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ESTIMATIVA DA PROFUNDIDADE MÁXIMA DA EROSÃO AO REDOR 

DE PILARES DE PONTES UTILIZANDO TIJOLOS NUMERADOS 

Ricardo de Aragão1, Vajapeyam S. Srinivasan2, Koichi Suzuki3 Akihiro Kadota3 

RESUMO – Para estimativa da profundidade máxima erodida ao redor de pilares sujeitos a eventos 
isolados ou múltiplos eventos de enchentes, uma técnica que consiste no emprego de pilhas de 
tijolos numerados ao redor de pilares foi empregada ao redor de dois pilares da ponte do Rio 
Shimanto – Japão que  foi monitorada  durante o período 2001-2003. O principal objetivo foi 
determinar a profundidade máxima de erosão ao redor do pilar conhecendo o número de tijolos 
removidos pela enchente. Quatro enchentes foram registradas no intervalo considerado e estas 
removeram vários pilares. Características geométricas da ponte foram levantadas, o diâmetro 
representativo dos sedimentos foi determinado e experimentos em canais de recirculação foram 
realizados com o objetivo de simular a influência de diversas variáveis hidráulicas no processo 
erosivo. Os resultados permitem concluir que os valores de profundidade máxima erodida, advindos 
do emprego dos tijolos numerados, são muito próximos dos valores indicados nos ensaios em que, a 
evolução do padrão da erosão foi muito próximo do que foi observado nos pilares de ponte. Isto 
indica que a técnica aqui apresentada é uma ferramenta promissora de baixo custa na determinação 
da profundidade máxima erodida que acontece ao redor das pontes. 

ABSTRACT --- In order to measure the true scour depth at bridge piers during a single or multiple 
flood events, a technique consisting of installing stacks of numbered bricks was used with two piers 
of Shimanto River Bridge located in Japan, and was monitored during 2001 - 2003. The main 
objective was to assess the maximum scour depth upstream of a pier. Serially numbered bricks were 
stacked and buried on the upstream side of the piers and four major floods were registered during 
the period that removed by scour the bricks. Along with these investigations, flume experiments 
were that considered the true shape and sediment size with the objective of verifying the effect of 
the major hydraulic variables on scour at the piers. The results from these investigations show that 
the data provided by the numbered bricks follow closely the trend of  the scour holes observed in 
the flume experiments and the depth of scour verified with the experimental data are compatible 
with the field data. This indicates that the technique of using the numbered bricks to assess the 
scour depth at bridge piers is a promising and  practical method. 
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1 - INTRODUÇÃO 
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A erosão localizada ao redor de pilares de pontes ocorre devido à remoção do material do leito 

do canal devido à tensão de cisalhamento da água corrente, como também devido a fatores como a 

criação de vórtices e a interrupção do caminho natural da corrente. A contínua remoção do material 

ao redor do pilar cria uma cavidade, cuja profundidade poderá alcançar a base inferior dos pilares, 

de forma que a ruína das pontes passa a ser uma questão de tempo. Pesquisas em vários paises 

(Melvile e Colleman, 2000) têm mostrado que a erosão localizada é um dos principais causadores 

de ruínas de pontes e, por conseqüência, de danos materiais e muitas vezes perdas humanas. Dada a 

interação dos fatores acima citados sobre o processo de remoção do material do leito, faz-se 

necessário um melhor entendimento desta interação, e do papel de cada fator no processo, para que 

ele seja prevenido ou os seus efeitos sejam mitigados (Jain, 1981; Johnson, 1995, Gotvald, 2003).  

Apesar dos incansáveis esforços, as pontes continuam a cair, mostrando que os projetistas 

ainda não possuem condições suficientes para prever, com segurança, a profundidade máxima que a 

cavidade ao redor de um pilar de ponte pode alcançar, devido a uma enchente ou a varias enchentes. 

