravinas 
até 0,60m de profundidade. Constam as declividades das ravinas, comprimento, 
largura da área de contribuição da ravina e largura e altura do buraco linear 
(ravina), 

 
Tabela 240.1- Levantamento em campo de 11 ravinas fevereiro de 2020 

 
SUBPARQUE 

 
RAVINA 

S 
(M/M) 

L 
(M) 

LARGURA  
DA ÁREA 

(M) 

ALTURA 
(M) 

LARGURA 
DA 

RAVINA 
(M) 

AN01 R45 0,051 81,04 24,50 0,45 0,50 

AN01 R49 0,045 72,38 11,16 0,45 0,5 

AN04 R85 0,036 116,17 12,9 0,3 0,5 

AN04 R84 0,035 112,2 24,02 0,4 0,5 

AN06 R108.1 0,067 98,22 37,45 0,2 0,5 

AN06 R115 0,065 87,67 50,93 0,2 0,5 

AN07 R37,1 0,063 152,55 24,5 0,2 0,5 

AN08 R20 0,061 183,6 22,45 0,2 0,5 

MA01 R76,2 0,055 109,9 24,23 0,2 0,5 
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MA01 R42 0,082 71,79 26,02 0,2 0,5 

MA01 R40,1 0,086 68,22 28,53 0,2 0,5 

MA03 R58 0,052 50,08 19,3 0,2 0,5 

MA06 R49 0,068 68,63 23,4 0,2 0,5 

MA08 R60,2 0,032 58,48 32,8 0,2 0,5 

 
 

240.3 Erosão 
O fenômeno da erosão é complexo e pode ser causado pela água, pelo vento e 

pelo preparo da terra na agricultura (tillage). Existe ainda erosão subterrânea em 
tuneis e cheguei a ver a água escoando 1,50m abaixo do solo em época de chuva. 

A erosão superficial laminar (sheet erosion) e a erosão linear, que são as 
ravinas e boçorocas e que podem ter regime de escoamento laminar ou turbulento, 
sendo este último o mais comum. 

Já vi tantas definições do que são ravinas e boçorocas que realmente não sei 
dizer qual é a melhor. 

Adotei para mim que as ravinas são erosões lineares até 0,60m de 
profundidade e acima disto temos as boçorocas. 

 
240.4 Rusle 

Existe uma equação universal de perda de solo muito usada no mundo que é o 
RUSLE, que se aplica a erosão superficial laminar e a ravina. Não se aplica a 
boçoroca. Salientamos que o solo deslocado pelas ravinas está incluso no RUSLE. 

O Rusle é fácil de aplicar, mais se deve ter muito cuidado em usar os 
parâmetros da equação. Vanoni mostrou que o RUSLE apresenta bons resultados. 
 
Perda de solos conforme RUSLE 

Um exemplo de cálculo de aplicação da perda de solo estão na 
Tabela (240.2). 
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Tabela 240.2-Exemplo de uso do RUSLE para erosão laminar e 
ravinas 

A EQUAÇÃO DA RUSLE É:   

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

Sendo:    

A= perda anual de solo do solo (ton/ha/ano) devido ao escoamento superficial; 
R= fator de erosividade. Calculo para a Paraíba conforme os trabalhos Bertoni e Lombardi Neto, 1990 
K= fator de erodibilidade que varia de 0,03 a 0,79 ton/MJ/ha/(mm/h). 
LS= fator de declividade e comprimento de encosta (adimensional) 
C= fator de prática de cultura variando de 0,001 a 1,0 (adimensional) 
P= fator de pratica de cultura contra erosão que varia de 0,3 a 1,0 (adimensional) 
 Paraíba   Malta e Angicos   

Meses Precipitação média mensal Média mensal de energia de erosão  
(mm) EI  

  MJ.mm/h.ha  
Jan 91,2 470   
Fev 149,4 1088  
Mar 218,8 2082  
Abr 203,6 1842  
Mai 71,7 312  
Jun 25,1 52  
Jul 16,5 26  

