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RESUMO – Os sistemas de drenagem de bairros situados em encostas incluem o uso de escadarias 

que funcionam como alternativa para coleta de águas pluviais e e que devem ser seguras ao trânsito 

de pedestres quando ocorrem escoamentos superficiais. Neste trabalho foi empregado o modelo 

multifásico não homogêneo e o modelo de turbulência k- para a análise do desempenho de um 

modelo de escadaria drenante existente. Os resultados obtidos para a posição da superfície livre 

indicam a ocorrência de um escoamento de transição, em concordância com metodologias 

experimentais para a previsão desse regime. A distribuição de velocidades médias ao longo do canal 

foi comparada aos dados experimentais disponíveis na literatura, resultando em boa concordância. 

Duas equações envoltórias foram propostas para a previsão de velocidades e alturas de escoamento 

no canal em degraus. O cálculo da pressão máxima indicou sua localização na posição de 

rompimento conforme um caso relatado na literatura. O escoamento na tubulação sob a escadaria 

resultou supercrítico e gradualmente variado, com estabelecimento de escoamento uniforme. 
 
ABSTRACT– Drainage systems of slope neighborhoods include the use of staircases that function 

as a people route and that must be safe when surface runoff occurs. In this work, the 

inhohomogeneous multiphase model and the k- turbulence model were used to analyze the 
performance of an existing draining staircase model. The results obtained for the position of the free 

surface indicate the occurrence of a transition flow regime, in agreement with experimental 

methodologies for the prediction of this regime based on stepped spillways studies. The distribution 

of average speeds along the channel was compared to experimental data available in the literature, 

with good agreement. Two enveloping equations have been proposed for the prediction of flow 

velocities and heights in the stepped chute. The calculation of the maximum pressure indicated its 

location in the breaking position of a case reported in the literature. The flow in the pipe under the 

stairway was supercritical and gradually varied, with the establishment of uniform flow. 

 

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

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas cidades brasileiras e sul americanas como Salvador e Rio de Janeiro La Paz e Medelín, 

diversos bairros foram construídos em terrenos acidentados, com prédios e casas erguidas em 

encostas. Nessas localidades, o acesso é proporcionado, em muitos casos, com o uso de escadarias 

estreitas e situadas em espécies de corredores formados pelos espaços disponíveis entre construções 
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distribuídas de maneira adensada. Os elevados índices de impermeabilização desses lugares 

implicam em vazões consideráveis, produzindo escoamentos superficiais que atrapalham o trânsito 

de transeuntes. Sob tais condições, o risco de queda, a exposição à poluição e o desconforto podem 

alcançar níveis perigosos. 

No ano de 1979, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, o arquiteto João Filgueiras Lima 

concebeu uma estrutura hidráulica capaz de fazer escoar parte do escoamento sob a escadaria, 

reduzindo o escoamento sobre os degraus e a infiltração da água no solo. Essas escadarias 

receberam a denominação de escadarias drenantes e aumentavam a estabilidade dos taludes, além 

de possibilitar aos usuários o acesso aos seus domicílios sem contato com a maior parte do 

escoamento (MANGIERI, 2012). 

Devido ao uso e à manutenção precária ou inexistente dessas escadarias, ocorreram 

numerosas falhas, incluindo a falta de pavimentação de áreas adjacentes, fundações inadequadas e 

consequentes recalques diferenciais que resultaram em rupturas, acúmulo de água e proliferação de 

roedores e insetos, como relatado por Mangieri (2012). Novas intervenções foram iniciadas no ano 

de 1999. A escadaria originalmente projetada por João Filgueiras era composta por um canal 

inferior em argamassa armada e com fundo escalonado. As intervenções substituíram os degraus 

subsuperficiais por duas tubulações de PVC com 200 mm de diâmetro em dez escadarias 

(MANGIERI, 2012), condição que reduziu a capacidade de descarga do sistema e elevou a carga 

cinética do escoamento, resultando em rupturas, como aquela mostrada na Figura 1a. 

Um segundo grupo de problemas teve origem na falta de integração dessas estruturas com as 

particularidades cotidianas dos moradores. As grelhas empregadas para captar o escoamento na 

parte superior das escadas se transformaram em armadilhas para os pequenos pés de crianças, em 

passagem para roedores, além de exalarem gases nauseabundos. Por esses motivos, muitas grelhas 

foram modificadas pelos moradores, como na Figura 1b, tendo como consequência o aumento das 

vazões sobre as escadas. 