Neste sentido, trabalhos em laboratório têm levado a fórmulas que fornecem o valor de 

profundidade máxima erodida na face de montante do pilar, a partir de algumas variáveis tais como 

profundidade do fluxo, velocidade, diâmetro mediano. Contudo, a aplicação destas fórmulas para 

uma mesma situação tem resultado em estimativas de valores de profundidade máxima bem 

diferentes (Jain, 1981; Johnson, 1995). Desta forma, a estimativa de profundidade máxima erodida 

ainda está longe de ser uma realidade precisa e requer maiores estudos. Para suprir esta deficiência, 

faz-se necessário dados de campo como meio de avaliar as equações provenientes dos experimentos 

de laboratórios. Contudo, do ponto de vista financeiro, a obtenção desta informação é muito 

dispendiosa, visto que as metodologias necessárias para tal, além de empregarem equipamentos 

caros, precisam de pessoal treinado (Goltvald, 2003). 

O nível de dificuldade em obter dados de campo sobre erosão localizada cresce bastante 

quando a seção onde a ponte esta instalada é freqüentemente sujeita a enchentes de grandes 

dimensões. Neste sentido, o presente trabalho visa contribuir para obter uma estimativa da 

profundidade máxima da erosão durante um evento ou durante uma seqüência de eventos da cheia, 

através da aplicação de uma técnica que consiste em instalar uma pilha de tijolos numerados, que 

funcionariam como indicadores da profundidade máxima já erodida. Esta técnica foi aplicada ao 

redor dos pilares da ponte do Rio Shimanto (Figura 1), localizada no sudoeste do Japão, onde um 

avançado processo de erosão localizada já tinha sido detectado. A região esta sujeita a grandes 

enchentes devido a ocorrência freqüente dos furacões provenientes do Oceano Pacífico. Os 

resultados da aplicação desta metodologia bem como os estudos complementares realizados no 

laboratório são apresentados e discutidos no presente trabalho. 
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2 – MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE MÁXIMA ERODIDA ATRAVÉS DE TIJOLOS 

NUMERADOS 

Várias metodologias de medição de profundidade máxima erodida ao redor dos pilares de 

pontes sujeitos a ação de enchentes, têm sido apresentadas nos anos recentes (Boehmler e Olimpio, 

2000; Gotvald, 2003). Contudo, embora estas técnicas se mostrem eficientes, elas requerem um alto 

investimento e os resultados são limitados a uma faixa restrita das condições de aplicabilidade. 

Além disso, a profundidade que é medida por estes instrumentos nem sempre reflete a realidade, 

visto que os sedimentos em suspensão são depositados no interior da cavidade durante o período de 

recessão da cheia. Portanto, o que é medido depois da passagem da enchente, é inferior ao máximo 

que foi atingido durante o processo de erosão. Em termos de transporte de sedimento, o processo de 

erosão localizada pode ser dividido em dois tipos: erosão concentrada “clear-water scour” e erosão 

generalizada “live bed scour”. A cavidade erodida no primeiro caso limita-se a região ao redor da 

ponte. No segundo caso, um movimento generalizado de material do leito ocorre de montante para 

jusante da ponte. O primeiro ocorre durante o ramo ascendente do hidrograma de cheia e para uma 

velocidade de fluxo abaixo do valor crítico para a erosão e transporte de sedimento do leito do rio. 

Uma vez atingido a vazão maior, quando a velocidade ultrapassa o valor crítico (Vc), observa-se 

um movimento generalizado do material do leito, dando lugar à erosão generalizada em que a 

erosão e transporte ocorrem sobre todo o leito do rio. Enquanto, no primeiro caso de erosão 

localizada nos pilares, a medição posterior ao evento pode fornecer valores bastante próximos aos 

reais, no segundo caso da erosão generalizada, a medição posterior podem fornecer resultados longe 

da realidade. 

