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RESUMO 

Motivado pelos eventos de enxurrada catastróficos ocorridos em 28 de janeiro de 2011 no 

município do Crato–CE, este trabalho tem como foco o arrombamento sucedido pouco a 

jusante do início do trecho artificial do canal do Rio Granjeiro — o qual cruza o centro da 

cidade e tinha a função de amortecimento de cheias como essa. No local desse arrombamento, 

deságua uma galeria de drenagem transversal cuja seção de saída ficou totalmente destruída. 

Sob a suspeita de velocidades de escoamento excessivas e da muito provável formação de 

turbulência na junção, caracterizaram-se as estruturas por meio de estudos topográficos e 

hidrológicos, para então desenvolver um estudo hidráulico que analisasse numericamente o 

problema em questão. Os estudos topográficos definiram, através de levantamentos de campo 

e a utilização de software de georreferenciamento, não apenas o traçado da galeria de 

drenagem e as posições geográficas do trecho, como também as áreas de drenagem referentes 

aos vários pontos focais onde a vazão era a preocupação inicial. Em seguida, os estudos 

hidrológicos determinaram as vazões de escoamento superficial com base nas áreas de 

drenagem delimitadas anteriormente, assim como caracterizaram a hidrologia local durante a 

enxurrada por meio da análise de séries históricas de precipitação e da formação de 

hidrogramas com base no método do Natural Resources Conservation Service (NCRS, antigo 

SCS). Por fim, os estudos hidráulicos modelaram a seção trapezoidal do canal artificial e a 

seção retangular da galeria, determinando a altura de lâmina d’água e velocidade de 

escoamento em ambos. De posse dessas velocidades de fluxo, elaborou-se uma análise 

vetorial de forças com o intuito de descobrir a resultante que atuava na parede do canal a 

jusante da junção galeria–canal. Além da análise vetorial, calculou-se também a turbulência 

(em termos do número de Reynolds) e confirmou-se o regime supercrítico de escoamento (em 

termos do coeficiente de Froude), corroborando as hipóteses iniciais e abrindo espaço para 

futuros estudos de maior complexidade. 

Palavras-chave: Drenagem urbana. Amortecimento de cheias. Afogamento de tubulações. 

  



 

 

ABSTRACT 

Motivated by the events of a catastrophic flood that happened on January 28, 2011 at the city 

of Crato–CE, this work focuses on the collapsed section shortly downstream of the beginning 

of the Granjeiro River channel’s artificial concrete portion — which crosses the city centre 

and had the purpose of damping floods like that one. At that point of collapse, a transverse 

drainage gallery spews its flow, and that gallery’s output section ended up completely 

destroyed. Suspecting the action of excessive stream velocities and the very probable 

formation of turbulence at the joint, topographical and hydrological studies were made so as 

to characterize both structures, in order to be able to develop a hydraulic study that would 

manage to numerically analyse the problem at question. The topographical studies defined, 

through field surveying and the application of georeferencing software, not only the drainage 

gallery’s layout but also the drainage areas corresponding to the several focal points where 

flow rate was the main concern. The following hydrological studies were able to determine 

the runoff flow rates based on the area values previously delimited, as well as characterise the 

local hydrology during the flood event by analysing historical series of precipitation and by 

creating hydrographs based on the Natural Resources Conservation Service (NRCS, 

previously SCS) method. Finally, the hydraulic studies modelled the trapezoidal section of the 

artificial channel and the rectangular section of the gallery, determining the water blade height 

and flow velocity in both. Using those velocity values, a vectorial analysis of forces was 

elaborated with the intention of calculating the resultant force acting on the channel’s wall 

downstream of the gallery–channel junction. In addition to the vectorial analysis, the 

turbulence in the channel was also measured (in terms of Reynolds’ number) and the 

supercritical flow condition was confirmed (in terms of Froude’s coefficient), corroborating 

the initial assumptions and giving way to more complex studies to follow this one in the 

future. 

Keywords: Urban drainage. Flood damping. Pipe drowning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na madrugada do dia 28 de janeiro de 2011, ocorreu no município do Crato uma 

chuva que superou a capacidade de amortecimento da infraestrutura local. Medida em 162 

mm, a precipitação pluviométrica foi superior à média anual histórica verificada pelo 

Município; tanto que inundou as sub-bacias urbanas do Rio Granjeiro de tal forma que acabou 

causando graves rompimentos a estruturas de drenagem como ao canal artificial do Granjeiro 

e às galerias que nele desaguam. Segundo relatório preliminar, a enxurrada ainda invadiu 103 

residências e afetou cerca de 3.200 moradores (SANTOS, 2011). Três dias após o ocorrido, 

foi relatado no jornal Diário do Nordeste: 

Segundo o Sistema Preliminar de Desastre, feito pela equipe da Defesa Civil no 
Município, ficaram desalojadas 111 pessoas. Calcula-se um prejuízo na cidade de 
mais de R$ 50 milhões. Para reconstruir o canal do Rio Granjeiro estima-se uma 
cifra de cerca de R$ 100 milhões, com recursos federais e do Estado.  

[...] O prefeito do Crato, Samuel Araripe, na ocasião, irá apresentar projeto que 
promete uma solução definitiva para o local. A chuva de 162mm foi o suficiente 
para arrastar parte considerável do canal. Com o transbordamento, parte da cidade 
ficou inundada, principalmente no Centro, invadindo centenas de residências e casas 
comerciais. (SANTOS, 2011) 

Em outubro de 2011, foi elaborado um laudo técnico com base em vistoria das 

recuperações da estrutura do canal artificial do Rio Granjeiro, no município do Crato. Esse 

laudo foi fruto de consultoria solicitada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbano da 

Prefeitura Municipal do Crato ao engenheiro civil Francisco Osny Enéas da Silva, D.Sc. em 

Recursos Hídricos, e ao engenheiro civil Rosiel Ferreira Leme, especialista em segurança de 

obras hidráulicas, canais e barragens de terra. 

A principal causa identificada por Silva (2011, p. 5) para a inundação seria a 

elevada suscetibilidade da bacia de drenagem do Rio Granjeiro a cheias rápidas em sua 

porção urbana (foram avaliados os parâmetros hidrológicos tempo de concentração, 

coeficiente de compacidade e coeficiente de forma, todos indicando situação crítica). 

Por coincidência, durante a vistoria técnica realizada no dia 19 de outubro de 

2011, sucedeu uma chuva de média magnitude determinada em 67 mm para o posto 

pluviométrico do Crato — correspondente a 41% da precipitação de 162 mm ocorrida em 

janeiro. Apesar de não ter caracterizado situação de enxurrada, a precipitação observada “foi 

suficiente para demonstrar a alta vulnerabilidade das obras de recuperação do canal do Rio 

Granjeiro ora em execução” (SILVA, 2011, p. 8). 
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Durante essa visita, os engenheiros levantaram diversos problemas acerca da 

disposição estrutural do canal e seus condutos adjacentes. Dentre eles: 

• Ausência de bacia de amortecimento na entrada do canal; 

• Declividade do canal típica de regime supercrítico de escoamento (“200 vezes 

maior do que o valor máximo admitido para canais em regime fluvial”); 

• Ausência de estruturas hidráulicas de dissipação de energia; 

• Galerias de drenagem afluindo em regime supercrítico e afogadas nas cheias; 

• Adoção de soluções predispostas à instabilidade estrutural hidrodinâmica e 

geotécnica; 

• Ausência de estruturas de transição e concordância nos estrangulamentos 

(mudanças de seção) do canal. 

Da parte dos peritos, foram indicadas as devidas recomendações aos construtores 

responsáveis pela restauração do canal, tanto a curto prazo (para rever os projetos das obras 

que estavam em andamento) como a longo prazo (quando da elaboração de um projeto 

definitivo para o canal). Até o presente momento, não se tem conhecimento das providências 

que foram tomadas após entrega do laudo técnico. 

A principal motivação para o presente trabalho são os rompimentos ocorridos 

próximos à entrada do canal do Rio Granjeiro, onde a situação se agravou pelo fato de não 

haver estrutura para amortizar a força da água que entrava no canal. O fluxo no canal neste 

trecho apresentava comportamento supercrítico; entretanto, dadas as condições de resistência 

do material utilizado na estrutura, não se esperava que ela fosse capaz de comportar fluxos 

com essa classificação. 

Além disso, questiona-se o dimensionamento das galerias de drenagem afluentes e 

a sua capacidade de transportar vazões de tamanha magnitude. A primeira galeria transversal, 

por exemplo, teve sua seção de saída totalmente destruída (vide fotos da Figura 1). Especula-

se que ela não tenha sido projetada para trabalhar em condições de afogamento, tampouco a 

suportar escoamentos em regime turbulento. 
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Figura 1 — Seção de saída da galeria de drenagem, após enxurrada de 28/01/2011. 

  
Fonte: SILVA, 2012, p. 13-14. 

A ação conjunta do fluxo do canal com o jato da galeria agravou ainda mais a 

magnitude dos arrombamentos. A jusante dessa galeria, as laterais do canal desmoronaram 

praticamente por completo, levando abaixo, inclusive, parte da encosta (vide Figura 2). 

Figura 2 — Arrombamentos a jusante da galeria, logo após enxurrada de 28/01/2011. 

  
Fonte: SILVA, 2012, p. 16. 

Este trabalho tem por objetivo a determinação das condições específicas que 

resultaram nesses desabamentos no trecho de confluência da primeira galeria de drenagem 

com o canal do Rio Granjeiro (bem como a montante e a jusante dessa confluência), de forma 

a possibilitar um estudo mais minucioso desse tipo de aparelho de microdrenagem — 

evitando a reincidência de rompimentos dessa magnitude. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar matematicamente o escoamento conjunto da tubulação transversal e do 

canal do Rio Granjeiro, avaliando seu comportamento e possivelmente redimensionando a 

estrutura para comportar fluxos em regime turbulento e supercrítico. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Levantar dados topográficos do trecho de interesse do canal do Rio Granjeiro, 

na cidade do Crato – CE; 

b) Levantar o traçado e o perfil topográfico da galeria de drenagem transversal 

que deságua no canal do Rio Granjeiro, na cidade do Crato – CE; 

c) Modelar hidrologicamente as vazões afluentes à galeria de drenagem e ao 

canal do Rio Granjeiro para a precipitação do dia 28/01/2011; 

d) Modelar hidraulicamente o escoamento sob pressão na galeria de drenagem e 

o escoamento livre no canal do Rio Granjeiro; 

e) Modelar matematicamente as forças que promoveram o rompimento da 

confluência da galeria de drenagem com o canal do Rio Granjeiro; 

f) Propor soluções para dissipação da energia na punção hidráulica do deságue 

de galerias transversais em canais urbanos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

À época dos desabamentos ocorridos em janeiro de 2011, e até o momento da 

visita técnica de outubro do mesmo ano, o canal consistia primariamente em um canal aberto 

construído em concreto, de seção trapezoidal (à época da restauração, ainda em vigor no mês 

de outubro, em alguns trechos erguiam-se paredes verticais em gabião, tornando a seção 

retangular), no qual desaguavam galerias de drenagem retangulares. A área da seção 

transversal do canal era da ordem de 25 m2, e as áreas de seção das galerias eram da ordem de 

3 m2. 

Figura 3 — Detalhes do ponto de colapso da estrutura do canal do Granjeiro na confluência 
da galeria em estudo, registrados após chuva de 19/10/2011. 

  
Fonte: SILVA, 2011, p. 14. 