(a) (b) 

Figura 1 – Ruptura de escadaria drenante (a); modificações realizadas por moradores (b). 

Fonte: Mangieri (2012). 
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Uma parte significativa do conhecimento sobre escoamentos em canais com o fundo em 

degraus se desenvolveu a partir de estudos sobre vertedouros em degraus. Os estudos experimentais 

sobre esses vertedouros têm produzido conhecimento sobre as grandezas características do 

escoamento, como as alturas de escoamento e como elas se distribuem ao longo do canal, sobre as 

velocidades médias, pressões, incorporação de ar, risco de cavitação, entre outras, descritas em 

Chanson (2002), Sanagiotto (2003), Dai Prá (2004) e Gomes (2006), por exemplo. 

Além dos estudos experimentais, desde o ano de 2002, com o trabalho de Chen et al. (2002), 

pesquisas têm utilizado as equações de conservação de massa, de Navier-Stokes com médias de 

Reynolds e diferentes modelos de turbulência, escritas sob a forma de modelos multifásicos, para a 

simulação numérica de escoamentos em canais com o fundo em degraus (SIMÕES, 2012). Muitos 

trabalhos relatam o uso do modelo k- e suas diferentes versões, como adequados ao cálculo das 

alturas de escoamento e outras grandezas, com boa aproximação em relação aos dados 

experimentais. Recentemente, Nóbrega et al. (2020) empregaram método de hidrodinâmica de 

partículas suavizadas para realizar simulações com base em uma abordagem Lagrangiana, tendo 

sido obtidos resultados com boa aderência aos dados experimentais. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho hidráulico de uma escadaria 

drenante composta por patamar superior com captação através de grelha convencional de boca de 

lobo e drenagem inferior com uma tubulação, empregando o modelo multifásico não homogêneo e 

o modelo de turbulência k-. Buscou-se, especificamente, calcular as vazões através da grelha e da 

escadaria, além das alturas de escoamento sobre a escadaria e ao longo da tubulação e a pressão 

máxima. Adicionalmente, avaliaram-se os regimes de escoamento nessas estruturas. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Características da escada simulada 

Entre os modelos de escadarias concebidas desde a década de 1970, citados por Mangieri 

(2012), aquele estudado neste trabalho equivale ao empregado pela prefeitura municipal da cidade 

de Salvador desde o ano de 2008. Esse modelo é composto de escadaria de concreto moldada no 

local, grelha de boca de lobo situada no patamar a montante e tubulação de 400 mm de diâmetro 

sob a escadaria. 

Com base nos dados levantados por Mangieri (2012), foi concebido o domínio computacional 

com largura de 2,0 m, altura dos degraus, s = 0,18 m, comprimento dos pisos, l = 0,31 m, número 

máximo de degraus por trecho igual a 23 e declividade da tubulação igual a s/l = 0,58 

(RODRIGUES, 2018), conforme Figura 2. A grelha da boca de lobo é retangular com 88 cm por 42 

cm, com 12 orifícios retangulares com 19 cm por 4,7 cm, igualmente espaçados. 
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(a) 

(b) 

Figura 2 – Vista superior (a) e longitudinal (b) da escadaria. 

Fonte: Rodrigues (2018). 

 

2.2 Modelo empregado para a simulação 

O escoamento na escadaria drenante foi simulado com o uso de um software comercial, 

empregando as equações de conservação de massa e de Navier-Stokes com médias de Reynolds, 

escritas na forma do modelo multifásico não homogêneo (CFX, 2013). Nesse contexto, torna-se 

necessário modelar a turbulência, tendo sido empregado o modelo k- que, segundo Bombardelli et 

al. (2011) e Simões et al. (2011), foi capaz de calcular adequadamente a posição da superfície livre 

de escoamentos em vertedouros em degraus. O domínio foi discretizado com uma malha de 

elementos tetraédricos capaz de se ajustar de modo adequado às formas irregulares do domínio, 

com número máximo de elementos igual a 8,3 x 106, limitados pela capacidade computacional, de 

um computador com processador i7-4510U e 16 GB de memória RAM. 

Como ilustrado na Figura 3, as condições de contorno incluem: (1) uma superfície de entrada 

no patamar superior, onde foi fixada uma velocidade de 0,875 m/s, altura igual a 28 cm, largura 

igual a 2,0 m, fração volumétrica de água igual a 1,0 e fração volumétrica de ar igual a 0; (2) há 

duas saídas, uma na extremidade final do patamar inferior e outra na caixa situada a jusante do tubo. 