Em face do exposto, a metodologia que foi aplicada no presente trabalho consiste na 

instalação de pilhas de tijolos numerados, medindo 21 cm x 6 cm x 9.4 cm, na face de montante e 

na lateral de dois pilares (Figuras 1, 2, 3). Os tijolos são organizados na pilha de forma que o tijolo 

de maior número fica ao nível do leito do rio ou um pouco abaixo deste. Então, quando ocorre o 

evento de cheia e este remove o material do leito, leva consigo os tijolos da pilha. Desta forma, a 

profundidade máxima alcançada pelo processo erosivo é determinada fazendo-se a subtração entre o 

número dos tijolos na pilha antes do evento e o maior número do tijolo que ainda permaneceu na 

pilha. Conhecendo o ângulo de repouso do sedimento do leito, esta profundidade é ajustada para o 

local do pilar, visto que existe uma distância entre a pilha e o pilar (Figuras 2 e 3). 

 

3 - ÁREA DE ESTUDO 

A técnica acima citada foi aplicada ao redor de dois pilares da ponte do Rio Shimanto, 

localizada na cidade de Nakamura (9.5 km a montante da foz), na província de Kochi, Japão. A 
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ponte tem um comprimento de 508 m e é suportada por 13 pilares compostos (denominados de P1 a 

P13), oito destes pilares estão no canal principal do rio (Figura 1). Os pilares compostos são 

formados por dois cilindros (4 m de diâmetro cada um) que são unidos na base por um colar de 

concreto (1 m de espessura) que circunda os dois cilindros e por um bloco de concreto (2 m x 1.5 m 

x 1.5 m) entre eles. O comprimento longitudinal do conjunto é igual a 11,2 m e o vão entre cada 

pilar é de 54 m (Figuras 2 e 3). O Rio Shimanto tem suas nascentes no Monte Irazu (1200 m de 

altitude), na província de Ehime e deságua na Baia de Tosa, na província de Kochi. A bacia de 

drenagem tem área de 2.270 km2, sendo 90% desta área localizada em região de montanha. O rio 

tem um comprimento de 196 km inclinando-se abruptamente em direção a foz. O leito do rio é 

basicamente formado de areia e pedregulho em uma larga faixa de granulometria. Devido à 

localização geográfica da bacia (Figura 1) chuvas torrenciais, causadas pela passagem de furacões 

advindos do Oceano Pacifico, são freqüentemente registradas. A precipitação média anual é de 

2.700 mm e a vazão média é de 125 m3/s, mas devido aos furacões, vazões de pico da ordem de 

16.000 m3/s já foram registrados (Aragão et al., 2003; Aragão et al., 2005). 

Como uma conseqüência das adversidades climáticas, a área ao redor dos pilares da ponte tem 

sido severamente erodida, o que indica a necessidade de estudos sobre o processo erosivo e a 

determinação da profundidade máxima que a cavidade ao redor do pilar atinge em cada enchente e a 

sua devida prevenção. 

 
 

 
Figura 1 – Localização da ponte do Rio Shimanto 

 

P7 P6 P5 P4 P3 

Fluxo 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5

 
Figura 2 – Pilar composto da ponte do Rio Shimanto (representação esquemática) 

 

 
Figura 3 – Pilar composto da ponte do Rio Shimanto (forma real) 

 

4 - COLETA DE DADOS NO LOCAL DA PONTE 

Antes da à instalação das pilhas de tijolos numerados, investigações de campo foram 

efetuadas com objetivo de colher material e permitir a comparação entre os registros sobre a ponte e 

a realidade do local. A primeira visita aconteceu em 17/07/2001 e, durante esta, as seguintes 

atividades foram realizadas: verificação do deck da ponte, sondagem e coleta de material do leito e 

de camadas abaixo dele, levantamento do perfil da seção transversal do rio a montante e a jusante 

da ponte. Foi observado que, a área ao redor dos pilares P3, P4, P5 (Figura 1) sofrera uma avançada 

erosão localizada, estando a cavidade ao redor de P4 e P5 (Figura 1 ) mais profunda do que o nível 

inferior do colar em volta dos cilindros (Figura 2).  