Nas imagens da Figura 3 acima, observam-se os danos causados pela enxurrada 

na estrutura do canal e da galeria afluente, bem como o estado em que se encontrava o fluxo 

de água no local (as fotos foram tiradas após evento de chuva do dia 19 de outubro de 2011). 

Trata-se do trecho inicial do canal do Rio Granjeiro (aproximadamente 133 m a jusante do 

início), nas coordenadas E = 453.534 m e N = 9.199.888 m (SILVA, 2011, p. 12). 

Mesmo a condições muito inferiores à enxurrada de 28 de janeiro, a chuva do dia 

19 de outubro apresentou trechos de comportamento preocupante, com a água escoando a 

velocidades bastante elevadas (vide detalhe da galeria na foto à direita, na Figura 3). Ainda 

segundo Silva (2011, p. 12), alguns cálculos preliminares indicaram que, neste mesmo trecho, 

a velocidade da água do canal chegou a atingir pelo menos 11 m/s durante o evento em 

janeiro — ultrapassando em muito o limite máximo admitido para canais de concreto (6 m/s). 

No restante do perímetro do canal, a situação não era muito diferente. Por sinal, a 

vistoria indica que a grande maioria dos colapsos aconteceram em pontos de confluência das 
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galerias de drenagem urbana transversais e oblíquas ao canal. São exatamente esses pontos de 

deságue que motivam a elaboração deste estudo, portanto faz-se extremamente necessário 

detalhar o comportamento do fluido nesses locais. 

Primeiramente, definir-se-ão alguns temas que serão bastante recorrentes no 

decorrer da pesquisa. 

2.1 Turbulência 

Fluidos em movimento podem ser classificados de várias formas. Tomando por 

base o tempo, o fluxo pode ser permanente ou não permanente. Com relação ao espaço, o 

escoamento pode ser uniforme ou variado (podendo este ser subdividido entre gradual ou 

brusco). Sob o ponto de vista do comportamento das partículas, o fluxo pode ser classificado 

como laminar ou turbulento. 

Figura 4 — Escoamento de fluido a velocidades constantes: laminar (à esq.) e turbulento. 

  
Fonte: WHITE, 2011, p. 349. 

Escoamentos do tipo laminar seguem trajetórias bem definidas, com as partículas 

de fluido se movendo em camadas (ou lâminas) a velocidades moderadas, havendo apenas 

troca de quantidade de movimento a nível molecular. A viscosidade do fluido tem função 

primordial de impedir a formação de turbulência, amortecendo qualquer tendência à 

instabilidade — logo, o escoamento laminar é comum em líquidos viscosos. A água, por 

exemplo, tem viscosidade relativamente baixa, portanto normalmente apresentará 

comportamento turbulento. 

O escoamento do tipo turbulento segue trajetórias irregulares (formando 

estruturas rotacionais, ou turbilhões) e é muito comumente verificado em fluxos a alta 

velocidade. Nesse tipo de escoamento, ocorre grande troca de quantidade de movimento 

transversal, dado que a energia cinética é transferida pelo fluido de turbilhões maiores para 
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turbilhões menores em um efeito cascata, tornando a força de inércia o fator preponderante — 

sobressaindo-se as tensões viscosas apenas quando a escala dos turbilhões for muito pequena 

(DAVIDSON, 2015 apud BARREIRA, 2016, p. 23). 

A relação entre as tensões viscosas e as forças de inércia são o principal parâmetro 

para a distinção dos tipos de escoamento. Essa relação é comumente representada pela 

constante adimensional Re, o número de Reynolds. 

Re =  V ∙ y ∙ ρµ  (1) 

Em um sistema de tubulações, o comprimento característico y corresponde à 

altura hidráulica da seção (em condutos livres) ou ao diâmetro do tubo (em condutos 

fechados); V representa a velocidade de escoamento, ρ é a massa específica do fluido e µ é a 

viscosidade dinâmica. 

Altos valores de Reynolds indicam maior influência da velocidade e das forças de 

inércia, tornando o fluxo turbulento. Obtêm-se valores menores quando o efeito da 

viscosidade se sobressai, tendo-se então um fluxo laminar. Têm-se valor crítico em Re = 

2.000, acima do qual o escoamento será turbulento; a literatura diverge quanto aos demais 

limites, mas pode-se adotar escoamento laminar quando Re < 500, com uma faixa de 

“escoamento de transição” para valores entre 500 e 2.000. 

Além do número de Reynolds, pode-se também adotar outro parâmetro 

adimensional de classificação: o número de Froude. 

Fr =  V
g ∙ y  (2) 

Em que V é a velocidade de escoamento, g é a aceleração da gravidade e y é a 

altura hidráulica. 

O número de Froude atua como indicador do regime de escoamento dos fluxos: 

tem-se que o estado crítico ocorre em Fr = 1, abaixo do qual o escoamento adota regime 

subcrítico (ou fluvial) e acima do qual ele é dito supercrítico (ou torrencial). 

2.2 Perda de carga 

A equação de Bernoulli (publicada pela primeira vez em 1738) analisa a perda de 

energia (ou perda de carga) de um fluxo que passa por um conduto forçado. Tem-se que a 

energia de escoamento em uma determinada seção é descrita pela seguinte equação: 
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E = V!
2g +

p
γ + z (3) 

Dado que E é a energia do escoamento por unidade de peso do fluido, V é a 

velocidade, g é a aceleração da gravidade, p é a pressão, γ é o peso específico do fluido e z a 

altura da tubulação a partir de um certo eixo de referência. 

Caso se tratasse de um fluido ideal, esse valor de energia não sofreria mudanças 

durante o escoamento. No caso de um fluxo real, no entanto, o sistema sofre uma perda de 

energia por conta da ação da viscosidade e consequente tensões de cisalhamento 

(CARVALHO e SILVA, 2011, p. 50). Na Figura 5 representam-se as três possibilidades de 

fluxo bidimensional para determinada seção de um tubo em que não há variação de diâmetro. 

Figura 5 — Escoamento real em conduto forçado: a) em nível, b) em aclive e c) em declive. 

 
Fonte: CARVALHO e SILVA, 2011, p. 52. 

Visto que a energia no início da seção (E1) sofre variação hf (correspondente à 

perda de carga da seção) ao momento que o fluido chega ao fim da mesma, pode-se dizer que 

E2 = E1 + hf. Assim, da equação (3) tem-se que: 

V!!
2g +

p!
γ + z! =

V!!
2g +

p!
γ + z! + h! 

(4) 

A perda de carga total do sistema é o somatório de todas as perdas de carga que o 

fluido sofre durante o trajeto, sejam elas localizadas (Δhi), ocorrendo abruptamente; ou 

contínuas (hf,i), como na Figura 5 anterior. Por exemplo, o escoamento de água entre dois 

reservatórios pode ocorrer como representado na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 — Perfil de uma canalização com redução de diâmetro. 

 
Fonte: CARVALHO e SILVA, 2011, p. 53. 

Graças à ação da viscosidade nas paredes do tubo, pode-se dizer que a velocidade 

relativa da camada de fluido mais próxima às bordas (chamada “camada limite”) é nula. Na 

prática, isso é verdadeiro para escoamentos em regime laminar; já no regime turbulento, o 

movimento desordenado das moléculas causa choques que geram perda de energia. 

2.2.1 Equação de Hazen-Williams 

Em geral, a fórmula empírica para a perda de carga em tubulações industriais, em 

regime turbulento, é a equação de Hazen-Williams, representada da seguinte forma 

(STREETER, 1982, p. 433): 

h!
L =

R ∙ Q!
D!  (5) 

Em que hf/L é a perda de carga por unidade de comprimento do tubo, R é o 

coeficiente de resistência devido ao material das paredes, Q é a vazão e D é o diâmetro 

interno. 

O coeficiente de rugosidade R, para tubulações a temperaturas normais, segue a 

seguinte expressão (unidades no SI): 

R = 10,675
C!  

 
(6) 

 
Dados n = 1,852 e m = 4,8704. Já C é um fator que depende da rugosidade (vide 

Quadro 1 a seguir). 
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Quadro 1 — Coeficiente C com base na rugosidade da tubulação. 

C Material do tubo 
140 Tubos retos, extremamente lisos; cimento-amianto 

130 Tubos muito lisos; concreto; ferro fundido novo 

120 Madeira aparelhada; aço soldado novo 

110 Cerâmica vitrificada; aço rebitado novo 

100 Ferro fundido após anos de uso 

95 Aço rebitado após anos de uso 

60 a 80 Tubos velhos em más condições 

 Fonte: STREETER, 1982, p. 434. 

2.3 Ressalto hidráulico 

Em canais, o ressalto hidráulico consiste em uma elevação brusca do nível d’água 

sobre uma curta distância (vide Figura 7), e atua como um fenômeno de dissipação de energia 

cinética do fluido, ocasionando a transição de um escoamento supercrítico para um 

escoamento subcrítico. Em canais horizontais retangulares, o ressalto hidráulico é chamado 

ressalto clássico (CHAUDHRY, 2008, p. 215). 

Figura 7 — Dissipação de energia através de um ressalto hidráulico. 

 
Fonte: PORTO, 2006, p. 335. 

O ressalto ocorre quando a superfície livre, antes abaixo do nível crítico, passa a 

uma profundidade acima deste, causado pelo encontro de uma corrente de forte velocidade 

com uma corrente de fraca velocidade (PORTO, 2006, p. 224) ou pela transição de uma 

grande declividade de um canal a um trecho de fraca declividade (BAVARESCO, 2002, p. 

53). 
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Ele pode, ainda, se apresentar de duas formas distintas, representadas na Figura 8: 

a) quando ocorre um salto muito elevado, com grande turbilhamento, o qual força o líquido a 

rolar contra a corrente; ou b) quando há salto considerável, mas com agitamento menos 

caótico da superfície. 

Figura 8 — Tipos de ressalto hidráulico. 

 
Fonte: CORDERO, 2013, p. 80. 

Pode-se também qualificar o ressalto hidráulico conforme o número de Froude a 

montante da seção torrencial (Fr1), o qual pode ser classificado em cinco faixas diferentes. 

Vale observar que essas faixas talvez não sejam totalmente precisas, pois a transição de uma 

para a outra pode às vezes ser bastante sutil (CHAUDHRY, 2008, p. 217). 

a) Ressalto ondulado (1 < Fr1 < 1,7) 

Ocorre em casos que têm variação de altura muito pequenas (y1 e y2 são 

praticamente iguais) e há apenas leve ondulação na superfície — resultando em dissipação de 

energia muito baixa, em cerca de 5% (WHITE, 2011, p. 722). 

Figura 9 — Ressalto hidráulico ondulado. 

 
Fonte: PORTO, 2006, p.336. 

b) Ressalto fraco (1,7 < Fr1 < 2,5) 

Conforme o número de Froude se aproxima de 1,7, o fluido começa a gerar 

pequenos “rolos” em sua superfície, porém a superfície a jusante do ressalto mantém-se lisa e 

uniforme. As perdas de carga ainda são muito baixas, a dissipação de energia varia de 5 a 

15% e a velocidade na seção é relativamente uniforme. Segundo PORTO (2006, p. 336), esse 
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tipo de fenômeno não costuma ser considerado um “ressalto hidráulico propriamente dito”, 

sendo por vezes chamado de “pré-ressalto” (PETERKA, 1984, p. 16). 

Figura 10 — Ressalto hidráulico fraco, ou “pré-ressalto”. 