Ago 04,6 3  
Set 05,7 4  
Out  08,6 8  
Nov 13,7 19  
Dez 36,4 99  

Total 845,3 6007  
    

 R (MJ/ha(mm/h) 6007 Bertoni e Lombardfi Neto, 1990 
 Fator de erodibilidade  K= 0,127 neossolido  litolico eutrofico 
 Fator topográfico LS   
 L (m)= 35  
 S= 3,5 declividade media 
 LS= 0,41  
 Fator pratico de cultura C= 0,072 planta forrageira 
 Fator de pratica contra erosão P= 1  
 Perdas de solo  (ton/há x ano)=A= 22   
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 Área (ha) 1  
 Total (kg/ano)= 22260  
 d50 (mm(= 0,2  
 Peso especifico (Kg/m3)= 1599  
 Volume (m3 /ha) 14  

 
 
 

240. 5 Controle das ravinas e boçorocas 
Segundo a FAO há três maneiras de controle de uma ravina: 

a) Reduzir o runoff, isto e´, a água que chega à ravina 
b) Desviar parte da água para outro local 
c) Estabilizar a ravina com medidas estruturais e vegetação. 

 
 
240.6 Check Dam 

Consiste em fazer pequenas barragens dentro da ravina ou da boçoroca conforme 
Figura (240.1). Podem ser feitas  de terra, pedra britadas ou concreto. De modo geral estas 
pequenas barragens não ultrapassam 3m metros de altura e devem ser ancoradas pelos 
menos 1m na propria vala em caso de concreto. Lembramos também a carga não pode ser 
muito concentrada, dependen do do terreno. Devemos tomar o cuidado para que as 
pequenas barragens não sejam arrastadas e nem tombem. 

A distância entre as pequenas barragens L= Desnivel/ declividaded(m/m). assim 
uma pequena barragem de 1,00m de altura em terreno com declividae de 0,05m/m teremos 
distanciamente entre elas de: 

Distancia entre barragens=L= altura/S(m/m)= 1,00/0,05= 20m 
Portanto, as check dams serão construidas de 20m em 20m para altura de 1,00m e e 

terreno com declividade de 0,05m;m (5%). 
Já tive oportunidade de usar as chek dams e coloquei um riprap com pedras britadas 

para diminuir o impacto da velocidade e usei a check dam também para ancorar os ripraps. 
Calculamos a vazao usando o metodo cinematico para achar o tempo de 

conceentrdaçao. Usamos coeficiente de rugosidade de Manning  n= 0,020. 
O cálculo do riprap fizemos simplificaçao usando a largura do riprap igual a largura 

da  ravina e achamos o comprimento do riprap La e o diâmetro da pedra britada., sendo que 
a espessura é o dobro do diâmetro da pedra britada. 

Não devemos esquecer que sobre a barragem deve ser feito um vertedor retangular 
para a vazão máxima usado Q=1,55 x L H^1,5 sendo Q a vazão em m3/s, L= largura do 
vertedor e H= altura de água  (m) na soleira do vertedor de parede espessa. 

Nas Tabelas (240.3) e (240.4) estão os cálculos resumidos. 
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Figura 250.1-Esquema de check dam em ravinas e bossorocas 
 
Tabela 240.3-Dimensionamento dos ripraps e espaçamento 

    ANGICO E MALTA  PARAIBA  
1  2 3 4 5 6 7 

  Ravina Ravina Ravina Vazão Ravina Ravina 

Subparque Ravina S(m/m) L(m) Largura (m) Q(m3/s) altura (m) largura (m) 

AN01 R45 0,051 81,04 24,50 0,092 0,45 0,50 

AN01 R49 0,045 72,38 11,16 0,038 0,45 0,5 

AN04 R85 0,036 116,17 12,9 0,066 0,3 0,5 

AN04 R84 0,035 112,2 24,02 0,119 0,4 0,5 

AN06 R108.1 0,067 98,22 37,45 0,170 0,2 0,5 

AN06 R115 0,065 87,67 50,93 0,207 0,2 0,5 

AN07 R37,1 0,063 152,55 24,5 0,165 0,2 0,5 

AN08 R20 0,061 183,6 22,45 0,179 0,2 0,5 

MA01 R76,2 0,055 109,9 24,23 0,121 0,2 0,5 
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Tabela 240.4-Dimensionamento dos ripraps e espaçamento 
9 10 11 12 13 14 15 