No que diz respeito às sondagens e a amostragem de sedimentos, o principal objetivo do 

trabalho foi fornecer subsídios para a determinação da rugosidade e da granulométria do material do 
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leito do rio (diâmetro característico dentre outros) em diferentes posições ao redor da ponte. Neste 

sentido, sondagens foram executadas ao redor dos pilares P4 e P5, em uma localidade 20 m a 

montante da ponte (R1) e em outra 20 m a jusante da ponte (Figura 4). 

Para cada uma destas sondagens, amostras de sedimentos foram feitas em duas diferentes 

profundidades: o primeiro nível ficou a 20 cm abaixo do leito do rio e o segundo nível 30 cm abaixo 

do primeiro. Após a remoção do material, as pilhas de tijolos foram introduzidas (Figuras 4 e 5). 

Para o pilar P4, a profundidade das sondagens e o número de tijolos instalados foram os seguintes: 

1.2 m na face de montante do pilar (20 tijolos), e 1.2 m no lado esquerdo do pilar (20 tijolos). Para o 

pilar P5, as citadas medidas foram as seguintes: 1.5 m de profundidade e na face de montante do 

pilar (25 tijolos) e 1.2 m no lado esquerdo com 20 tijolos.  
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Figura 4 – Sondagens realizadas ao redor dos pilares P4 e P5 e localização das pilas de tijolos 
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Figura 5 – Pilhas de tijolos e sua localização ao redor dos pilares P4 e P5 
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5 - OBTENÇÃO DE DADOS, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir da coleta de amostra para granulométria e implantação das pilhas de tijolos 

numerados, a área ao redor da ponte foi monitorada constantemente e visitada periodicamente 

durante o intervalo 2001-2003. Neste intervalo, quatro grandes enchentes ocorreram, modificando a 

rugosidade do leito do rio e removendo parte dos tijolos. A vazão de pico variou de Qmax = 2700 

m3/s a Qmax= 6700 m3/s (Tabela 1), sendo a maioria das cheias uma causa direta dos furacões. Neste 

período, após cada cheia foi efetuado um levantamento de campo, consistindo de amostragem de 

sedimentos em diferentes locais ao redor dos pilares (Figura 4), localização e mapeamento dos 

tijolos removidos e medição da profundidade da cavidade erodida ao redor dos pilares. Ao mesmo 

tempo, foram efetuados o levantamento do nível do leito do rio e do perfil da seção transversal do 

canal principal em uma área com comprimento longitudinal de 270 m (20 m a montante da ponte e 

250 m a jusante desta). 

 

5.1 - Análise Granulométrica do Material do Leito do Rio 

A partir das amostras coletadas ao redor de P4 e P5 foram efetuadas análises granulométricas 

para a determinação do diâmetro mediano, D50, ou característico das camadas superiores e 

inferiores em cada sondagem (Figura 6). Observa-se que na maioria das sondagens o diâmetro 

mediano da camada superior foi maior que o das camadas inferiores, indicando ou uma falta de 

sedimentos finos ou o transporte destes para pontos a jusante da ponte. Este processo foi constatado 

através da análise granulométrica (Figura 6) na qual pedregulhos de D50=10 cm foram coletados nas 

primeiras camadas de algumas sondagens e outros de D50=20 cm foram encontrados nas segundas 

camadas.  

Uma explicação para os fatos acima descritos seria que, a medida que a onda de cheia se 

aproxima da ponte o volume de água vai aumentando e tem início a enchente, a velocidade do fluxo 

tende a aumentar e, por conseqüência, as partículas pequenas são removidas do leito e postas em 

movimento com o fluxo. Por outro lado, enquanto a velocidade não atinge o seu valor crítico, as 

grandes partículas criam uma armadura sobre o leito do rio, impedindo a erosão localizada. Uma 

vez que o valor crítico é alcançado, mesmo as grandes partículas são colocadas em movimento. Ou 