 
Fonte: PETERKA, 1984, p. 16. 

c) Ressalto oscilante (2,5 < Fr1 < 4,5) 

Esta faixa não é recomendada para utilização em projetos de dissipadores de 

energia, pois é altamente instável. A turbulência nesse tipo de ressalto oscila do fundo do 

canal à superfície, gerando pulsações (ou jatos) irregulares que têm a tendência de se 

deslocarem por quilômetros adiante, o que pode causar sérios danos à estrutura. A dissipação 

de energia varia de 15 a 45%. 

Figura 11 — Ressalto hidráulico oscilante, ou “transitório”. 

 
Fonte: PETERKA, 1984, p. 16. 

d) Ressalto estável (4,5 < Fr1 < 9) 

Também chamado “ressalto ordinário” ou “ressalto estacionário” (PORTO, 2006, 

p. 336), este tipo de salto é o de melhor performance em estruturas artificiais de dissipação de 

energia (obtendo queda de 45 até 70%). Neste caso, o ressalto não sofre grandes 

deslocamentos longitudinais e é menos sensível às condições de fluxo a jusante do 

turbilhamento (CHAUDHRY, 2008, p. 218).  
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Figura 12 — Ressalto hidráulico estável ou “estacionário”. 

 
Fonte: PETERKA, 1984, p. 16. 

e) Ressalto forte (Fr1 > 9) 

Este tipo de ressalto é considerado por PETERKA (1984, p. 16) “eficiente, porém 

violento”. Diz ele (em tradução livre): “V1 é bastante alta, D1 é relativamente pequeno, e a 

diferença nas profundidades conjugadas é grande” (sendo V1 a velocidade de escoamento à 

entrada, e D1 a altura inicial do fluido). A intervalos aleatórios, surgem pequenos 

redemoinhos que, ao entrar em contato com o jato a alta velocidade, geram ondas mais à 

frente do ressalto — de forma que a superfície do fluido a jusante se torne irregular. 

A dissipação de energia é bastante alta (atingindo até 85%), no entanto não é 

recomendável utilizar esse tipo de ferramenta em estruturas hidráulicas, por conta do risco de 

processos abrasivos e cavitação (PORTO, 2006, p. 336). 

Figura 13 — Ressalto hidráulico forte. 

 
Fonte: PETERKA, 1984, p. 16. 

2.4 Escoamentos rotacionais 

Em certos casos, a diferença entre as componentes de velocidade de um 

escoamento podem levá-lo a uma rotação em torno de seus eixos cartesianos. Para a análise 

desse movimento rotacional, consideram-se três parâmetros distintos: a rotação (ω), a 

vorticidade (ξ) e a circulação (Γ). 

A rotação diz respeito à velocidade angular média entre quaisquer duas 

componentes de velocidade perpendiculares de uma determinada partícula (FOX e 

McDONALD, 1998, p.168) e é função da vorticidade do fluido. Considerando-se um 
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movimento tridimensional, pode-se definir o vetor da vorticidade (também chamado vetor 

rotacional ou vortex vector): 

rotV = ξ = ∇×V = ı ∂w∂y −
∂v
∂z + ȷ ∂u∂z −

∂w
∂x + k ∂v

∂x −
∂u
∂y  (7) 

De modo que a rotação ω, em notação vetorial, corresponde à metade da 

vorticidade e pode ser escrita da seguinte maneira: 

ω = 1
2  ∇×V (8) 

Caso ω = 0, o escoamento é dito irrotacional. Do contrário, considera-se que ele 

é rotacional. Escoamentos irrotacionais são regidos por um vórtice chamado vórtice livre, 

enquanto os escoamentos rotacionais são regidos por um vórtice forçado. 

A rotação de uma partícula de fluido é fruto da ação conjunta das tensões de 

cisalhamento em sua superfície e das deformações angulares, parâmetros que se relacionam 

por meio da viscosidade do fluido. Despreza-se a rotação da partícula caso se desprezem, 

também, as forças viscosas nela atuantes. Contanto que haja viscosidade considerável, haverá 

rotação — assim, os escoamentos rotacionais são mais comuns em estudos reais de hidráulica. 

(LENCASTRE, 1983, p. 38). 

Já a circulação pode ser encontrada por meio da integral de linha do vetor 

velocidade que tangencia uma superfície S (ilustrada na Figura 14-a) cujo contorno é dado por 

s (aproximado de uma circunferência como na Figura 14-b). 

Figura 14 — Representação da circulação de uma superfície de fluido S. 

 
Fonte: LENCASTRE, 1983, p. 36. 

Tal que para essa superfície arbitrária aproximadamente circular, tem-se: 
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Γ = V
!

ds = 2πrV (9) 

Pelo teorema de Stokes, pode-se simplificar, ainda, da seguinte forma 

(LENCASTRE, 1983, p.36): 

rotV
!

ds = πr! ∙ rotV = πr! ∙ 2Vr  (10) 

O traçado do escoamento, aliás, é muito relevante no estudo da rotação do 

escoamento. As partículas de fluido se comportam de maneiras diferentes em casos de 

escoamento retilíneo e curvilíneo, e de maneiras diferentes em cada um desses casos a 

depender da consideração do atrito das paredes do canal ou tubulação (que afetará a 

uniformidade da velocidade do fluxo, como na Figura 15) e do paralelismo das diagonais da 

partícula (Figura 16). 

Figura 15 — Escoamento retilíneo a) irrotacional e b) rotacional. 

  
Fonte: LENCASTRE, 1983, p. 38. 

Figura 16 — Escoamento curvilíneo a) irrotacional e b) rotacional. 

 
Fonte: LENCASTRE, 1983, p. 38. 
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2.5 Afogamento de tubulações 

Um conduto ou orifício é considerado afogado quando o líquido em seu interior 

não entra em contato com a atmosfera na seção de saída, e escoa para o interior de uma massa 

líquida. Dessa forma, iremos considerar que uma tubulação seja afogada quando sua seção de 

saída se encontra totalmente submersa. 

De forma mais abrangente, uma tubulação pode passar por diversos estados 

distintos de afogamento durante a sua vida útil, a depender da variação de nível do canal onde 

ela deságua. Resumidamente, esses estágios podem ser: 1) não afogado, com o canal 

completamente seco; 2) não afogado, com superfície livre à geratriz inferior do tubo (GIT); 3) 

afogado, com superfície livre à geratriz superior do tubo (GST); 4) totalmente afogado, 

preenchendo toda a seção do canal transversal. Abaixo, na Figura 17, ilustram-se essas quatro 

situações: 

Figura 17 — Esquemática dos estágios de afogamento da tubulação. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Para o caso da galeria de drenagem que rompeu logo no início do canal artificial 

do Rio Granjeiro (vide Figura 1 e Figura 3), à ocorrência da enxurrada de janeiro de 2011, 

imagina-se que o sistema estivesse extraordinariamente atuando como uma tubulação afogada 

(sabe-se que o canal sofreu transbordamento, na pior das hipóteses atingindo o quarto estágio 

da Figura 17). Considerando-se também o fato de a água estar jorrando da galeria a alta 

velocidade, pode-se supor a formação de turbulência. O escoamento no canal do Rio 

Granjeiro, por sua vez, também ocorria a alta velocidade e estava similarmente suscetível a 

turbilhamento. 
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Além disso, o jato d’água que jorra da galeria para o canal, dado o afogamento da 

água na tubulação transversal, se comportaria como um jato submerso, de forma que se 

devam analisar as particularidades dessa condição. 

2.6 Parâmetros físicos 

Avaliar os parâmetros físicos dos materiais que compõem as estruturas e o 

entorno é um passo fundamental para determinar se o dimensionamento comporta uma 

situação crítica como a enxurrada de janeiro de 2011. 

Quadro 2 — Velocidades médias e máximas admissíveis para canais. 

Material das paredes do canal Velocidade (m/s) 
Média Máxima 

Areia muito fina 0,23 0,30 
Areia solta – média 0,30 0,46 
Areia grossa 0,46 0,61 
Terreno arenoso comum 0,61 0,76 
Terreno silto-argiloso 0,76 0,84 
Terrenos de aluvião 0,84 0,91 
Terreno argiloso compacto 0,91 1,14 
Terreno argiloso, duro, solo cascalhento 1,22 1,52 
Cascalho grosso, pedregulho, picarra 1,52 1,83 
Rochas sedimentares moles – xistos 1,83 2,44 
Alvenaria 2,44 3,05 
Rochas compactas 3,05 4,00 
Concreto 4,00 6,00 

Fonte: SILVESTRE, 1982, p. 268. 

Ambas as estruturas (canal artificial e galeria transversal de drenagem) que são o 

foco deste estudo foram construídas em concreto simples, de modo que as duas seriam 

capazes de suportar, no máximo, um escoamento de velocidade 6,0 m/s. 

Já em função da resistência do concreto (representada pelo fck) em qualquer de 

suas aplicações, podem-se avaliar os esforços internos (tensões) da estrutura. O manual da 

Eletrobrás (2003, p.141) define, para o estudo de estabilidade global e cálculo desses esforços, 

quatro condições distintas de carregamento: 

Condição de carregamento normal (CCN): Corresponde a todas as 

combinações de ações que apresentem grande probabilidade de 

ocorrer durante toda a vida útil da estrutura. 

Condição de carregamento de construção (CCC): Corresponde a todas as 

combinações de ações que podem ocorrer durante a execução da obra. 
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Condição de carregamento excepcional (CCE): Corresponde a uma situação de 

combinações com muito baixa probabilidade de ocorrer ao longo da 

vida útil da estrutura, além dos esforços usuais. Incluem-se: condições 

hidrológicas excepcionais, defeitos no sistema de drenagem, manobras 

de caráter excepcional, efeitos sísmicos, etc. 

Condição de carregamento limite (CCL): Idem, porém considerando-se a 

ocorrência simultânea de mais de uma das condições excepcionais 

supracitadas. 

Para as quais determinam-se, no Quadro 3, as tensões máximas admissíveis. 

Quadro 3 — Tensões admissíveis do concreto à compressão e à tração. 
Caso de carregamento Tensão admissível à compressão Tensão admissível à tração 

CCN 0,50 x fck 0,050 x fck 
CCC 0,55 x fck 0,055 x fck 
CCE 0,60 x fck 0,060 x fck 
CCL 0,65 x fck 0,065 x fck 

Fonte: ELETROBRÁS, 2003, p. 153. 

Já para o projeto de canais hidráulicos, um parâmetro importante é a rugosidade 

das paredes do canal (assim como já foi citado no item 2.2.1). Essa rugosidade pode ser 

caracterizada tanto pelo coeficiente de rugosidade R calculado pela equação (6), como pode 

ser avaliada em termos do coeficiente de Manning (n) (unidade em s/m3). 

Quadro 4 — Valores do coeficiente de rugosidade de Manning (continua). 

Natureza das paredes 
Condições 

Muito 
boas Boas Regu-

lares Más 

Tubos de ferro fundido sem revestimento 0,012 0,013 0,014 0,015 
Idem, com revestimento de alcatrão 0,011 0,012 0,013 – 
Tubos de ferro galvanizado 0,013 0,014 0,015 0,017 
Tubos de bronze ou de vidro 0,009 0,010 0,011 0,013 
Condutos de barro vitrificado, de esgotos 0,011 0,013 0,015 0,017 
Condutos de barro, de drenagem 0,011 0,012 0,014 0,017 
Alvenaria de tijolos com argamassa de cimento 0,012 0,013 0,015 0,017 
Superfícies de cimento alisado 0,010 0,011 0,012 0,013 
Superfícies de argamassa de cimento 0,011 0,012 0,013 0,015 
Tubos de concreto 0,012 0,013 0,015 0,016 
Condutos de aduelas de madeira 0,010 0,011 0,012 0,013 
Calhas de prancha de madeira aplainada 0,010 0,012 0,013 0,014 
Idem, não aplainada 0,011 0,013 0,014 0,015 
Idem, com pranchões 0,012 0,015 0,016 – 
Canais com revestimento de concreto 0,012 0,014 0,016 0,018 
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Quadro 4 — Valores do coeficiente de rugosidade de Manning (continuação). 

