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Capítulo 21
Canais gramados

O valor da rugosidade n de Manning varia conforme a altura da lâmina de água para pequenas vazões, grandes
vazões e vazões intermediarias
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Capítulo 21- Canais gramados

21.1 Introdução
Os canais gramados são destinados a condução das águas pluviais na ocasião das chuvas (fluxo

intermitente) e melhoria da qualidade das águas pluviais através da filtração no revestimento gramado.
Geralmente os canais gramados são acompanhados de faixa de filtro gramado que tem objetivo de
funcionar como um pré-tratamento.

Figura 21.1- Canal gramado usual a beira de uma estrada em local de baixa densidade
habitacional

Conforme Knox County Tennessee os canais gramados possuem as seguintes características:
 Velocidades baixas
 São executados para escoamento de águas pluviais intermitentes, isto é, quando cai uma

tormenta.
 Precisam de manutenção permanente
 Não deve haver muitas sombras

Akan, 2010 salienta que o projetista pode dimensionar um canal gramado usando um dos
critérios que estão explicados no fim deste capítuloi.

 Velocidade máxima item 21.17 deste capitulo
 Tensão trativa limite item 21.18 deste capitulo

Entretanto, o próprio Akan, 2010 recomenda o uso da tensão trativa limite.
Os dois modelos para canais gramados criado por Akan, 2010 são faceis de serem usdados

e estão nos itens 21.17 e 21.18.

Dica: usar os modelos de Akan que estão nos itens 21.17 e 21.18

21.2 Eficiência do canal gramado
De modo geral, os canais gramados reduzem somente 50% de sólidos totais em suspensão (TSS).

Remove também alguns metais pesados como Cu, Pb, Zn e Cd em aproximadamente 30%, menos os
metais solúveis, conforme Tabela (21.1).

Tabela 21.1 - Remoção de poluentes em canais gramados
Poluente Redução
Sólidos totais em suspensão (TSS) 50%
Fósforo total (PT) 25%
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Nitrogênio total (NT) 20%
Coliformes fecais Dados insuficientes
Metais pesados 30%

Fonte: ESTADO da GEORGIA, 2001.

21.3 Método Racional
Para achar a vazão de águas pluviais que chega até os canais gramado é muito usado o Método

Racional:
Q= C . I . A /360

Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s);
C= coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de runoff (varia de 0 a 1)
I= intensidade média da chuva (mm/h);
A= área da bacia (ha). 1ha= 10.000m2

21.4 Intensidade da chuva
A intensidade da chuva depende do período de retorno adotado e do tempo de concentração. Para

a RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) vale a equação Paulo S. Wilken.

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I= intensidade média da chuva  (mm/h);
Tr = período de retorno (anos);
tc= duração da chuva (min).

21.5 Tipos de gramas
Existem aproximadamente 9.000 espécies da família das gramíneas.

Gramas tolerantes a seca e não tolerantes
Conforme informações da técnica em paisagismo Marinez Costa as melhores gramas tolerantes a

seca são:
 Batatais
 Bermuda
 Esmeralda

As gramas pouco tolerantes a seca são:
 Santo Agostinho
 Grama Coreana
 São Carlos

As características principais das gramas mencionadas acima são:

Batatais (melhor de todas)
Nome cientifico: Paspalum Notatum, Flugge (esta grama é usada muito nas estações
climatológicas no Brasil, pois permanece praticamente verde durante todo o ano, desde que seja
irrigada).
Altura de 15cm a 30cm
Resiste ao pisoteio
Resiste à seca

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Manejo de águas pluviais
Capitulo 21-Canais gramados

Engenheiro Plinio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 10/08/11

21-5

Não resiste a sombra
Tolerância à meia sombra
Uso em parques públicos e grandes áreas
Resistente a pragas e doenças.

Bermuda
Nome cientifico: Cynodum dactylum
Uso em campos esportivos, playgrounds e campos de golfe.
Tolerantes a pisoteio
Resistente a seca
Suporta temperatura até 40ºC
Sobrevive até 12mm /semana de água de irrigação
Até 20cm de altura

Esmeralda
Nome cientifico: Zoysia japonica
Altura de 10cm a 15cm
Originaria do Japão
Muito ramificada
Gosta de sol
Não resiste muito ao pisoteio
Não resiste a sombra
Resiste à seca

Santo Agostinho
Nome cientifico: Stenotaphrum secundatum
Altura de 15cm a 25cm
Não resiste a sombras
Não resiste ao pisoteio
Tolerante a salinidade
Bom para região litorânea
Provém da América Subtropical

Grama coreana
Nome cientifico: Zoysia Tanuifolia
Altura de 10cm a 15cm
Gosta de muito sol
Crescimento lento
Não é resistente ao pisoteio
Precisa de irrigação periódica.

São Carlos
Nome científico: Axonopus Compressus
Altura de 15cm a 20cm
Origem do sul do Brasil
Tolerância ao frio
Pleno sol e meia sombra
Não é resistente a seca
Usar em áreas de sobra
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A Figura (21.2) mostra foto de vários tipo de gramas existentes no Brasil.

Figura 21.2- Vários tipos de grama usada no Brasil
Fonte: http://www.itograss.com.br/Noticias/escolhagrama.htm

A seleção da grama adequada além das condições do solo e do clima devem ser consideradas os pontos
de vistas das condições hidráulicos como vazão e altura da lâmina de água conforme Chow, 1973

21.6 Equação de Manning
A equação básica para canais que usaremos é a equação de Manning nas unidades SI.

Q= (1/n) x A x R (2/3) S 0,5

V= (1/n) x  R (2/3) S 0,5

Sendo:
n= coeficiente de rugosidade de Manning.
Q= vazão de projeto (m3/s);
A= área da seção transversal (m2);
R= raio hidráulico (m) = Área molhada/ perímetro molhado.
S=declividade do canal (m/m).
V= velocidade média (m/s)
Uma peculariedade do canal gramado é que o valor da rugosidade de Manning “n” depende de

inúmeros fatores, como tipo de grama, altura da lâmina de água, densidade dos pedúnculos da grama por
metro quadrado.

21.7 Classes de Retardo
Pesquisas feitas pelo Soil Conservation Service (SCS) em 1969 estabeleceram que as gramas usadas

em canais gramados forma 5 Classes de retardo:A, B, C, D, E conforme Tabela (21.2). Conforme Haan
et al, 1994 se uma vegetação em particular não consta da Tabela (21.2) uma vegetação similar pode ser
usada para achar a classe de retardo.
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Tabela 21.2- Coeficiente de retardo de gramas em canais gramados
Classe de

Retardo/ grau de
retardo

Cobertura Condições

A
(muito alto)

Reed canary grass Média de 90cm de altura
Yellow bluestem Média de 90cm de altura

B
(Alto)

Smooth bromegrass Média de 30cm a 40cm de
altura

Bermuda grass Média de 30cm de altura
Native Grass mixture (little bluestems,
blue grama and other
Long and shcr Midwest grasses)

Média de 30cm de altura

Tall fescue Média de 45cm
Lespedeza sericea Média de 50cm
Grass-legume mixture timoth smooth Média de 50cm
Tall fescue, with bird´s foot trefoil or
iodino

Média 45cm

Blue grama Média 35cm

C
(Moderado)

Bahia 15cm a 18cm de altura
Bermuda grass Média de 15cm
Bermuda (Brasil) Até 20cm
Redstop 40cm a 60cm
Grass-legume mixture-summer 15cm a 20cm
São Carlos 15cm a 20cm
Centipede grass 15cm
Batatais (Brasil) 15cm a 30cm
Santo Agostinho (Brasil) 15cm a 25cm
Kentuchy bluegrass Altura de 15cm a 30cm

D
(baixo)

Bermuda grass Altura Média de 6cm
Red Fescue Média de 30cm a 45cm
Esmeralda (Brasil) Altura de 10cm a 15cm
Grama coreana Altura de 10cm a 15cm
Buffalo grass Altura de 8cm a 15cm
Grass legume mixture fall, spring Altura de 10cm a 13cm
Lespedeza sericea Após corte altura de 5cm

E
(muito baixo)

Bermuda grass Altura de 4cm

Fonte: Coyle, 1975 in Chin. 2000.
Nota: o autor introduziu baseado na altura algumas gramas usadas no Brasil.

Haan et al, 1994 diz que quando o tipo de vegetação não é conhecida podemos fazer uma
estimativa das classes de retardo conforme a altura da mesma conforme Tabela (21.3).
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Tabela 21.3- Coeficiente de retardo de gramas em canais gramados
Condições da vegetação Altura da vegetação (grama)

(cm)
Classe de
Retardo

Boa >76cm A
28cm a 61cm B
15cm a 25cm C
5cm a 15cm D

< 5cm E

Moderada >76cm B
28cm a 61cm C
15cm a 25cm D
5cm a 15cm D

< 5cm E
Fonte: Soil Conservation Service, 1979 in Haan et al, 1994.

Tabela 21.4- Coeficiente de retardo de gramas em canais gramados com classificação
aproximada de algumas gramas usadas no Brasil.

Condições da vegetação Altura da vegetação (grama)
(cm)

Classe de
Retardo

Grau de
retardo

Boa >76cm A Muito alto
28cm a 61cm B Alto

Santo Agostinho, São Carlos 15cm a 25cm C Moderado
Coreana, Batatais, Esmeralda 5cm a 15cm D Baixo

< 5cm E Muito baixo

Moderada >76cm B Alto
28cm a 61cm C Moderado
15cm a 25cm D Baixo
5cm a 15cm D Baixo

< 5cm E Muito baixo
Fonte: Soil Conservation Service, 1979 in Haan et al, 1994.

Nota: as gramas usadas no Brasil em itálico foram introduzidas pelo autor.
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21.8 Coeficiente n de Manning

Figura 21.3- Gráfico Velocidade x Raio Hidráulico em ft2/s e com o coeficiente “n” de Manning
Fonte: Haan et al, 1994. Este gráfico é básico para o dimensionamento de canais gramados.

A Figura (21.3) mostra no gráfico as 5 Classes de retardo: A,B,C,D,E e o coeficiente de Manning
“n” em função do produto da velocidade em ft/s pelo raio hidráulico em ft.

Haan et al, 1994 apresentou a equação de Temple et al, 1987 e acrescentamos as restrições de
Temple et al, 2003.

n= exp {CI (0,01329 ln (VxR)2 - 0,09543 x ln (V x R) + 0,2971) -4,16} Equação 21.1
Restrições:.

0,0025 x CI
2,5 < V. R <36

CI= 2,5 x h 1/3 x M 1/6

Sendo:
n= coeficiente de Manning (adimensional)
CI= índice da curva de  retardo
V= velocidade da água (ft/s)
R= raio hidráulico (ft)
Ln= logaritmo neperiano
h= altura da grama (m)
M= densidade da grama em números de pedúnculos/m2 conforme Tabela (21.6)

Caso tenhamos V em m/s e R em m para transformar VxR para VxR em ft2/s basta dividir por
0,093.

Haan et al, 1994 apresentou a Tabela (21.5) onde aparecem as Classes de retardo e o índice da
curva de retardo CI que pode ser usada na Equação (21.1).
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Tabela 21.5 – Índice da curva de retardo em função da classe
Classe de retardo Índice da curva de retardo CI

A 10,00
B 7,643
C 5,601
D 4,436
E 2,876

Fonte: Haan et al, 1994

Exemplo 21.1
Calcular o índice de retardo sendo dado altura da grama bermuda de 0,25m e M=5556 pedúnculos/m2

conforme Tabela (21.6).
CI= 2,5 x h 1/3 x M 1/6

CI= 2,5 x 0,25 1/3 x 55561/6 =6,68

Exemplo 21.2
Dado a velocidade V=1,80m/s e raio hidráulico R=0,214m e dado CI=6,68
Achar o coeficiente de Manning n

Vx R= 1,80 x 0,214=0,3852m2/s
Para passar ft2/s temos que dividir por 0,093

VxR=0,3852/0,093= 4,14
Restrições:
0,0025 x CI

2,5 < V. R <36
0,0025 x 6,682,5 < V. R <36
0,29 < 4,14 <36   OK

n= exp {CI (0,01329 ln (VxR)2 - 0,09543 ln (V x R) + 0,2971) -4,16}
n= exp {CI (0,01329 ln (VxR)2 - 0,09543 ln (V x R) + 0,2971) -4,16}

n=0,0549
Exemplo 21.3
Dado a velocidade V=1,80m/s e raio hidráulico R=0,214m e classe C
Achar o coeficiente de Manning n

Vx R= 1,80 x 0,214=0,3852m2/s
Para passar ft2/s temos que dividir por 0,093

VxR=0,3852/0,093= 4,14
Como escolhemos grama com Classe C então entrando no gráfico VxR em função de n achamos

o valor de n=0,041.
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Tabela 21.6- Valores do coeficiente de rugosidade de Manning calibrado para diversos tipos de
grama, bem como densidade dos pedúnculos, altura de corte e tensão antes do corte e pós corte

Grama usado
Classe de
Retardo Densidade dos

pedúnculos/m2

M

Altura máxima
antes do corte h

(cm)

Espaçamento
entre

Pedúnculos
Sc (mm))

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5
Yellow vlyuestem A 2778 ND 19
Tall fescue

B
4000 38 16

Blue grama 3889 25 16
Ryegrass (perenial) 4000 18 17
Weeping lovegrass 3889 30 16
Bermudagrass

C

5556 25 14
Bahiagrass ND 20 ND
Centipede grass 5556 15 14
Kentucky bluegrass 3889 20 16
Grass mixture 2222 18 22
Buffalograss 4444 13 15
Alfafa

D
1111 36 30

‘Sericea lespedeza 667 41 39
Common lespedeza 333 13 56
Sudangrass 111 ND 97
Nota: a coluna 2 foi introduzida pelo autor.

21.9 Coeficiente de rugosidade n de Manning conforme Mays, 2001
Para canais gramados podemos obter o coeficiente de rugosidade de Manning usando a seguinte

equação:
n= k1/ (ac + k2) Equação 21.2

Sendo:
n=coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional)
k1= R (1/6)

R= raio hidráulico (ft)
So= declividade em m/m
k2=19,97 x log (R 1,4 x So 0,4)
ac=15,8; 23,0; 30,2; 34,6 e 37,7 para Classe de Retardo: A,B,C,D,E respectivamente.
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Mays, 2001 apresenta ainda a Tabela (21.7) onde estão a tensão trativa permissível conforme a
classe de retardo.

Tabela 21.7- Tabela da tensão trativa limite em função da classe de retardo e coeficiente ac da
Equação (21.2) fórmula de Mays, 2001.

Classe de retardo Tensão trativa limite

p
ac

(kg/m2) (N/m2)
A 18,06 186,19 15,8
B 10,25 105,67 23,0
C 4,88 50,31 30,2
D 2,93 30,21 34,6
E 1,71 17,63 37,7

Tabela 21.8- Coeficientes de rugosidade de Manning “n” conforme a Classe de Retardo,
declividade do canal So=0,015m/m e raio hidráulico em pés.

Classe de
retardo

Declividade
do canal

So

ac
Raio hidráulico R

m
ft

(m/m) 0,3m 0,45m 0,6m 0,75m 0,9m 1,05m 1,2m
1ft 1,5ft 2ft 2,5ft 3ft 3,5ft 4ft

A 0,015 15,8 0,813 0,174 0,116 0,094 0,082 0,075 0,070
B 0,015 23,0 0,119 0,080 0,067 0,060 0,055 0,052 0,050
C 0,015 30,2 0,064 0,052 0,047 0,044 0,041 0,040 0,039
D 0,015 34,6 0,050 0,043 0,039 0,037 0,036 0,035 0,034
E 0,015 37,7 0,043 0,038 0,036 0,034 0,033 0,032 0,032

Tensão trativa calculada
calculado= γ x d x So

Sendo:
calculado= tensão trativa calculada (N/m2)
γ=9810 N/m3

d= altura da lâmina de água (m)
So= declividade do canal gramado (m/m)

Exemplo 21.4
Dado um canal gramado com R=1 ft, declividade So=0,015m/m, classe de retardo C calcular o
coeficiente de Manning n.
Para Classe de retardo C o valor de ac=30,2 conforme Tabela (21.7)
n= k1/ (ac + k2)
k1= R (1/6)

k2=19,97 x log (R 1,4 x So 0,4)
n= 1,0 (1/6)/ ( 30,2+ 19,97 x log (1,0 1,4 x 0,0150,4)  = 0,064

calculado= γ x d x So
Sendo:
calculado= tensão trativa calculada (N/m2)
γ=9810 N/m3

d= altura da lâmina de água (m)
So= declividade do canal gramado (m/m)
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A tensão trativa calculada calculado é a seguinte:
calculado= γ x d x So
d= 1ft=0,30m
Para se obter kg/m2 multiplica-se N/m2 x 0,097
calculado= 9810 x 0,30 x 0,015=44,15 N/m2=4,28 kg/m2

Como a tensão trativa máxima permitida é igual a p=4,88 kg/m2 conforme Tabela (21.7) e como a
tensão trativa calculada é 4,28 kg/m2 que é menor que 4,88kg/m2 então não haverá problemas.

Nota: na prática para canais gramados não se usa a comparação da tensão trativa máxima
permitida com a tensão trativa calculada.

21.10 Velocidade limite
Os limites de velocidade dos canais gramados estão na Tabela (21.9). Notar que a velocidade

máxima depende do tipo de grama e da declividade do canal.

Tabela 21.9- Velocidade limite Vm em canal gramado de acordo com o tipo de grama e
declividade

Tipo de grama

Classe
de

Retardo

Declividades
S

(%)

Velocidade
máxima

tolerável  Vm

(m/s)

Velocidade
máxima

tolerável com
solo

que pode
facilmente

sofrer erosão
Vm (m/s)

Coluna 1 Col 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5

Bermuda grass C
0 a 5 2,4 1,8

5 a 10 2,1 1,5
>10* 1,8 1,2

Bahia, buffalo grass
Kentucky bluegrass
Smooth brome, blue grama
mixtures, tall fescue
Santo Agostinho, Sao Carlos e
Bermuda (Brasil)

C
0 a 5

2,1 1,5

5 a 10*
1,8 1,2

>10* 1,5 0,9
Grass mixtures, reed,
canary grass

C 0 a 5 1,5 1,2
5 a 10* 1,2 0,9

Lespedeza sericea
Weeping lovegrass, yellow,
bluestem, redtop, alfafa, red fescue.
Common Lespedeza. Sudan Grass
Coreana, Batatais e Esmeralda
(Brasil)

D
0 a 5 1,1 0,8

Fonte: Coyle, 1975 in Chin, 2000
(*): não admite declividade maior que 10% a não ser com canais com base de concreto com taludes
gramados.
Nota: a coluna 2 foi introduzida pelo autor.
Nota 2: as gramas usadas no Brasil que estão hachuradas foram introduzidas pelo autor.
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21.11 Dados geométricos das diversas seções transversais
Na Figura (21.4) estão os dados geométricos de diversas seções transversais.

