
 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  1 

 
CONCEPÇÃO DE UMA ESCADARIA DRENANTE COM CANAL CENTRAL 

REBAIXADO EMPREGANDO SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

 

André Luiz Andrade Simões
1
; Paloma Chaves Menezes

2
; Laís Machado Lima

3
; 

Harry Edmar Schulz
4
 & Rodrigo de Melo Porto

5
 

 

RESUMO – Escadarias drenantes são estruturas de dupla função, operando como canais de 

drenagem durante períodos chuvosos ao mesmo tempo em que possibilitam o trânsito de pessoas 

que moram em bairros situados em encostas. Há diversos modelos concebidos desde 1979, 

desenvolvidos para desempenhar essas funções. Os anos de uso, desgastes e falta de manutenção 

conduziram à identificação de diferentes problemas, incluindo os de concepção relacionados às 

condições sanitárias e à interação da estrutura hidráulica com os moradores de convívio mais 

frequente com as escadarias. O presente trabalho teve como objetivo propor um modelo de 

escadaria drenante capaz de resolver três desses importantes problemas: evitar a presença de 

roedores nas tubulações enterradas sob as escadas, evitar o colapso das escadas decorrentes de 

vazamentos nessas tubulações e evitar acidentes envolvendo crianças que machucam os pés ao 

caírem nos orifícios das grades de drenagem. As equações de Navier-Stokes com médias de 

Reynolds, equação de conservação de massa e o modelo de turbulência k- foram empregados para 

a realização de simulações em diferentes condições. Os resultados mostram haver boa concordância 

entre os modelos e dados de metodologias experimentais para a previsão dos regimes de 

escoamento. Foi possível calcular como a vazão se distribui na estrutura hidráulica. 
 
ABSTRACT– Draining staircases are dual-function structures, operating as drainage chutes during 

surface runoff while allowing the transit of people living in hillside neighborhoods. There are 

several models designed since 1979, developed to fulfill these functions. Years of use, wear and tear 

and lack of maintenance have led to the identification of problems of a different nature, including 

design problems related to sanitary conditions and the interaction of the hydraulic structure with the 

residents living along the stairs sides. The present work aimed to propose a draining staircase model 

capable of solving three of these important problems: avoid the presence of rodents in the pipes 

buried under the stairs, avoid the collapse of the stairs due to leaks in those pipes and avoid 

accidents involving children who hurt their feet by falling into the holes in the drainage grids. The 

Reynolds averaged Navier-Stokes equations, mass conservation equation and the k- turbulence 
model were used to perform flow simulations under different conditions. The results show that there 

is good agreement between the models used and the data of experimental methodologies for the 

prediction of flow regimes. In addition, it was possible to calculate how the flow is distributed in 

the proposed hydraulic structure. 

 

Palavras-Chave – Canal em degraus, drenagem, escadaria drenante. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As peculiaridades nos modos de crescimento de algumas cidades resultaram no surgimento de 

diversos bairros situados em encostas. Esta é uma realidade que se observa em todo o globo. O 
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termo “step street” (rua em degraus, em uma tradução livre) define um acesso prático para pedestres 

subirem e descerem declividades excessivas para os diferentes tipos de veículos. Nessas condições 

de declividade excessiva, o acesso comum às habitações e ao comércio é de fato auxiliado por 

escadarias que, em períodos chuvosos, funcionam como canais para o escoamento superficial, 

dificultando sobremaneira o trânsito das pessoas e aumentando o risco de quedas e de 

contaminação. Segundo Mangieri (2012), em 1979, um grupo de engenheiros e técnicos da 

Prefeitura Municipal de Salvador – BA, em conjunto com o arquiteto João Filgueiras, criou um 

conceito de escadaria com a capacidade de desempenhar a função de locomoção de pedestres e de 

drenagem das águas pluviais. Essa estrutura recebeu o nome de escadaria drenante e, desde aquela 

data, foram construídas diversas escadarias drenantes em Salvador - BA, incluindo novas 

concepções que objetivaram solucionar os problemas observados ao longo do tempo de uso dos 

modelos iniciais. 