Natureza das paredes 
Condições 

Muito 
boas Boas Regu-

lares Más 

Alvenaria de pedra argamassada 0,017 0,020 0,025 0,030 
Alvenaria de pedra seca 0,025 0,033 0,033 0,035 
Alvenaria de pedra aparelhada 0,013 0,014 0,015 0,017 
Calhas metálicas lisas (semicirculares) 0,011 0,012 0,013 0,015 
Idem, corrugadas 0,023 0,025 0,028 0,030 
Canais de terra, retilíneos e uniformes 0,017 0,020 0,023 0,025 
Canais abertos em rocha, lisos e uniformes 0,025 0,030 0,033 0,035 
Canais abertos em rocha ou de pedra, irregulares  0,035 0,040 0,045 – 
Canais dragados 0,025 0,028 0,030 0,033 
Canais curvilíneos e lamosos 0,023 0,025 0,028 0,030 
Canais com leito pedregoso e vegetação em torno 0,025 0,030 0,035 0,040 
Canais com fundo de terra e taludes empedrados 0,028 0,030 0,033 0,035 

Fonte: PORTO, 2006, p. 273. 

2.7 Dimensionamento de canais em regime uniforme 

Além do coeficiente de Manning, que depende somente do material em que é 

construída a estrutura, existem outros parâmetros que devem ser considerados de forma a 

analisar fisicamente um canal hidráulico: o coeficiente dinâmico M e o fator de forma K 

(PORTO, 2006, p. 249). A relação entre os dois parâmetros corresponde à altura hidráulica y0 

da seção estudada, que é indispensável se queremos definir o estado de afogamento em 

questão. 

y! =
M
K  (11) 

Tal que o coeficiente dinâmico pode ser calculado através da equação (12), sendo 

S0 o valor da declividade longitudinal do canal e Q a vazão de escoamento: 

M = n ∙ Q
S!

!
!

 (12) 

Enquanto o fator de forma K pode ser encontrado através da equação (13), cujos 

resultados costumam vir listados em tabelas já calculadas (vide Anexo 2). 

K = m+ Z !/!

m+ 2 1+ Z! !/!

!
!

 (13) 



 

 

35 

Tal que Z é a inclinação do talude (comprimento/altura) nas paredes do canal de 

seção trapezoidal (em caso de canais retangulares, Z = 0,0) e m é chamado razão de aspecto, 

calculado por m = b/y0, tal que b é a largura da base do canal e y0 é a altura hidráulica (não 

deve ser confundido com a constante “m” da equação (5) da página 24). 

Para determinar a altura d’água em canais quando não se conhece a razão de 

aspecto, desenvolvem-se as relações geométricas definidas nas equações (12) e (13) de forma 

a obter a equação para o coeficiente adimensional K2 (PORTO, 2006, p. 254) — o qual 

também foi posteriormente descrito em uma tabela, tal como K, de forma a facilitar a 

utilização do método (vide Anexo 1). 

K! =
n ∙ Q

b!/! ∙ S!
 (14) 

Observa-se que os coeficientes K e K2 servem apenas para seções trapezoidais e 

retangulares, havendo outras equações para caracterizar seções circulares. 

2.8 Parâmetros hidrológicos 

Ainda no laudo técnico solicitado pela prefeitura, Silva (2011) examina diversos 

parâmetros hidrológicos que poderiam ser (e possivelmente foram) algumas das principais 

causas das enxurradas naquele local. O presente trabalho procura corroborar e complementar 

essas análises. 

2.8.1 Equação de chuvas 

A equação IDF (“intensidade, duração e frequência”) específica ao município do 

Crato foi definida por Fechine Sobrinho (2011, p. 65), com base em dados experimentais 

obtidos através do método das isozonas. 

i = 20,240 ∙ (T! − 2,98)!,!"#$
(t+ 5,45)!,!"#  (15) 

Sendo i a intensidade da chuva em mm/min, t a duração da chuva em minutos e Tr 

o tempo de retorno em anos. 

A duração da chuva corresponde ao tempo de concentração da bacia de 

drenagem (tc), que se define como “o intervalo de tempo contado a partir do início da 

precipitação para que toda a bacia hidrográfica correspondente passe a contribuir na seção de 

estudo” (STUDART, 2006, cap. 8, p. 7). 
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O tempo de concentração pode ser obtido pela fórmula de Kirpich (neste caso, 

utiliza-se-a em sua versão modificada pelo California Culvert Practice, California Highways 

and Public Roads – CHPR), indicada para bacias pequenas com canais bem definidos e altas 

declividades. (TUCCI, 2001, p. 417) 

t! = 57 ∙ L!
∆H

!,!"#
 (16) 

Em que tc é dado em minutos e é função do comprimento (L, em km) e da 

diferença de cota (ΔH, em m) do maior talvegue. 

Aplicando a equação (16) ao ponto de início do canal artificial do Rio Granjeiro, 

onde o comprimento do talvegue era de 5,235 km, com cota 741 m na nascente e 456 m no 

início do trecho revestido, Silva (2011, p. 4) obteve tempo de concentração tc = 43,76 min, 

indicando que a sub-bacia urbana do Rio Granjeiro está propensa a cheias muito rápidas. 

Relacionando a equação (15) a valores arbitrários de tempos de concentração tc e 

períodos de retorno Tr, formula-se um gráfico com as curvas IDF características do município. 

Figura 18 — Relação intensidade-duração-frequência da chuva para o município do Crato. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

2.8.2 Precipitação efetiva 

A parcela de chuva que efetivamente escoa sobre a superfície da bacia de 

drenagem é chamada precipitação efetiva, e corresponde ao excesso de chuva que não sofreu 

infiltração (STUDART, 2006, cap. 8, p. 4). Existem diversos métodos de cálculo que podem 
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ser aplicados à análise do escoamento superficial de uma bacia; neste estudo, será utilizado o 

método do Natural Resources Conservation Service (NRCS), o antigo Soil Conservation 

Service (SCS). 

P!" =
P− 5080
CN+ 50,8

!

P+ 20320
CN− 203,2

 (17) 

Em que P é a precipitação de campo (mm) e CN é o “número de curva” que 

representa o potencial de deflúvio característico do complexo solo-vegetação do terreno. 

Baseado em experimentos, o NRCS chegou à conclusão de que o estado 

antecedente de umidade do solo é um fator significante no volume e na velocidade de 

escoamento, de modo que resolveu classificar os solos em três condições de umidade 

(McCUEN, 1998, p. 159). 

Condição I: Solos secos porém firmes; solo foi satisfatoriamente cultivado. 

Condição II: Condições normais. 

Condição III: Chuva forte, ou chuva leve com baixas temperaturas dentre os 

últimos cinco dias; solo saturado. 

Dito isso, o NRCS fornece uma tabela (reproduzida aqui no Quadro 5) de onde 

podem ser retirados valores de CN com base no uso do solo, das condições de superfície e do 

tipo de solo. Para este último parâmetro, o NRCS classifica os solos em (TUCCI, 2001, p. 

404). 

Tipo A: Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. 

Solos arenosos profundos com pouco silte e argila. 

Tipo B: Solos menos permeáveis do que o anterior; solos arenosos menos 

profundos do que o tipo A e com permeabilidade superior à média. 

Tipo C: Solos que geram escoamento superficial acima da média e com 

capacidade de infiltração abaixo da média, contendo porcentagem 

considerável de argila e pouco profundo. 

Tipo D: Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos; com muito 

baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de 

escoamento superficial. 
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Para solos em condições normais (isto é, na condição II), pode-se simplesmente 

utilizar o valor retornado pelo Quadro 5 a seguir. Do contrário, para as condições I e III, deve-

se aplicar uma correção do CN da condição II, retirada do Quadro 6). 

Quadro 5 — Valores do número de deflúvio da curva-número CN. 

Utilização da terra Condições de superfície 
Tipos de solos de 

área 
A B C D 

Terrenos cultivados Com sulcos retilíneos 77 86 91 94 
Em fileiras retas 70 80 87 90 

Plantações regulares 
Em curvas de nível 67 83 62 82 
Terraceado em nível 64 79 60 79 
Em fileiras retas 64 84 62 83 

Plantações de cereais 
Em curvas de nível 77 87 74 85 
Terraceado em nível 73 82 71 82 
Em fileiras retas 76 88 75 87 

Plantações de legumes ou 
campos cultivados 

Em curvas de nível 60 72 81 84 
Terraceado em nível 57 70 78 89 
Pobres 68 79 86 89 
Normais 49 69 79 94 
Boas 39 61 74 80 

Pastagens 
Pobres, em curvas de nível 47 67 81 88 
Normais, em curvas de nível 25 59 75 83 
Boas, em curvas de nível 6 35 70 79 

Campos permanentes 

Normais 30 58 71 78 
Esparsas, de baixa transpiração 45 66 77 83 
Normais 36 60 73 79 
Densas, de alta transpiração 25 55 70 73 

Chácaras Estradas de terra 
Normais 59 74 82 86 
Más 72 82 87 89 
De superfície dura 74 84 90 92 

Florestas 

Muito esparsas, baixa transpiração 56 75 86 91 
Esparsas 46 68 78 84 
Densas, alta transpiração 26 52 62 69 
Normais 36 60 70 76 

Superfícies impermeáveis Áreas urbanizadas 100 100 100 100 
 

Fonte: WILKEN, 1978 apud STUDART, 2006, cap. 8, p. 5. 
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Quadro 6 — Ajustes do número de curva CN para condições I (seca) e III (saturada). 
CN para 

condição II 
CN correspondente 

Condição I Condição III 
100 100 100 
95 87 99 
90 78 98 
85 70 97 
80 63 94 
75 57 91 
70 51 87 
65 45 83 
60 40 79 
55 35 75 
50 31 70 
45 27 65 
40 23 60 
35 19 55 
30 15 50 
25 12 45 
20 9 39 
15 7 33 
10 4 26 
5 2 17 
0 0 0 

Fonte: McCUEN, 1998, p. 160. 

2.8.3 Escoamento superficial 

Para determinar as vazões de escoamento com base em dados de precipitação, 

aplicam-se métodos de análise das relações chuva-deflúvio para a área da bacia hidrográfica 

que se deseja caracterizar. Neste estudo, utilizam-se o método racional para caracterização 

das vazões de escoamento na galeria de drenagem, e o método do hidrograma unitário para 

caracterização das vazões no canal artificial. 

2.8.3.1 Método racional 

Consiste em um método prático e simples, principalmente pela facilidade com que 

se podem obter os dados necessários. Calcula-se a vazão de escoamento (Q, em m3/s) em 

função da intensidade da chuva (i, desta vez em m/s), da área da bacia de drenagem (Ab, em 

m2) e do coeficiente de deflúvio (ou “coeficiente de runoff”, CR). 

Q = C! ∙ i ∙ A! (18) 

Tal que o coeficiente CR é definido com base no tipo de superfície em que ocorre 

o escoamento (Quadro 7) ou no nível de adensamento da bacia receptora (Quadro 8). 
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Quadro 7 — Coeficientes de deflúvio com base nas características da superfície. 