Figura 21.4- Dados geométricos das seções dos canais gramados.
Os canais gramados podem ter secção trapezoidal, parabólica e triangular, sendo a mais usada a

seção trapezoidal.
Apresentamos ainda dados aproximados para o calculo do comprimento T relativo ao topo da

secção. Como o valor T>>y e Z2 >>1 (Z: declividade lateral do canal) certos termos podem ser
desprezados e obtemos as seguintes equações conforme Austrália, 1998).

Canal gramado parabólico
A= (2/3) x T x  y R=0,67y

Canal gramado trapezoidal
A= b x y + Z x Y 2 R=y

Canal gramado  triangular
A= Z x Y 2 R=0,5y

Canal gramado retangular
A= T x y                                        R=y
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Substituindo as expressões de A e de R e achando o valor de T temos:

Canal gramado parabólico
T= 1,962  Q . n/  y 1,67 S 0,5

Canal gramado trapezoidal
b=  Q . n/  [y 1,67 S 0,5 ] –Z  y

Sendo:
b=comprimento da base do trapézio.
T= b + 2 . y . Z

Canal gramado triangular
T= 3,182  Q . n/  [y 1,67 S 0,5]

Canal gramado retangular
T=  Q . n/  y 1,67 S 0,5

A Figura (21.5) pode ser usada em canais de seção trapezoidal.
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Figura 21.5- Seção trapezoidal
Fonte: Condado de Knox, Tennessee
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Figura 21.6- Altura crítica através de equações semi empíricas
Fonte: Condado de Knox, Tennessee

A Figura (21.6) apresenta as alturas críticas obtidas através de equações semi-empíricas para
várias seções transversais.
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21.12 Modelos de cálculo
Preliminarmente vamos apresentar as seguintes equações:

R= (V x R/) Vm
Sendo:
R= raio hidráulico
V= velocidade média
Vm= velocidade limite

O valor (VxR) é apresentado junto.
Vx R= (1/n) R (5/3) x S (1/2)

Conforme Chin, 2000 uma maneira de se calcular a favor da segurança é admitir que a Classe de
retardo seja na pior situação, isto é, com vegetação baixa o que significa Classe D e que resultará em
maiores velocidades e que são mais perigosas para a erosão.

Superelevação
Se houver numa curva podemos calcular a superelevação Δd:

Δd= (V2xT)/ (gx Rc)
Sendo:
Δd=superelevação devido a curva (m)
V= velocidade média (m/s)
T= largura do topo da seção (m)
Rc= raio de curvatura (m)

Conforme Condado de Knox existem dois modelos para dimensionamento de canais gramados, o
dimensionamento usando o critério da estabilidade e o dimensionamento usando o critério da
capacidade máxima. Portanto, conforme Chaw, 1973 um canal gramado deve ser calculado em
dois estágios, sendo o primeiro o critério da estabilidade e o segundo o critério da capacidade
máxima. O critério da estabilidade usa um grau baixo de retardo enquanto que o critério da
capacidade máxima usa um grau alto de retardo.

O critério da estabilidade usa Classe D e o critério da capacidade usa Classe C.
Alertamos para declividade maior que 10% podem ser usada combinação com canais revestidos

com os canais gramados. Lembremos ainda que os canais gramados dependem do tipo da classe de
grama e a favor da segurança podemos admitir em caso de dúvida, classe de grama com menor altura,
pois produzirão maior velocidade.

Existem gramas que não admitem declividade maior que 10%.
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21.13 Dimensionamento pelo critério da estabilidade
Vamos estabelecer os diversos passos, segundo Condado de Knox, Tennessee.

Primeiro passo: determinar as diversas variáveis, incluindo a vazão Q, a declividade do canal gramado
S, o tipo de vegetação escolhida para revestimento e a seção escolhida (trapezoidal, parabólica ou
triangular).

Segundo passo: usando a Tabela (21.9) escolher a velocidade máxima Vm baseado no tipo de vegetação
e declividade do canal gramado.

Terceiro passo: arbitre um valor de “n” e determine o correspondente valor do produto VxR na curva
da classe escolhida da Figura (21.3). Quando a vegetação for permanente usar a Classe D e quando de
construção temporária usar Classe E.
Nota: o produto VxR obtido está nas unidades ft2/s e para converter em m2/s temos que multiplicar por
0,093.

Quarto passo: calcular o raio hidráulico usando a equação:
R= VxR/ Vm

Sendo:
R= raio hidráulico calculado (m)
VxR= produto da velocidade x raio hidráulico achado na Figura (21.3)
Vm= velocidade máxima achada na Tabela (21.5).

Quinto passo: usar a equação de Manning para calcular o produto VxR.

Vx R= (1/n) R (5/3) x S (1/2)

Sendo:
VxR= produto velocidade x raio hidráulico
N= coeficiente de rugosidade de Manning
R= raio hidráulico calculado (m)
S= declividade do canal (m/m)
Nota: para converter VxR nas unidades SI nas unidades ft2/s temos que dividir o produto VxR por 0,093.

Sexto passo: compare os produtos VxR obtido no Terceiro passo com o produto VxR obtido no quinto
passo. Se os valores são aproximadamente iguais o problema está resolvido e caso não sejam, arbitre
novamente um novo valor de “n”. Se o produto VxR calculado for maior que o VxR obtido no gráfico,
aumente o valor de n a ser arbitrado e caso contrário diminua.

Sétimo passo: para um canal de secção trapezoidal ou qualquer outra usar relações geométricas da
Figura (21.3) e achar a altura do canal por tentativas.

Oitavo passo: se houver curvas no canal gramado poderemos calcular a sobrelevação pela equação:
Δd= (V2xT)/ (gx Rc)

Sendo:
Δd=superelevação devido a curva (m)
V= velocidade média (m/s)
T= largura do topo da seção (m)
Rc= raio de curvatura (m)
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Oitavo passo: calcular número de Froude pela equação;
D=A/T

Fr= V/ (gx D)0,5

Sendo:
Fr= número de Froude (adimensional)
D= profundidade hidráulica (m)
A= área da secção molhada (m2)
T= comprimento da largura da superfície da água (m)
V= velocidade média da água no canal (m/s)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

Quando o número de Froude for igual a 1 teremos regime crítico de escoamento e quando for
maior que 1 o regime será supercrítico e se Fr<1 o regime de escoamento será subcrítico.

Nono passo: achar a borda livre que deve ser no mínimo de 0,30m.
Conforme Chin, 2000 temos:

F= 0,152+V2/ 2g
Sendo:
F= altura da borda livre (m)
V= velocidade média da água no canal (m/s)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

Exemplo 21.5
Seja um canal gramado trapezoidal com grama Grass mixtures Classe D sendo que o solo é facilmente
erodível. A declividade do canal é de 0,015m/m (1,5%) que irá conduzir vazão de 1,415m3/s.

Entrando na Tabela (21.9) achamos que a velocidade limite de Vm=1,2m/s sendo que a
declividade máxima para este caso é de 5%.

Assumimos que n=0,035 e entrando na Figura (21.3) achamos VxR= 5,4
Transformando nas unidades SI, multiplicamos por 0,093.
VxR= 5,4 x 0,093=0,5022

R= (V x R/) Vm
Vm= 1,2m/s

R= 0,5022/ 1,2=0,4185m
Vx R= (1/n) R (5/3) x S (1/2)

Vx R= (1/0,035) 0,4185 (5/3) x 0,015 (1/2)

VxR=0,82m2/s
VxR=8,81 ft2/s

Truque: como o valor VxR=8,81ft2/s é maior que 5,4ft2/s inicial então temos que adotar “n” superior a
0,035. Adotamos então n=0,038 e recalculamos novamente e achamos VxR=4,92 ft2/s que é maior que
4,0 ft2/s e adotamos 0,040 e achamos VxR=2,89 ft2/s que é praticamente igual a 3,00. Portanto,
aceitamos n=0,040.

Tabela 21.10- Cálculos
Valor de n Figura

ft2/s
Figura

m2/s
R

(m)
VxR calc

m2/s
VxR
ft2/s

0,035 5,40 0,50 0,42 0,82 8,81
0,038 4,00 0,37 0,31 0,46 4,92
0,040 3,00 0,28 0,23 0,27 2,89

Supondo seção transversal trapezoidal com base de 3,0m, S=0,015m/m com declividade 3H:1V
dos taludes.
z=3
Área A= b x d + z d2=3,0x d + 3xd2
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T= b + 2zd= 3,0+ 2x3x d= 3,0+6xd
Perímetro molhado P= b+2xd(z2+1)0,5

Q= A x V
Q=1,415m3/s
V= 1,1m/s adotado
A=Q/V= 1,415/1,1=1,286m2

A= 3,0x d + 3xd2

1,286= 3x d + 3xd2

3xd2 +3x d -1,286=0
Δ=b2-4ac= 9+4x3x1,286=24,43
d=(-3 + 4,94)/ 6= 0,32m

Portanto, d=0,32m
T=3 + 6 x d= 3+ 6 x 0,32=4,92m
P=3,0 + 2xdx3,16= 3,0 +6,32xd=5,02m
R= A/P=1,286/5,02=0,26m

V= (1/n) x  R (2/3) S 0,5

V= (1/0,040) x  0,26 (2/3) 0,015 0,5

V=1,23m/s
Número de Froude

D=A/T= 1,286m2/ 4,92m=0,26m
Fr= V/ (gx D)0,5 =   1,23/ ( 9,81 x 0,26)0,5=0,77   OK escoamento subcrítico

Borda livre
Conforme Chin, 2000 temos:

F= 0,152+V2/ 2g = 0,152 + 1,23 2/ (2x9,81)=0,23m  Adota-se o mínimo de 0,30 OK

21.14 Dimensionamento pelo critério da capacidade
Vamos mostrar o dimensionamento pelo critério da capacidade através de diversos passos

conforme Condado de Knox, Tennessee. O critério da capacidade usa a Classe C e salientando que no
critério da estabilidade usamos a Classe D.

Primeiro passo: arbitre uma altura da seção maior do que aquela achada no dimensionamento pelo
critério de estabilidade. Escolha  a seção, por exemplo, trapezoidal adotando a base b e calculando a área
molhada e o raio hidráulico.

Segundo passo: divida a vazão pela área e obtenha a velocidade usando a equação da continuidade
Q= V x A                          V= Q/A

.Terceiro passo: multiplica a velocidade achada pelo raio hidráulico obtendo o produto V x R
Nota: não esquecer que para o uso do gráfico da Figura (21.3) temos que dividir VxR por 0,093.

Quarto passo: consultando a Figura (21.3) obtenha o valor de “n” na classe adotada C.

Quinto passo: use a equação de Manning para achar a velocidade usando o valor da rugosidade de
Manning n obtida na Figura (21.3) e raio hidráulico calculado inicialmente no primeiro passo. A
declividade S é dado do problema.

V= (1/n) x R (2/3) S 0,5
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Sexto passo: compare as velocidades obtidas no quinto passo com a obtida no segundo passo. Se os
valores forem aproximadamente iguais o problema fica resolvido, caso contrario comece tudo
novamente pelo Primeiro passo.

Sétimo passo: achar a borda livre que deve ser no mínimo de 0,30m.
F= 0,152+V2/ 2g

Sendo:
F= altura da borda livre (m)
V= velocidade média da água no canal (m/s)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

Oitavo passo: se houver curvas no canal gramado poderemos calcular a sobrelevação pela equação:
Δd= (V2xT)/ (g Rc)

Sendo:
Δd=superelevação devido a curva no canal gramado (m)
V= velocidade média (m/s)
T= largura do topo da seção (m)
Rc= raio da curvatura (m)

Exemplo 21.6
Dados: V=1,02m/s T=5,1m g=9,81m/s2 Rc=15m (raio da curva)

Δd= (V2xT)/ (g Rc)
Δd= (1,022x5,1)/ (9,81x15)=0,04m

Portanto, a sobrelevação devida a curva de raio de 15m será de 0,04m.

Nono passo: calcular número de Froude pela equação;
D=A/T

Fr= V/ (gx D)0,5

Sendo:
Fr= número de Froude (adimensional)
D= profundidade hidráulica (m)
A= área da secção molhada (m2)
T= comprimento da largura da superfície da água (m)
V= velocidade média da água no canal (m/s)
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2

Quando o número de Froude for igual a 1 teremos regime crítico de escoamento e quando for
maior que 1 o regime será supercrítico e se Fr<1 o regime de escoamento será subcrítico.

Exemplo 21.7- Mesmo exercício anterior mudando para Classe de Retardo C e usando o critério
da capacidade
Seja um canal gramado trapezoidal com grama Grass mixtures Classe C sendo que o solo é facilmente
erodível. A declividade do canal é de 0,015m/m (1,5%) que irá conduzir vazão de 1,415m3/s sendo o
limite de velocidade Vm≤ 1,2m/s.

Arbitramos que a base da seção trapezoidal b=3,00m.
Adotamos declividade do talude do canal  z=3
Área A= b x d + z d2=3,0x d + 3xd2

T= b + 2zd= 3,0+ 2x3x d= 3,0+6d
Perímetro molhado P= b+2d(z2+1)0,5 = 3,00+2xd(9+1)0,5= 3,00 + 6,32d
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Arbitrando que a altura d=0,40m que é maior que d=0,32m achado no dimensionamento pelo
critério da estabilidade.
A= 3,0x d + 3xd2 = 3,0 x 0,40+ 3 x 0,4 2= 1,68m2

T= 3,0+6d= 3,0+6 x 0,4=5,4m
P= 3,00 + 6,32d= 3,00+ 6,32 x 0,40=5,53m
R= A/P= 1,68/5,53=0,30m
V= Q/A= 1,415/1,68=0,84m/s

Como temos o raio hidráulico R e a velocidade achemos o produto VxR
VxR=  0,84m/s x 0,30m= 0,26m2/s

Mas para o uso da Figura (21.3) temos que mudar as unidades para ft2/s
Então dividimos 0,26m2/s por 0,093

0,26/0,093= 2,75 ft2/s
Entrando na Figura (21.3) com 2,75 e classe C achamos n=0,055
Com o valor de n obtido e com o valor de R já calculado vamos calcular a velocidade pela

equação de Manning.
V= (1/n) x R (2/3) S 0,5

V= (1/0,055) x 0,30 (2/3) 0,015 0,5

V=1,01m/s
Como a velocidade é 1,01m/s é maior que 0,84m/s é então adotar um valor menor da altura d.

Adotamos então d=0,35m e recalculamos tudo novamente.
A= 3,0x d + 3xd2 = 3,0 x 0,35+ 3 x 0,35 2= 1,42m2

T= 3,0+6d= 3,0+6 x 0,35=5,1m
P= 3,00 + 6,32d= 3,00+ 6,32 x 0,35=5,21m
R= A/P= 1,42/5,21=0,27m
V= Q/A= 1,415/1,42=1,0m/s

Como temos o raio hidráulico R e a velocidade achemos o produto VxR
VxR= 1,0m/s x 0,27m= 0,27m2/s

Mas para o uso da Figura (21.3) temos que mudar as unidades para ft2/s
Então dividimos 0,27m2/s por 0,093

0,27/0,093= 2,92 ft2/s
Entrando na Figura (21.3) com 2,92 e classe C achamos n=0,048
Com o valor de n obtido e com o valor de R já calculado vamos calcular a velocidade pela

equação de Manning.
V= (1/n) x R (2/3) S 0,5

V= (1/0,048) x 0,27 (2/3) 0,015 0,5

V=1,07m/s
Como a velocidade é 1,07m/s é aproximadamente igual a 1,0m/s adotamos um valor menor da altura
d.=0,35m com n=0,048 e o problema está resolvido.

Número de Froude Fr
D= diâmetro hidráulico (m)

D=A/T= 1,27m2/ 4,02m=0,32m
Fr= V/ (gx D) )0,5 =   1,1/ ( 9,81 x 0,32)0,5=0,11 OK escoamento subcrítico

Borda livre F
F= 0,152+V2/ 2g = 0,152 + 1,1 2/ (2x9,81)=0,21m  Adota-se o mínimo de 0,30 OK

Comentários
No critério da estabilidade achamos n=0,040 e altura d=0,32m e no critério da capacidade achamos
n=0,045 e d=0,32m.
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As Tabelas (21.11) e (21.14) estão os cálculos.

Tabela 21.11- Cálculos do Exemplo 21.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q Decliv Altura  d Base seção

trapezoidal b
Talude Área T Perim

P
R=A/P

(m3/s) (m/m) (m) (m) z (m2) (m) (m) (m)
1,415 0,015 0,40 3 3 1,68 5,4 5,53 0,30
1,415 0,015 0,35 3 3 1,42 5,1 5,21 0,27

Tabela 21.12- Cálculos do Exemplo 21.5 (continuação)
10 11 12 13 14 15 16 17 18

V=Q/A VxR VxR n V
(Manning)

Adotar Diâmetro
hidráulico D

Número de
Froude

Borda
livre (m)

(m/s) (m2/s (ft2/s) Figura 21.2 (m/s) d (m)
0,84 0,26 2,75 0,055 1,01 menor 0,31 0,58 0,30
1,00 0,27 2,92 0,048 1,07 menor 0,28 0,65 0,30

O problema pode ser resolvido usando a Classe de Retardo CI= 5,601 para Classe C conforme
Tabela (21.15).

As Tabelas (21.13) e (21.14) usam o cálculo analítico sem consulta a gráfico usando a Equação
(21.1).

Tabela 21.13- Cálculo usando a Equação (21.1) para Classe de Retardo C com CI=5,601
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q Decliv Altura  d Base seção trapezoidal b Talude Área T Perim P R=A/P V=Q/A

(m3/s) (m/m) (m) (m) z (m2) (m) (m) (m) (m/s)
1,415 0,015 0,40 3 3 1,68 5,4 5,53 0,30 0,84
1,415 0,015 0,35 3 3 1,42 5,1 5,21 0,27 1,00

Tabela 21.14- Cálculo usando a Equação (21.1) para Classe de Retardo C com CI=5,601
(continuação)

11 12 13 14 15 16 17 18 19
VxR VxR Classe C

n
V (Manning) Adotar Diâmetro

hidráulico D
Número

de
Froude

Borda livre

(m2/s (ft2/s) Calculado
(m/s) d

(m)

0,26 2,75 5,601 0,052 1,07 menor 0,31 0,61 0,30
0,27 2,92 5,601 0,051 1,02 menor 0,28 0,61 0,30

Nota: se o valor 1,07m/s calculado na coluna 15 for maior que V=0,84m/s da coluna 10 então adotamos
um valor menor da altura. Caso contrario adotaríamos um valor maior.
Fazemos os cálculos até encontrar um valor de V calculado na coluna 15 com o valor obtido de n seja
aproximadamente igual ao valor de V da coluna 10.