Altura da  
agua 

Veloc. Riprap riprap riprap L entre chek dams Largura 

Y 
 (m) 

V  
(m/s) 

D50  
(m) 

La 
(m) 

Espessura 
 (m) 

         (m) Vertedor 
(m) 

0,10 1,94 0,11 2,90 0,22 8,8 0,66 

0,07 1,53 0,09 2,34 0,17 10,0 0,27 
0,1 1,63 0,09 2,61 0,00 8,3 0,48 

0,13 1,82 0,10 2,93 0,20 11,4 0,86 

0,14 2,59 0,15 3,67 0,29 3,0 1,22 
0,16 2,70 0,15 3,87 0,30 3,1 1,50 
0,16 2,66 0,15 3,83 0,30 3,2 1,19 

0,16 2,62 0,15 3,80 0,30 3,3 1,29 
0,12 2,20 0,12 3,24 0,25 3,6 0,87 
0,09 2,34 0,13 3,13 0,26 2,4 0,64 

0,09 2,40 0,14 3,17 0,27 2,3 0,67 
0,07 1,64 0,09 2,44 0,19 3,8 0,33 
0,08 2,01 0,11 2,81 0,23 2,9 0,55 

0,11 1,61 0,09 2,64 0,18 6,3 0,65 
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240.7 Exemplo de aplicação do Camalhão   

O objetivo é dimensionar o camalhão e distância entre eles 
nos taludes ao lado de estrada com cerca de 620m de comprimento 
localizado em Sobrado, Bahia. 

Sobre a areia fina existente no local, depositou-se uma 
camada de cerca de 0,20m a 0,30m de areia misturada com argila. 

Este solo de areia com argila dificulta a infiltração de água no 
solo tornando praticamente impermeável. 

Este solo superficial de camada de 0,20m a 0,30m será 
retirado, mas mesmo assim consideraremos uma camada de 
aproximadamente 3cm que poderá ser levado pelo vento, e 
dificultar a infiltração e que continuará impermeável. 

 
1. Declividades 

As declividades dos taludes da estrada de terra,  variam de 
2%  a 8%. 
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2. Condutividade hidráulica K 

Usaremos o valor já encontrado de  K= 510mm/h= 0,51m/h , obtido com coeficiente 
de segurança igual a 2. 

 
Tabela 1- Ensaios na usina fotovoltaica de Sobrado 

Número prof  
(m) 

K 
(mm/h) 

   
5 1,2 1524 
6 1,4 925 
7 1,6 849 
8 1,5 1128 
9 1,5 1189 

10 1,5 584 
11 1,5 941 

 Média= 1020 
 Coef S=  2 
 Adoto 510nn/h 

 
 
 

3. Chuva de projeto 
É um grande problema que chuva devemos usar para a drenagem. Em estrdas 
de rodagem é comum adotar-se Tr= 1 ano e duração da chuva de 1 ano. Na 
agricultura se usam vários critérios, porem adotarei critério usado pela Fifa 
em campos de futebol no Brasil que Tr= 100 anos e chuva de 1 h, 

Adotaremos  a estimativa inicial do projeto da Zago, tendo a cidade mais próxima 
chamada Remanso, que forneceu para Tr= 100 anos e chuva de 1h 155,48mm bem 
maior os 111mm obtido pelo programa Pluvio 2.1 da Universidade de Viçosa e para a 
cidade de Casa Nova. 
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4. Elementos geométricos 

Para o dimensionamento do camalhão usaremos seção parabólica, sendo a área (2/3) 
x comprimento x profundidade.  Sendo a largura de 1,00m, a área multiplicado por 1m será 
o volume em m3. 
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5. Espaçamento vertical da EMBRAPA 
Usaremos o que é feito na agricultura  em combate a erosão e conservação do solo, 

que é o uso do camalhão conforme Figuras (1) e (2), considerando que temos uma 
camada praticamente impermeável devido a argila e uma área exposta do camalhão 
onde podemos usar a infiltração de 510mm/h., 