Natureza da Superfície  Valores de CR  
Telhados perfeitos, sem fuga  0,70 a 0,95 
Superfícies asfaltadas e em bom estado  0,85 a 0,90 
Pavimentações de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira com juntas bem 
tomadas  0,75 a 0,85 

Para as superfícies anteriores sem as juntas tomadas  0,50 a 0,70 
Pavimentações de blocos inferiores sem as juntas tomadas  0,40 a 0,50 
Estradas macadamizadas  0,25 a 0,60 
Estradas e passeios de pedregulho  0,15 a 0,30 
Superfícies não revestidas, pátios de estrada de ferro e terrenos descampados  0,10 a 0,30 
Parques, jardins, gramados e campinas, dependendo da declividade do solo e da 
natureza do subsolo  0,01 a 0,20 

Fonte: VILLELA, 1975 apud STUDART, 2006, cap. 8, p. 16. 

Quadro 8 — Coeficientes de deflúvio com base no caráter geral da bacia receptora. 

Natureza da Superfície  Valores de CR  
Partes centrais, densamente construídas, com ruas e calçadas pavimentadas 0,70 a 0,90 
Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas com ruas e 
calçadas pavimentadas  0,7 

Zonas residenciais de construções cerradas, com ruas pavimentadas  0,65 
Zonas residenciais medianamente habitadas  0,55 a 0,65 
Zonas residenciais de arrabaldes, com pequena densidade de habitações 0,35 a 0,55 
Bairros com jardins e ruas macadamizadas  0,30 
Superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte com pavimentação  0,10 a 0,20 

Fonte: WILKEN, 1978, p. 107. 

2.8.3.2 Método do hidrograma unitário 

Para o método do hidrograma unitário, devem-se primeiro determinar os 

parâmetros de pico para a precipitação efetiva do evento. Esses parâmetros serão o tempo de 

pico tp, que será função do tempo de concentração encontrado pela equação (16) e de uma 

duração de chuva unitária correspondente a D = tc/5; e a vazão de pico Qp, que irá depender, 

além do tempo de pico, de uma vazão de escoamento unitária e da área da bacia de drenagem 

relevante (WILKEN, 1978, p. 195): 

t! =
D
2 + 0,6 ∙ !!  (19) 

Q! =
2,08 ∙ A! ∙ Q

t!
 (20) 
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Com esses parâmetros, monta-se uma tabela que analise a relação da vazão de 

escoamento com a vazão de pico em função do tempo de concentração, obtendo-se novos 

valores correspondentes de vazão para essas combinações. Em seguida, faz-se várias 

defasagens dessas vazões correspondentes ao parâmetro D, tantas quantas se julgar necessário 

para aceitação do resultado final. 

O hidrograma unitário é determinado com base na média de vazões dentre essas 

colunas defasadas. O hidrograma final para uma chuva real pode então ser determinada 

multiplicando-se o hidrograma unitário pela precipitação efetiva calculada anteriormente. 

2.8.4 Morfologia da bacia hidrográfica 

Os estudos de hidrologia do presente trabalho se baseiam no estudo prévio de 

Moreira (2013), em que o engenheiro propôs um modelo hidrológico da bacia hidrográfica do 

Rio Granjeiro, também motivado pela cheia desastrosa ocorrida em janeiro de 2011. Em seus 

estudos, ele a dividiu em nove sub-bacias de drenagem, conforme os desníveis do terreno.  

Figura 19 — Detalhamento da bacia do Rio Granjeiro em nove sub-bacias. 

 
Fonte: MOREIRA, 2013, p. 67. 
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Moreira (2013) obteve também os dados morfométricos de cada uma dessas nove 

sub-bacias (detalhados na Tabela 1), das quais a presente área de interesse corresponde à sub-

bacia SB2, que é aquela que contém o trecho artificial do canal urbano do Rio Granjeiro. 

Tabela 1 — Características morfométricas das sub-bacias do Rio Granjeiro. 

 
Fonte: MOREIRA, 2012 apud MOREIRA, 2013, p. 68.  
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3 METODOLOGIA 

A princípio, dividiu-se a metodologia em três áreas de estudo: os estudos 

topográficos, os estudos hidrológicos e os estudos hidráulicos. Esses estudos seriam 

ordenados e interdependentes. 

Figura 20 — Fluxograma da metodologia de elaboração do projeto. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

3.1 Estudos topográficos e cartográficos 

A obtenção de dados topográficos foi feita de duas maneiras: através de softwares 

de georreferenciamento e desenho técnico, e através de levantamentos de campo no local de 

estudo, no município do Crato. De forma simultânea, obtiveram-se também os dados 

geométricos do canal artificial e da galeria transversal no trecho de estudo, com base em 

dados de campo coletados recentemente e à época dos eventos de chuva em 2011. 

O traçado da galeria de drenagem foi fornecido pela divisão de projetos da 

prefeitura do Crato, e desse arquivo foi possível obter as coordenadas e as altitudes de todos 

os pontos de curva da tubulação, desde o ponto de entrada até a saída d’água. O mapa 

(fornecido em arquivo DWG, aqui reproduzido no Anexo 3) continha as curvas de nível de 

toda a área levantada e tinha coordenadas x e y correspondentes a coordenadas UTM este e 

oeste. 
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De posse desses dados, pôde-se utilizar o programa Google Earth Pro para 

delimitar o perímetro de drenagem da sub-bacia do Rio Granjeiro no entorno desse traçado. 

Feito isso, encontrou-se a área de drenagem dessa sub-bacia que flui para os pontos de entrada 

do canal e da galeria, e para o ponto de saída da galeria. 

3.2 Estudos hidrológicos 

Para análise da precipitação e do período de retorno a que ela corresponde, foi 

utilizada a equação IDF (15) de Fechine Sobrinho (2011) e foram obtidas as séries históricas 

de chuva para o posto pluviométrico do Crato mantido pela FUNCEME. Esses dados são 

disponibilizados no banco de dados da FUNCEME1 e no portal HidroWeb2 da Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

A distribuição de frequência dos dados de pluviometria deve, de preferência, ser 

feita através de um software de análise estatística, visto que as planilhas decorrentes dos 

dados de série histórica costumam deter numerosas linhas e colunas que podem demorar a ser 

processadas. Neste caso, optou-se por utilizar o Microsoft Excel, de modo a facilitar a 

operação. 

A seguir, determinam-se os parâmetros hidrológicos necessários para o cálculo da 

relação intensidade-chuva-deflúvio, pela equação (15) específica ao posto do Crato, e para os 

cálculos da precipitação efetiva e da vazão de escoamento superficial, realizando, em seguida, 

os cálculos em si. Adicionalmente, pode-se representar a precipitação do Crato por meio de 

um hietograma e de um hidrograma total. 

3.3 Estudos hidráulicos 

De posse dos dados físicos e climatológicos da galeria transversal em que ocorreu 

o arrombamento e o segmento do canal do Rio Granjeiro em que ela deságua, iniciam-se os 

estudos das vazões hidráulicas. 

De início, encontram-se, com base nas equações (11) a (14), em conjunto com o 

Anexo 1 e o Anexo 2, as alturas de lâmina d’água no canal e na galeria. A seguir, 

                                                
1 FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Chuvas – 
Download de séries históricas. Disponível em: <http://www.funceme.br/produtos/script/ 
chuvas/Download_de_series_historicas/DownloadChuvasPublico.php>. Acesso em: 14 nov. 
2017. 
2 ANA – Agência Nacional de Águas. HidroWeb – Sistema de informações hidrológicas. 
Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
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transformam-se as vazões de escoamento do canal e da galeria, obtidos da análise hidrológica, 

em valores escalares de velocidade correspondentes. 

Em seguida, determina-se o ângulo com que o trecho final da galeria chega ao 

canal artificial do Rio Granjeiro. Essa determinação pode ser feita utilizando software de 

georreferenciamento como o Google Earth, para encontrar pontos de coordenada para servir 

de guia, e software de desenho técnico como o AutoCAD. 

Feito isso, podem-se calcular as componentes no plano cartesiano das forças de 

velocidade do canal e da galeria, ao que se pode, então, encontrar a resultante inclinada final 

das duas velocidades. 

Por fim, determinam-se as capacidades de vazão e as características de turbulência 

do fluxo de ambas estruturas, bem como as condições de resistência do material utilizado, de 

forma a confirmar o motivo de elas não terem suportado o evento de enxurrada de 2011.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Dados topográficos e geométricos 

De posse dos dados coletados pelos engenheiros Silva e Leme, em janeiro e 

outubro de 2011, acerca da geometria do canal de seção trapezoidal, têm-se: base menor 

(fundo) de largura bc = 3,0 m, base maior (boca) de largura Bc = 10,0 m e altura 

(profundidade) igual a Hc = 4,0 m, com talude de Zc = 0,875/1. A declividade longitudinal do 

canal no trecho do primeiro arrombamento era de aproximadamente S0,c = 0,02877 m/m. 

Determinou-se, em seguida, a área de drenagem para o trecho inicial do canal 

artificial, baseando-se nos desníveis do terreno, através do Google Earth — obtendo-se uma 

área Ab,c =  10.687,0 m2. 

Também com base em registros feitos em campo, pôde-se definir a seção 

retangular da galeria transversal desse primeiro arrombamento: largura aproximadamente 

igual a bg = 2,4 m, com altura Hg = 1,2 m. O degrau (isto é, a distância vertical da base da 

galeria ao fundo do canal) foi estimado em dg = 1,5 m. 

Em seguida, com base no mapa digital fornecido pela prefeitura, foi possível 

determinar com precisão os dados de alocação topográfica dos 17 pontos que compunham o 

traçado longitudinal da mesma. De posse dessas coordenadas (formato UTM, zona 24 M), 

elaboraram-se a Figura 21 e a Tabela 2. 

Figura 21 — Traçado longitudinal da galeria transversal de drenagem. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Tabela 2 — Dados dos pontos da galeria de drenagem (continua). 

PONTOS x (E) (m) y (N) (m) z (m) Dist. arred. (m) Dist. acum. (m) 
P1 453297,806 9198908,768 502,5 - - 
P2 453302,995 9198924,050 502,5 16,000 16,000 
P3 453447,576 9199099,141 487,5 227,000 243,000 
P4 453446,559 9199178,117 487,5 78,000 321,000 
P5 453453,163 9199239,012 482,5 61,000 382,000 
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Tabela 2 — Dados dos pontos da galeria de drenagem (continuação). 

PONTOS x (E) (m) y (N) (m) z (m) Dist. arred. (m) Dist. acum. (m) 
P6 453441,713 9199332,797 470,0 94,000 476,000 
P7 453462,780 9199377,382 467,5 49,000 525,000 
P8 453451,077 9199435,297 460,0 59,000 584,000 
P9 453422,513 9199490,386 460,0 62,000 646,000 
P10 453415,652 9199550,000 457,5 60,000 706,000 
P11 453425,986 9199581,066 457,5 32,000 738,000 
P12 453434,767 9199595,012 457,5 16,000 754,000 
P13 453441,419 9199589,041 455,0 8,000 762,000 
P14 453484,108 9199600,715 447,5 44,000 806,000 
P15 453498,360 9199828,375 447,5 228,000 1034,000 
P16 453510,474 9199849,068 445,0 23,000 1057,000 
P17 453506,998 9199859,513 440,0 10,000 1067,000 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

As linhas destacadas na Tabela 2 correspondem aos pontos do trecho final da 

galeria (P14 a P17, os quais tem-se certeza terem seção uniforme), para o qual deseja-se 

estimar as condições de saída do escoamento. Seja o comprimento do trecho 

aproximadamente ΔL = 261 m e a diferença de cota Δz = 7,5 m, pode-se calcular a 

declividade S0,g da galeria transversal: 

S!,! =
∆z
∆L =

7,5
261 = 0,02873 m/m (21) 

Curiosamente, esse valor se mostrou muito próximo da declividade longitudinal 

do próprio canal (com apenas 0,1% de diferença). 