Um dos aspetos fundamentais do problema em questão é o projeto da escadaria. Ele deve 

incluir o conhecimento das características de escoamentos em canais em degraus e em estruturas de 

drenagem adicionais, as condições de locomoção das pessoas em situações normais de 

funcionamento da escada e em caso de falhas do sistema de drenagem, as características 

geotécnicas do local de construção, condições de carregamento e análise estrutural, condições 

sanitárias vinculadas ao projeto e, sobretudo, demandas específicas da população local. 

As pesquisas sobre escoamentos em canais em degraus se intensificaram desde os anos 1980 

devido ao uso de concreto compactado a rolo para a construção de barragens. Sorensen (1985) 

realizou experimentos em modelos reduzidos de um vertedor de barragem e as suas observações 

indicaram a ocorrência de mais de um regime de escoamento, além de características semelhantes 

às observadas em vertedores lisos, como a ocorrência de uma posição a partir da qual a aeração 

iniciava através da superfície livre. O autor citado também mediu vazões e alturas de escoamento ao 

longo do vertedor em degraus, tendo calculado a energia dissipada e comparado com os resultados 

obtidos em vertedores lisos. 

Na década de 1990, pesquisadores como Rajaratnam (1990), Chanson (1994), Ohtsu e Yasuda 

(1997) e Chamani e Rajaratnam (1999), publicaram metodologias elaboradas para a previsão de um 

regime denominado como nappe flow, traduzido como escoamento em quedas sucessivas, por 

Matos e Quintela (1995), e de um regime denominado skimming flow, traduzido como escoamento 

deslizante sobre turbilhões, pelos mesmos autores. Ohtsu e Yasuda (1997) identificaram e 

publicaram sua observação acerca do regime de transição que ocorre entre os dois regimes já 

mencionados. 
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O escoamento em quedas sucessivas, como o termo sugere, é um conjunto de pequenas 

quedas de água de um degrau para o outro. Cada queda é formada pelo jato de água com ambas as 

superfícies (superior e inferior) em contato com o ar. Ou seja, forma-se um volume de ar entre a 

parede vertical do degrau e o jato. A jusante de cada região de impacto do jato com o piso pode ou 

não ocorrer a formação de ressalto hidráulico e consequente mudança de regime de supercrítico 

para subcrítico, dependendo da vazão, da largura do canal, do comprimento do piso e da altura do 

degrau. O escoamento deslizante sobre turbilhões é caracterizado pela formação de vórtices entre as 

paredes verticais e horizontais dos degraus, abaixo de um escoamento principal que desliza sobre 

esses grandes vórtices. Já o escoamento de transição é caracterizado por uma superfície livre 

ondulada e pela formação de algumas cavidades de ar abaixo de lâminas vertentes (CHANSON, 

2002). 

Em 2000, Minor e Hager (2000) organizaram um evento científico que deu origem a um livro 

com artigos sobre escoamentos em vertedores em degraus. Nessa obra, Pinheiro e Fael (2000) 

apresentaram resultados experimentais para escoamentos em quedas sucessivas obtidos em modelos 

com inclinações de 14º e 18º em relação à horizontal e altura dos degraus igual a 5 cm. Os estudos 

sobre o tema prosseguiram e grande parte dos trabalhos publicados demonstra que houve um maior 

número de estudos sobre o escoamento deslizante sobre turbilhões, por ser o regime predominante 

em vertedores de barragens. Chinnarasri e Wongwises (2004) estudaram experimentalmente 

escoamentos em canais em degraus com 30º, 45º e 60º em relação à horizontal e com pisos em 

aclive e pisos horizontais. Entre os seus resultados, os autores publicaram equações para a previsão 

de ocorrência dos três diferentes regimes de escoamento. 

Em paralelo aos estudos experimentais, estudos pioneiros utilizando a dinâmica dos fluidos 

computacional começaram a ser publicados por volta de 2002, sendo o trabalho de Chen et al. 

(2002) a referência mais antiga da presente revisão. Os autores empregaram o modelo k- em um 

domínio bidimensional de um vertedor em degraus com 53,13º em relação à horizontal e 

compararam os resultados numéricos com dados experimentais para a pressão média, tendo 

encontrado boa concordância entre ambos. 