 
                           Figura 1- Esquema do camalhão 
 
 

 
Figura 2- Esquema do camalhão mostrando a retirada de terra 
 
 
 O dimensionamento dos espaçamentos Vertical (EV) e horizontal (EH) é obtido por 

meio das expressões: 
 

,  
Sendo: 

 
Adotando-se os Quadros 4 e 5. 
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6. Cálculos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Declividade K u m EV L (m) Chuva P Vol. Agua 

(%) (m/h)   (m) (m) (mm/h) Volume chuva V 
         (m3) 

0,02 0,51 1,8 1 0,77 39 155,48 6,02 

0,03 0,51 1,8 1 0,98 33 155,48 5,08 

0,04 0,51 1,8 1 1,16 29 155,48 4,50 

0,05 0,51 1,8 1 1,32 26 155,48 4,10 

0,06 0,51 1,8 1 1,46 24 155,48 3,80 

0,07 0,51 1,8 1 1,60 23 155,48 3,56 

0,08 0,51 1,8 1 1,73 22 155,48 3,36 
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Coluna 1–São as declividades (m/m) 
Coluna 2-Condutividade hidráulica em m/h com coeficiente de segurança igual a 2 
Coluna 3- Valor tirado do Quadro 4 
Coluna 4= Valor está no Quadro 6  
Coluna 5- Cálculo de EV 
Coluna 6-Cálculo do comprimento L entre EVs 
                    L= EV/S 

Sendo: 
L= distância entre os camalhões (m) 
EV+ altura do camalhão em relação ao solo (m) 
S= declividade do terreno (m/m) 

Coluna 7-Precipitação adotado para Tr=100 anos e duração de 1 hora para drenagem 
Coluna 8-Volume de agua V que deve ser infiltrado considerando todo o valor de L 
impermeável. 

V= (P/1000) x L (m)/2  
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9 10 11 12 13 14 15 16 
 Camalhão Adotado Parábola  Infiltra Esvaziamento Escavação (m) 

V2 entre EV Ângulo 
 (RAD) 

Prof 
(m) 

H1 incl L1 
(m) 

V3 
m3 

 
Horas 

Volume terra 
V1 (m3) 

15,00 0,0200 1,0 1,000 2,1 1,052 5,7 1,37 
16,01 0,0300 1,0 1,000 2,9 1,484 3,4 1,94 
16,76 0,0400 1,0 0,999 3,7 1,912 2,4 2,50 
17,37 0,0500 1,0 0,999 4,6 2,337 1,8 3,06 
17,88 0,0599 1,0 0,998 5,4 2,763 1,4 3,61 
18,33 0,0699 1,0 0,998 6,3 3,189 1,1 4,17 
18,73 0,0798 1,0 0,997 7,1 3,616 0,9 4,73 

 
Coluna 9- Volume disponível V2 quando a água atingir a altura do EV do camalhão no 
comprimento L. 
                                  V2= L x EV/2 
Coluna 10-Ângulo da declividade em radiano 
                   Ângulo= ATAN(S)   
Sendo S= declividade (m/m) 
Coluna 11- Profundidade da seção parabólica do solo a montante do camalhão que será 
escavado com máquinas apropriadas. Adotamos 1,00m  
Coluna 12- Altura H1 na seção parabólica a montante do camalhão. 
                              H1= 1,00 x cos(atan(s)) 
Coluna 13- Comprimento horizontal da seção parabólica a montante do camalhão. 
                      L1= V1 x 3 x cos(atan(S))/2xH1)    
Sendo:  
H1=1,00m 
V1- volume de terra do camalhão que está na coluna 16. 
Coluna 14-Volume V3 que infiltra por hora no comprimento L1 
                          V3= L1 x K(m/h) 
Coluna 15- Tempo em horas que todo o volume necessário V da coluna 8 demora para  
infiltrar no solo. 
              Tempo=Volume total V / Volume horário V3 
Coluna 16- Camalhão supondo seção trapezoidal com base menor igual a 1,00m e base 
maior igual a 1m+2xEV  considerando declividade 1:1. 
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Na Figura 3 temos um exemplo de camalhão com largura de 4,00m 
Como trata-se de areia fina a sugestão e que se use geomantas afixada em grampos de 
fixação com 1,50m de comprimento. 