Todas essas medidas estão aqui demonstradas na Tabela 3. Com base nelas, foi 

possível elaborar um desenho da seção do canal no trecho do primeiro arrombamento (a 

seguir, na Figura 22). 

Tabela 3 — Características físicas das seções transversais do canal e da galeria. 

Dados Canal Galeria 
Formato Trapezoidal Retangular 
b (m) 3,0 2,4 
B (m) 10,0 - 
H (m) 4,0 1,2 
Z (m/m) 0,875:1 - 
d (m) - 1,5 
S0 (m/m) 0,02877 0,02873 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 
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Figura 22 — Geometria da seção transversal do canal artificial e da saída da galeria. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

A delimitação das áreas de drenagem foi feita para a área que vertia para o ponto 

de entrada da galeria transversal (P1) e para a área total que abrangia todo o caminhamento da 

mesma (de P1 a P17), seguindo as variações de cota do terreno no Google Earth. 

Desse procedimento, encontraram-se para a entrada da galeria: área da bacia de 

drenagem Ab,ent = 392.416,0 m2 e perímetro Pb,ent = 4688 m; e para o caminhamento 

completo: área de drenagem Ab,total = 849.275,0 m2 e perímetro Pb,total = 6585 m. Esses 

valores se mostraram condizentes com o esperado, visto que a área total de drenagem 

corresponde a aproximadamente 36% da área de 2,369 km2 da sub-bacia SB2 que contém o 

canal (vide Figura 19 e Tabela 1, na página 41), abrangendo da extremidade inferior da SB2 

até o ponto em que a galeria deságua no canal. 

4.2 Análise hidrológica 

Obteve-se a série histórica pluviométrica para o posto 739006 (mantido pela 

FUNCEME), localizado no município do Crato. A série tem início no ano de 1974 e tem 

registros até o mês de abril de 2017, perdurando até hoje 43 anos incompletos. Adotou-se, 

para a distribuição de frequência desses dados, a metodologia log-normal de 3 parâmetros. 

Essa distribuição indicou que uma precipitação de intensidade 162 mm como a da enxurrada 

em estudo corresponde a um período de retorno entre 50 e 100 anos (vide tabela no Anexo 4). 

Sabe-se, pela equação (16) do método de Kirpich modificado (página 36), que o 

tempo de concentração da sub-bacia é de aproximadamente 44 minutos (correspondente a 

0,733 h). Pode-se representar a precipitação do município em função do tempo por meio da 

equação (15), representando-a por meio de um hietograma. 
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Para o cálculo do hietograma, adotou-se o método dos blocos alternados 

(TOMAZ, 2010, cap. 42, p. 3), cujos passos estão descritos abaixo na Tabela 4 e cujo 

resultado final pode ser visualizado na Figura 23. 

Tabela 4 — Determinação do hietograma para o município do Crato. 

1 2 3 4 5 6 

Tempo 
(min) 

Intensidade da 
chuva (mm/h) 

Col. 1 x 
Col. 2 / 60 

(mm) 

Diferenças da 
coluna 3 (mm) 

Ordem 
decrescente da 
coluna 4 (mm) 

Precipitação no 
intervalo (mm) 

5 299,32 24,94 24,94 17,87 2,98 
10 225,61 37,60 12,66 12,66 3,74 
15 184,22 46,05 8,45 8,45 5,14 
20 157,27 52,42 6,37 6,37 8,45 
25 138,14 57,56 5,14 5,14 17,87 
30 123,76 61,88 4,32 4,32 12,66 
35 112,50 65,63 3,74 3,74 6,37 
40 103,41 68,94 3,31 3,31 4,32 
45 95,89 71,92 2,98 2,98 3,31 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Figura 23 — Hietograma do município do Crato. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Com base no tempo de concentração, pode-se determinar o tempo de pico através 

da equação (19), que será aproximadamente tp = 0,5133 h. Após isso, pode-se determinar 

também a vazão de pico correspondente, utilizando-se a equação (25) com área de drenagem 

10,687 km2 (no início do canal artificial) para uma vazão unitária: Qp = 43,303 m3/s. 
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Construindo-se o hidrograma unitário com cinco defasagens (com aceitação de 

95%), obtém-se o seguinte gráfico tc x Q: 

Figura 24 — Hidrograma unitário. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Determina-se, então, a precipitação efetiva (ou seja, a chuva excedente que irá, de 

fato, escoar) através da equação (17), com base na precipitação registrada de 162 mm e um 

número de deflúvio CN = 97 (corrigido para uma condição III de saturação total de um solo 

relativamente impermeável em meio urbano). Realizados os cálculos, foi obtida Pef = 152,94 

mm — a qual, multiplicada pelo hidrograma unitário, irá resultar no seguinte hidrograma: 

Figura 25 — Hidrografia total para a precipitação efetiva do evento de 28/01/2011. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Para o qual a vazão máxima foi igual a Qc = 483,46 m3/s, que será considerada a 

vazão que escoava pelo canal trapezoidal. 
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Dados tempo de retorno de 50 anos e tempo de concentração de 44 minutos, pode-

se aplicar a equação (15) para encontrar a relação IDF para os eventos desse dia, obtendo-se i 

= 2,4065 mm/min. Multiplicando esse valor por 60, encontra-se i = 144,39 mm/h. 

Com esse valor, pode-se aplicar a equação (18) do Método Racional para 

determinar teoricamente a vazão superficial drenada à entrada da galeria (Qg,ent) e a vazão 

total que escoa para o ponto de saída da mesma (Qg,saida). Tem-se, do item anterior, que as 

áreas de drenagem correspondentes são respectivamente 392.416,0 m2 e 849.275,0 m2. 

Adotou-se coeficiente de deflúvio CR = 0,90 (com base no Quadro 7 e no Quadro 8). 

Q!,!"# = 0,90 ∙ 144,39
1000 ∙ 3600 ∙ 392416 = 14,165 m!/s (22) 

Q!,!"#$" = 0,90 ∙ 144,39
1000 ∙ 3600 ∙ 849275 = 30,657 m!/s (23) 

Entretanto, na realidade, é relatado que o tempo de duração da chuva do dia em 

que ocorreu a precipitação de 162 mm foi de aproximadamente 4 horas. De forma que se 

obtém uma vazão Qg: 

Q! = 0,90 ∙
162
4,0

1000 ∙ 3600 ∙ 849275 = 8,599 m!/s (24) 

Essa vazão, mínima com relação às outras duas, será utilizada nos cálculos 

subsequentes de modo a comprovar que mesmo a situação menos crítica constituirá 

subdimensionamento da estrutura. 

4.3 Análise hidráulica 

4.3.1 Velocidade de escoamento e altura da lâmina d’água 

Do método do hidrograma unitário do NRCS, obteve-se vazão máxima no canal 

igual a 483,46 m3/s. Calculam-se então os parâmetros hidráulicos da seção molhada do canal: 

A!,! =
(3+ 9,993) ∙ 3,996

2 = 25,96 m! (25) 

P!,! = 3,0+ 2 ∙ 3,996 ∙ 1+ 0,875! = 13,62 m (26) 

R!,! =
A!,!
P!,!

= 25,96
13,62 = 1,906 m (27) 



 

 

52 

Dividindo-se a vazão máxima calculada pela área molhada da seção trapezoidal, 

tem-se que a velocidade do canal durante o evento era de Vc = 18,595 m/s. 

A lâmina d’água no canal do Rio Granjeiro foi determinada através da equação 

(14) da página 35, correspondente ao coeficiente K2, para canais de seção trapezoidal como 

este, considerando que o escoamento seja uniforme. Tendo-se encontrado K2 = 2,131563, 

realizaram-se iterações com base nos valores do quadro do Anexo 1 para determinar o valor 

de y0/b correspondente. 

Dessa forma, obteve-se y0/b aproximado de 1,332. Sabendo que b corresponde à 

base do canal b = 3,0 m, encontra-se que a altura d’água no canal é de aproximadamente y0,c = 

3,996 m. 

Em seguida, determinou-se a altura da lâmina d’água à saída da galeria para a sua 

vazão (previamente determinada em 8,599 m3/s), utilizando-se novamente a equação (14). 

Sabendo-se que o coeficiente de Manning para o concreto é de n = 0,014 m-1/3/s 

(do Quadro 4) e que a largura da galeria é bg = 2,4 m e que a declividade da mesma é S0,g = 

0,02873 m/m (da equação (21) da página 22): K2 = 0,068739. 

Dado que a galeria tem seção retangular, busca-se o valor de y0/b no quadro do 

Anexo 1, na coluna Z = 0,0. Não encontrando um retorno exato, ponderam-se os valores de 

K2 para y0/b iguais a 0,22 e 0,24 (respectivamente 0,063 e 0,071), encontrando, assim, y0/b = 

0,2343. Multiplicando-se esse valor pela largura bg da galeria, encontra-se que a altura da 

lâmina d’água é igual a y0,g = 0,56244 m. 

Com a altura hidráulica correspondente, determinam-se agora os parâmetros 

hidráulicos para a seção da galeria: 

A!,! = 2,4 ∙ 0,56244 = 1,35 m! (28) 

P!,! = 2,4+ 2 ∙ 0,56244 = 3,52 m (29) 

R!,! =
A!,!
P!,!

= 1,35
3,52 = 0,383 m (30) 

A seguir, pode-se dividir a vazão na galeria pela sua área molhada para encontrar 

a velocidade do fluxo na mesma: Vg = 6,3703 m/s. 

Na Tabela 5 da página seguinte consta um resumo de todos os parâmetros 

hidráulicos calculados nesta seção. 
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Tabela 5 — Parâmetros hidráulicos do canal e da galeria transversal. 

Dados Canal Galeria 
Q (m3/s) 483,46 8,599 
Am (m2) 25,96 1,35 
Pm (m) 13,62 3,52 
Rh (m) 1,906 0,383 
V (m/s) 18,595 6,3703 
K2 2,131563 0,068739 
y0/b 1,332 0,2343 
y0 (m) 3,996 0,56244 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

A seguir, atualiza-se o desenho da Figura 22 para representar também os níveis 

d’água no canal e na galeria. 

Figura 26 — Seção do trecho do arrombamento com medidas de altura hidráulica. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Nota-se que a altura hidráulica no canal supera a geratriz superior da seção de 

saída da galeria, constituindo situação de tubulação afogada). Comparando-a aos casos 

descritos na Figura 17 da página 31, pode-se dizer que a condição de afogamento se encontra 

aproximadamente no estágio 4, em que o canal estaria totalmente afogado. 

4.3.2 Análise de forças 

Determinadas as velocidades concorrentes da galeria e do canal, pode-se fazer 

uma análise vetorial simples para encontrar a resultante das duas forças geradas por elas. O 

ângulo com que a galeria chega ao canal do Rio Granjeiro é de aproximadamente 78,5o, de 

forma que se pode elaborar, em planta, o traçado da junção (vide Figura 27). 
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Decidiu-se por posicionar a origem dos eixos cartesianos locais de forma que 

coincidisse com o ponto de impacto das duas forças, e a rotacioná-los em planta de forma que 

o eixo x coincidisse com o eixo central do canal. O eixo z, por sua vez, é nulo no fundo do 

canal e positivo para cima (na figura, para fora do papel). 