Arantes e Porto (2005) e Arantes (2007) empregaram o software CFX
®
, o modelo multifásico 

homogêneo e o modelo de turbulência de tensões de Reynolds SSG para simular escoamentos em 

vertedouros em degraus inclinados a 53,13º em relação à horizontal. Os autores compararam os 

resultados obtidos com dados experimentais de diferentes fontes, tendo encontrado boa aderência 

entre teoria e experimentação. 

Outros trabalhos foram conduzidos nos anos seguintes, empregando o ponto de vista euleriano 

e diferentes modelos de turbulência em canais com o fundo em degraus semelhantes aos vertedores 
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em degraus, como apresentado por Simões (2012). Em 2010, Bombardelli et al. (2010) empregaram 

as versões RNG k- e k- para modelar a turbulência com o uso do software Flow 3D
®
. Entre as 

diversas comparações, os autores notaram não haver diferenças significativas entre os resultados 

obtidos com os dois modelos de turbulência. 

Simões et al. (2011) simularam o escoamento em um canal com 45º em relação à horizontal 

empregando o modelo multifásico não homogêneo e os modelos de turbulência sem equações 

diferenciais, k-, RNG k- e SSG (CFX, 2013). Os autores também mediram o perfil médio da 

superfície livre com um sensor ultrassônico em um canal com 45º geometricamente semelhante ao 

domínio computacional das simulações. Os resultados indicaram haver boa concordância com a 

modelagem empregada, com todos os modelos de turbulência citados, e o perfil médio da superfície 

livre do escoamento não aerado obtido experimentalmente. 

Os trabalhos envolvendo simulações numéricas citados nos parágrafos anteriores empregaram 

métodos baseados no uso de malhas. López et al. (2011), citados por Nóbrega (2018), empregaram 

o ponto de vista de Lagrange para simular o escoamento em vertedores em degraus com expansão 

lateral. Nóbrega (2018) também simulou escoamentos em canais em degraus em domínios 

bidimensionais e tridimensionais, incluindo canais em degraus com muros laterais convergentes, 

com o uso de partículas (ponto de vista lagrangeano) empregando o método Smoothed Particle 

Hydrodynamics - SPH. Os resultados de Nóbrega (2018) envolvendo escoamentos em vertedores 

lisos e em degraus foram discutidos com mais detalhes por Nóbrega et al. (2020) comparando a 

posição da superfície livre numérica com a experimental, assim como perfis de velocidades, tendo 

encontrado boa concordância entre os dados e as soluções numéricas empregando partículas (SPH). 

A breve linha do tempo esboçada com os parágrafos anteriores mostra estudos sobre 

escoamentos em canais em degraus de sistemas extravasores de barragens. O conhecimento 

produzido com esse conjunto de pesquisas tem o potencial de favorecer a realização de projetos de 

escadarias drenantes, podendo-se citar como primeiro trabalho que realizou esta conexão a 

dissertação de Mangieri (2012). Em seguida, Simões et al. (2015) empregaram o modelo k- com o 

modelo multifásico não homogêneo para simular o escoamento em um domínio computacional com 

forma semelhante a um dos tipos existentes de escadarias drenantes. Os autores incluíram um 

obstáculo semelhante a uma perna com um pé sobre um dos degraus e calcularam a força total sobre 

o obstáculo. 

Mangieri (2012) visitou as diversas escadarias drenantes existentes em Salvador – BA e, entre 

as suas constatações, foram identificados problemas estruturais, hidráulicos, problemas de 

conservação e problemas relacionados ao projeto. Em um dos casos relatados, a grelha empregada 

como estrutura de entrada para a drenagem subsuperficial havia sido obstruída pelos moradores 
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com a intenção de evitar acidentes com as crianças que utilizam aquela área como espaço 

recreativo. Outro caso mostrou que obstrução semelhante fora realizada para impedir o trânsito de 

roedores. Em ambos os casos, observa-se um conflito entre a solução hidráulica apresentada e as 