 
 
 

 
Figura3- Exemplo de um camalhão padrão com largura de 4,00m e 
1,00m de profundidade aproximadamente. Altura do camalhão de 
aproxima 
 
 
 
 

 

Prof. 
 1,00m 
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Figura 240.1-  

                           Figura 240.3- Camalhão da Embrapa ou reservatório com check dam 
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Figura- Teste de camalhão feito em Casa Nova Bahia em março 2020. Coberto com 
geomantas fixadas com estilete com mais de 1,60m de profundidade 

 
: 
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Capitulo 241 Erosão laminar ou turbulento em semi-árido do 
Brasil 
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Capítulo 241 Erosão laminar ou turbulento em semi-árido do 

Brasil 
 

 
241.1 Introdução 
 O escoamento das águas pluviais sobre o solo é bastante complicado. O objetivo 
deste trabalho é como calcular o escoamento laminar turbulento rugoso conforme 
Julien 1985 e 2010 e que vale também para ravinas, mas não para boçorocas. 

 
 
241.2 Velocidade máxima a ser adotada 

Através de uma análise granulométrica achei D50= 0,16mm, mas 
considerando o diâmetro médio conforme Hamil de 1,25 x d50= 
teremos Dm=0,20mm que adotaremos como D50= 0,20mm. 

Na Figura (241.1) está um gráfico de Hamill usado na Inglaterra 
para dimensionamento hidráulico de pontes. Podemos ver com 0,20mm 
que obtermos 0,40m/s. 

Na Tabela (241.1) que é usada nos Estados Unidos e que foi feito 
através de milhares de pesquisas e estudadas pelas ASCE por Fortney e 
Scobey, podemos ver que para água limpa podemos adotar velocidade 
máxima de 0,46m/s. que será adotada. Observar que o valor da 
rugosidade de Manning n=0,020 que será também adotado. 
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a.  
b.  

Figura 241.1- Velocidades para início de movimento em um canal. 
Fonte: Hamill, 1999. After Rice, 1977. 

 
 
Tabela 241.1–Velocidades máximas permissíveis em canais sem revestimento (canais 

erodíveis com declividades pequenas) 

Material Coeficiente “n” de 

Manning 

Água Limpa 

(m/s) 

Água com siltes 

coloidais 

(m/s) 

Areia fina coloidal 0,020 0,46 0,76 

Argilo-arenoso, não coloidal 0,020 0,53 0,76 

Argilo-siltoso, não coloidal 0,020 0,61 0,91 

Siltes aluvionais, não coloidais 0,020 0,61 1,07 
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Argiloso comum firme 0,020 0,76 1,07 

Argila densa, muito coloidal 0,025 1,14 1,52 

Siltes aluvionares; coloidais 0,025 1,14 1,52 

Xistos e rochas estratificadas 0,025 1,83 1,83 

Cascalho fino 0,020 0,76 1,52 

Argila estabilizada com 

cascalho quando não coloidal 

0,030 1,14 1,52 

 

Silte estabilizado com cascalho 

quando coloidal 

0,030 1,14 1,52 

Cascalho grosso, não coloidal 0,025 1,22 1,83 

Seixos e pedras soltas 0,035 1,52 1,68 

Fonte: Ven Te Chow, Open Channel Hydraulics in Drenagem  

 
241.3  Cálculo da distância entre faixas para controle da velocidade 

superficial 
Para o cálculo da intensidade de chuva, para facilidade foi adotada a 

equação de chuva de Malta na Paraíba obtida por campos et al no trabalho 
Estimativa dos parâmetros das equações de chuvas intensas da Paraíba. 