A palavra “menor” colocada na coluna 16 é obtida das comparações da coluna 15 com a coluna
10 citado acima.
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Tabela 21.15- Índice da curva de retardo CI
Classe

de
retardo

Índice da
curva de
retardo CI

A 10,000
B 7,643
C 5,601
D 4,436
E 2,876

Exemplo 21.8- Modelo
Seja um canal gramado trapezoidal com grama Esmeralda. A declividade do canal é de 0,005m/m
(0,5%) que irá conduzir vazão de pico de 2,0m3/s.

A grama esmeralda é muito usada no Brasil e conforme Tabela (21.2) é classificada como Classe
de Retardo D.

Conforme Tabela (21.7) a grama esmeralda Classe de Retardo D tem o valor a=34,6 e a tensão
trativa limite é p= 30,21 N/m2.

Consultando a Tabela (21.9) para a grama esmeralda Classe de Retardo D e declividade do canal
So<5% achamos a velocidade limite Vm=1,1m/s,

Arbitramos que a base da seção trapezoidal b=2,00m.
Adotamos declividade do talude do canal  z=3
Área A= b x d + z d2=2,0x d + 3xd2

T= b + 2zd= 2,0+ 2x3x d= 2,0+6d
Perímetro molhado P= b+2d(z2+1)0,5 = 2,0+2xd(9+1)0,5= 2,0 + 6,32d

Arbitrando que a altura d=0,60m
Área A= b x d + z d2=2,0x d + 3xd2 =2,28m2

T= 2,0+6d= 2,0+6 x 0,6=5,6m
P=2,0 + 6,32d=2,0+6,43 x 0,60=5,79m
R= A/P= 2,28/5,79=0,39
V= Q/A= 2,0/2m28=0,88m/s

Como temos o raio hidráulico R e a velocidade achemos o produto VxR
VxR=  0,88m/s x 0,39m= 0,35m2/s

Mas para o uso da Figura (21.3) temos que mudar as unidades para ft2/s
Então dividimos 0,35m2/s por 0,093

0,35/0,093= 3,71 ft2/s
n= exp {CI (0,01329 ln (VxR)2 - 0,09543 x ln (V x R) + 0,2971) -4,16}

Para Classe D temos CI=4,436 conforme Tabela (21.15).
n= exp {CI (0,01329 ln (VxR)2 - 0,09543 x ln (V x R) + 0,2971) -4,16}
n= exp {4,436 (0,01329 ln (3,71)2 - 0,09543 x ln (3,71) + 0,2971) -4,16}

n=0,037
Com o valor de n obtido e com o valor de R já calculado vamos calcular a velocidade pela

equação de Manning.
V= (1/n) x R (2/3) S 0,5

V= (1/0,037) x 0,39 (2/3) x 0,005 0,5

V=0,88m/s < Vm=1,1m/s  OK
Como a velocidade é 0,88m/s que é praticamente a inicial calculada o problema está resolvido.
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Número de Froude Fr
D= diâmetro hidráulico (m)
D=A/T= 2,28m2/ 5,6m=0,41m

Fr= V/ (g . D) 0,5 = 0,88/ ( 9,81 x 0,41)0,5=0,51 OK escoamento subcrítico

Borda livre F
F= 0,152+V2/ 2g = 0,152 + 0,88 2/ (2x9,81)=0,19m  Adota-se o mínimo de 0,30 OK

Verificação da tensão trativa
A tensão trativa calculada calculado é a seguinte:

calculado= γ x d x So
Para se obter kg/m2 multiplica-se N/m2 x 0,097
calculado= 9810 x 0,60 x 0,005=29,43 N/m2=2,85 kg/m2

Como a tensão trativa máxima permitida conforme Tabela (21.7) é igual a p=34,6kg/m2 e como a
tensão trativa calculada é 2,85 kg/m2 que é menor que 34,6kg/m2 então não haverá problemas.
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21.15 Comprimento de proteção da curva em canais
Uma curva em um canal gramado tem uma sobrelevação já foi mostrada anteriormente, porém

existe ainda um comprimento de proteção Lp a jusante do canal que deve ser deixado após a curva.
O comprimento de proteção Lp pode ser calculado por:

Lp/ R = 0,604 x [R (1/6)/ nb]
Sendo:
Lp= comprimento de proteção da curva (ft)
R= raio hidráulico (ft)
nb= coeficiente de Manning na curva

A Figura (21.7) mostra o gráfico em que entrando com  raio hidráulico em ft e coeficiente de
Manning na curva nb, achamos a relação Lp/R.

Figura 21.7- Comprimento de proteção (Lp) a jusante do canal em curva
Estado da Geórgia, 2000
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Exemplo 21.9
Calcular o comprimento de proteção Lp a jusante de um canal em curva sendo dado nb=0,048 e raio
hidráulico R=0,27m
R=0,27m=0,27/0,30=0,9 ft

Lp/ R = 0,604 x [R (1/6)/ nb]
Lp/ R = 0,604 x [0,9 (1/6)/ 0,048]= 12,4 ft
Lp=12,4 x R=12,4 x 0,9=11,2 ft=3,3m

21.16 CIRIA
As recomendações da CIRIA, 2007 que constam no Suds Manual são:

 Dependendo do tipo de solo as velocidades limites durante eventos extremos varia de
1,0m/s a 2,0m/s.

 Deverá ser mantido altura da água em eventos normais. Abaixo do topo de vegetação que
normalmente tem 100mm.

 A largura mínima da base é normalmente 0,50m
 Os projetos são para chuva de 30min com período de retorno Tr=1ano
 A altura da vegetação varia entre 100mm a 150mm
 A velocidade máxima no canal gramado para a melhoria da qualidade das águas pluviais

é de 0,30m/s.
 Para escoamento na altura da grama ou abaixo o coeficiente de Manning a ser usado é

n=0,25.
 Quando a altura da água for superior a altura da grama deve ser usado n=0,10.
 A profundidade normal de uma vala gramada está entre 400mm e 600mm.
 Deve ser deixado freeboard de 150mm
 A declividade máxima das laterais deve ser 1:3
 A declividade mínima longitudinal é 0,0033m/m
 Poderá ser usado check dam com profundidade máxima de 300mm.
 O comprimento mínimo da vala gramada é de 30m.
 Um bom dimensionamento de uma vala gramada tem base variando entre 0,50m a 2,0m.
 As check dams deverão ser instaladas a cada 10m a 20m.
 O material da check dam será terá agregado com diâmetro de 100mm a 600mm.
 Dissipador de energia será usado para evitar erosão e deverá ter comprimento de 1,0m a

2,0m na direção de jusante.
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21.17 Cálculo da altura normal yn de um canal gramado conforme Akan, 2010 usando critério da
velocidade máxima.

Akan, 2010 salienta que em um canal gramado o valor do coeficiente de rugosidade de Manning
“n” não é constante e depende do tipo de vegetação usada.

Akan, 2010 cita Chen e Cotton, 1988 que fizeram a seguinte expressão para o calculo da
rugosidade “n” de Manning.

n= (3,28. R) 1/6 /[ Cn+19,97 log(3,28.R) 1,4 So 0,4]
Sendo:
n= rugosidade de Manning
R= raio hidráulico (m).
R= A/P
A= área molhada (m2)
P=perímetro molhado (m)
Cn= coeficiente de retardo adimensional escolhido na Tabela (21.16)
So= declividade do fundo do canal (m/m)

Tabela 21.16- Coeficiente de retardo Cn de gramas em canais gramados
Classe de

Retardo/ grau de retardo
Cobertura Condições Cn

A
(muito alto)

Reed canary grass Média de 90cm de altura

15,8
Yellow bluestem Média de 90cm de altura

,

B
(Alto)

Smooth bromegrass Média de 30cm a 40cm de altura
Bermuda grass Média de 30cm de altura
Native Grass mixture (little bluestems,
blue grama and other
Long and shcr Midwest grasses)

Média de 30cm de altura

23,0
Tall fescue Média de 45cm
Lespedeza sericea Média de 50cm
Grass-legume mixture timoth smooth Média de 50cm
Tall fescue, with bird´s foot trefoil or iodino Média 45cm
Blue grama Média 35cm

C
(Moderado)

Bahia 15cm a 18cm de altura

30,2

Bermuda grass Média de 15cm
Bermuda (Brasil) Até 20cm
Redstop 40cm a 60cm
Grass-legume mixture-summer 15cm a 20cm
São Carlos 15cm a 20cm
Centipede grass 15cm
Batatais (Brasil) 15cm a 30cm
Santo Agostinho (Brasil) 15cm a 25cm
Kentuchy bluegrass Altura de 15cm a 30cm

D
(baixo)

Bermuda grass Altura Média de 6cm

34,6

Red Fescue Média de 30cm a 45cm
Esmeralda (Brasil) Altura de 10cm a 15cm
Grama coreana Altura de 10cm a 15cm
Buffalo grass Altura de 8cm a 15cm
Grass legume mixture fall, spring Altura de 10cm a 13cm
Lespedeza sericea Após corte altura de 5cm

E
(muito baixo)

Bermuda grass Altura de 4cm 37,7

Fonte: Chen e Cotton, 1988 in Akan, 2010.
Nota: o autor introduziu baseado na altura algumas gramas usadas no Brasil.
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Conforme Akan, 2010 o procedimento para se achar a profundidade normal yn é o seguinte:

1. Assumir uma profundidade normal yn
2. Calcular A e R
3. Calcular o valor de n
4. Calcular o valor de Q. Se o valor calculado de Q é igual ao valor do projeto então o valor de yn

está correto, caso contrario tente outro valor de yn.

Exemplo 21.10- Baseado em Akan, 2010
Dimensionar um canal gramado com grama esmeralda em um canal trapezoidal com base
b=2,00m, declividade So= 0,001m/m e talude m=2,5 para conduzir vazão Q= 0,85m3/s.

Conforme Tabela (21.16) a classe de retardo da grama esmeralda é D com valor Cn=34,6.
Area molhada = (b+my)y
Perímetro molhada P= b+2y (1+m2)0,5

Raio Hidráulico R= A/P

Conforme Tabela (21.17) por tentativas achamos yn=0,75 com valor de n=0,067 e V=0,29m/s.

Tabela 21.17- Cálculo por tentativa da profundidade normal yn
Y
(m)

B
(m)

m So A
(m2)

P
(m)

R
(m) Cn n

V
(m/s)

Q
(m3/s)

1,00 2 2,5 0,001 4,5 7,39 0,61 34,6 0,059 0,39 1,74

0,90 2 2,5 0,001 3,825 6,85 0,56 34,6 0,061 0,35 1,33

0,80 2 2,5 0,001 3,2 6,31 0,51 34,6 0,065 0,31 0,99

0,74 2 2,5 0,001 2,849 5,99 0,48 34,6 0,067 0,29 0,82

0,75 2 2,5 0,001 2,90625 6,04 0,48 34,6 0,067 0,29 0,85

Conforme Tabela (21.9) para a grama esmeralda a velocidade máxima é 1,1m/s e como temos
velocidade V=0,29m/s OK.7
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21.18 Cálculo da altura normal yn de um canal gramado conforme Akan, 2010 usando critério da
tensão trativa limite.

Akan, 2010 informa que pode ser usado um dos dois critérios: velocidade máxima e tensão
trativa máxima, porém recomenda o critério da tensão trativa máxima por ser mais base física.

Para a tensão trativa usa para o canal gramado é mais importante no fundo do canal do que nos
taludes. A tensão trativa no fundo do canal gramado é dada pela equação:

τb= γ, y. So
Sendo:
τb= tensão trativa no fundo do canal gramado
γ= peso específico da agua= 10.000N/m2

y= altura do escoamento (m)

O dimensionamento do canal gramado deve ser feito de maneira que:
τb≤ Cp. τp

Sendo:
τb= tensão trativa no fundo do canal gramadoc
Cp= fator de redução devido a sinuosidade conforme Tabela (21.19)
τp= tensão trativa máxima permissivel no fundo do canal gramado em linha reta conforme Tabela
(21.18)

Tabela 21.18- Tabela da tensão trativa limite em função da classe de retardo e coeficiente ac da
Equação (21.18) conforme Chen e Cotton, 1988 in Akan, 2010.

Classe de retardo
Tensão trativa
limite

(N/m2)
A 177,2
B 100,5
C 47,9
D 28,7
E 16,7

Tabela 21.19- Fator de redução devido a sinuosidade dos canais
Grau de sinuosidade Cp
Sem sinuosidade, em linha reta 1.0
Suavemente sinuoso 0,90
Moderadamente sinuoso 0,75
Muito sinuoso 0,60
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A altura limite do escoamento de um canal gramado é dada pela equação:

ylim= (Cp. τp)/ (Kb.γ .So)
Sendo:
ylim= altura limite (m)
Cp= fator de sunuosidade (adimensional)
So= declividade (m/m)
γ= peso específico da agua
Kb= coeficiente sem dimensão do fundo do canal. Chega perto da unidade. As vezes se usa Kb=1.
τp= tensão trativa máxima permissivel no fundo do canal gramado em linha reta conforme Tabela
(21.18)

Akan, 2010 cita Chen e Cotton, 1988 que fizeram a seguinte expressão para o calculo da
rugosidade “n” de Manning.

n= (3,28. R) 1/6 /[ Cn+19,97 log(3,28.R) 1,4 So 0,4]
Sendo:
n= rugosidade de Manning
R= raio hidráulico (m).
R= A/P
A= área molhada (m2)
P=perímetro molhado (m)
Cn= coeficiente de retardo adimensional escolhido na Tabela (21.16)
So= declividade do fundo do canal (m/m)

Exemplo 21.11
Dimensionar um canal gramado sem sinuosidade Cp=1, com grama bermuda que deverá
conduzir a vazão Q=2,26m3/s, sendo a declividade So=0,002m/m e o talude m=3,0. Achar a
largura da base b do canal trapezoidal.

Verificando a Tabela (21.16) notamos que a grama bermuda se encontra na classe de retardo
B,C,D,E.

Escolhemos primeiramente a classe de retardo mais baixa, isto é, a Classe de retardo E que
fornecerá Cn=37,7.

Verificando também a Tabela (21.18) para a classe de retardo E obtemos tensao trativa limite de
16,7 N/m2.

Vamos usar a equação da altura limite:

,ylim= (Cp. τp)/ (Kb.γ .So)
Cp=1
Kb=1
So= 0,002m/m
γ=10000N/m2

τp=16,7 N/m2

ylim= (Cp. τp)/ (Kb.γ .So)
ylim= (1,0x16,7)/ (1,0x10000x0,002)=0,835m

Portanto, o valor limite ylim= 0,835m e vamos adotar um valor um pouco menor y=0,83m,
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Tabela 21.20- Calculos por tentativas com base y=0,83m e variando a largura b
y (m) b m So A(m2) P(m) R(m) Cn n V(m/s) Q(m3/s)

0,83 2 3,0 0,002 3,7267 7,25 0,51 37,7 0,049 0,59 2,20
0,83 2,05 3,0 0,002 3,7682 7,30 0,52 37,7 0,048 0,59 2,24
0,83 2,06 3,0 0,002 3,7765 7,31 0,52 37,7 0,048 0,59 2,25
0,83 2,08 3,0 0,002 3,7931 7,33 0,52 37,7 0,048 0,60 2,26

Na Tabela (21.20) fixando-se o valor de y=0,83m achamos b=2,08m que fornecerá n=0,048 e
velocidade V=0,60m/s.

Como as classe de retardo da grama bermuda B,C,D,E. vamos agora tomar a classe de
retardo mais alta, ou seja, a classe de retardo B.

Como já calculamos o valor da base b=2,08m vamos usar este valor com base e
conferir se tudo está certo.

O valor de Cn para a classe de retardo B é Cn=23. Novamente por tentativas,
usando a base b=2,08 variamos a altura y até chegarmos 1,16m que nos fornecerá a vazão
de 2,26m3/s, que é considerada aceitavel.

Tabela 21.21- Calculos para a classe de retardo B
y (m) b m So A(m2) P(m) R(m) Cn n V(m/s) Q(m3/s)

1,00 2,08 3,0 0,002 5,08 8,40 0,60 23 0,115 0,28 1,41

1,10 2,08 3,0 0,002 5,918 9,04 0,65 23 0,106 0,32 1,88

1,15 2,08 3,0 0,002 6,3595 9,35 0,68 23 0,102 0,34 2,15

1,17 2,08 3,0 0,002 6,5403 9,48 0,69 23 0,101 0,35 2,26

Achamos algura y=1,17m que atende a vazão de 2,26m3/s e n=0,101.
Observar que y=1,17m é maior do ylim=0,835m  para classe de retardo E, mas vamos conferir
usando a classe de retardo B

ylim= (Cp. τp)/ (Kb.γ .So)
Cp=1
Kb=1
So= 0,002m/m
γ=10000N/m2

τp=100,5 N/m2

ylim= (Cp. τp)/ (Kb.γ .So)
ylim= (1,0x100,5)/ (1,0x10000x0,002)=5,025m

Portanto, a base do canal gramado é de 2,08m com altura y=1,17m. Temos que acrescer o freeboard.
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Capítulo 29

Método de Muskingum-Cunge

O tempo de residência da água subterrânea no solo varia de duas semanas a 10.000anos.
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering.
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Capítulo 29 - Método de Muskingum-Cunge

29.1 Introdução
O Método de Muskingum-Cunge tem como objetivo a propagação de cheias em rios. O

cálculo exato seria o uso das equações gerais de Saint-Venant conforme Porto, 2003, mas devido as
dificuldades de levantamentos de dados usa-se o método de Muskingum-Cunge.

Vamos expor as idéias de routing elaborados por McCuen no FHWA (Federal Highway
Administration) que faz parte do Highway Hydrology.

As aplicações de routing são basicamente duas: routing de reservatórios e routing de rios e
canais. Para o routing de reservatórios normalmente é usado o método modificado de Pulz e, para
routing de rios e canais são usados uns dos quatros métodos:

Método de Muskingum,
Método de Muskingum-Cunge;

O Método de Muskingum para o chamado “flood routing” foi desenvolvido em Ohio pela
primeira vez em 1938 no rio Muskingum por McCarthy do US Army Corps of Engineers e, é também,
chamado de Muskingum routing.

29.2 Routing de rios e canais usando o Método de Muskingum
Conforme Chaudhry, 1993 para um trecho de um canal com movimento não uniforme, o

armazenamento depende da vazão de entrada e de saída, conforme Figuras (29.1) e (29.2). O
armazenamento no canal forma um prisma onde S (storage) é proporcional a O (output) e o
armazenamento em cunha, onde S é proporcional a diferença entre a entrada e a saída.

Dica: a secção é constante durante todo o trecho
No Método de Muskingum, conforme a Figura (29.1), podemos ver a combinação de um

prisma de armazenamento K.O e uma cunha K.X (I –O), sendo K o tempo de trânsito até o local
desejado e “O” a vazão naquele local.

O valor de X varia entre 0  X  0,5. Para armazenamento em reservatórios X=0 e quando o
armazenamento marginal está cheio X= 0,5.