particularidades locais. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo 

de escadaria com drenagem associada com potencial para resolver os problemas mencionados, 

ocasionados pela obstrução de grelhas empregadas como estruturas de entrada. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento do modelo proposto considerou uma característica recorrente dos bairros 

situados em encostas, que é a existência de habitações ao longo das escadarias de acesso, nos 

terrenos situados em suas laterais. Desse modo, foi concebida uma escada composta por um trecho 

central mais baixo e dois trechos laterais elevados, como apresentado na Figura 1. A largura da 

escadaria, assim como a sua altura e as dimensões dos degraus é fortemente dependente da condição 

local. Para a análise do modelo proposto neste trabalho, foi adotada uma largura total de 1,80 m, 

maior que a mínima recomendada pela NBR 9050 (ABNT, 2015), com larguras de 0,60 m por 

trecho. A largura de 60 cm é consideravelmente pequena, mas corresponde aos espaços limitados de 

muitas localidades, como relatado por Mangieri (2012, p.9, 22). Ademais, a escadaria proposta não 

faz uso de drenagem através de estruturas hidráulica enterradas, para que sejam evitados os 

problemas mencionados anteriormente, como o risco de acidente com crianças e problemas 

sanitários envolvendo roedores. 

 

Figura 1 – Escadaria concebida neste trabalho. 

 

A altura e o comprimento de cada degrau, representados pelos símbolos s e l, como na Figura 

1, foram adotados iguais a 0,16 m e 0,32 m, respectivamente. Esses valores também são próximos 

aos empregados em escadarias drenantes, como indicado por Mangieri (2012). Destaca-se a 

necessidade de uso de um degrau sobressalente no patamar superior da escadaria, e nas laterais, 

para impedir o acesso da água a esses trechos. Esse recurso pode aumentar o risco de queda dos 

usuários, sendo necessário o emprego de pequenos portões de acesso e placas de aviso. Deve-se 
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prever também o uso de corrimões instalados nos trechos superiores. A instalação no trecho 

inferior, por onde passará a maior parte da água em escoamento, pode resultar na formação de 

ondas estacionárias a montante dos pilares dos corrimões e consequente desvio de parte da água 

para a parte superior da escada, dificultando a locomoção. 

2.1 Simulação numérica de escoamentos sobre a escada desenvolvida 

O estudo numérico conduzido para análise de escoamentos sobre a escada drenante proposta 

foi realizado em regime permanente e utilizou as equações de Navier-Stokes com médias de 

Reynolds e a equação de conservação de massa, ambas escritas sob a forma do modelo multifásico 

não homogêneo (CFX, 2013) que, segundo Simões (2012), é capaz de calcular com boa 

aproximação a posição da superfície livre de escoamentos em canais em degraus. A turbulência foi 

representada com o modelo k- e as suas constantes recomendadas por Launder e Spalding (1974). 

Esse modelo também têm sido empregado com bons resultados para a determinação da posição da 

superfície livre de escoamentos em canais em degraus, como pode ser visto em Bombardelli et al. 

(2010) e Simões et al. (2011). 

O domínio computacional é semelhante ao apresentado na Figura 1, com as seguintes 

condições de contorno: (1) entrada com a imposição de uma distribuição de velocidades uniforme, 

normal à superfície e constante, intensidade turbulenta baixa, de 1%, e fração volumétrica para a 

água igual a 1,0; (2) saída aberta para atmosfera (com pressão relativa nula), intensidade turbulenta 

calculada com gradiente igual a zero, assim como as frações volumétricas de ar e de água. O uso de 

gradientes nulos é adequado aos casos com saídas cujos escoamentos são supercríticos; (3) a parte 

superior do domínio é considerada aberta, com fração volumétrica de água igual a zero, fração 

volumétrica de ar igual à unidade e gradiente nulo para a intensidade turbulenta. Para as paredes e 

fundo do canal (degraus) foram adotadas rugosidades absolutas equivalentes iguais a 0,20 mm, que 

corresponde ao acabamento do concreto armado (PORTO, 2006). 