Foram obtidos os valores K, a, b e c conforme Tabela (241.2 
Foi adotado o período de retorno Tr= 50 anos e intensidade de chuva I 

em mm/h. 
 

I= K.Tra /(tc+b) c 
 

Foi usado Período de Retorno Tr= 50 anos. 
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Tabela 241.2- Valores de K,a,b e c da equação de intensidade de chuva de3 
Malta 

K a b c Tr (anos_ 
1276,634 0,225 16,291 0,808 50 
 

Foi adotada a velocidade superficial da água máxima de 0,46m/s. 
baseado em uma tabela de Fortney e Scobey usada em todo o mundo quando o  
água corre  sobre areia fina. 

O objetivo é que a velocidade máxima seja sempre menor que 0,46m/s 
para não transportar os sedimentos finos menores que 0,20mm. 
 
Dica: foi escolhida a velocidade máxima sobre o solo de 0,46 m/s. 

241.4. Fórmula da onda cinemática 1971 
 A equação da onda cinemática feita por Ragam, 1971 e Fleming, 1975 
in Wanielista,1997, deve ser usada para a estimativa do tempo de 
concentração quando existe a velocidade da onda (velocidade não muda com a 
distância mas muda no ponto).   

A fórmula é feita somente para o cálculo de escoamento superficial. Isto 
deve ser entendido quando a chuva corre sobre um gramado, uma floresta, um 
asfalto ou concreto. Está incluso o impacto das gotas de água, os obstáculos 
dos escoamentos como os lixos, vegetação e pedras e transporte de 
sedimentos.  

O comprimento máximo do escoamento superficial deve ser de 30m a 
90m (McCuen, 1998, p.45). Na prática é usada a fórmula para comprimentos 
um pouco abaixo de 30m e um pouco acima de 90m sem problemas. 

 
 

                                            6,99 . ( n . L / S 0,5) 0,60 

                           t =     --------------------------------                               
                                                        I 0,4 

Sendo: 
t= tempo de escoamento superficial (min); 
n= coeficiente de Manning para escoamento superficial; 
L= é o comprimento (m)  do ponto mais distante, medido paralelamente a 
declividade até o ponto a ser alcançado;  
S= declividade (m/m); 
I= intensidade de chuva  (mm/h); 
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O grande inconveniente é que temos uma equação e duas incógnitas. 
Uma incógnita é o tempo “ t ” do escoamento superficial e outra a intensidade 
de chuva  “ I ”.  

O cálculo na prática deve ser feito por tentativas que é a maneira mais 
simples, usando um gráfico IDF (intensidade-duração-frequência) ou a 
equação das chuvas. Deve ser arbitrado um valor do tempo de escoamento “ t 
” , calcular o valor de “ I ” e achar novamente o valor de “ t ”  e conferir com 
o valor inicial, até que as diferenças atinjam uma precisão adequada. 

O grande erro que está no método da onda cinemática é na adoção do 
coeficiente n de Manning e na intensidade de chuva. 

 
Nova fórmula da onda cinemática 

Pesquisas feitas no ano de 2015 por Manoj C e Xing Fang publicado no 
Hydrological Sciences Journal, mostraram nova fórmula até 150m com 85% de 
probabilidade. 

 
                                          0,97x9,25 .  L ^0,399. n^0,609 

                           tc=     ----------------------------------------                  com  R^2=0,999                
                                                        S^0,303 . i 0,^399 

Sendo: 
0,97= para transforma o travel time em tempo de concentração 
tc= tempo de concentração (min); 
n= coeficiente de Manning para escoamento superficial; 
L= é o comprimento (m) do ponto mais distante, medido paralelamente a declividade até o 
ponto a ser alcançado (<150m) 
S= declividade (m/m); 
i= intensidade de chuva  (mm/h); 
 
A grande vantagem que acho da fórmula acima é que é experimental e cujo validade vai até 
150m, enquanto a de Ragan vai até 30m podendo ser estendido até 90m.. 
 