Para as saídas, geralmente com escoamentos supercríticos em tais estruturas, foram utilizados 

gradientes nulos para as frações volumétricas de ar e água; (3) a parte superior do domínio é 

considerada aberta apenas para o escoamento de ar; (4) para as paredes ou contornos sólidos foram 
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empregadas leis de parede com rugosidades de 0,16 mm (concreto da escadaria) e 0,01 mm 

(material plástico da tubulação, com D = 400 mm). Cabe mencionar que a velocidade média 

imposta na entrada corresponde ao cálculo hidrológico realizado por Mangieri (2012) para 

localidades em Salvador - BA que empregam escadarias com formas semelhantes, para o ano de 

2006 e tempo de recorrência de 10 anos. 

 

 
Figura 3 – Domínio computacional e condições de contorno. 

 
3 RESULTADOS 

3.1 Canal em degraus 

A Figura 4 mostra a distribuição da fração volumétrica de ar do escoamento junto à parede, 

permitindo a visualização da localização da água nos canais superior e inferior. A integração da 

distribuição de velocidades junto à saída superior (escadaria) resultou em uma vazão igual a 0,379 

m³/s, sendo este valor igual a 77% da vazão total. Desse modo, a eficiência da grelha da boca de 

lobo foi calculada em 23%, considerando a vazão que escoa pela tubulação. 

 
Figura 4 – Fração volumétrica de ar e visualização do escoamento. 
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Como indicado na Figura 4, há um padrão de escoamento composto por uma superfície livre 

ondulada e com formação de algumas cavidades de ar entre os degraus. Esse tipo de escoamento é 

semelhante ao descrito por Chanson (2002) para o regime de transição. Empregando metodologias 

baseadas em experimentos conduzidos por diferentes autores, foi construído o gráfico da Figura 5, 

adaptada de Simões (2012), e, nessa figura, foi inserido o ponto de coordenadas s/l = 0,58 e s/hc = 

1,17 correspondente ao escoamento sobre a escadaria. Nota-se que há coerência entre o resultado 

numérico e a experimentação, uma vez que o ponto está localizado entre as curvas que caracterizam 

a separação entre os três regimes de escoamento. 

 
Figura 5 – Regimes de escoamento definidos com metodologias experimentais. 

 

Para uma segunda comparação com dados experimentais, foi calculada a distribuição das 

alturas de escoamento ao longo do canal, em um plano longitudinal situado no centro em relação à 

largura, como na Figura 6a. Para o escoamento bifásico do tipo ar-água, essas são alturas 

equivalentes apenas de água, definidas com a equação 1. Chanson (2002) também utilizou essa 

grandeza para analisar o regime de transição, para dados experimentais correspondentes a s/hc entre 

0,86 a 1,54. Esse pesquisador calculou a velocidade média equivalente de água, V = q/h, sendo q a 

vazão específica de água, e adimensionalizou a velocidade média com a velocidade crítica, Vc = 

q/hc, tendo relacionado esse adimensional com a posição ao longo do canal, x/hc, medida ao longo 

do pseudofundo e com origem na parte superior do canal. 

 

ℎ = ∫ (1 − 𝐶)𝑑𝑦
ℎ90
0

                  (1) 

 

em que C = C(y) é a distribuição de fração volumétrica de ar, h90 é a altura de escoamento para C= 

0,90 e h é a altura de escoamento equivalente a apenas a parte de água que compõe a mistura ar-

água, medida na extremidade final dos degraus. 
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O plano longitudinal utilizado para os cálculos de h com a equação 1 é destacado na Figura 

6b. O resultado obtido, apresentado na Figura 6c, indica uma oscilação do adimensional V/Vc 

decorrente da oscilação da altura de escoamento ao longo do canal, típica do regime de transição, 

como também pode ser visto com os dados de Chanson (2002). Outro possível motivo para os 

espalhamentos calculados é a presença da grelha da boca de lobo sobre o patamar superior, que 

provoca uma depressão na superfície livre, como apontado na Figura 6b. 