seja, no primeiro momento da enchente tem lugar à erosão concentrada ao redor dos pilares e, 

posteriormente, a erosão generalizada tem início. Com a recessão da enchente, ocorre a 

sedimentação das partículas maiores seguida das partículas menores. Observa-se através da Figura 6 

que o diâmetro mediano da camada superior das sondagens P4-4 e P5-3 e R2 é maior que o valor 

encontrado em camadas superiores de outras sondagens. Este resultado pode ser atribuído à 

sedimentação das partículas maiores provenientes de áreas a montante da ponte. Para as outras 
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sondagens e outras camadas, não foi encontrada uma mudança considerável no valor do diâmetro 

mediano.  

O levantamento plani-altimetrico e as visitas de campo mostraram que existe um sub-canal na 

lateral direita de P5, que converge o fluxo para o leito principal, criando um caminho preferencial. 

Este facilita o movimento em direção ao canal principal de sedimentos finos e grossos que estão 

localizados próximos a P5-1 e P5-3 e também contribui para a erosão localizada a montante de P5 

(Figuras 4 e 5). A curva granulométrica do material da sondagem P5-3 (na face de montante de P5) 

mostrou uma composição mais grosseira que os demais, tendo sido o material classificado na faixa 

entre pedregulo e pedras. Entretanto, mesmo nestas condições, o diâmetro mediano destas amostras 

foi menor do que aquele determinado durante a campanha de 2002, o que, por sua vez, representa a 

redução do tamanho dos sedimentos sobre o leito que foi causado pela enchente ocorrida em 

15/05/2003. 
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Figura 6 – Diâmetro mediano (D50) das amostras coletadas ao longo do período 2001-2003 

 

5.2 – Medição da Profundidade Máxima Erodida ao Redor dos Pilares 

Para que a técnica descrita possa ser considerada aplicável e confiável faz-se necessário 

compara os seus resultados, com resultados medidos após cada enchente. Este processo foi efetuado 

após cada uma das enchentes citadas previamente, durante as quais o leito na face de montante e no 

lado esquerdo foi severamente erodido, levando a remoção dos tijolos em cada uma das pilhas. O 

resultados destes processos estão listados na Tabela 1, na qual a elevação foi medida tomando-se 

como referência o nível médio do mar da Baia de Tóquio - Japão. As vazões e profundidades de 

fluxo para cada enchente registrada nas proximidades dos pilares sob análise estão listadas na 

Tabela 1. As velocidades de fluxo, associadas com cada enchente, foram calculadas usando a 

fórmula de Manning (n=0,03) e, de acordo com a ordem cronológica, sendo estes os valores: 1.2 

m/s, 1.4 m/s, 2.6 m/s, and 3.0 m/s. 

Visto que as pilhas na lateral e a montante dos pilares monitorados distam 2 m dos pilares, no 
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pilhas e a técnica de semelhança de triângulo (Figuras 2, 3, 4 e 5). Como exemplo, temos que o 

valor da profundidade máxima na face de montante de P5, calculado para a enchente de 2002 

(Tabela 1) foi igual a 0,76 m, e o valor medido após a passagem da enchente foi de 

aproximadamente 0,64 m. Após a segunda enchente de 2003, nova campanha de medição foi 

efetuada, obtendo-se para a profundidade da cavidade erodida na face de montante de P5 o valor de 

1,5 m, ao passo que o valor calculado foi 1,48 m, mostrando compatibilidade com o valor medido.  

Para estas campanhas de medição os resultados listados na Tabela 1 mostram que, para uma 

mesma enchente, o valor máximo de profundidade na face de montante de P4 foi menor do que para 

P5. Esta diferença poderá ser atribuída ao sub-canal na lateral direita de P5, que pode ter facilitado a 

remoção de material do leito bem como do material carreado de montante da ponte, contribuindo 

para o aumento da profundidade. A localização dos tijolos que foram removidos durante a cheia de 

2002 e durante a segunda cheia de 2003 está mostradas nas Figuras 5a e 5b. Nestas, observa-se que 

a sedimentação dos tijolos não seguiu uma tendência para cada cheia e sim um caminho aleatório. 