 
241.5 Coeficiente de rugosidade de Manning conforme Julien 
                                                   n=0,0,132 x d^(1/6) 

 
Sendo: 
n= coeficiente de rugosidde de Mdanning 
D= diâmetro da partícula em mm 
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Exemplo 241.1- Calcular n por Julen sendo d50=0,16mmj 
                                                   n=0,0132 x d^(1/6) 

                                                   n=0,0132 x 0,16^(1/6) = 0,0097= 0,01 
Tabela 241.3- Cálculo do escoamento superficial segundo Julien 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

K a b c Tr (anos_ tc (min) I(mm/h) d50 
(mm) 

3077,380 0,14 30,0 0,93 50 3,00 190,0 0,16 
3077,38 0,14 30,0 0,93 50 1,23 199,1 0,16 
3077,38 0,14 30,0 0,93 50 1,21 199,2 0,16 

 
 

241.6 Fórmula de Manning 
A fórmula de Manning com as seguintes características: 
 
V= (1/n) x R (2/3) S 0,5 

Sendo: 
V= velocidade residual máxima (m/s) 
R= raio hidráulico (m) = diâmetro da pedra (m)/2 
n= 0,010 coeficiente de rugosidade de Manning 
S= declividade do solo (m/m) 
 
 
241.6 Transporte superficial de solo 

Julien, 1985 apresenta na Table 3 várias equações, mas a indicada 
por ele é a última de Kilinc, 1972. 
] 
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Conforme Pierre Julien, 2010 temos a equação Kilinc, 1972 escolhida 

como sendo a melhor de dezenas de opções. É de número 34 da Table 3. 
 
               qs= 23200  S 1,66 x q 2,035 
 
Sendo: 
qs= vazão de sólidos em ton/m/s 
S=declividade do solo (m/m) 
q= vazão superficial (m3/s/m) 
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241.7 Escoamento superficial conforme Julien 
Na Table 2 temos formulas da 

   Velocidade da água na superfície do solo (m/s),  
Profundidade da agua (m) e  
Tensão trativa (Pa) 
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Julien, 1985 estabeleceu 4 regimes de escoamento sobre o solo, 
sendo : 

Laminar 
Turbulento Liso 
Turbulento rugoso (equação de Manning) 
Turbulento rugoso que usa equação de Chezy ( caso raro) 
 
um laminar e outros turbulentos. Para cada caso conforme Table 

2, existe formulas adequadas. 
 
 
 

Tabela 241.4- Cálculo do escoamento superficial segundo Julie 
N=0,0,132 X D^(1/6)      TURBULENTO 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Julien,2010       Julien 

n S 
(m/m) 

L 
(m) 

tc=onda 
cinemática (min) 

 C Area 
 (m2) 

Velocidade u 
(m/s) 

0,010 0,07 50 1,23  0,88 50 0,64 
0,010 0,07 50 1,21  0,88 50 0,65 
0,010 0,07 50 1,21  0,88 50 0,65 

 
 

Na coluna 16 da Tabela (241.4) temos o cálculo da velocidade 
conforme Julien, 1985. Usa-se a Table 2 de Julien, 1985 no item velocidade na 
terceira coluna da esquerda, para regime turbu7lento com n= constante. 
 

V=(1/n)^0,6 x S^0,3 xq^0,4 
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Tabela 241.5- Cálculo do escoamento superficial segundo Julie 
 

TURBULENTO TURBULENTO TURBULENTO  OK  

17 18 19 20 
Julie,1985 Julien,1985 Julien,1985 Turbulento ou 

laminar 
Prof h 

(m) 
Tensão  Trativa 

 (Pa) 
Reinolds   

0,0036 2,49 2322 Turbulento 
0,0037 2,56 2433 Turbulento 
0,0037 2,56 2434 Turbulento 

 
 

Na colune 17 da Tabela (242.5) temos a profundidade conforme Julien, 1985. 
 

h=n^0,6 x S^-0,3 x q^0,6 
Sendo: 
h=profundidade da agua laminar (m) 
n= rugosidade de Manning 
S= declividade (mj/m) 
q= vazão m3/s/m calculada com Manning 
 

Na coluna 18 temos a tensão trativa que está também na Table 2, terceira 
linha. 