Embora tenham sido observados esses espalhamentos, há uma concentração de pontos que 

possibilitou a definição de uma envoltória inferior, definida pela equação 2 e uma envoltória 

superior, definida pela equação 3. As equações propostas para V/Vc em função de x/hc podem ser 

empregadas para o cálculo de h/hc em função de x/hc com a igualdade h/hc = (V/Vc)-1, devendo ser 

observado que ocorre uma inversão nas definições de inferior e superior para as envoltórias. As 

curvas para h/hc são apresentadas na Figura 6d. 

 

(
𝑉

𝑉𝑐
)
𝑖𝑛𝑓

= 𝑡𝑔ℎ [0,05 (
𝑥

ℎ𝑐
)
1,56

] + 1,31                 (2) 

 

(
𝑉

𝑉𝑐
)
𝑠𝑢𝑝

= 0,80𝑙𝑛 (
𝑥

ℎ𝑐
) + 0,75                 (3) 

em que tgh = tangente hiperbólica. As equações são válidas para 2,32 ≤ x/hc ≤ 30. 

(a) (b) 

(c) 
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(d) 

Figura 6 – Plano empregado para o cálculo de V e h (a e b); comparação entre dados experimentais de Chanson (2002) 

e a solução numérica deste trabalho, para o plano central (c e d). 

 

3.2 Escoamento na tubulação 

As alturas de escoamento ao longo da tubulação são decrescentes e com valores inferiores a 

0,50D, como pode ser visto na Figura 7a. A altura crítica para a vazão através do tubo, de 0,111 

m³/s, foi calculada com a solução numérica da equação originada com o número de Froude igual à 

unidade, resultando em hc = 0,241 m. O adimensional h/hc em função de x/hc mostra que as 

profundidades decrescentes no sentido do escoamento têm origem em h/hc = 0,78, condição que 

corresponde à curva de remanso do tipo S2 (PORTO, 2006), característica de canais de declividade 

forte. Nota-se também a tendência ao regime uniforme, com h/D = 0,22 e h/hc = 0,37. 

A pressão máxima foi calculada na junção do conduto com a caixa de saída inferior, como 

pode ser visto na Figura 7d, resultando em 21506,4 Pa. Essa ocorrência é justificada pela mudança 

de direção do escoamento supercrítico, de um canal de forte declividade (tubulação) para um canal 

de declividade nula (caixa). Cabe destacar que a pressão calculada com as equações de Navier-

Stokes com médias de Reynolds não inclui a flutuação devido à turbulência, sendo, portanto, um 

valor médio temporal. Como critério de projeto, deve-se assumir também a completa obstrução da 

saída inferior e o cálculo da pressão hidrostática resultante do pleno enchimento da tubulação. 
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(c) 

Figura 7 – Escoamento na tubulação: (a) alturas de escoamento adimensionalizadas com o diâmetro, D; (b) alturas de 

escoamento adimensioalizadas com a altura crítica, hc; (c) pressão na extremidade de jusante do tubo. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com as simulações realizadas permitiram concluir que a eficiência de 

uma grelha situada a montante da escadaria drenante, para a vazão simulada, é igual a 23%. Em tal 

condição, a vazão sobre a escadaria resultou em uma distribuição de alturas de escoamento que 

correspondeu ao regime de transição. Houve concordância entre o regime simulado e as 

metodologias experimentais para a previsão de ocorrência dos três possíveis regimes de 

escoamento. A distribuição das alturas de escoamento e velocidades médias ao longo do canal, 

considerando um plano longitudinal central, apresentou boa aderência aos dados experimentais 

disponíveis na literatura, para o regime de transição. Considerando o espalhamento dos resultados 

numéricos e dados experimentais para a altura de escoamento e velocidades médias, foram 

propostas duas equações envoltórias para essas grandezas, cujas formas representam 

adequadamente os mínimos e máximos. O escoamento na tubulação sob a escadaria resultou 

supercrítico e com alturas decrescentes no sentido do escoamento, com tendência assintótica ao 

regime uniforme e supercrítico, caracterizando o canal como de forte declividade. O valor máximo 

de h/D = 0,47 ocorre na entrada da tubulação. A partir de x/hc = 20,1, foi observada uma solução 

uniforme, em média, com h/D = 0,22. O cálculo da pressão máxima resultou em 21,5 kPa, 

localizada na transição entre o tubo e a caixa inferior. Pode-se inferir que canais menos extensos 

produziriam uma pressão semelhante, uma vez que ocorre o regime uniforme a partir de x/hc = 20,1. 
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