Este fato pode ser explicado a partir do mapa de contorno ao redor dos pilares (Figuras 7a e 7b). 

Nas Figuras 7a e 7b estão também mostradas as variações no leito dos rios ao redor de P4 e P5 

para dois intervalos 2001-2002 e 2002-2003. A Figura 7a mostra que devido aos baixos valores de 

vazão de pico, ocorridos em 2001 e em 2002, o fluxo não seguiu a direção longitudinal do canal e 

sim a direção preferencial devida ao sub-canal localizado do lado direito de P5. Como principal 

conseqüência, observou-se a criação de uma cavidade erodida ao redor do pilar, não concêntrica 

com o este. Por outro lado, a Figura 7b mostra que devido a grandes vazões de pico em 2003, a 

direção do fluxo não foi influenciada pelo sub-canal citado, como pode ser visto através das setas 

presentes nas Figuras 7a e 7b. Nesta condição a cavidade erodida assumiu uma forma concêntrica 

com o pilar. Esta diferença pode ser utilizada para justificar a posição que os tijolos removidos 

assumiram ao longo do leito do rio. Ou seja, para pequenas vazões de pico, os tijolos sedimentaram-

se próximo do pilar P5 (Figura 7a) e para grandes vazões, os tijolos foram transportados para 

jusante da ponte. Observando as curvas de nível ao redor da ponte (A e B na Figura 7a), pode-se 

concluir que, no que diz respeito à variação da elevação do leito do rio, no geral, não foi observada 

uma mudança significativa na variação do leito durante o período 2001-2002. Por outro lado, houve 

uma significativa degradação do leito do rio a jusante de P4 e P5 e uma considerável erosão 

localizada ao redor de P4 e P5 durante o período 2002-2003.   
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Tabela 1 – Tijolos removidos das pilhas ao redor de P4 e P5 

Data da 
Observação 

17/07/2001 
(Instalação) 

14/09/2001 01/09/2002 19/05/2003 31/05/2003 

Vazão de Pico  2700 m3/s 3100 m3/s 5700 m3/s 6700 m3/s 
Nível Máximo 

da água 
 4.0 m 4.90 m 6.07 m 6.98 m 

 Montante (20 tijolos) 0 tijolos 0 tijolos 10 tijolos 11 tijolos 
P4 Lado esquerdo (20 tijolos) 0 tijolos 1 tijolos 17 tijolos 18 tijolos 

 Profundidade máx. erodida 3 cm 9 cm 105 cm 111 cm 
 Montante (25 tijolos) 1 tijolos 7 tijolos 19 tijolos 19 tijolos 

P5 Lado esquerdo (20 tijolos) 0 tijolos 1 tijolos 20 tijolos 20 tijolos 
 Profundidade máx. erodida 40 cm 76 cm 148 cm 148 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 – Condição de altimetria do leito entre 2001-2002 (a) e entre 2002-2003 (b). 
 

6 – EXPERIMENTOS EM CANAIS DE RECIRCULAÇÃO 

Um total de 196 ensaios foram realizados em um canal de recirculação no laboratório de 

hidráulica da Ehime University, Japão, com o objetivo de analisar a influência dos fatores como 

velocidade de fluxo, diâmetro dos sedimentos, a forma e tamanho dos pilares, profundidade de 

fluxo e alinhamento do pilar com relação ao sentido do fluxo, no processo de erosão localizada. 