Em rios naturais o valor de X é usualmente entre 0 e 0,3, sendo o valor típico 0,2, conforme
Chow et al. 1988.

Em um canal podemos escrever conforme Akan, 1993:

dS/dt = I – Q (Equação 29.1)
Sendo:
S= volume de água no canal (armazenamento)
I= vazão a montante
Q= vazão a jusante (nota: as vezes usa-se a notação “O” de output)
t= tempo.
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Figura 29.1 - Esquema do canal para aplicação do Método de Muskingum. Observar o prisma e
a cunha.

Fonte: Chin, 2000

Figura 29.2 - Esquema do canal para aplicação do Método de Muskingum. Observar o prisma
e a cunha.

Fonte: Chaudhry, 1993

Isto pode ser escrito da maneira usual de aplicação do Método de Muskingum, sendo S o
armazenamento, I a vazão na entrada e Q a vazão no ponto considerado.

S= K.Q +K.X (I – Q)] (Equação 29.2)

S= K [X. I + (1 – X) Q] (Equação 29.3)
Sendo:
S= volume;
I= vazão na entrada (m3/s);
Q= vazão na saída (m3/s);
K= constante do travel time (tempo de trânsito ou tempo de translação)
X= fator entre 0 e 1,0. O mais usado é X= 0,2 (McCuen, p.603). Usualmente o valor de X está

entre 0,1 e 0,3 (Handbook of Hydrology, capítulo 10).
Podemos reescrever a Equação (29.1) para o intervalo de tempo t:

(S2 – S1)/ t = (I1 + I2)/2 - (Q1+ Q2)/2

Usando a Equação (29.3) após as simplificações obtemos genericamente a Equação (29.4):

Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1 (Equação 29.4)
Sendo:
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A= 2 (1-X) + t /K (Equação 29.5)
C0= [(t / K) – 2X]/  A (Equação 29.6)
C1= [(t / K) + 2X]/  A (Equação 29.7)
C2= [2 (1- X) -(t / K)]/  A (Equação 29.8)

Sendo que: C0 + C1+ C2= 1,00 (Equação 29.9)

Uma das dificuldades de se aplicar o método de Muskingum é adotar t, K e X.
Usualmente X= 0,2 para canais naturais.
O intervalo de tempo t quando há ramificações laterais deve ser igual ao menor tempo.
O básico do método de Muskingum é que para se achar os valores de K e de X temos que usar

os dados de entrada e de saída e através de tentativas e erros achar qual o valor melhor de K e de X.
Para cada valor de X adotado, podemos achar um valor de K. O melhor valor de K será aquela

curva que é praticamente uma linha reta, conforme Figura (29.3).

Figura 29.3 - Determinação do coeficiente K. Na Figura com X= 0,2 temos aproximadamente
uma linha reta e dela está o melhor valor de K e de X.
Fonte: Linsley et al. 1982, p. 274

O grande inconveniente de se usar o Método de Muskingum é que se precisa dos valores de
entrada e de saída, o que na maioria das vezes só possuímos os valores de entrada.

Ainda usando o Método de Muskingum quando não se tem os pares de valores de entrada e de
saída, podemos estimar o valor de K como o tempo de trânsito da seção A até a seção B, por
exemplo, usando a equação de Manning.

De modo geral o valor de x deve estar entre 0 e 0,5, pois valores de X>0,5 amplifica a
hidrógrafa a jusante trazendo informações fora da realidade. Na ausência de dados, usa-se X entre 0,2
e 0,3.
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Dica: o método de Muskingum-Cunge considera o amortecimento e devido a isto que é usado
em dimensionamento de coletores troncos de esgotos sanitários.

Dica: o método de Muskingum-Cunge funciona bem quando o tempo de pico do hidrograma de
entrada é maior que 2h.

Quando há mudanças de declividade ou de seção o calculo é feito por trechos prismáticos com
declividade constante e mesma secção.

Exemplo 29.1 - Aplicação do Método de Muskingum
Vamos usar um exemplo da Figura (29.4) que consta no FHWA.
Calcular o hidrograma de um ponto B de um rio localizado a L= 4800m de um ponto A, cujo

pico da descarga é Qmax= 84m3/s e Tr=25anos.
Considera-se que a vazão média é Qo= 34m3/s e a altura da lâmina de água é y= 2,00m.
A velocidade média é V= 1,4m/s e o tempo de trânsito de A até B usando Manning é de 0,95h

quando não há retificação do canal. Quando há retificação o tempo de trânsito será de 0,79h.
Calcular a hidrógrafa em B, fornecida a hidrógrafa em A. Supomos que não há contribuição

lateral no trecho.
Vamos supor que não dispomos do par de dados de entrada e saída para avaliarmos

corretamente os valores de K e X. Supomos que o valor de K= 0,95h é o tempo de trânsito da seção
A até a seção B usando a equação de Manning. Quanto ao valor de X vamos adotar X= 0,2 e t
=0,5h

A= 2 (1-X) + t /K= 2,13
C0= [(t / K) – 2X]/  A= 0,059
C1= [(t / K) + 2X]/  A= 0,436
C2= [2 (1- X) -(t / K)]/  A= 0,505

Sendo que: C0 + C1+ C2= 1,00
Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1

Para o trecho com 4,8km teremos:
Q2= 0,059 I2 + 0,436 I1 + 0,505 Q1

Para tempo de 0,5h teremos:
Q2= 0,059 I2 + 0,436 I1 + 0,505 Q1

Q2= 0,059 x7 + 0,436x0 + 0,505 x0=0,4m3/s
Para 1h temos:

Q2= 0,059 x13 + 0,436x7 + 0,505 x0,4=4,0m3/s
E assim por diante.

Tabela 29.1 - Obtenção do hidrograma na seção B
Seção

A
Seção

B
Seção

A
Seção

B
Com 4,8km Com 4km

tempo I O tempo I O
(h) (m3/s) (m3/s) (h) (m3/s) (m3/s)
0 0 0 0 0 0

0,5 7 0,4 0,5 7 0,7
1 13 4,0 1 13 4,9

1,5 23 9,1 1,5 23 10,5
2 32 16,5 2 32 18,5
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2,5 49 25,2 2,5 49 27,9
3 68 38,1 3 68 41,9

3,5 76 53,4 3,5 76 57,5
4 84 65,0 4 84 68,8

4,5 78 74,1 4,5 78 76,8
5 71 75,6 5 71 76,8

5,5 60 72,7 5,5 60 72,3
6 52 65,9 6 52 64,5

6,5 46 58,7 6,5 46 56,8
7 40 52,0 7 40 50,0

7,5 36 45,8 7,5 36 43,9
8 32 40,7 8 32 39,0

8,5 28 36,2 8,5 28 34,6
9 24 31,9 9 24 30,5

9,5 20 27,8 9,5 20 26,4
10 16 23,7 10 16 22,3

10,5 13 19,7 10,5 13 18,4
11 11 16,3 11 11 15,1

11,5 7 13,4 11,5 7 12,4
12 6 10,2 12 6 9,2

12,5 3 7,9 12,5 3 7,1
13 0 5,3 13 0 4,5

13,5 0 2,7 13,5 0 1,9
14 0 1,4 14 0 0,8

14,5 0 0,7 14,5 0 0,4
15 0 0,3 15 0 0,2

15,5 0 0,2 15,5 0 0,1
16 0 0,1 16 0 0,0

16,5 0 0,0 16,5 0 0,0
17 0 0,0 17 0 0,0

Como resultado obtemos o hidrograma da Seção B onde obtemos a vazão de 75,6m3/s a 5h,
sendo que o pico na entrada era de  84m3/s a 4h.

Para 4km achamos:
Co= 0,104308
C1=0,462585
C2=0,433107

Quando houve a mudança de 4,8km para 4,0m aumentará a vazão para 76,8m3/s.
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29.3 Routing de rios e canais usando o Método de Muskingum-Cunge, segundo FHWA
A grande vantagem e a popularidade do Método de Muskingum-Cunge é que, apesar de similar

ao Método de Muskingum, não precisa de dados hidrológicos para calibração e os dados são fáceis de
serem obtidos.

Segundo McCuen, o Método de Muskingum-Cunge é um método híbrido de routing, pois
parece com os métodos hidrológicos, mas contém informações físicas típicas de um método de
routing hidráulico. O método de Muskingum-Cunge é uma das soluções da equação da difusão e
baseia-se nas equações de difusão da onda que provém das equações da continuidade e do momento.

Segue aproximadamente a mesma equação de Muskingum:

Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1 (Equação 29.10)
Sendo:
C0= (-1 + C + D) / (1 + C + D)
C1= (1 + C - D) / (1 + C + D)  Nota: pode ser negativo
C2= (1 - C + D) / (1 + C + D)  Nota: pode ser negativo

Os valores de Co + C1 + C2= 1 como o Método de Muskingum.
Onde:

C= c . t / L (Equação 29.11)
D= Qo/ ( B . So . c . L) (Equação 29.12)

Sendo:
C= coeficiente de Courant ou razão da celeridade. Deve estar perto de 1, mas ligeiramente

menor que 1 para evitar dispersão, conforme McCuen, 1996 in Highway Hydrology.
L= distância entre a seção A e a seção B (m);
B= A/ y= área molhada (m2)/ lâmina de água (m);
So= declividade média entre a seção A e a seção B (m/m);
c= celeridade da onda (m/s) = β. V = (5/3) . V = (5/3) . (Q/A)= (5/3) (q/y)
A= área molhada da seção transversal (m2);
q= descarga unitária, ou seja, a vazão por metro de largura (q3/s/m)
Qo= vazão média (m3/s).
D= razão da difusão. É uma espécie de número de Reynolds do trecho. A soma de C+D deve

ser maior ou igual a 1.
V= velocidade média (m/s) do trecho entre a seção A e a seção B.
Y= lâmina da água (m)
Os valores de C e D foram introduzidos através de:

K= L/ c

X= ½  . [1- Q/(So. B. c L)]

Outra condição muito importante para aplicação do Método de Muskingum-Cunge é que o valor
de t deve ser menor que 1/5 do tempo de pico da seção A.

t  tp/5 (Equação 29.13)
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O método de Muskingum-Cunge é apropriado para uso na maioria dos rios e canais. Leva em
conta a difusão da onda de enchente. O método não deve ser usado se há controle a jusante ou se há
efeito de backwater para montante.
Exemplo 29.2 - Aplicação do Método de Muskingum-Cunge

Vamos usar um exemplo que consta no FHWA. Um canal tinha 4,8km do ponto A até o ponto
B e declividade S= 0,00095m/m. Pretende-se retificar o rio passando o comprimento para 4km e
declividade de S= 0,00114m/m, conforme Figura (29.4).

Usando período de retorno Tr= 25anos foi calculado o hidrograma no ponto A
Calcular o hidrograma de um ponto B de um rio localizado a L= 4800m de um ponto A, cujo

pico da descarga é Q máximo= 84m3/s.

Figura 29.4 - Esquema da retificação do rio entre os pontos A e B, conforme FHWA.

Considera-se que a vazão média é Qo= 34m3/s e a altura da lâmina de água é y= 2,00m.
A velocidade média é V= 1,40m/s e o tempo de trânsito de A até B, usando Manning, é de

0,95h. Calcular a hidrógrafa em B, fornecida a hidrógrafa em A.

Hidrograma do ponto A (entrada)
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Figura 29.5 - Hidrograma no ponto A
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Tabela 29.2 - Cálculo da vazão média do hidrograma da Figura (29.4)

tempo Seção A Volume
(h) (m3/) (m3)
0,0 0 0
0,5 7 6300
1,0 13 18000
1,5 23 32400
2,0 32 49500
2,5 49 72900
3,0 68 105300
3,5 76 129600
4,0 84 144000
4,5 78 145800
5,0 71 134100
5,5 60 117900
6,0 52 100800
6,5 46 88200
7,0 40 77400
7,5 36 68400
8,0 32 61200
8,5 28 54000
9,0 24 46800
9,5 20 39600

10,0 16 32400
10,5 13 26100
11,0 11 21600
11,5 7 16200
12,0 6 11700
12,5 3 8100
13,0 0 2700

Volume total V= 1611000
Quantidade de horas= 13

Vazão= V/ (13h x 3600s)= 34m3/s

Primeiramente calculemos C e D.
t= 0,5h
L= 4800m
c= celeridade= (5/3) . 1,40= 2,33m/s
C= c . t / L= 2,33 x (0,5x 3600s)/ 4800m= 0,875 <1  OK
Lâmina de água= 2,00m
Área molhada = 22 m2

bo= 9,00m
B=  A/y= 22m2/2,00m= 11,00m
D= Qo / (B . So . c . L)= 34 m3/s/ (11,00m x  0,00095 x 2,33m/s x 4800m)= 0,718

O valor C + D= 0,875+ 0,718= 1,593 > 1 Ok
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C0= 0,2286
C1= 0,4464
C2= 0,3250
C0+ C1 + C2= 1,000

Tabela 29.3 - Obtenção do hidrograma na seção B usando Método de Muskingum-Cunge

Seção
A

Seção
B

tempo I O
(h) m3/s m3/s
0,0 0 0
0,5 7 2
1,0 13 7
1,5 23 13
2,0 32 22
2,5 49 33
3,0 68 48
3,5 76 63
4,0 84 74
4,5 78 79
5,0 71 77

5,5 60 70
6,0 52 62
6,5 46 54
7,0 40 47
7,5 36 41
8,0 32 37
8,5 28 33
9,0 24 29
9,5 20 25

10,0 16 21
10,5 13 17
11,0 11 14
11,5 7 11
12,0 6 8
12,5 3 6
13,0 0 3
13,5 0 1
14,0 0 0
14,5 0 0
15,0 0 0
15,5 0 0
16,0 0 0
16,5 0 0
17,0 0 0
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Observe-se que a vazão de pico na seção A é de 84m3/se e na seção B é 79m3/s.

29.3.1 Contribuição lateral
Conforme publicado pelo Dr. Victor Miguel Ponce, professor na Universidade de San Diego, na

Califórnia no trabalho Diffusion wave modeling of catachment dynamic, quando há precipitação
excedente QL em um canal ela pode ser levada em conta acrescendo um coeficiente C3 ficando as
equações da seguinte maneira:

Q2= C0 I2 + C1 I1 + C2 Q1 + C3 QL

C0= (-1 + C + D) / (1 + C + D)
C1= (1 + C - D) / (1 + C + D)
C2= (1 - C + D) / (1 + C + D)

C3= (2. C) / (1 + C + D)

29.4 Routing de rios e canais conforme Huber et al, 2008
A grande vantagem e a popularidade do Método de Muskingum-Cunge é que, apesar de similar

ao Método de Muskingum, não precisa de dados hidrológicos para calibração e os dados são fáceis de
serem obtidos.

O método de Muskingum-Cunge é uma das soluções da equação da difusão e baseia-se nas
equações de difusão da onda que provém das equações da continuidade e do momento.

Segue aproximadamente a mesma equação de Muskingum:

Q2= C1 . I1 + C2 . I2 + C3 .Q1 + C4 (Equação 29.10)
Sendo:
C1= (K.x +∆t/2) /  D
C2= ( ∆t/2 – K.x)/ D
C3= [K (1-x)-∆t/2] /  D
C4= q.∆t.∆x / D Para vazão lateral q (m3/s/m)

Os valores de C1 + C2 +C3 = 1 como o Método de Muskingum.
Sendo:

D= K (1-x) + ∆t/2

Sendo:
∆x= distância entre duas seções (m);
q= vazão lateral (m3/s/m)
x= fator de peso que varia entre 0 e 0,5.
So= declividade média entre a seção A e a seção B (m/m);
c= celeridade da onda (m/s) = m. V = (5/3) . V
A= área molhada da seção transversal (m2);
q= descarga unitária, ou seja, a vazão por metro de largura (q3/s/m)
Qpico= vazão de pico (m3/s).
V= velocidade média (m/s) do trecho entre duas seççoes.

c=  m. V = (5/3) . V = (5/3) . (Q/A)
K= ∆x/ c

D1= Qp/ (2.B.So)
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Sendo:
D1= coeficiente de difusão
Qp= vazão de pico (m3/s)
So= declividade do canal (m/m)
B= largura do topo do canal (m). É o mesmo que To ou simplesmente T.

x= 0,5 – D1/(c.∆x)
O valor de ∆x tem um limite e conforme Akan, 2008 é dado pela equação:

∆x ≤ 0,5 [ m.Vo.∆t + Q/ (2.m.To.Vo. So)]
Sendo:
∆x= distância no canal a ser considerada nos cálculos (m). Muitas vezes temos que subdividir a
distancia em varios trechos.
m= 5/3 para uso da fórmula de Manning em canais retangulares e trapezoidais
Vo=velocidade média no canal (m/s)
Qpico= vazão de pico (m3/s). Observar que na equação acima está a vazão de pico e não a chamada
vazão de referencia Qo que Tuccin considerad como Qo= (2/3) Qpico e no caso consideramos Qo=
0,5Qpico. Daí estar o numero 2 na equação acima.
To= largura da superficie liquida (m)
So= declividade do canal (m/m)

Uso da Figura (9.6) para se achar um valor limite para ∆t
O valor de ∆t dve ser maior que o obtido com x na Figura (29.6).
Supondo que x=0,35 entando na Figura (29.6 achamos 0,96.

∆t > ( ∆x/ c. 0,86)

Figura 29.6- Curva de ∆ x/(c .∆t) de Cunge, 1969. Entramos com o valor de x e obtemos na
curva o valor ∆ x/(c .∆t)

Fonte> Huber et al, 2008

O método de Muskingum-Cunge é apropriado para uso na maioria dos rios e canais. Leva em
conta a difusão da onda de enchente. O método não deve ser usado se há controle a jusante ou se há
efeito de backwater para montante.
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Exemplo 29.2
Adaptado de exemplo de Hubber, 2008
Achar a hidrografa em um canal com 18 km usando o metodo de Muskingum-Cunge, sendo a vazão
de pico Q=150m3/s, largura da base B=25,3m, declividade  média do canal So=0,001m/m e
coeficiente de rugosidade de Manning n= 0,029 e não temos cargas laterais. São fornecidas o
hidrograma de entrada em m3/s variando de hora em hora.conforme coluna 1 da Tabela (29.5).

Formula de Manning
Foi aplicada a formula de Manning com n=0,029.

V= (1/n) . R (2/3) . S 0,5

Sendo:
V= velocidade media (m/s)
R= raio hidraulico (m)= A/P
A= area molhada (m2)
P= perimetro molhado (m)
S= declividade media (m)= 0,001m/m

Achamos V=Vo=1,97m/s

Comprimento máximo
Comprimento máximo que pode ter o trecho a ser considerado conforme Akan, 2008.

∆x ≤ 0,5 [ m.Vo.∆t + Q/ (2.m.To.Vo. So)]
m=5/3

∆t= 60min (adotado)  Vo= 1,97m/s (Manning)
∆x ≤ 0,5 [ (5/3 ). 1,97x 60 x 60 + 150/ (2x5/3 .25,3. 1,97. 0,001)] =6.366m

Adoto ∆x= 6000m , portanto teremos três trechos de 6km cada.