Figura 27 — Traçado em planta da chegada da galeria transversal no canal do Granjeiro. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 

O ponto de aplicação vertical (ou seja, no eixo z) da força de escoamento no canal 

será o centro de gravidade da área molhada trapezoidal, que pode ser determinada da seguinte 

forma: 

Figura 28 — Áreas e centroides que compõem a seção molhada trapezoidal do canal. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2017). 
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Tal que o CG final pode ser calculado com base em uma ponderação dos 

centroides parciais por suas áreas. 

y! =
A! ∙ y! + A! ∙ y! + A! ∙ y!

A! + A! + A!
= 11,988 ∙ 1,998 + 2(6,986 ∙ 2,664)

11,998+ 2 ∙ 6,986 = 2,355 m (31) 

Por outro lado, o degrau entre a geratriz inferior da galeria e o fundo do canal era 

de aproximadamente dg = 1,5 m (ilustrado na Figura 22 e na Figura 26), podendo-se 

determinar o centro de gravidade da área molhada da galeria como: 

y! = 1,5+ 0,562442 = 1,78 m (32) 

Dessa forma, existe um desnível de aproximadamente Δy = 0,575 m entre os dois 

centroides de forças concorrentes, e esse desnível irá constituir uma rotação à força resultante 

desses dois escoamentos. 

As forças Fc e Fg (respectivamente correspondentes aos fluxos do canal e da 

galeria) podem ser determinadas em função da área da seção de líquido e da velocidade de 

escoamento em cada uma das estruturas (desprezaram-se as influências das forças viscosas e 

devidas à pressão hidrostática por serem muito inferiores em magnitude do que as forças 

dinâmicas produzidas pelas velocidades). Dada a massa específica da água igual a 1.000 

kg/m3 e sendo a largura no topo da seção molhada no canal trapezoidal igual a 7,0395 m: 

F! = ρ ∙ A!,! ∙ V!! = 1000 ∙ 3,0+ 9,993 ∙ 3,996
2 ∙ 18,595! = 8976,04 kN (33) 

F! = ρ ∙ A!,! ∙ V!! = 1000 ∙ 2,4 ∙ 0,56244 ∙ 6,3703! = 54,778 kN (34) 

De forma a analisar o deslocamento e a rotação das partículas de fluido no ponto 

de colisão entre essas duas forças, calculam-se o vetor posição (!) e a distância escalar 

correspondente (|r|) entre Fg ao sair da galeria e escoar até o ponto de impacto com Fc (tomado 

como a origem de um campo vetorial local). 

As distâncias de deslocamento da força da galeria podem ser determinadas por 

meio de uma breve análise geométrica em planta e em seção. Em x e y, as distâncias serão de 

aproximadamente Δx = 0,646 m e Δy = 3,0575 m. O desnível no eixo z será a diferença entre 

os centroides y! e y!, portanto Δz = 0,575 m (tal que z é nulo no fundo do canal). 
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r = 0,646 ı+ 3,0575 ȷ+ 0,575 k (35) 

r =  0,646! + 3,0575! + 0,575! = 3,1775 m (36) 

Assim, multiplicando-se os escalares Fc e Fg pelo vetor unitário !|!|, obtêm-se as 

forças vetoriais F! e F!: 

F! = 8976,04 ∙ 0,646!
3,1775+

3,0575!
3,1775 +

0,575!
3,1775 = 1824,9 ı+ 8637,02 ȷ+ 1624,3 k (37) 

F! = 54,778 ∙ 0,646!
3,1775+

3,0575!
3,1775 +

0,575!
3,1775 = 11,197 ı+ 52,993 ȷ− 8,1808 k (38) 

Tal que a força resultante dessas duas terá componentes vetoriais e módulo 

calculados das seguintes maneiras: 

F! = 1824,9+ 11,197 ı+ 8637,02+ 52,993 ȷ+ (1624,3+ 8,1808) k 
 
F! = 1836,097 ı+ 8690,013 ȷ+ 1632,481 k (39) 

F! =  1836,097! + 8690,013! + 1632,481! = 9030,65 kN (40) 

Percebe-se que a componente na direção y (na convenção local, perpendicular  e 

positiva rumo à parede norte do canal) se mostrou muito superior às outras, muito 

provavelmente em decorrência do torque causado pela força da galeria no fluxo do canal, em 

torno do eixo local x. Desse modo, pode-se concluir que essa resultante de magnitude 

gigantesca foi a principal causadora do arrombamento desastroso da parede norte a jusante da 

junção, além de possivelmente ter contribuído para a formação de vários outros fenômenos 

também destrutivos. 

4.3.3 Capacidade de vazão 

Com os dados físicos do canal e da galeria obtidos no item 4.1, podem-se 

formular as características geométricas necessárias para a determinação da capacidade de 

vazão de ambos. Essas características consistem da área molhada (Am), do perímetro molhado 

(Pm), do raio hidráulico (Rh), da declividade longitudinal (S0) e do coeficiente de Manning (n). 

Têm-se da Tabela 3, para o canal artificial de seção trapezoidal, S0,c = 0,02877 

m/m. Da Tabela 5, têm-se Am,c = 25,9 m2 e K2 = 2,131563. Dado que o material é o concreto 

simples, adota-se coeficiente de Manning de projeto (em boas condições) n = 0,014. 
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De posse desses valores, sabe-se que a capacidade de vazão do canal artificial 

pode ser calculada pela equação (14), da qual se obtém Qcap,c = 483,50 m3/s. 

Já a capacidade de vazão da galeria transversal pode ser avaliada com base em seu 

coeficiente de forma K, que pode ser obtido do quadro do Anexo 2. Tem-se m = b/y0 (sendo 

y0, neste caso, a altura d’água da galeria à seção plena). Do item 4.1, calcula-se para a galeria 

retangular m =  2. Do quadro supracitado, para Z = 0,0, tem-se que o coeficiente de forma da 

galeria será K = 1,091. 

Com esse valor aplicado à equação (11), tem-se que o coeficiente dinâmico M =  

1,3092. Utilizando a equação (12) seguinte, com um coeficiente de Manning n = 0,014 para o 

concreto e dado que a declividade da galeria é Sg = 0,02873 m/m, tem-se que a capacidade de 

vazão da galeria será Qcap,g = 24,834 m3/s. 

Comparando-se esses valores à vazões calculadas para o canal e para a galeria no 

dia 28/01/11, esperava-se que a estrutura fosse capaz de suportar uma vazão dessas 

magnitudes — o que possivelmente deixou de ocorrer graças às condições turbulentas a que o 

escoamento também estava submetido. 

Tabela 6 — Capacidades de vazão do canal e da galeria transversal. 

Dados Canal Galeria 
Qcap (m3/s) 483,50 24,834 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

4.3.4 Determinação da turbulência 

Assim como já descrito no item 2.1, pode-se caracterizar a turbulência de um 

fluxo em função do número de Reynolds (Re), assim como em função do número de Froude 

(Fr). Já que o fluido transportado é a água, pode-se determinar sua viscosidade como sendo µ 

= 0,001 kg/m.s e sua massa específica, ρ = 1.000 kg/m3. 

Assim como já foi calculado no item 4.3.1 anterior, as alturas de lâmina d’água 

foram 3,996 m para o canal e 0,56244 m para a galeria. Logo, pela equação (1) podem-se 

determinar os números de Reynolds Rec = 74.305.620 para o canal e Reg = 3.582.911 para a 

galeria. Ambos esses valores ultrapassam de forma exorbitante o limite crítico em Re = 2.000, 

confirmando a presença de turbulência. 

Em termos do número de Froude, considerando-se a aceleração da gravidade 

equivalente a g = 9,81 m/s2, calculam-se, pela equação (2), Frc = 2,970 para o canal e Frg = 

2,712 para a galeria. Assim como também já era de se esperar, ambos os valores são 
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superiores ao limite crítico em Fr = 1, de forma que tanto na galeria como no canal artificial o 

escoamento se dá em regime supercrítico. 

Observa-se, ainda, que ambos valores de Fr estão na faixa que tem capacidade de 

gerar um ressalto hidráulico oscilante a jusante do impacto entre as vazões (2,5 < Fr1 < 4,5), 

que é exatamente a faixa de comportamento mais instável, com maior e mais duradouro 

turbilhamento — e, portanto, também a que irá causar mais danos à estrutura (vide item c). 

Tabela 7 — Parâmetros de turbulência para o canal e para a galeria transversal. 

Dados Canal Galeria 
Re 74.305.620 3.582.911 
Fr 2,970 2,712 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

4.3.5 Análise do material 

Aproximando a força resultante (9030,65 kN) do escoamento para uma área de 1 

m2 na parede do canal, calcula-se que tenha ocorrido um impacto de 9,03 MPa. 

Do Quadro 3, têm-se as tensões admissíveis à compressão de um concreto simples 

com base em seu valor de resistência característica (fck, em MPa). Admitindo-se uma 

margem de segurança de 40% para a tensão ocorrida durante a enxurrada do dia 28/01/2011, 

calcula-se uma tensão de aproximadamente 12,6 MPa. 

Para essa tensão admissível de cálculo, consideram-se as variadas condições de 

carregamento a que o concreto poderá estar submetido para determinar o valor de fck 

necessário. Estes valores estão aqui descritos na Tabela 8. 

Tabela 8 — Valores de fck de concreto para resistir a uma tensão de 12,6 MPa à compressão. 

Caso de carregamento Tensão adm. à compressão fck (MPa) 
CCN 0,50 x fck 25,2 
CCC 0,55 x fck 22,9 
CCE 0,60 x fck 21,0 
CCL 0,65 x fck 19,4 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Dado que o canal estava submetido a carregamentos de condições excepcionais 

(CCE) ou limites (CCL), pode-se dizer que seria necessário um concreto de fck = 21 MPa. 

Não se teve acesso ao projeto original e não foi possível realizar ensaios de campo 

para avaliar o material, de forma que não se sabem ao certo as condições a que foi construída 

a estrutura. No entanto, especula-se que tenha sido utilizado um concreto simples de fck 
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consideravelmente inferior à média de resistência utilizada pelos projetistas nas construções 

atuais (talvez entre 15 e 18 MPa), dada a época de construção na década de 1980. 
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5 CONCLUSÃO 

Assim como já era de se esperar, as condições de fluxo no canal artificial do Rio 

Granjeiro foram o principal fator que causou os desastres ocorridos durante a enxurrada de 

janeiro de 2011. Escolheu-se como trecho de estudo o local do primeiro arrombamento, onde 

se localiza a junção de uma galeria de drenagem transversal com o canal artificial, justificado 

pela grande magnitude dos desabamentos na seção de saída da galeria e a jusante dela. 

A elevada precipitação do evento (medida em 162 mm) combinada à reduzida 

taxa de infiltração do solo (que já se encontrava saturado após todo o mês em condições 

chuvosas) gerou uma chuva excedente de 152,92 mm para o escoamento superficial, o que 

acabou por provocar uma vazão máxima de 483,46 m3/s — a qual praticamente se igualou ao 

limite de capacidade de vazão do canal, determinado em 483,50 m3/s. 

Apesar da chuva não ter ultrapassado o limite de capacidade de vazão, a análise da 

turbulência indicou que o escoamento no canal se dava em regime turbulento (Re = 

74.305.620 >> 2.000) e a condições supercríticas (Fr = 2,970 > 1,0), com considerável 

probabilidade de formação de ressalto hidráulico oscilante. 