Nestes ensaios foram consideradas as condições de transporte para erosão concentrada “clear-water 

scour” ou erosão generalizada “live-bed scour”. Para tanto, os seguintes equipamentos foram 

utilizados: um canal de recirculação (20 m x 0,50 m x 0,50 m); uma seção de teste (0,75 m de 

comprimento x 0,50 m de largura x 0,20 m de profundidade), instalada a 4 m da saída do canal e 

preenchida com uma mistura arenosa; um modelo do pilar composto, na escala 1/100 do pilar real e 

com um diâmetro para cada cilindro de 4,82 cm (Figuras 2 e 6). O referido canal possui uma 

comporta de fundo, que permitiu o ajuste da profundidade do fluxo para cada experimento. Para 

140 experimentos a seção de teste foi preenchida com uma mistura uniforme de areia (D50=1,42 

mm). Posteriormente, a mistura foi removida e no seu lugar foi colocada uma mistura não-uniforme 

de areia (D16=0.9 mm, D50=2.2 mm, D84=3.4 mm, g=1,88) e 56 experimentos foram realizados. 
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Considerando as semelhanças geométrica e dinâmica entre protótipo e modelo, as vazões variaram 

de 5 a 20 l/s. A partir das diferentes combinações entre os fatores acima descrito, diferentes valores 

de velocidade de fluxo e, conseqüentemente, profundidades da cavidade erodida, foram obtidos.  

 

 
Figura 8 – Seção de teste instalada no canal de recirculação 

 

Antes do início de cada um dos experimentos um bloqueio foi introduzido na saída do canal 

com o objetivo de forçar a estabilização do fluxo. Feito isto, a água foi liberada no interior do canal, 

o leito de areia foi nivelado e o nível na face de montante do pilar foi medido com um linímetro e 

tomado como referência. Em seguida, o bloqueio foi retirado lentamente, de forma que a velocidade 

de fluxo fosse crescendo progressivamente. Para cada experimento a comporta de fundo foi ajustada 

para permitir uma dada profundidade de fluxo após o equilíbrio do escoamento. Com o equilíbrio 

do processo erosivo, o linímetro foi cuidadosamente introduzido no corpo d´água e a profundidade 

máxima erodida (Zs) na face de montante do pilar e na lateral deste foi medida. 

A relação entre os valores de profundidade máxima da cavidade erodida na face de montante 

(Zs) e os fatores influentes sob análise foi feita através do emprego da fórmula sugerida por Carsten 

(1966) que sugeriu um número adimensional que relaciona as variáveis citadas da seguinte maneira: 

gs sgDUN /
                                                                                                             (1) 

onde U é a velocidade media do fluxo (m/s), s é a gravidade específica dos sedimentos 

(adimensional), g a aceleração da gravidade (m/s2), e Dg é o diâmetro característico da superfície ou 

leito do canal (m). Para as amostras em questão, o diâmetro caracteristico, Dg, da amostra uniforme 

foi definida como D50=1.42 mm e para a mistura não uniforme Dg=D84= 3.4 mm.  

Utilizando a Equação 1, o valor de Ns foi calculado para os eventos de enchentes listados na 

Tabela 1, bem como para todos os experimentos realizados no canal de recirculação. Visto ser Ns 

um número adimensional, o valor de Zs foi adimensionalizado através da relação com o diâmetro do 

pilar, relação esta conhecida como profundidade máxima relativa Zs/D. A relação entre Zs/D e Ns 

resultou na Figura 7. Com o objetivo de analisar a influência da profundidade do fluxo sobre Zs/D, 

nesta mesma figura também foram plotados os valores de profundidade de fluxo (h/D) relativos aos 

pares Zs/D vs Ns A partir desta figura será possível efetuar a comparação entre os resultados de 
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laboratório e de campo, como também, determinar a condição nas quais aconteceu o transporte de 

sedimento. Para tanto, uma curva de tendência que mostra o comportamento da erosão localizada 

com a velocidade foi traçada.  
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Figura 9 - Zs/D vs Ns para um pilar composto. 