Celeridade c
c= m. V= (5/3) x 1,97= 3,29m/s

K= ∆ x/c= 6000/ 3,29= 1823,7 s=  30,4 min

D1= Qp/ (2.B.So)
D1= 150/ (2x25,3x0,001)= 2964,43

x= 0,5 – D1/(c.∆x)
x= 0,5 – 2964,43/( 3,29x 6000)=0,35

Com o fator de peso x=0,35 entramos no grafico da Figura (29.6) e achamos:
∆x/c.∆t≤ 0,86.
∆t > ( ∆x/ c. 0,86)= 6000/ (3,29x0,86)= 2121 s= 35,3 min

Adotamos então ∆t= 60min.

D= K (1-x) + ∆t/2 =30,4 (1-0,35)+60/2= 49,76

C1= (K.x +∆t/2) /  D = (30,4 x 0,35 + 60/2)/ D= 40,64/49,76= 0,816
C2= ( ∆t/2 – K.x)/ D= (60/2 – 30,4 x 0,35)/ 49,76= 0,389
C3= [K (1-x)-∆t/2] /  D= [30,4 (1-0,35) – 60/2] / 49,76 =-0,205

C4= q.∆t.∆x / D = 0 x 60 x 6000/ 49,76= 0
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C1 + C2 +C3 = 0,816+0,389-0,205=1,000   OK

Tabela 29.4- Cálculos do Metodo de Muskingum-Cunge conforme Hubber et al, 2008
L (m)= 18000
Base do canal B (m)= 25,3
Declividade So (m/m)= 0,001
Carga lateral q (m3/s/m)= 0
Celeridade (m/s)= 3,29
m= 5/3= 1,67
V (m/s)= 1,97
Comprimento máximo (m) L<= 6366
∆x (m) adotado= 6000
Travel-time (min)= K= 30,4
Vazão de pico Qo (m3/s)= 150
Formula de Manning
Talude z= 0
Altura da agua y (m)= 3,01
n= 0,029
Area molhada (m2)= 76,15
Perimetro molhado (m)= 31,32
Raio hidraulico (m)= 2,43
Velocidade (m/s)= 1,97
Vazão calculada (m3/s)= 150,15
Fator de peso x= 0,350
Figura 4-19 0,86
Delta t (min)deve ser maior que
=

35,4

Adoto Delta t (min)= 60
Valor D= 49,79
C1= (K.x +delta t/2)/D= 0,8162
C2=[ delta t/2 - K. x)/ D 0,3888
C3= [Kx (2-x)- deltat/2}]/D -0,2051
C4= q x delta t x delta x/ D= 0,00
C1+C2+C3=1,0 1,0000

Na linha do tempo ) todos os valores são iguais a 10.
Coluna 3 linha do tempo 1h
Q2= C1 . I1 + C2 . I2 + C3 .Q1 + C4

C4=0

Q2= C1 . I1 + C2 . I2 + C3 .Q1

Q2= 0,816 . I1 + 0,389. I2 – 0,205 .Q1

Para a coluna 3 com a linha do tempo 1h
Q2= 0,816 x10 + 0,389x12 – 0,205 x10=8,16+4,668 -2,05=10,78m3/s
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Para a coluna 3 com a linha do tempo 2h
Q2= 0,816 x12 + 0,389x18 – 0,205 x10,78=9,792+7,002 -2,2099=14,58m3/s

E assim por diante.

Tabela 29.5- Cálculos do canal com Muskingum-Cunge conforme Huber et al, 2008
Tempo Vazao 6km 12km 18km

(h) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Coluna

1
Coluna

2
Coluna

3
Coluna

4
Coluna

5
0 10,0 10 10 10
1 12,0 10,78 10,30 10,12
2 18,0 14,58 12,35 11,14
3 28,5 22,78 18,23 14,89
4 50,0 38,03 29,65 23,35
5 78,0 63,34 49,59 38,69
6 107,0 92,28 77,41 62,65
7 134,5 120,71 106,38 91,71
8 147,0 142,19 132,00 119,35
9 150,0 149,15 146,99 140,42

10 146,0 148,62 149,39 149,27
11 129,0 138,85 144,66 147,58
12 105,0 117,65 129,42 138,14
13 78,0 91,91 105,23 118,22
14 59,0 67,76 79,79 92,67
15 45,0 51,76 59,07 69,09
16 33,0 38,95 45,28 51,65
17 24,0 28,28 33,50 39,39
18 17,0 20,40 24,15 28,66
19 12,0 14,36 17,28 20,55
20 10,0 10,74 12,35 14,70
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29.4 Routing de rios e canais usando o Método de Muskingum-Cunge, segundo Chin quando há
canal lateral

Conforme McCuen, 1998 p.606 podemos usar Equação (29.14) empírica de Dooge et al,1982.

K= 0,6 L / V (Equação
29.14)

Sendo:
L = comprimento (m)
V= velocidade média do canal (m/s)
K= constante de travel time (s)

Conforme Chin, 2000 os valores de K, quando há canais laterais, pode ser obtido pela Equação
(29.15):

K= {0,5 t [(I2 + I1) - (O1 + O2)]} /  {X (I2- I1) + (1- X) (O2-O1)} (Equação
29.15)

Tendo o valor de t, são feitas curvas para cada valor de X usando os valores das vazões de
entrada I e de saída. Colocados em gráfico, o valor escolhido de K será aquele que o loop se
aproximar mais de uma linha. Na falta de dados normalmente é feito X= 0,2.

Ainda citando Chin, 2000 o método de Cunge feito em 1967 propôs estimativa para X e para K
da seguinte maneira:

K= L / c (Equação 29.16)

Sendo:
L= distância até o ponto considerado (m)
c= celeridade da onda (m/s).
A celeridade da onde “c” é definido como:

c= k’ . v
Sendo k’a razão cinemática

Para canais retangulares largos o valor de k’= 5/3, conforme Fred, 1993.
c= (5/3) . v (Equação 29.17)

Sendo:
v= velocidade média de descarga.
O coeficiente (5/3) segundo Chin, 2000 é derivado da Equação de Manning.
Para o valor de X Chin, 2000 citando Cunge, 1967 :

X= ½  [1- qo/ (So c L)] (Equação 29.18)
Sendo:
qo= vazão por unidade da largura (m3/s / m),
So= declividade do canal (m/m)
L= distância até o ponto considerado (m)
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29.5 Método de Muskingum-Cunge segundo Chin
Chin, 2000 diz que, quando se usam as Equações (29.9) a (29.11) sugeridas por Cunge, temos

então o Método de Muskingum-Cunge.
McCuen ainda informa que X= 0,2 é o valor usual de X para pequenos e grandes canais. Para

canais naturais X= 0,4. Valores de X>0,5 produzem valores fora da realidade, conforme Chin, 2000.
McCuen cita que, segundo Hjelmfelt, 1985, os valores ideais de X, t e K deverão obedecer a

seguinte relação:

X  [(0,5 t)/ K]  (1 – X)           e        X  0,5 (Equação
29.19)

Como regra prática McCuen diz que t /K dever ser, aproximadamente, igual a 1 e que X
deverá estar entre 0 e 0,5.

Chin, 2000 recomenda que:
t  2KX (Equação 29.20)

K/3  < t   <   K (Equação 29.21)
FREAD, (1998) comenta que pode-se aplicar o método de Muskingum-Cunge para análise de

inundações a jusante de rios e vales em lugares em que a declividade do canal  So > 0,003m/m.
Fread, 1993 aconselha ainda para melhorar a precisão da aplicação do Método de Muskingum-

Cunge os valores de t e de L selecionados devem obedecer as Equações (29.19) e (29.20).

t  tp/5 (Equação
29.22)

e que:

L= 0,5. c. t  .{ 1 + [ 1 + 1,5 . q/(c2 .So .t)] 0,5 } (Equação 29.23)

Sendo:
q= média da vazão por unidade da largura, isto, Q/B
B= largura do canal.
So= declividade do fundo do canal (m/m)
L= distância até o ponto considerado (m)

Equação de Manning:

V= (1/n)  R (2/3) . S (1/2) (Equação 29.24)
Sendo:
V= velocidade média (m/s);
R= raio hidráulico (m);
S= declividade média (m/m) e
n= rugosidade de Manning (adimensional)

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 29- Método de Muskingum-Cunge

Engenheiro Plínio Tomaz 30 de abril de 2011 pliniotomaz@uol.com.br

29-19

Exemplo 29.3
Estimar o hidrograma de um canal a 1.200m abaixo da seção usando o Método de Muskingum,

sendo dados X= 0,2; K= 40min e o hidrograma de entrada, conforme Chin, 2009 p. 393.

Tabela 29.4 - Hidrograma na seção A
Seção

A
tempo I

min m3/s
0 10,0

30 10,0
60 25,0
90 45,0

120 31,3
150 27,5
180 25,0
210 23,8
240 21,3
270 19,4
300 17,5
330 16,3
360 13,5
390 12,1
420 10,0
450 10,0
480 10,0
510 10,0
540 10,0
570 10,0
600 10,0

t  2KX (Equação 29.25)
t ≥ 2 x 40min x 0,2= 16min

K/3 < t   <   K (Equação 29.26)
40/3= 13,3min < t  <  40min

Adotamos t= 30min.

A= 2 (1-X) + t /K
C0= [(t / K) – 2X]/  A
C1= [(t / K) + 2X]/  A
C2= [2 (1- X) -(t / k)]/  A

A= 2 (1-X) + t /K
A= 2 (1-0,2) + 30/40= 2,35
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Co= [(30/ 40) – 2x 0,2]/  2,35= 0,149
C1= [(30/ 40) + 2x 0,2]/  2,35= 0,489

C2= [2 (1- 0,2) -(30/ 40)]/  2,35= 0,362
Verificamos ainda que:

Co + C1+ C2= 0,149 +0489+0,362= 1,00

Vamos aplicar a Equação (29.4)
Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1

Q2= 0,149 I2 + 0,489 I1 + 0,362 Q1 (Equação 29.27)

Aplicando a Equação (29.27) acima partir do tempo zero e obtemos a Tabela (29.5)

Tabela 29.5 - Obtenção do hidrograma na seção B
Seção A Seção B

tempo I O
min m3/s m3/s

0 10 10
30 10 10
60 25 12,2
90 45 23,4

120 31,3 35,1
150 27,5 32,1
180 25 28,8
210 23,8 26,2
240 21,3 24,3
270 19,4 22,1
300 17,5 20,1
330 16,3 18,3
360 13,5 16,6
390 12,1 14,4
420 10 12,6
450 10 10,9
480 10 10,3
510 10 10,1
540 10 10
570 10 10
600 10 10
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Figura 29.6 - Hidrograma de entrada e saída. Foi aplicado o método de Muskingum para obter
a seção B a 1.200m de distância da seção A

29.6 Método de Muskingum quando há canais laterais
Quando há, por exemplo, dois canais laterais ao canal onde estamos aplicando o método de

Muskingum, primeiramente temos que computar a influência dos mesmos.
A Equação (29.4) fica modificada com mais coeficiente C3 que será obtido da Equação,

conforme Akan, 1993.
C3= (t / K) / [2 (1 – X) +(t / K)]

Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1 + C3 (QL1 + QL1)
Sendo:
QL1= L x q1

QL1= L x q2

q1= vazão lateral por unidade de comprimento no tempo t1

q2= vazão lateral por unidade de comprimento no tempo t2

L= comprimento do canal lateral.

Os valores de K e X são determinados pelas Equações (29.12) a (29.14).

Figura 29.7- Contribuições laterais QL1 e QL2
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Exemplo 29.4
Usando o método de Muskingum com C0= 0,083 C1= 0,742  C2= 0,175.
São fornecidos:
K= 0,555h  X= 0,359 t= 0,5h
As hidrógrafas de QL1 e QL2

As hidrógrafas I1 e I2 conforme a Tabela (29.4).

Primeiramente faremos o cálculo de C3

C3= (t / K) / [2 (1 – X) + (t / K)]

C3= (0,5 / 0,555) / [2 (1 – 0,359) +(0,5 / 0,555)]= 0,413

Procedemos como o método usual de Muskingum obtendo o valor Q2 que é o pico de 35,5m3/s após
2h.

Tabela 29.6 - Uso do Método de Muskingum com entradas laterais, baseado em Akan, 1993.

Ordem t1 t2 I1 I2 QL1 QL2

QL1+
QL2 Q1 Q2

(h) (h) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
1 0,0 0,5 10 15 0 2 2 10,0 11,2
2 0,5 1,0 15 20 2 4 6 11,2 17,2
3 1,0 1,5 20 25 4 6 10 17,2 24,1
4 1,5 2,0 25 30 6 8 14 24,1 31,0
5 2,0 2,5 30 25 8 6 14 31,0 35,5
6 2,5 3,0 25 20 6 4 10 35,5 30,6
7 3,0 3,5 20 15 4 2 6 30,6 23,9
8 3,5 4,0 15 10 2 0 2 23,9 17,0
9 4,0 4,5 10 10 0 0 0 17,0 11,2

10 4,5 5,0 10 10 0 0 0 11,2 10,2
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29.7 Método de Muskingum-Cunge conforme Tucci
Tucci, 1998, em seu livro Modelos Hidrológicos, apresenta o Método de Muskingum-Cunge

com uma aplicação bem objetiva e definiu as seguintes variáveis:

X= 0,5 . [1- Qo/ (bo. So . co . L)]

Sendo:

X= fator entre 0 e 0,5.
Qo= vazão média a montante (m3/s);
So= declividade do trecho L em (mm);
co= celeridade (m/s);
L= comprimento do trecho (m);
bo= largura média do trecho (m).

O tempo médio de deslocamento da onda é o parâmetro K.

K= L / co

O valor de t / K depende do valor de X. Assim, para 0,2  X  0,4 o valor de t /K é o
seguinte:

t / K= 3,125 . X 1,25 0,2 ≤ X ≤ 0,4

Para 0,4 X  0,5 o valor de t / K será aproximadamente igual a 1.

t / K ~ 1                               0,4 X  0,5

Como geralmente não dispomos de muitos dados, o valor de t deve ser menor ou igual a tp/5.
t  tp/5

Sendo:
tp: tempo de pico do hidrograma de entrada.

Tucci, 1998 p.158 salienta que se pode fixar o valor de t, e então obtemos o valor de L.

L= Qo/ (b. So . co)  +   0,8. (c. t) 0,8 . L 0,2

Como a equação acima não é linear, Tucci, 1998 aconselha que a primeira tentativa a ser usada
para o valor de L é:

L= (2,5 Qo)/ (b. So .co)

Tucci, 1998 sugere a estimativa da vazão média Qo como sendo 2/3 da vazão máxima de
montante, mas pode-se obter o valor de Qo usando o histograma de entrada.

Ainda conforme Tucci, 1998 o valor da celeridade co pode ser obtida usando a equação de
Manning.

co= (5/3) . (So
0,3 . Qo

0,4) / ( n 0,6 . b 0,4)
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Exemplo 29.5
Calcular a celeridade em um canal com declividade 0,0007m/m; vazão máxima de 130m3/s;

rugosidade de Manning n= 0,045 e largura da rio no trecho é de b=30m.
Usando a equação da celeridade:

co= (5/3) . (So
0,3 . Qo

0,4) / ( n 0,6 . b 0,4)

Qo= ( 2/3) de Q máxima= (2/3) x 130 = 87 m3/s

co= (5/3) . (0,0007 0,3 . 87 0,4) / (0,045 0,6 . 30 0,4)= 1,86m/s
29.8 Aplicação do método de Muskingum-Cunge em  falhas de barragem

Conforme USACE, 1997 o hidrograma a falha da barragem pode ser obtida da seguinte maneira:
 Adota-se a forma aproximada de um triângulo isósceles.
 A base do triangulo é o tempo para esvaziamento do reservatório com a vazão de pico da

falha.
 Supõe-se que a metade do volume do reservatório destina-se a erosão provocada na barragem.
 Recomenda ainda o uso do Método de Muskingum-Cunge.
 A altura do triângulo é a vazão de pico da falha.

V= (Qp x t ) / 2

t= ( 2 x V ) / (Qp x 60)
Sendo;
V= volume total da barragem (m3)
t= tempo de esvaziamento da barragem (min)
Qp= vazão de pico ocasionado pela brecha (m3/s)

Figura 29.8 - Hidrograma em forma triangular do escoamento da água da barragem com a
falha.

Na Figura (29.8) o tempo total de esvaziamento t é a soma do tempo de formação da brecha t1

até atingir o pico Qp, mais o tempo t2 descendente.
t= t1 + t2

Qp

t= t1 + t2

t1 t2
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Exemplo 8.7
Achar o hidrograma da falha da barragem com V= 90.000m3, Qp= 69m3/s

t= (2 x V) / (Qp x 60)= (2 x 90000) / (69 x 60)= 44min

Portanto, o tempo de esvaziamento é de 44min.
Sendo t1= 24min o valor de t2= 44min – 24min= 20min.

Dica: observar que o tempo de formação da brecha é de 24min, que é praticamente a metade do
tempo de esvaziamento, conforme preconizado na USACE, 1997.

FREAD, (1998) comenta que pode-se aplicar o método de Muskingum-Cunge  para análise de
inundações a jusante de rios e vales em lugares em que a declividade do canal  So > 0,003m/m.
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Exemplo 28.8
Barragem do Tanque Grande, localizada em Guarulhos, Estado de São Paulo,

Vazão de pico devido a brecha na barragem.
Conforme FROEHLICH, (1995) temos:
V= 90.000m3

h= 3,00m
Qp = 0,607 x V 0,295 x h 1,24

Qp = 0,607 x 90.000 0,295 x 3,0 1,24 =69 m3/s
Tempo de formação da brecha.

Conforme FROEHLICH, (1995) temos:
V= 90.000m3

h= 3,00m
tf = 0,1524 x V 0,53 / h 0,90

tf = 0,1524 x 90.000 0,53 / 3 0,90 =  24min

Portanto, o tempo até o pico é de 24min.

Comprimento máximo do trecho
O valor de L ou x deve ser menor que a Equação:

x= L  0,5 x co x t  x (1 + (1+ 1,5 Qo/ (bo. So . co
2 t)) 0,5)

x= L  0,5 x 2,25 x 2min x 60s  x (1 + (1+ 1,5x 69/ (15 x 0,0221 x 2,25 2 x 2 x 60)) 0,5)

x 301m

Portanto, o comprimento do trecho deve ser menor que 301m e adotamos L= x = 300m.