Foram adotadas malhas não estruturadas no software CFX
®
, em sua versão gratuita, com o 

número máximo de elementos permitido para essa versão, que é de meio milhão de elementos. Os 

termos advectivos e o modelo de turbulência foram discretizados com métodos de alta resolução 

disponíveis no software. Os valores RMS dos resíduos foram empregados para monitorar a 

convergência, tendo sido adotados valores da ordem de 10
-4

 ou menores, além da observação da 

invariância da posição da superfície livre com a realização de iterações adicionais. 

2.2 Características das simulações realizadas 

Foram realizadas três simulações em domínios semelhantes, tridimensionais e com as 

velocidades de entrada definidas de acordo com a Tabela 1. Os valores de s/hc foram selecionados a 

partir do gráfico da Figura 2. Inicialmente, adotou-se s/hc = 1,5, que corresponde ao escoamento do 
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tipo quedas sucessivas para s/l = 0,50. Em seguida, com o intuito de avaliar o comportamento do 

escoamento deslizante sobre turbilhões e seus efeitos sobre os canais laterais, foi adotado s/hc = 0,8. 

Finalmente, adotou-se um valor intermediário para o estudo de uma possível transição com relação 

ao escoamento sobre as laterais. Cabe comentar que a altura crítica calculada a partir do 

adimensional s/hc é definida para o canal retangular, como hc = (q²/g)
1/3

, com q = vazão específica e 

g = 9,8 m/s². Com o valor de hc calculado, calcula-se a vazão específica, q, e, em seguida, a vazão 

total pela escadaria central, como Q = q.b, em que b = largura de cada trecho, igual a 0,60 m. 

Conhecidos os valores de Q, foram determinados os valores de Ve (velocidade média na entrada) 

como Ve = Q/A, em que A = área da superfície de entrada. 

 

Tabela 1 – Informações sobre as simulações realizadas 

 
Simbologia: B=largura total da escada; b=largura de cada trecho; hc = altura crítica para canal retangular; q = vazão por 

unidade de largura; Q = vazão calculada com q e a largura do trecho central, b = 0,60 m, a1 = altura da superfície de 

entrada do domínio, a2 = largura da superfície de entrada do domínio; Ve = velocidade média na entrada. 

 

 
Figura 2 – Gráfico com grandezas adimensionais para determinação do tipo de escoamento no canal em degraus. 

Fonte: Simões et al. (2011). 

 
3 RESULTADOS 

O modelo com rebaixamento central foi simulado com as vazões indicadas na Tabela 1. Os 

resultados obtidos para a simulação 1, com vazão de 65,4 L/(sm) são aqueles apresentados na 

Figura 3. Neste caso, a vazão corresponde ao limite de ocorrência do escoamento em quedas 

sucessivas, conforme o gráfico da Figura 2. Como exposto na Figura 3a, o escoamento ocorre 

principalmente no canal central, tendo sido calculada a vazão do escoamento sobre as escadas 

laterais, que forneceu o valor de apenas 6% da vazão total. A Figura 3b corresponde à fração 

volumétrica de ar para um plano longitudinal situado na parte central do canal. Nota-se a ocorrência 

do escoamento em quedas sucessivas, inclusive com a formação de cavidades de ar entre degraus. 

 

B b hc q Q

[m] [m] [m] [m²/s] [m³/s] a1 [m] a2 [m] Ae [m²] Ve [m/s]

1 0,50 1,8 0,60 1,5 0,107 0,109 0,0654 0,15 1,8 0,27 0,242

2 0,50 1,8 0,60 0,8 0,200 0,280 0,1680 0,15 1,8 0,27 0,622

3 0,50 1,8 0,60 1,1 0,145 0,174 0,1042 0,15 1,8 0,27 0,386

Entrada do domínio
Simulação s/l s/hc
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(a) (b) 

Figura 3 – Simulação 1, para s/hc = 1,50: (a) iso-superfície com fração volumétrica de ar igual a 0,90; (b) fração 

volumétrica de ar exibida em um plano longitudinal localizado na parte central do canal. 