As velocidades de fluxo na confluência, provindas do escoamento do canal 

artificial e da galeria transversal de microdrenagem, foram capazes de gerar uma força 

resultante de magnitude 9030,65 kN (aproximadamente 921 tf) em direção à parede norte a 

jusante da junção galeria–canal. Essa força, dada a sua intensidade absurda, deve ter sido a 

causadora primária do enorme desabamento ocorrido alguns metros à frente (vide Figura 2 na 

página 18); além de, dadas as condições turbulentas a que a água estava sendo transportada, 

poder ter sido a fonte de um turbilhamento de magnitude tão ampla quanto a seção rompida. 

Avaliando a resistência do material com base em uma tensão de compressão 

gerada por essa força resultante, calcula-se que seria necessário fck = 21 MPa para que o 

concreto simples do canal fosse adequado às condições de carregamento impostas por uma 

enxurrada de tais proporções. No entanto, especula-se que tenha sido utilizada uma resistência 

consideravelmente inferior, dadas as práticas construtivas da época em que o canal foi 

originalmente construído. 

De forma a evitar a reincidência de desastres dessa magnitude, sobretudo seria 

recomendado instalar estruturas de dissipação de energia ao início do canal artificial bem 

como a montante das confluências entre o canal e suas galerias transversais (as quais 

constituem pontos críticos de desabamento), como degraus ou ondulações no leito. Além 

disso, deve-se ter atenção à rugosidade do material e à sua resistência quanto ao fluxo crítico 
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que irá correr na estrutura; caso haja insistência para a reutilização do concreto simples na 

reconstrução dos trechos arrombados, deve-se procurar ao menos investir em um concreto de 

maior resistência característica do que o que havia sido utilizado inicialmente. 

Apesar da análise ter se mostrado satisfatória para comprovar que as estruturas 

(sobretudo nas confluências entre galerias transversais e o canal) não estavam adequadas para 

suportar as consequências de uma chuva como essa que ocorreu em 2011, este estudo deixa 

de considerar várias hipóteses secundárias que podem ter contribuído para o desastre. O jato 

que parte da galeria, em sua condição afogada, está propenso a muitos outros fenômenos mais 

complexos (como à formação do efeito Coanda e de jatos de parede e de impacto, 

possivelmente acompanhados de um ressalto hidráulico afogado significativo1). 

Para dar continuação ao estudo a um nível mais aprofundado, sugere-se analisar o 

problema adotando as seguintes hipóteses de modelagem: aplicação do Método dos Volumes 

Finitos; aplicação do Modelo Foam utilizando-se de Dinâmica de Fluidos Computacional 

(CFD); ou a reprodução das estruturas hidráulicas em escala reduzida, para calibração do 

modelo e validação dos resultados obtidos anteriormente. 

                                                
1 Tal qual constam no estudo de Kishore e Dey (2016). 
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 CÁLCULO DA ALTURA D’ÁGUA COM BASE EM K2. ANEXO 1

 
Fonte: PORTO, 2006, p. 270.  
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 COEFICIENTE DE FORMA K PARA CANAIS. ANEXO 2

 
Fonte: PORTO, 2006, p. 268. 
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 MAPA TOPOGRÁFICO DA SUB-BACIA URBANA DO RIO ANEXO 3

GRANJEIRO. 

 
Fonte: disponibilizada pela divisão de projetos da Prefeitura Municipal do Crato (2017).  
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 DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIA DE SÉRIE HISTÓRICA. ANEXO 4

POSTO	CRATO	

	 	 	 	 	 	SAMPLE	SIZE	=	95	

	 	 	 	 	 	STATISTICS	OF	THE	OBSERVED	VALUES	
MEAN	 91.16	 STD.	DEV.	 25.56	 COEF.	OF	SKEW	 .7730	

	 	 	 	 	 	STATISTICS	OF	THE	NATURAL	LOGARITHMS	
MEAN	 447.495	 STD.	DEV.	 .27607	 COEF.	OF	SKEW	 -.0247	

	 	 	 	 	 	STATISTICS	OF	THE	BASE	10	LOGARITHMS	
MEAN	 194.345	 STD.	DEV.	 .11990	 COEF.	OF	SKEW	 -.0293	
	
	 	 	 	 	 	

FREQUENCY	DISTRIBUTION	

RETURN	PERIOD	(YRS)	
TRUNCATED	
NORMAL	
(mm)	

2-PARAMETER	
LOGNORMAL	

(mm)	

3-PARAMETER	
LOGNORMAL	

(mm)	

PEARSON	
TYPE	III	(mm)	

LOG-PEARSON	
TYPE	III	(mm)	

2.00	 91.16	 87.79	 88.08	 87.92	 87.89	
2.33	 95.73	 92.24	 92.54	 92.45	 92.34	
5.00	 112.76	 110.87	 111.03	 111.21	 110.91	

10.00	 124.14	 125.37	 125.20	 125.51	 125.27	
20.00	 133.61	 138.87	 138.25	 138.56	 138.59	
50.00	 144.38	 156.01	 154.63	 154.71	 155.41	

100.00	 151.64	 168.73	 166.68	 166.42	 167.85	
200.00	 158.35	 181.41	 178.59	 177.85	 180.20	
500.00	 166.57	 198.26	 194.29	 192.68	 196.53	

1000.00	 172.41	 211.16	 206.23	 203.76	 208.99	

	 	 	 	 	 	 	
CLASS	

INTERVAL	 PROBABILITY	
TRUNCATED	
NORMAL	
(mm)	

2-PARAMETER	
LOGNORMAL	

(mm)	

3-PARAMETER	
LOGNORMAL	

(mm)	

PEARSON	
TYPE	III	(mm)	

LOG-PEARSON	
TYPE	III	(mm)	

0	 .00000	 .00	 .00	 .00	 .00	 .00	
1	 .10000	 58.41	 61.63	 61.30	 59.82	 61.67	
2	 .20000	 69.65	 69.59	 69.55	 67.68	 69.56	
3	 .30000	 77.76	 75.96	 76.08	 74.06	 75.89	
4	 .40000	 84.68	 81.86	 82.09	 80.01	 81.76	
5	 .50000	 91.16	 87.79	 88.08	 85.99	 87.68	
6	 .60000	 97.63	 94.15	 94.46	 92.39	 94.04	
7	 .70000	 104.56	 101.47	 101.75	 99.72	 101.37	
8	 .80000	 112.67	 110.75	 110.92	 108.93	 110.70	
9	 .90000	 123.91	 125.05	 124.90	 122.90	 125.13	

10	 100.000	 INFINITY	 INFINITY	 INFINITY	 INFINITY	 INFINITY	

	 	 	 	 	 	 	CHI-SQUARE	VALUE	 20.053	 7.632	 7.421	 7.421	 7.632	

	 	 	 	 	 	 	95%	CHI-SQUARE	TEST	STATISTIC	=	16.925	
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 APLICAÇÃO DO MÉTODO DO HU DO NRCS. ANEXO 5

Precipitação Efetiva 152,94 mm 
 

Def tc 0,1540 0,1540 0,1540 0,1540 
Tempo de pico  0,5133 h 

 
tc/5 0,1467 0,1467 0,1467 0,1467 

Vazão de pico  43,303 m3/s 
 

Erro (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 
 

tc/tp Q/Qp tc Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
HU HT 

Soma/5 p/ Qef 
0,00 0,000 0,000 0,0000         0,0000 0,0000 
0,10 0,030 0,051 1,2991         0,2598 3,9737 
0,20 0,100 0,103 4,3303         0,8661 13,2456 
0,30 0,190 0,154 8,2276 0,0000       1,6455 25,1666 
0,40 0,310 0,205 13,4240 1,2991       2,9446 45,0349 
0,50 0,470 0,257 20,3525 4,3303       4,9366 75,4997 
0,60 0,660 0,308 28,5801 8,2276 0,0000     7,3615 112,5873 
0,70 0,820 0,359 35,5086 13,4240 1,2991     10,0463 153,6486 
0,80 0,930 0,411 40,2719 20,3525 4,3303     12,9910 198,6835 
0,90 0,990 0,462 42,8701 28,5801 8,2276 0,0000   15,9356 243,7184 
1,00 1,000 0,513 43,3032 35,5086 13,4240 1,2991   18,7070 286,1042 
1,10 0,990 0,565 42,8701 40,2719 20,3525 4,3303   21,5650 329,8146 
1,20 0,930 0,616 40,2719 42,8701 28,5801 8,2276 0,0000 23,9900 366,9022 
1,30 0,860 0,667 37,2407 43,3032 35,5086 13,4240 1,2991 26,1551 400,0161 
1,40 0,780 0,719 33,7765 42,8701 40,2719 20,3525 4,3303 28,3203 433,1300 
1,50 0,680 0,770 29,4462 40,2719 42,8701 28,5801 8,2276 29,8792 456,9720 
1,60 0,560 0,821 24,2498 37,2407 43,3032 35,5086 13,4240 30,7452 470,2176 
1,70 0,460 0,873 19,9195 33,7765 42,8701 40,2719 20,3525 31,4381 480,8140 
1,80 0,390 0,924 16,8882 29,4462 40,2719 42,8701 28,5801 31,6113 483,4631 
1,90 0,330 0,975 14,2900 24,2498 37,2407 43,3032 35,5086 30,9185 472,8667 
2,00 0,280 1,027 12,1249 19,9195 33,7765 42,8701 40,2719 29,7926 455,6474 
2,20 0,207 1,129 8,9638 16,8882 29,4462 40,2719 42,8701 27,6880 423,4607 
2,40 0,147 1,232 6,3656 14,2900 24,2498 37,2407 43,3032 25,0899 383,7240 
2,60 0,107 1,335 4,6334 12,1249 19,9195 33,7765 42,8701 22,6649 346,6364 
2,80 0,077 1,437 3,3343 8,9638 16,8882 29,4462 40,2719 19,7809 302,5287 
3,00 0,055 1,540 2,3817 6,3656 14,2900 24,2498 37,2407 16,9056 258,5534 
3,20 0,040 1,643 1,7321 4,6334 12,1249 19,9195 33,7765 14,4373 220,8036 
3,40 0,029 1,745 1,2558 3,3343 8,9638 16,8882 29,4462 11,9777 183,1862 
3,60 0,021 1,848 0,9094 2,3817 6,3656 14,2900 24,2498 9,6393 147,4231 
3,80 0,019 1,951 0,8228 1,7321 4,6334 12,1249 19,9195 7,8465 120,0048 
4,00   2,053 0,0000 1,2558 3,3343 8,9638 16,8882 6,0884 93,1163 
4,20   2,156 0,0000 0,9094 2,3817 6,3656 14,2900 4,7893 73,2480 
4,40   2,259 0,0000 0,8228 1,7321 4,6334 12,1249 3,8626 59,0752 
4,60   2,361 0,0000 0,0000 1,2558 3,3343 8,9638 2,7108 41,4586 
4,80   2,464 0,0000 0,0000 0,9094 2,3817 6,3656 1,9313 29,5376 
5,00   2,567 0,0000 0,0000 0,8228 1,7321 4,6334 1,4377 21,9876 
5,20   2,669 0,0000 0,0000 0,0000 1,2558 3,3343 0,9180 14,0403 
5,40   2,772 0,0000 0,0000 0,0000 0,9094 2,3817 0,6582 10,0666 
5,60   2,875 0,0000 0,0000 0,0000 0,8228 1,7321 0,5110 7,8149 
5,80   2,977 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2558 0,2512 3,8412 
6,00   3,080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9094 0,1819 2,7816 
6,20   3,183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8228 0,1646 2,5167 
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