 
τo= ρxgxn^0,6 xS^0,7 x q^0,6 

Sendo: 
τo= tensão trativa no fundo (Pa) 
g=9,81 m/s2 
S= declividade (m/m) 
q= vazão m3/s/m calculada com Manning 

ρ= peso especifico da agua =1000 kg/m3 
n= coeficiente de rugosidade de Manning 
 

 
 

Na coluna 19 temos o número de Reynolds conforme Julien, 1985. 
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Reynolds= V.h/ υ 
Sendo: 
Reynolds= número adimensional 
V= velocidade (m/s) 
 υ= viscosidade cinemática a 20 graus centigrados= 1,01x 10^-6 
 

Se o número de Reynolds for maior que 2000, o regime será turbulento, caso 
contrário será laminar. 

Mas o regime turbulento tem três maneiras: liso, rugoso com uso de Manning e 
rugoso com uso da equação de Chezy (raro). A última maneira praticamente não se 
usa e usamos somente o regime turbulento rugoso com a formula de |Manning. 

Tudo isto depende da relação d´/ds para achar o regime turbulento rugoso. 
Nota que há duas maneiras de classificar, sendo uma através do número de 

Reynolds e outra através da relação d´/ds. 
 
 
Temos que calcular portanto, a shear velocity U*, 

U*= (τo/ρ)^0,5 
Sendo:  
U*=schear velocity (m/s) 
τo = tensão trativa no fundo do canal (Pa) 
ρ= peso específico da agua =1000 kg/m3 

τo =ρ.g.h.Sf 
τo = tensão trativa no fundo do canal (Pa) 
g= 9,81 m/s2 
h=altura da agua (m) 
Sf=S= declividade (m/m) 
ρ= peso especifico da agua =1000 kg/m3 
 
O valor de d´´ será calculado por: 

d´=11,6 x υ /U* 
 
 Se (d´/d) >5 então será turbulento liso, caso contrário será 
turbulento rugoso o que é o mais comum. 
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241.7 Transporte superficial de solo 
Conforme  Julien, 2010 temos a equação Kilinc, 1972 foi escolhida 

como sendo a melhor de dezenas de opções. 
               qs= 23200  S 1,66 x q 2,035 
Sendo: 
qs= vazão de sólidos em ton/m/s 
S=declividade do solo (m/m) 
q= vazão superficial (m3/s/m) 
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Tabela 241.6- Cálculo do escoamento superficial segundo Julie 

 
  MOVIMENTO TURBULENTO 

 E RUGOSO 
  

21 22 23 24 25 

Julien Julien < 5,0 OK Turbulento Rugoso Metodo Racional 

Shear 
 velocity U* 

d´ d´/d50 Liso ou Rugoso q=m3/s/m 

0,050 0,000233 1,45 Turbulento Rugoso 0,0023218 

0,051 0,000229 1,43 Turbulento Rugoso 0,0024329 

0,051 0,000229 1,43 Turbulento Rugoso 0,0024345 

 
Na colune 26 da Tabela (241.7) está a quantidade de 

solidados transporta da conforme equação de Kilinc, 
 
 
 
 

Tabela 241.7- Cálculo do escoamento superficial segundo Julie 
JULIEN PERDA UNIVERSAL  PERDA UNIVERSAL PERDA UNIVERSAL 

26 27 28 29 30 
Kilinc, 1972 rusle rusle rusle ton/m/s 

qs=t/m.s K C p Qs=1.7x10^5^1,66xq^2,035xKxC*P 
0,0012 0,1270 0,07 1,00 0,0000820 
0,0013 0,1270 0,07 1,00 0,0000902 

 
Na coluna 30 da Tabela (241.7) está o método de Rusle aplicado a 

faixa de escoamento superficial, conforme Julien, 2010.  
Lembrando que o método se aplica a escoamento superficial bem 

como a ravinas (rill) e não achei definição exata de qual a profundidade 
da ravina, embora adote até 0,60m. 
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