 

Uma segunda simulação foi realizada para s/hc = 0,80, correspondente ao limite entre o 

escoamento deslizante sobre turbilhões e o escoamento de transição. Para este caso, a vazão é igual 

a 0,168 m³/s, aproximadamente 2,6 vezes maior que aquela da simulação 1. Como apresentado na 

Figura 4a, a vazão sobre a parte mais alta da escadaria aumenta, em ambos os lados, porém sendo 

ainda bem menor que a vazão total, correspondendo a apenas 17,3% da vazão total. A Figura 4b 

mostra que os degraus estão completamente submersos, sendo esta uma característica do 

escoamento deslizante sobre turbilhões. A coerência observada com as simulações 1 e 2 em relação 

às previsões oriundas da Figura 2 demonstra boa concordância entre a teoria e a experimentação, 

uma vez que as previsões dos regimes de escoamento têm origem em resultados experimentais de 

diversos autores. 

 

(a) (b) 

Figura 4 - Simulação 2, para s/hc = 0,80: (a) iso-superfície com fração volumétrica de ar igual a 0,90; (b) fração 

volumétrica de ar exibida em um plano longitudinal localizado na parte central do canal. 

 

A simulação 3, para s/hc = 1,10 e Q = 0,1042 m
3
/s, apresenta resultados com um aspecto 

intermediário entre as simulações 1 e 2, como ilustrado na Figura 5. Neste caso, a vazão escoada 

pelas escadas laterais é igual a 12,2% da vazão total. 
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(a) (b) 

Figura 5 - Simulação 3, para s/hc = 1,1: (a) iso-superfície com fração volumétrica de ar igual a 0,90; (b) fração 

volumétrica de ar exibida em um plano longitudinal localizado na parte central do canal. 

 

Observou-se, portanto, que a vazão passante sobre os degraus destinados ao deslocamento do 

público em momentos de eventos de chuva é substancialmente menor do que a vazão total para os 

três casos estudados. A solução proposta, de utilizar degraus com níveis mais elevados justamente 

para proporcionar menores riscos à população nesses momentos, é factível com os recursos técnicos 

atuais, elimina colapsos de estruturas resultantes de vazamentos de tubulações enterradas e, 

consequentemente, evita a presença de roedores (potenciais vetores de doenças) nesses tubos. 

Ademais, a ausência das grelhas de bocas de lobo como estruturas de entrada elimina a 

possibilidade de acidentes em tais estruturas envolvendo os pés de crianças, como mencionado 

anteriormente. 

4 CONCLUSÕES 

O presente trabalho propôs um modelo de escadaria drenante composto por um trecho central 

rebaixado e dois trechos laterais elevados. Tal concepção, originada da necessidade de eliminar 

diferentes problemas nas escadarias drenantes existentes, apresentou boa eficiência para uma 

largura de projeto próxima à encontrada em diversos bairros situados em encostas. A redução da 

vazão sobre as escadarias laterais foi maior para a ocorrência do regime de escoamento em quedas 

sucessivas sobre o canal central. Neste caso, apenas 6% da vazão total escoou sobre os canais 

laterais. Em uma segunda simulação, demonstrou-se que a ocorrência do regime deslizante sobre 

turbilhões leva a um aumento da vazão sobre os canais laterais, tendo sido obtida, para as condições 

simuladas, uma vazão de 17,3% da vazão total. Uma terceira simulação em condição intermediária, 

em regime de transição, confirmou a tendência observada, havendo escoamento de 12,2% da vazão 

total sobre os degraus laterais. 

Enfatiza-se que soluções de deslocamento precisam ser implementadas nas encostas urbanas 

habitadas. As escadarias drenantes são conceitualmente positivas, ficando sua eficiência (ou 

redução de eficiência) vinculada à manutenção conferida às mesmas e ao sistema de drenagem 

urbana pelas autoridades locais. Considerando as dificuldades de diferentes ordens que se 
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sobrepõem às mudanças governamentais e econômicas, as propostas que apontem para um mínimo 

de operações de manutenção são aquelas mais adequadas. O presente estudo mostra soluções que 

exigem menos manutenção do que os modelos anteriores de escadarias drenantes, sendo este um 

aspecto altamente positivo desta proposta. 
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