 

7 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A curva de tendência (Figura 9) mostra que, considerando as condições nas quais os 

experimentos foram realizados e os dados de campo foram coletados, pode-se dizer que a erosão na 

face de montante dos pilares, devido à enchente cuja vazão de pico foi igual a Q=3100 m3/s, 

aconteceu sob a condição de transporte concentrado (clear-water scour), ao passo que, para 

Q=6,700 m3/s, houve uma movimentação generalizada do leito ou “live-bed scour”. Além do 

exposto, a Figura 7 mostra que os resultados obtidos a partir dos experimentos são muito próximos 

ou compatíveis com os observados no campo, permitindo uma previsão da erosão na face de 

montante do pilar de acordo com o valor da vazão ou da velocidade a ela relacionada. 

Apesar de ser a velocidade um fator influente no processo erosivo, os resultados (Figura 9) 

mostram uma dispersão no que diz respeito à mistura uniforme. Isto quer dizer que outros fatores 

além da velocidade poderão estar influenciando a erosão na cavidade. Por outro lado, em se 

tratando de mistura não-uniforme, houve uma tendência mais clara, fato este que permitiu traçar a 

linha de tendência. As equações disponíveis na literatura também relacionam Zs/D com a 

profundidade do fluxo, o que também foi testado neste trabalho, permitindo observar que a 

dispersão de resultados para a mistura uniforme ocorre para os experimentos onde a profundidade 

de fluxo relativa (h/D) foi maior que a unidade. 

Linha de tendência para a 
distribuição não uniforme Medição de campo, Dg=D84=50 mm 

    Dist. uniforme, pilar composto, D50=1,42 mm 
    Dist. não-uniforme, pilar composto, D84=3.4 mm 
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Os resultados da Figura 9 também mostram que, no geral, quanto maior a velocidade, maior 

será a profundidade da cavidade. Além disso, para a maioria dos experimentos, a profundidade 

erodida foi maior para a mistura uniforme do que para a mistura não-uniforme. Isto pode ser devido 

ao fato de que, com o aumento do desvio padrão da mistura não-uniforme (neste caso g=1,88), as 

partículas maiores sobre o leito tendem a proteger as menores, criando um efeito conhecido como 

armadura “armor coat” (Breusers e Raudkivi, 1991; Ettema et al., 1998). Nestas condições, as 

partículas maiores que são transportadas para dentro da cavidade erodida, criam uma proteção que 

dissipa a energia erosiva do fluxo e redução a ação do fluxo descendente, o que leva a valores 

menores de profundidade da cavidade erodida. Este fluxo descendente é dito como um dos 

principais agentes neste processo erosivo. Sendo assim, uma vez que sua ação é reduzida, também o 

será a profundidade erodida. Um fato observado nos experimentos com ambas as misturas é que 

para baixas velocidades a erosão foi mais pronunciada nas laterais do pilar do que na sua face de 

montante. 

8 - CONCLUSÕES 

Com o objetivo de determinar a profundidade máxima erodida ao redor de pilares de ponte, 

devida a eventos isolados de enchentes, foi apresentada uma técnica de medição, baseada em tijolos 

numerados e instalado ao redor dos pilares. Para o emprego desta técnica, campanhas de coleta de 

dados (sondagens, amostra de sedimentos, levantamento do perfil da seção transversal) foram 

efetuadas no local da ponte do Rio Shimanto – Japão no período 2001-2003. Considerando 

semelhança geométrica e dinâmica, experimentos em laboratório foram realizados. Os dados 

resultantes dos experimentos e das campanhas de campo mostraram que os valores de profundidade 

máxima erodida, medidos no campo e calculados utilizando a técnica dos tijolos numerados são 

compatíveis. Além disso, considerando as dificuldades inerentes no processo de medição, na coleta 

de dados e na execução de experimentos, os resultados dos experimentos poderão ser utilizados 

para prever a tendência que a erosão localizada seguira ao redor do protótipo. Por ultimo, tijolos 

numerados como indicador de profundidade máxima erodida é uma ferramenta promissora, visto 

ser de baixo custo, os resultados advindos são comparáveis e poderão ser utilizados em outras 

pontes. 
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