Tabela 29.7 - Mostra simplificada dos cálculos executados.
Muskingum-Cunge Tucci, Modelos Hidrológicos
Vazão de pico (m3/s)= Qo 69
Área da bacia (km2)= 8
Área da bacia (ha)= 800
Comprimento L (m)= Δx= 300
O valor L adotado deve ser menor que o valor L calculado 301
Área da superfície da barragem do Tanque Grande (m2)= 5ha
Largura da base do córrego Tanque Grande (m)= bo= 15
Tempo até o pico (min)= tp= 24
Δt calculado  tp/5 (min) 4,80
Coeficiente de Manning adotado e suposto enchente= n= 0,250
Declividade média do canal (m/m)= So= 0,0221
Valor de K= L/ co =  (min) 2,23
Celeridade (m/s) = co=(5/3) Qo

0,4 . So
0,3/ (n 0,6 . bo

0,4)= 2,25
Δt (min) adotado= 2

Valor de X= 0,5 ( 1 - Qo/ (bo. So . co .L)= 0,35
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Quando 0,2  X  0,4 então Δ t/ K = 3,125 . X 1,25= 0,83
Δ t= K x 3,125 . X 1,25= 1,84

Quando 0,4  X  0,5  então Δ t/K=1 então Δ t=K= 2,23

Valor C= número de Courant=co . Δt  /  L= (adimensional) 0,899
Valor D= Qo/ ( So . bo. co . L)= número de Reynolds da célula, isto é, do
trecho. 0,309
A soma de C+D deve ser maior que 1, isto é, C+D>1 1,207
Denominador= 2,207

C0= 0,094
C1= 0,720
C2= 0,186

C0+ C + C2= 1,0000

Verificações do Método de Muskingum-Cunge, conforme FHWA
A soma de C com D deve ser maior que 1
O valor de C deve estar próximo de 1 e < 1
O valor de C não pode ser maior que 1 para evitar dispersão numérica

Devemos obedecer na aplicação do método de Muskingum-Cunge as condições de Courant
para haver estabilidade nos cálculos.

Tabela 29.8 - Hidrograma de vazão na saída da barragem e a 6km a jusante e a 44,51min sendo
a largura de 15m e n= 0,25.

Método de Muskingum-Cunge
Seção A na brecha da

barragem
Seção a 6km a

jusante
tempo Vazão Vazão
(min) m3/s m3/s

0 0 0
2 6 0
4 12 0
6 17 0
8 23 0

10 29 0
12 35 0
14 40 0
16 46 0
18 52 0
20 58 0
22 63 0
24 69 0
26 62 0
28 55 0
30 48 0
32 41 0
34 35 0
36 28 0
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38 21 1
40 14 2
42 7 3
44 0 5
46 0 9
48 0 13
50 0 17
52 0 22
54 0 28
56 0 33
58 0 39
60 0 44
62 0 48
64 0 52
66 0 54
68 0 54
70 0 53
72 0 50
74 0 46
76 0 41
78 0 36
80 0 30
82 0 25
84 0 19
86 0 15
88 0 10
90 0 7
92 0 4
94 0 3
96 0 1
98 0 1

100 0 0
102 0 0
104 0 0
106 0 0
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Hidrograma de entrada e a 6km
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Figura29.9 - Hidrograma de saída na barragem devido a brecha e a 6km e 44,51min.

Observar que o pico devido a brecha era de 69m3/s  passa para 54m3/s a 6km de distância com
20 intervalos de 300m e a 44,51min para a onda chegar até o rio Baquirivu Guaçu há uma diminuição
da altura da água de 4,10m para 3,40m e a velocidade cai de 1,14m/s  para 1,0 m/s.

Figura 29.10- Corte transversal de uma barragem de terra, observando-se os taludes a
montante e a jusante, bem como o cutoff e o tapete de areia média.
Fonte: DAEE, 2005
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Capítulo 50
Fórmula de Manning  e canais

“Aproveite para ler agora. Pode ser que mais tarde você não tenha tempo”
Professor Moses, Poli, 1964
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Introdução

Para o dimensionamento de canais iremos fazer algumas recomendações:

1. O período de retorno recomendado para enchentes é Tr=100anos e para erosão
Tr=1,5anos.

2. O número de Froude tem que ser menor que 0,86 ou maior que 1,13.
3. O melhor método de cálculo é o da tensão trativa e mesmo assim verificar a

velocidade máxima.
4. O canal deve ser sempre aberto.
5. A vazão mínima é o Q 7,10 ou outro critério
6. Não esquecer a borda livre
7. Em caso de comporta com fechamento rápido cuidado com elevação do nível de água

causado pelos transientes hidráulicos.
8. Prever o remanso causado por ressalto hidráulico.
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Capítulo 50 -Fórmula de Manning, galerias e canais

50.1 Introdução
Há três tipos básicos de canais:

 Canais revestidos
 Canais não revestidos e
 Canais gramado

O caso de canais revestidos com colchão de gabião e canais gramados serão
tratados à parte.

O escoamento em galerias, canais e sarjetas devem ser calculados pela fórmula de
Manning, onde se calcula a velocidade e uma vez que já temos o comprimento obteremos o
tempo de escoamento da água de chuva também chamado tempo de trânsito (Travel Time).

A fórmula mais conhecida para dimensionamento de condutos livres usada no Brasil e
nos Estados Unidos e demais países de língua inglesa, é a fórmula experimental do
engenheiro irlandês R. Manning (1816-1897) elaborada em 1891.

É impressionante que grandes obras de canais e rios são feitas baseadas na fórmula de
Manning e um dos motivos é que é mais fácil estimar a rugosidade de Manning do que a
fórmula de Darcy-Weisbach. Existem muitas medições e aferições do uso do coeficiente de
Manning de maneira que uma pessoa experiente pode com relativa facilidade escolher o valor
adequado para cada caso.

Na Europa geralmente é usada a fórmula de Strickler, que segundo Chaudhry,1993 é
similar a fórmula de Manning.

DICA: a fórmula para canais mais usada no mundo é a de Manning.
A fórmula de Manning para qualquer seção de canal ou tubulação é a seguinte:

V=  (1/n) . R 2/3 . S ½ (Equação 50.1)
Sendo:
V= velocidade média na seção (m/s);
n= coeficiente de Manning tem as dimensões TL –1/3;
R= raio hidráulico (m). O raio hidráulico é o quociente entre a área molhada e o perímetro
molhado;
S= declividade  (m/m). A inicial “S” vem da palavra inglesa Slope que quer dizer declividade.

DICA: o coeficiente de rugosidade “n”de Manning tem dimensões.

Fórmula de Manning-Strickler
Conforme Lencastre, 1983, na Europa é usada a fórmula de Manning-Strickler que é a

seguinte:
V=  Ks . R 2/3 . S ½

Sendo:
Ks= 1/n

Portanto, Ks é o inverso de “n”. O nú mero Ks também tem dimensões L(1/3)/T.
Existem tabelas que fornecem o valor do coeficiente de Strickler Ks.
Chin, 2000 alerta sobre os cuidados que devemos proceder ao aplicar a equação de

Manning. Ela deve ser aplicada somente para regime turbulento e somente é válida quando:

n 6 ( R . S ) 0,5  1,9 .10 –13 (Equação 50.2)
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Dica: na prática é comum esquecer-se da Equação (50.2).

Exemplo 50.1
Um canal tem declividade S=0,0005 m/m, n=0,015, Área molhada A=12,2m2, perímetro
molhado de 11,2m, Raio hidráulico = R =1,09m achar a vazão.

Primeiramente verifiquemos se pode ser aplicada a fórmula de Manning, usando a
Equação (50.2).

n6(R.S) 0,5= 0,0156.(1,09.0,0005)0,5 =2,66.10 –13  1,9 .10 –13

Portanto, pode ser aplicada a equação de Manning. Conforme Equação (50.1)  em
unidades S. I.  temos:

V=  (1/n). R 2/3. S ½ = 1,58m/s
Q=  A . V = 19,3 m3/s

50.2 Raio Hidráulico
O raio hidráulico é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado.

Área molhada (m2)
R h= -------------------------------- (Equação 50.3)

Perímetro molhado (m)
Que pode ser calculado da Equação (50.1) de Manning, tirando-se o valor de R:

Rh = [V. n / (S1/2) ]3/2 ( Equação 50.4)

Rh= A/P
Sendo:
Rh= raio hidráulico (m)
A= área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)

50.3 Manning e Colebrook-White
A equação mais usada em microdrenagem e macrodrenagem sem dúvida alguma é a

equação de Manning:
V= (1/n) x R (2/3) x S0,5

Sendo:
V= velocidade média (m/s)
R= raio hidráulico(m)= A/P
A= área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
Q= A x V  = equação da continuidade
Q= vazão de pico (m3/s)
n= coeficiente de rugosidade de Manning
S= declividade (m/m)

Entretanto pode ser usada a equação de Colebrook-White conforme Sewerage
Manual de Hong Kong, 1998 da seguinte maneira:

a) para escoamento em tubos circulares
V= - (8x g x D x S)0,5 x log {Ks/(3,7 x D)  + 2,51 x υ/ [D x (2 x g x D x S)0,5]}

b) para escoamento em condutos livres (canais)
V= - (32x g x R x S)0,5 x log {Ks/(14,8 x R)  + 1,255 x υ/ [R x (32 x g x D x S)0,5]}
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Sendo:
V= velocidade média (m/s)
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2

R= raio hidráulico (m)= Área molhada/ perímetro molhado
Ks= rugosidade equivalente da areia (m)
υ = viscosidade cinemática do fluido (m2/s)
S= declividade (m/m)
D= diâmetro do tubo (m)

A rugosidade de Manning “n” e a rugosidade equivalente usada na fórmula de
Colebrook-White deverão estar inclusos as influências das juntas, das descontinuidades, da
sedimentação ou incrustação e outros problemas que poderão ocorrer.

Ks=0,3mm a 3mm para concreto
Ks=0,25mm para ferro fundido
Ks=0,9mm a 9mm para aço rebitado
Ks=0,03mm para PVC

Exemplo 50.2- um canal retangular tem coeficiente de rugosidade “n” de Manning igual a
0,070. A largura do canal é de 2,3m e altura da lâmina d’água de 1,20m. Calcular o raio
hidráulico, velocidade da água no canal e o tempo de escoamento sendo a declividade de
0,005m/m e o comprimento do canal de 1.200m.

Figura 50.1- Seção transversal retangular de um canal de concreto

Portanto: S=0,005 m/m  Y=1,20m  L=2,30m
A área molhada é L x Y = 2,30m x 1,20m = 2,76 m2

O perímetro molhado, isto é, a parte do canal que tem contato com a água é L+ 2 x Y
= 2,30m + 2x 1,20m = 4,7m

Como o raio hidráulico é o quociente entre área molhada e o perímetro molhado então
teremos:

R= área molhada/perímetro molhado = 2,76m2 / 4,7m = 0,59m
Portanto, o raio hidráulico é 0,59m.
S=0,005m/m;

R=0,59m e
n=0,070

Usando a Equação (50.1) temos:
V= (1/n) . R 2/3 . S ½)  = (1/0,070)x (0,59 2/3)x (0,005 ½)= 0,71m/s

Portanto, a velocidade da água no canal é de 0,71m/s.
O tempo de trânsito (Travel Time) é

L=2,30m

m

Y=1,20m
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T= comprimento do canal/ velocidade = 1200m/ (0,71m/s x 60 s) = 28,17min.
Portanto, o tempo de escoamento do canal é de 28,17min.

50.4 Equações semi-empiricas para estimativa da altura crítica
French in Mays, 1999 em seu livro Hydraulic Design Handbook capítulo 3.7-

Hydraulic of Open Channel Flow, mostra quatro equações semi-empíricas para a estimativa
da altura crítica yc extraídas de trabalho de Straub, 1982.

Primeiramente  é definido um termo denominado
 = Q2 / g ( Equação 50.1)

sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2.

Seção retangular
yc = ( / b2) 0,33 (Equação 50.2)

sendo b=largura do canal (m).

Exemplo 50.3
Calcular a altura crítica de um canal retangular com largura de 3,00m, vazão de 15m3/s.

Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 15 2 / 9,81 =  22,94
yc = ( / b2) 0,33 =  (22,94 / 32) 0,33 = 1,36m
Portanto, a altura critica do canal é de 1,36m.

Seção circular
yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 (Equação 50.3)

sendo D o diâmetro da tubulação.

Exemplo 50.4
Calcular a altura crítica de um tubo de concreto de diâmetro de 1,5m para conduzir uma vazão
de 3m3/s.
Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 32 / 9,81 =   0,92

yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 =  (1,01 / 1,50,26) . 0,92 0,25 = 0,97m
Portanto, a altura crítica no tubo é de 0,97m

Seção trapezoidal
Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na vertical

e z na horizontal, a altura crítica é:
yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z ( Equação 50.4)

Exemplo 50.5
Achar a altura critica de um canal trapezoidal com base de 3,00m, vazão de 15m3/s e
declividade da parede de 1 na vertical e 3 na horizontal ( z=3).
 = Q2 / g     = 152 / 9,81 =   22,94
yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z  = 0,81 . ( 22,94 / 3 0,75 . 3 1,25 ) 0,27 - 3/ 30.3 =
yc = 1,04- 0,03 = 1,01m
Portanto, a altura crítica é de 1,01m
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Relacionamento entre a equação de Darcy-Weisbach e a equação de Manning
Conforme Fox e Donald, 1985 temos:

hf= f . L/ Dh  .  V2/ 2g
Sendo:
hf= perda de carga (m)
f= coeficiente de atrito de Darcy-Weisbach (adimensional)
L= comprimento do tubo ou do canal (m)
V= velocidade média na seção (m/s)
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2

Dh= diâmetro hidráulico (m)
O diâmetro hidráulico Dh é definido como 4 vezes o raio hidráulico.

Dh= 4 x Rh
Para um tubo pressurizado o Rh= A/P= (PI x D2/4)/ (PI x D)= D/4

Dh= 4 x Rh= 4 x (D/4)= D
Para um canal a equação de Darcy-Weisbach fica:

hf= f . L/ (4.Rh) .  V2/ 2g
Podemos chegar a seguinte equação:

[ 8g/f]0,5= Rh
1/6/ n

Exemplo 50.6
Achar o coeficiente de rugosidade de Manning para um canal com f=0,20.

[ 8g/f]0,5= Rh
1/6/ n

[8x9,81/0,20]0,5= Rh
1/6/ n

[ 8x9,81/0,20]0,5= Rh
1/6/ n

20= Rh
1/6/ n

n= Rh
1/6/ 20

Em escadas hidráulicas de seção retangular constante podemos usar com aproximação
a equação de Manning sendo o raio hidráulico Rh= h x cos (θ)  e h a altura do degrau e θ o
ângulo da inclinação da escada. Assim uma escada hidráulica com h=0,25m e ângulo θ de 16º
temos Rh= 0,24m.

n= Rh
1/6/ 20

n= 0,241/6/ 20 =0,039
50.5 Altura crítica

O número de Froude para uma seção qualquer é:
Fr= V / ( g . A/T) 0,5

Sendo:
Fr= número de Froude;
V= velocidade (m/s);
g= aceleração da gravidade=9,81 m/s2;
A= área da seção molhada (m2)
T= comprimento da superfície da água em metros.

Como queremos a altura crítica temos que fazer Fr=1 e então teremos:
1= V / ( g . A/T) 0,5

Q= A . V
V=Q/A

1= (Q/A) / ( g . A/T) 0,5

Q2 x T= g A3

Q2/g= A3/ T
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A relação Q2/ g= A3 /T pode ser usada para qualquer seção e devemos observar que a
altura critica yc depende da vazão e não da declividade como muitos poderiam pensar.

Para o caso particular de uma seção retangular teremos:
A= B x yc   sendo B= largura da seção retangular

T= B
Q2/ g= A3 /T

Q2/ g= (B x yc)3 / B

yc= [Q2/ (B2 x g)] (1/3)

50.6 Velocidade crítica e declividade critica
Tendo yc e se quizermos a velocidade critica fazemos:

1= V / ( g . A/T) 0,5

Usando yc para o calculo de A e de T achamos Vc= V

Vc= (g .A/T) 0,5

Declividade crítica
A declividade critica Sc pode ser calculada usando a equação de Manning com V=Vc.

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Fazendo Sc=S    Vc=V
Vc= (1/n) x R (2/3) x Sc 0,5

Sc= Vc/ (1/n) x R (2/3)
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50.7 Controle da erosão
Booth e Reinolt, 1993 em estudo feito in CANADÁ, (1999) chegaram à conclusão

que, quando a bacia tem mais de 10% de sua área impermeabilizada, começam os problemas
de alargamento dos rios e córregos e conseqüentemente a erosão dos mesmos.

Figura 50.2 - Exemplo de erosão de um curso de água

A adoção do critério do período de retorno de 1,5 ano, chuva de 24h e detenção de 24h
foi bastante discutida.

Nos Estados Unidos os Estados de Maryland, Georgia, New York e Vermont adotam
Tr=1ano sendo que Maryland o usa desde 1995.

Historicamente era usado Tr= 2anos para o controle da erosão dos córregos e rios. A
estratégia estava baseada no fato de que as descargas da maioria dos córregos e rios tivessem
um período de recorrência entre 1 ano e 2 anos, com aproximadamente 1,5 anos o mais
prevalente LEOPOLD, (1964) e (1994).
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Estudos recentes, citados no ESTADO DE VERMONT, (2001) indicaram que o
método de utilização de Tr= 2anos não protegia a erosão a jusante e que contribuía justamente
para aumentar a erosão, pois as margens dos córregos e rios estavam expostas a eventos
bastante erosivos, conforme demonstrado por MacRae, 1993, McCuen em 1996 e Moglen em
1988.

As obras executadas com Tr= 2anos, de maneira geral, fornecem escoamento acima
dos valores críticos para o transporte da carga de fundo (bedload) e de sedimentos. MacRae
também documentou que as obras realizadas com Tr= 2anos produzem o alargamento do
córrego ou rio de até três vezes a condição do pré-desenvolvimento, conforme ESTADO DE
VERMONT, (2001).

A razão fundamental é que, enquanto o pico de descarga não muda sob as condições
de desenvolvimento, é que a duração e freqüência das vazões erosivas aumentam muito.
Como resultado o “trabalho efetivo” do canal do córrego é mudado para escoamentos
superficiais de eventos mais freqüentes que estão na faixa de 0,5 ano até 1,5 ano, conforme
MacRae, 1993 in ESTADO DE VERMONT, (2001).

TUCCI, (2001) diz que o risco do leito menor dos rios está entre 1,5 anos e 2 anos,
mas juntamente com Genz em 1994 fazendo estudos nos rios do Alto Paraguai, chegaram a
período de retorno Tr= 1,87 anos.

Dica: para o controle da erosão adota-se período de retorno entre 1ano e 2ano.

McCuen,1979 escolheu um segundo método onde se deveria tomar para controle da
erosão 50% ou menos da vazão de pico do pré-desenvolvimento para Tr= 2anos. Isto vem
mostrar que a escolha de Tr=2anos não é adequada. Verificando-se o critério de McCuen
pudemos constatar que os 50% da vazão de pico do pré-desenvolvimento fornece
praticamente a vazão de pico com Tr= 1,5anos.

Um outro critério é o uso de Tr= 1ano para o controle da erosão, usando uma chuva de
24horas como é usual. MacRae, 1993, entretanto demonstrou que usando Tr= 1ano não
protege o canal totalmente da erosão. Foi demonstrado que, dependendo do material das
margens dos rios e do fundo do leito o canal, pode se degradar com Tr= 1ano, conforme
ESTADO DE VERMONT, (2001).

Escolheremos para o controle da erosão periodo de retorno de 1,5anos.

O HEC-RAS do US Army Corps of Enginner no capítulo 12 sobre Stable Channel
Design Functions mostra que deve haver um julgamento do profissional para a escolha da
vazão para a analise da estabilidade do canal quando queremos a performance.
Foi sugerido as seguintes decisões:

 Periodo de retorno Tr=2anos quando o curso de água for perene
 Periodo de retorno TR=10anos quando o curso de água for efemero
 Descarga até as margens
 Descarga efetiva que é aquela que carrega a maior carga de sedimentos
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50.8 Tensão Trativa
Um parâmetro muito importante é a tensão trativa média. Conforme French, 2007 por

definição a tensão trativa é a força que age nas particulas no perimetro de um canal e é o
resultado do escoametno da água sobre estas particulas.

Na prática, a tensão trativa não é somente uma força que age sobre uma particula, mas
a força que a agua exerce sobre uma certa area e perimetro do canal. O conceito de tensão
trativa foi dado por duBoys, 1879 e reestudo mais tarde por Lane, 1955.

Arzu Soytekin em seu trabalho sobre Design of stable channels salienta que
apesar do método da tensão trativa ser teoricamente consistente, ainda não temos
conhecimento completo da resistência do escoamento e a mecânica do transporte de
sedimentos com a força trativa e como consequência o método pode não fornecer um
projeto seguro.

t =  . R . S (Equação 50.5)
sendo:
t =  tensão trativa média no perímetro molhado (N/m2 ) Newton/m2 ou (Pa) Pascal;
 = peso específico da água = 104 N/m3 ( o valor mais exato seria 9800);

R = raio hidráulico (m);
S= declividade (m/m).
Nota: 1 lb/ft2= 47,8803 Pa

Exemplo 50.7- calcular a tensão trativa com dados do Exemplo (50.1).
Como o raio hidráulico é 0,59m

Usando a Equação (50.5) temos:

t =  . R . S = 10000 x 0,59 x 0,005 = 29,5 Pa = 29,5 N/m2

Tensão Trativa para um canal muito largo
Conforme  apostila de Escoamento de Canais do Departamento de Hidráulica da

Escola Politécnica, para um canal largo, a tensão trativa máxima no fundo do mesmo é :
máxima =  . R . S   . y . S para b/y >4 (Equação 50.6)
sendo y a altura da lâmina d’água e b a largura do canal.

No talude a tensão trativa é
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máxima = 0,76.  . y . S para b/y >2                             (Equação 50.7)
sendo y a altura da lâmina d’água.

Figura 50.3- Fonte: India Institute of Technology Madras

Procuramos para seções diferentes da trapezoidal para examinarmos os cálculos
da tensão trativa e não achamos até o presente nenhuma informação a respeito.
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Tensão trativa crítica
O dimensionamento de canais naturais ou canais não revestidos é usando tensão trativa

critica. É melhor usar o método da tensão trativa crítica do que os métodos de velocidade
máxima. A Tabela (50.1) apresenta tensões trativas críticas para solos não coloidais e solos
coloidais em Pa.

Exemplo 50.8
Determinar a tensão trativa máxima que podemos ter num solo coloidal de uma argila densa.
Usando a Tabela (50.1) achamos a media de 22 Pa

Método da tensão trativa de acordo com USBR
Gupta, 2008 cita dois métodos básicos para dimensionamento de usando tensão

trativa, o método do USBR e o método de Shields.
Na Tabela (50.1) estão os dados recomendados pelo USBR  para tensão trativa critica

que corresponde para materiais não coesivos a seguinte equação:

τcr= 0,75x d 75

Sendo:

τcr= tensão crítica (Pa)
d75= diâmetro da partícula (mm) quando passa em peso 75% do material.

O importante é saber Lane em 1953 publicou os experimentos nos Estados Unidos  em
varios canais no Estado do Colorado no San Luis Valley e recomendou o uso do d75.

Dica: Lane. 1953 recomendou o uso de d 75%
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A tensão crítica τcr deve ser multiplicada pelo fator K.

Fator K
K = [(1- (sen  /sen  ) 2 ]0,5

θ= ângulo da declividade do talude.
=âangulo de repouso do material.

K= fator a ser usando junto com τcr

τcr= (0,75x d 75)x K
Tabela 50.1- Tensão trativa crítica ou permíssivel conforme USBR citado por

Gupta,2008
Material Diâmetro

(mm)
Tensão trativa

(Pa)
Seixos e pedregulhos 64 a 256 47,9 95,8
Cascalho grosso 8 a 64 7,2 47,9
Cascalho fino 4 a 8 4,8 7,2
Areia grossa 0,5 a 2 2,4 3,8
Areia media 0,25 a 0,5 2,4
Areia fina 0,06 a 0,25 2,4
Silte 9,6 14,4
Argila muito compacta 19,2 38,3
Argila compacta 12,0 23,9

,Argila moderadamente compactga
7,2 12,0

Argila 2,4 4,3

Exemplo 50.1
Dado um rio com diâmetro 75% dos sedimentos de fundo D75=1,5mm (areia média). Calcular
a tensão trativa média, sendo a seção transversal trapezoidal com z=2.

τcr= 0,75x d 75

τcr= 0,75x 1,5= 1,13 Pa

Como o talude com 1(V): 2 (H). O ângulo da declividade do talude é θ que pode ser
calculado assim:

θ= tan-1 (1/2)= 26,6º

K = [(1- (sen 26,6º /sen 32º ) 2 ]0,5

K=0,53

τcr= 1,13  x 0,53=0,6 Pa
Portanto, a tensão trativa máxima permitida nos taludes é de 0,6Pa
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Tabela 50.2- Tensões trativas críticas

Material do canal
Tensão trativa crítica (Pa)

Agua sem
sedimentos

Agua com
sedimentos coloidais

Solos não coloidais

Areia fina 0,13 3,6
Argilo-arenoso 0,18 3,6
Argilo-siltoso 0,23 5,2
Silte aluvionar 0,23 7,2
Argiloso 0,37 7,2
Argila estabilizada 1,85 31,6
Cascalho fino 0,37 15,3
Cascalho grosso 1,46 32,0
Seixos e pedregulhos 4,44 52,6

Solos coloidais
Argila densa 1,27 22,0
Silte aluvionar 1,27 22,0
Silte estabilizado 2,10 38,2

Fonte: Batista et al, 2001 adaptado de Santos, 1984

Transformação: (multiplicar kgf/m2 x 9,8 para transformar em Pa)

Tabela 50.3-Tensão trativa máxima para solos coesivos em N/m2 ou Pa.
Material da água Diâmetro médio d50 em mm

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0
Aguas claras 1,2 1,3 1,5 2,0 2,9 6,0
Agua com sedimentos finos em
pequena quantidade

2,4 2,5 2,7 2,9 3,9 8,1

Agua com sedimentos finos em
grande quantidade

3,8 3,8 4,1 4,4 5,4 9,0

Fonte: Lencastre, 1983

Tabela 50.4-Tensão trativa máxima para solos não coesivos em N/m2 ou Pa.

Material do leito
Leito muito pouco

compacto com
relação de vazios de

2,0 a 1,2

Leito pouco
compactado com
uma relação de

vazios de 1,2 a 0,6

Leito compactado
com uma relação de
vazios de 0,6 a 0,3

Leito muito
compactado com
uma relação de

vazios de 0,3 a 0,2
Argilas arenososas
(porcentagem de areia
inferior a 50%)

2,0 7,7 16,0 30,8

Solos com grandes
quantidades de argilas

1,5 6,9 14,9 27,5

Argilas 1,2 6,1 13,7 25,9
Argilas muito finas 1,0 4,7 10,4 17,3
Fonte: Lencastre, 1983
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Conforme Chaudhry, 1993 temos as Figuras (50.1) a (50.3) que mostram o ângulo de
repouso conforme diâmetro da partícula e tensões trativas críticas para solos coesivos e não
coesivos.

Figura 50.4- Ângulo de repouso de material não coesivo sendo que o diâmetro d50 está
em mm
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Figura 50.5- Tensão trativa crítica para solos não-coesivos.
Fonte: Akan, 2010

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Eng Plínio Tomaz 17/06/12 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 50- Fórmula de Manning e canais

50-19

Figura 50.6- Tensão trativa crítica para solos coesivos.
Fonte: Ven Te Chow, 1959 in Akan, 2010

Tabela 50.5- Fator de correção da tensão trativa crítica conforme o grau de sinuosidade
do canal

Grau de sinuosidade de um canal Fator de correção
Cs

Canal em linha reta 1,00
Canal ligeiramente sinuoso 0,90
Canal moderadamente sinuoso 0,75
Canal muito sinuoso 0,60

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Eng Plínio Tomaz 17/06/12 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 50- Fórmula de Manning e canais

50-20

Vanoni, 2006  salienta que a coesão de sedimentos finos é um fenomeno complicado
que parece que varia de acordo com a composição mineral e ambiental. Apesar de importante,
os sedimentos coesivos são objetos de poucas pesquias e isto mostra nos textos que aparece
mais sobre sedimentos não coesivos do que em sedimentos coesivos.

Vanoni, 2006 salienta ainda que o conhecimento sobre a erosão em solos coesivos
ainda não está clara e a maneira de determinar a resistencia da erosão no sedimetno não estão
completamente definidos.

Exemplo 50.9 baseado em Chin- Modelo de cálculo baseado na tensão trativa
Queremos dimensionar um canal sem revestimento com seção trapezoidal com declividade
S=0,0015m/m para conduzir 20m3/s de um canal ligeiramente sinuoso com partícula
moderadamente arredondadas sendo dado diametro da particula em 50% da massa igual
d50=20mm.

Primeiro passo:
Adotar ou calcular o coeficiente de rugosidade de Manning. No caso pela experiência do
projetista foi adotado n=0,025.

Segundo passo:
Achar o ângulo de repouso do solo do canal que será estimado usando a Figura (50.3).
O diâmetro d50=20mmm= 0,8in.
Entrando com 0,8in achamos ângulo de repouso do solo de ψ=32º.

Terceiro passo:
Como o canal é ligeiramente sinuoso entrando na Tabela (50.2) achamos Cs=0,90.

Quarto passo:
Especificar a declividade do talude. Escolhemos talude com 1(V): 2 (H). O ângulo da
declividade do talude é θ que pode ser calculado assim:

θ= tan-1 (1/2)= 26,6º

Quinto passo: calcular o fator K da força trativa

K = [(1- (sen  /sen  ) 2 ]0,5

K = [(1- (sen 26,6º /sen 32º ) 2 ]0,5

K=0,53
Sexto passo:
Achar a tensão trativa crítica do fundo do canal que pode ser estimada usando a Figura (50.4)
e entrando com partícula média de 20mm achamos 0,33 lb/ft2 que multiplicando  por 47,87
obtemos o resultado em N/m2 ou Pa.

0,33 x 47,87= 15,8 N/m2= 15,8 Pa
Como o canal é ligeiramente sinuoso temos que multiplicar 15,8 por Cs=0,90.

15,8 Pa x 0,90= 14,3 Pa
Portanto, a tensão trativa cítica no fundo do canal é 14,3 Pa.
A tensão trativa nos taludes deve ser multiplicada pelo coeficiente K=0,53 e teremos:

14,3 Pa x K= 14,3 x 0,53= 7,6 Pa

Sétimo passo:

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Eng Plínio Tomaz 17/06/12 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 50- Fórmula de Manning e canais

50-21

Par a achar a profundidade normal y vamos supor a pior situação que é o talude.

máxima = 0,76.  . y . S
Mas máxima = 7,6Pa
Entao teremos:

7,6 = 0,76.  . y . S
7,6 = 0,76x1000y0,0015

y= 0,68m
Oitavo passo:
Uma maneira prática de se calcular é usar a equação de Manning em planilha Excel
calculando por tentativas até achamos largura da base b=24,2m.

Nono passo:
Calculo da força trativa no fundo do canal
máxima =  . y . S
máxima = 10000x 0,68 x 0,0015=10,2 N/m2 < 14,3 Pa            OK
Décimo passo:
Cálculo do número de Froude Fr.
Número de Froude para seção trapezoidal

O número de Froude para uma seção trapezoidal é:
Fr= V / ( g . A/B) 0,5

Sendo:
Fr= número de Froude;
V= velocidade (m/s);
g= aceleração da gravidade=9,81 m/s2;
A= área da seção molhada (m2)
B= comprimento da superfície da água em metros.

Vamos supor que calculos V= 1,1 m/s, B= 26,92m

Fr= V / ( g . A/B) 0,5

Fr= 1,1 / (9,81 . 17,4/26,92) 0,5

Fr= 0,44 < 0,86 OK
Décimo primeiro passo:
Cálculo da borda livre (freeboard).

f= 0,55 x (C. Y) 0,5= 0,55 . (1,7 x 0,68) 0,5= 0,59m

O valor de C=1,5 para vazão até 0,57m3/s. C=2,5 para vazão acima de 85m3/s. Fazendo uma
simples interpolação achamos C=1,7
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Exemplo 50.10 baseado em Chaudhry
Projetar um canal trapezoidal retilíneo para vazão de 10m3/s. A declividade é 0,00025m/m. A
partícula tem diâmetro de 8mm e o solo é pedregulho fino moderadamente arredondado.
Achar a altura y=?

Para solo pedregulhoso fino adotamos n=0,024 e talude 1V: 3H. sendo o angulo θ=
18,4º. De acordo com o tamanho da partícula que é 8mm verificamos a Figura (50.1) e
achamos o ângulo de repouso =24º.

Chaudhry, 1993 usa para K o seguinte:
K = [(1- (sen  /sen  ) 2 ]0,5

K = [(1- (sen 18,4º /sen 24º ) 2 ]0,5

K=0,63
Como o solo não é coesivo verificamos a Figura (50.2) e achamos tensão crítica de

0,15 lb/ft2 que multiplicando por  47,88 obtemos  7,18 N/m2= 7,18 Pa
Portanto, a tensão crítica que temos no canal é 7,18 Pa e nos taludes ela deve ser

multiplicada pelo fator K=0,63
Talude= K x 7,18= 0,63 x 7,18= 4,52 Pa
Então a tensão crítica no fundo do canal é 7,18 Pa e no talude 4,52 Pa.

A tensão trativa máxima calculada no fundo do canal  é:

fundo =  . y . S

No talude a tensão trativa máxima deverá ser:
talude = 0,76. . y . S

4,52 = 0,76x10000x y 0,00025
y= 2,43m

50.9 Canais naturais de leito móvel (solos não coesivos)
Em canais constituídos por elementos granulares sem coesão temos o que se chama de

escoamento em canal de leito móvel (Quintela, 1981).

Transporte de sólido
O fenômeno hidráulico dos escoamentos pode possuir fronteiras fixas e fronteiras

móveis. Os canais executados em tubos de concreto,  possuem fronteiras fixas e neste caso a
sua resolução pode ser feita com grande precisão usando, por exemplo, a fórmula de
Manning. Para os canais onde as fronteiras são móveis, tem que ser analisado cuidadosamente
o problema de transporte de sedimentos. Na prática não existem fórmulas precisas para os
problemas de escoamento em fronteiras móveis.

Segundo (Quintela,1981) existem três modos básicos de transporte sólido conforme
Figura (50.8):

- transporte sólido por arrastamento, em que os elementos sólidos rolam e escorregam
sobre o fundo;

- transporte sólido em suspensão, em que os elementos sólidos se deslocam no seio do
escoamento, podendo contatar esporadicamente o fundo;
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- transporte sólido por saltação, em que os elementos sólidos se deslocam alternadamente
por pequenos saltos e por rolamento e escorregamento sobre o fundo.

Na prática são considerados somente dois modos básicos, o arrastamento e a suspensão
sendo que a saltação ou saltitaçao constitui-se numa modalidade hídrida das duas principais
(Alfredini,1993).

A velocidade das partículas transportados por arrastamento é sempre muito menor do que
as transportadas em suspensão, aproximando-se esta da velocidade média do escoamento.
Além disso, as partículas em suspensão deslocam-se permanentemente e as arrastadas
movem-se de forma intermitente, alternando períodos de deslocamento com outros de
repouso, em geral sob outras partículas de fundo (Alfredini,1993).

Existem outros nomes consagrados para o transporte sólido que são:

- Transporte sólido de material do fundo (Transporte sólido do material do leito)
correspondente a material cuja granulometria se encontra presente no fundo (Quintela,1981).

Define-se à parcela de material que constitui o leito e é transportado. Ao contrário do
que ocorre com a carga de lavagem, o transporte sólido em suspensão do material que provém
do leito, passa por alternâncias de remoção, movimentação e deposição (Lloret et al., 1993).

- Transporte sólido de material de lavagem (wash load) ou Carga de Lavagem,
correspondente a material de dimensões inferiores às do material do fundo (Quintela.1981).

Define-se como a parcela mais fina do material transportado em suspensão, e que é
inexistente no leito, ou encontrado um pequenas quantidades.

Um material pode ser considerado carga de lavagem num determinado trecho do rio e
material de leito em outro onde a capacidade de transporte é drasticamente reduzida, como no
caso do rio Pinheiros em São Paulo (Lloret et al., 1993).

Conforme Alfredini,1993 o transporte de sólidos é importante em um grande número de
obras de engenharia hidráulica, como obras de hidráulica fluvial, hidráulica marítima e nos
aproveitamentos hidráulicos, como assoreamento de reservatórios.

Existem dois critérios usados em canais de arrastamento abaixo de cujos valores o
movimento dos sedimentos é insignificante.

Um deles e bastante importante é o critério de Shields.
Procura-se achar a tensão crítica de arrastamento para evitar o arrastamento em canais

de leito de material granular sem coesão. Shields fez estudos em 1936 sobre as tensões
criticas usando um gráfico com duas variáveis.

A primeira variável de Shields é chamada Reynolds do atrito (Re*)

Re*= Vc* D50/
E a segunda variável é:

critico / ( s –  ) x D50

Sendo:
critico = tensão critica de arrastamento para o início de transporte do material sólido.
D50= diâmetro característico dos elementos sólidos, sendo D50 representa que os elementos
com diâmetros inferiores perfazem 50% do peso da amostra. Da mesma maneira D90
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representa o diâmetro dos sedimentos para o qual os elementos com diâmetros inferiores
perfazem 90% do peso da amostra;
s = peso volumétrico do material sólido
 = peso volumétrico da água (10000N/m3)
Vc*= velocidade de atrito  que é igual a (c / ) 0,5=(g .R . S)0,5

 = viscosidade cinemática = 1,006 x 10-6 m2/s
O critério de Shields é bastante simples. Se o ponto achado está abaixo da linha da

Figura (50.6) então os sedimentos estão em repouso. Se o ponto está acima da linha, então os
sedimentos estão em movimentos. A curva de Shields foi obtida experimentalmente em
laboratório e amplamente utilizada.

Para valores elevados de Re* >500 , o valor da ordenada é constante e vale 0,06.
Portanto temos:

critico = 0,06 . (s-).d50 (Equação 50.8)
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Figura 50.7-Diagrama de Shields
Fonte: Quintela, 1981 ou Swami Marcondes Villela e Arthur Matttos 1975 e EPUSP

Re*
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Figura 50.8- Canais de leito móvel
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Figura 50.9- Canais de leito móvel. Fonte: EPUSP

Equação de Swamee e Mittal
A curva de Shields pode ser colocada em uma equação de forma explícita e isto foi

feito por Swamee e Mittal citado por Subramanya, 2009, salientando que a densidade relativa
do sedimento é 2,65 e que a viscosidade cinemática  a 20⁰ C   υ= 1 x 10-6 m2/s. Com o uso da
equação de Swamee e Mittal o erro cometido é de 5% para partículas com diâmetro de
aproximadamente 5,5mm. Para particulas com diâmetros maiores devemos usar a equação
(50.8) conforme recomendação de Subramanya, 2009.

critico = 0,155 +  0,409.d50
2

/ ( 1 + 0,177 d50
2) 0,5

Sendo:

d50 = diâmetro médio da particula (mm) para particulas ≤ 5,5mm

critico = tensão critica (N/m2)

Exemplo 50.1 Extraido de Subramanya, 2009

Dado um canal largo, retangular, em aluvião com partículas com diâmetro médio de 3mm,
densidade de 2,65 e declividade longitudinal de 0,0003m/m. Calcular a profundidade do
escoamento do canal que irá causar o inicio do movimento das partículas.
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Como a particular é menor que 6mm podemos usar a equação explicita de Swamee e Mittal.

critico = 0,155 +  0,409.d50
2

/ ( 1 + 0,177 d50
2) 0,5

critico = 0,155 +  0,409 x 3 2
/ ( 1 + 0,177 x 32) 0,5

τcritico  =2,44 Pa

Como o canal é retangular a profundidade será D.

τo= γ x D x S = 9790 x D x 0,0003 = 2,44

Tirando-se o valor de D

D= 0,831m

Exemplo 50.1 Extraido de Subramanya, 2009

Estimar o diâmetro minimo da particula que não irá se mover na fundo do canal trapezoidal
com base de 3,00m, talude de 1,5 H:1 V, declividade 0,004m/m e profundidade do
escoametno de 1,30m.

Vamos primeiramente calcular o raio hidráulico da seção transversal do canal.

R= (3+ 1,5x1,3) x 1,3/ (3 + 2x1,3 x (1,5 2 +1) 0,5)= 0,837m

critico = 0,06 . (s-).d50

τo= γ x R x S

Fazendo critico = τo   teremos:

γ x R x S = 0,06 . (s-).d50

d50= γ x R x S / [0,06 x (s-)] = 9790 x 0,837 x 0,004/ ( 0,06 x 1,65)= 331mm=3,3cm
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Figura 50.8- Curvas granulométricas de solos brasileiros segundo o prof. Milton Vargas in Revista
Politécnica nº 149 in Garcez e Alvarez, 1988.

Segundo o padrão do Massachussetts Institute of Technology (MIT) mais difundido no
Brasil, os tipos de solos variam entre amplos limites (Garcez e Alvarez,1988).

Argilas- diâmetro das partículas                       D< 0,002 mm
Siltes- diâmetro das partículas     0,002mm <D<0,06mm
Areias- diâmetro das partículas     0,06mm    <D<2,00mm
Pedregulhos- diâmetro das partículas                        D>2,00mm

Dica- o diagrama de Shields é de grande utilidade de projeto de canais estáveis de leito
móvel na verificação da capacidade de transporte de sedimentos pelo escoamento
(Righeto,1998).

Amostragem de sedimentos em suspensão e no fundo do rio
Muitas vezes precisamos de amostragem de sedimentos em suspensão e sedimentos de

fundo do leito de um rio.
Para o sedimento em suspensão é usado garrafão plástico com capacidade de 5 litros e

para a coleta de sedimento no fundo do rio é efetuado por arrasto uma lata de 18 litros de
capacidade.

O interessante é fazer uma campanha de amostragem em epocas de cheias e de
estiagem.

Na Figura (50.9) temos uma amostragem de sedimentos coletados no fundo de um rio,
onde podemos achar o d50 ou d20, d60 , d75 ou d90 tirando-se simplesmente do gráfico. Há uma
enorme confusão sobre o diametro a escolher, pois Ven Te Chow no livro Open Channels
usou d25 para areia media e d50 para solos não coesivos com areia fina.
Chow, 1986 chama a atenção de que conforme o indice de plasticidade ou ação quimica a
definição da tensão trativa critica pode não ser precisa.
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Figura 50.9- Curva granulométrica de material não coesivo (areia) no fundo de
um rio sendo que  D50=0,90mm.

Segundo Shane e Julian,1993 capítulo (12.19) Erosion and Sediment Transport in
Handbook of Hidrology, o critério de Shields é usado freqüentemente para determinar o
diâmetro da partícula de um canal estável.

Quando critico =0,03 N/m2 não há movimento.
Desde que o inicio do movimento das partículas é subjetivo, deve-se escolher

coeficiente de segurança entre 2 e 4.
O diagrama de Shields é aceito por todos como uma boa indicação do inicio do

movimento para partículas não coesivas de diâmetro uniforme especialmente em leitos
planos.

Talude
Caso se trate de proteção do talude, o crítico deve ser multiplicado pelo fator K (Chin

2000 p.213):
K = cos . [(1- (tan  /tan  ) 2 ]0,5

Chaudhry, 1993 usa para K o seguinte:
K = [(1- (sen  /sen  ) 2 ]0,5

Sendo:
K= número que deve ser dimensionado a tensão trativa critica da margem;
 =ângulo do talude;
 = ângulo de atrito do solo e
tan  = tangente do ângulo de atrito.
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Exemplo 50.11 de aplicação do cálculo do Fator K para as margens
Seja um canal com declividade 3 na horizontal e 1 na vertical, e ângulo de atrito de 24º

O ângulo de declividade do talude é de 18,4º
K= cos  . [(1- (tan  /tan )2 ]0,5 = cos 18,4º . [ 1-(tan 18,4/tan 24)2]0,5 = 0,66

Caso a tensão trativa achada fosse de 7,18 N/m2 então para as paredes do canal
teríamos como máxima tensão trativa tolerada o valor de 7,18 x 0,66 =4,73 N/m2.

Sendo a declividade do canal S=0,00025 m/m e  = 10.000 N/m3

A tensão trativa nas margens é:
 máxima = 0,76.  . y . S = 0,76 . 10000 .y. 0,00025= 1,9 . y
Como o máximo permissível é 4,73 N/m2 então teremos:

1,9 . y = 4,73 e portanto   y= 2,49m

Exemplo 50.12 de aplicação do critério de Shields
Vamos fornecer um exemplo citado por Quintela, 1981.

Um canal de leito aluvionar, com seção transversal muito larga, retangular com declividade de
S=0,002 m/m. Determinar a velocidade média no canal para o qual o leito não é erodido em
condições de regime uniforme. São dados o D50= 12mm e D90=30mm e s = 2,65
Primeiramente verifiquemos a aplicação da equação da Figura (50.2).

(D50/  )x ( 0,1 x ((s/ – 1) x g x D50)
0,5

substituindo os dados
(0,012/ 10-6 )x ( 0,1 x ((2,65/1 – 1) x 9,8 x 0,012) 0,5 = 1672

Entrando na Figura (50.2) com 1672 verificamos que o número de Reynolds é maìor
que 500 e vale

crítico = 0,06 . (s-).d50 (Equação 50.8)

critico = 0,06 . ( 1,65). 9800. 0,012= 11,64 N/m2

Portanto, a vazão máxima do canal deverá ser quando tivermos a tensão critica
 = crítico

Como o canal é muito largo:
 =  . y . S  =11,64 N/m2=9800. y . 0,002

Portanto y=0,60m
Para usar a fórmula de Manning não temos o valor do coeficiente de rugosidade de

Manning “n “. Sabemos que n= 1/K sendo K o coeficiente de Gaucker-Manning.
Conforme proposto por Meyer, Peter e Muller em 1948 citado por Quintela,1981 o

valor de K pode ser obtido em função de D90 da seguinte maneira:
K= 26/ D90

1/ 6

Sendo D90 em metros.
Como D90= 30mm = 0,030m
Então
K= 26/ D90

1/6 = 26/ 0,030 1/6 =47

Como n=1/k = 1/ 47 = 0,021276
Usando a fórmula de Manning para unidades SI temos:
V= (1/n)x (R 2/3)x (S ½)
Como o canal é muito largo R=y
V= (1/n)x (y 2/3)x (S ½)    =  (1/0,021276)x (0,60 2/3)x (0,002 ½)  =1,49 m/s
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Nota: na prática como o diâmetro do sedimento está na potência 1/6 podemos usar o diâmetro
médio D50 sugerido por Strickler em 1948 da seguinte maneira (Lloret, 1984 p.57):

n  = D50
1/ 6 / 21,0

sendo D50 em metros. Para D50=0,003m   então  n=0,018.

Método da Teoria do Regime
Os canais naturais que carregam materiais em suspensão e cujo fundo do canal são do

mesmo material foram estudados por Kennedy em 1895 e por Lacey em 1919.
Estes canais podem ser dimensionados usando o método da força trativa ou pelo

método da teoria do regime.
O método da teoria do regime, conforme Chaudhry,1993 e Righeto,1998 é empírico e

foi pesquisado na Índia e no Paquistão em canais que conduzem sedimentos cujo peso é
menor que 500 mg/L (500 ppm).

Dica: a teoria do Regime é um método empírico.

Observações de Chang, 1988 in French, 2008 são que os conceitos de Lacey sobre a
teoria do regime são válidas para diâmetro do material do leito do rio entre 0,15mm a 0,44mm
e para vazões entre 0,14m3/s a 142 m3/s.

Segundo Subramanya, 2009 o método do regime é baseado na hipótese que o canal se
ajusta com a declividade, largura e profundidade até o equilíbrio com a descarga do material
que chega da carga de sedimento. A descarga e a carga de sedimento varia no tempo em
canais reais, mas usando a teoria do regime, se entende que os sedimentos se depositam e se
locomovem são balançados num periodo razoavelmente longo. Entendemos que na teoria do
regime há um balanço, isto é, os sedimentos são transportados e se depositam em um
determinado tempo.

Segundo Lloret Ramos, 1995 in Drenagem Urbana p.261 a hipótese do método de
Lacey é que o canal seja retangular e bastante largo, para que o raio hidráulico confunde-se
com a profundidade e a largura é praticamente, igual ao perímetro molhado. A largura
admitida é de 20 vezes a profundidade. Mesmas as fórmulas mais precisas que a de Lacey
não alteram muito os resultados.

A fórmulas de Lacey são as seguintes:
P= 4,75 x Q 1/2

fs= 1,59 x d ½

R= 0,47 x (Q/fs) 1/3

S=  fs 5/3 / 3168 x Q 1/6

Sendo:
P=perímetro molhado (m);
Q=vazão (m3/s);
fs=fator de sedimentação (Righeto) ou fator silte (Chaudhry), que leva em consideração o
tamanho do sedimento;
d=diâmetro do sedimento (mm);
R=raio hidráulico (m);
S= declividade (m/m).

A combinação das equações acima fornece a relação semelhante a fórmula de
Manning.

V=10,8 x R 2/3 x S 1/3

Sendo:
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V=velocidade média (m/s);
R= raio hidráulico (m) e
S=declividade (m/m).

O diâmetro da partícula do sedimento e do fator silte (fs) é dado pela Tabela (50.6).
Assim se uma areia média de diametro D50=0,90mm significa que o fator silte será
aproximadamente 1,31.

Tabela 50.6-Diâmetros das partículas e fator silte (fs) dependendo do material
Material Diâmetro da partícula do

sedimento
(mm)

Fator de sedimentação ou
fator silte

(fs)
Pedra arredondada 64 a 256 6,12 a 9,75
Pedregulho áspero 8 a 64 4,68

Pedregulho fino 4 a 8 2,0
Areia áspera 0,5 a 2,0 1,44 a 1,56
Areia média 0,25 a 0,5 1,31
Areia fina 0,06 a 0,25 1,1 a 1,3
Silte (coloidal) 1,0
Silte fino (coloidal) 0,4 a 0,9
Fonte: Gupta, 1989 in Chaudhry,1993

Exemplo 50.13- Aplicação da fórmula de Lacey
Vamos usar um exemplo citado por Chaudhry, 1993 p.247 conforme fórmulas de

Righeto, 1998 p.775. Usando a teoria do regime de Lacey, determinar a seção transversal de
um canal que transporta sedimentos com vazão de 8 m3/s, sendo o diâmetro da partícula de
0,4mm (areia).

Usando as fórmulas de Lacey temos:
P= 4,75 x Q 1/2 = 4,75 x 8 1/3 = 13,44m
fs= 1,59 x d ½ =1,59 x 0,4 ½ = 1,005604

R= 0,47 x (Q/fs) 1/3 =0,47x (8/1,005604) 1/3 = 0,9383m
S=  fs 5/3 / 3168 x Q 1/6 = 1,005604 1,67 / 3168 x 8 0,167 = 0,000451m/m

Considerando que a declividade do talude seja 0,5 na horizontal e 1 na vertical temos:
A= área molhada
A=(b+0,5y)y = P x R = 13,44 x0,9383= 12,61m
Por tanto: b= 12,61/y –0,5y
P= b + 2y (1+0,5 2 ) ½ =13,44 = b + 2,24 y
Substituindo o valor de b temos:
b+2,24y=13,44

12,61/y –0,5 y + 2,24 y = 13,44
Resolvendo a equação, obtemos y=1,05m
Portanto, o valor de b será:

b+2,24y=13,44
b=13,44- 2,24 . y = 11,1m
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Teoria do Regime conforme Simons e Albertson, 1963
Nos Estados Unidos varios autores fizeram pesquisas a respeito da aplicação da teoria

do regime e foram feitas algumas observações sendo importantes auelas de Henderson, 1966
citado por McCuen, 1998.

Henderson publicou em 1966 os coeficientes K1, K2 e K4 que estão na Tabela (50.7).

Tabela 50.7- Coeficientes das equações
Tipo de materiais K1 K2 K4

Material do fundo e margens com areia 3,5 0,52 0,33
Areia no material do fundo e material coesivo nas
margens

2.6 0,44 0,54

Material coesivo no fundo do rio e nas margens 2,2 0,37 0,87
Material não coesivo de maiores dimensões 1,75 0,23
Areia no fundo do rio, material coesivo nas margens e
transporte de muitos sedimentos solidos.

1,70 0,34

Fonte: McCuen, 1998

Largura do rio W
W= 0,9 .K1 .Q 0,5

Sendo:
W= largura do rio (ft)
K1= coeficiente conforme Tabela (50.1)
Q= vazão de pico (ft3/s)

Profundidade h do rio
A profundidade h depende do raio hidráulico:

h= 1,21 .K2 .Q 0,36 se Rh ≤ 7ft

h=2,0 +0,93. K2 .Q 0,36 se Rh > 7ft

Sendo:
h= profundidade da água no rio ou canal (ft)
K2= coeficiente conforme Tabela (50.1)
Q= vazão de pico (ft3/s)

Conforme McCuen, 1998 as equações acima são usadas no projeto de canais estáveis.
Combinando as equações acima podemos tirar o valor de Vc.

Vc= 126. K1
0,227 . Q 0,3344 . (K2.K4.S) 0,6135 para Rh ≤ 7 ft

Vc= 112. [ K1
0,37. K4. S. Q 0,185 ( 2 + 0,93 K2 Q 0,36 )] 0,6135 para Rh > tft

Sendo:
Vc= velocidade critica (ft/s)

McCuen, 1998 salienta que a equação pode ser usada quando existe o canal com
uma determinada declividade S e é conhecida a vazão e dai calculamos a velocidade
crítica.
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Exemplo 50.14

Vamos calcular a velocidade máxima crítica Vc usando a teoria do Regime conforme
McCuen, 1998. O local tem 27m de largura e nível de água de 2,00m conforme
verificamos in loco. A declividade do local é 0,001999m/m. Considerando n=0,035 e
usando os dados verificados achamos a vazão Q=99,87m3/s (3529 ft3/s) e com raio
hidráulico 1,74m (5,8ft) conforme Tabela (50.8).

Tabela 50.8- Cálculo da vazão e do raio hidráulico
n= 0,035
Declividade no trecho (m/m)= 0,001999
Base (m)= 27,00
Altura normal (m)= 2,00
Perimetro molhado (m)= 31,00
Area molhada (m2)= 54,00
Raio hidraulico (m)= 1,74
V (m/s)= 1,85
Q (m3/s)= 99,87

Os cálculos estão na Tabela (50.9) e achamos a velocidade crítica de 2,10m/s

Vc= 126. K1
0,227 . Q 0,3344 . (K2.K4.S) 0,6135 para Rh ≤ 7 ft

Vc= 126x3,5 0,227 x 35290,3344 . (0,52x0,33x0,001999) 0,6135

Vc=6,99 ft/s = 2,10 m/s
Tabela 50.9- Cálculo da velocidade crítica para R< 2,10m

K1= 3,5
K2= 0,52
K4= 0,33
S(m/m)= 0,001999
Q (m3/s)= 99,87
Q(ft3/s)= 3529
Rh (ft)= >7ft
Se Rh (ft)≤ 7ft Rh ≤ 2,10m
Vc (ft/s)= 6,99
Vc(m/s)= 2,10
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50.10 Borda Livre de um canal
Devido a ações de ondas provocadas por ventos, embarcações, ou flutuações das

vazões, é necessário que se deixe uma borda livre. Geralmente o mínimo é de 0,30m, e no
Estado de São Paulo é usual adotar 25% da profundidade. Assim um canal com 2,00m de
profundidade  pode ser adotado borda livre de 25% ou seja 0,50m.

O Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) adota
para barramentos de pequenas obras hidráulicas no mínimo f≥0,50m como sendo o desnível
mínimo entre a crista da barragem e o nivel máximo maximorum.

Conforme Chaudhry, 1993, o U. S. Bureau de Reclamation adota para borda livre a
seguinte  fórmula:

Borda livre (m) = f=(k . y) 0,5

Sendo:
y= altura da lâmina d’água (m) e

k= coeficiente que varia de 0,8 até 1,4 dependendo da vazão do canal.
Para vazão de 0,5m3/s k=0,8 e para vazão maior que 85m3/s temos k=1,4.
A Tabela (50.4) fornece sugestões para bordas livres conforme as vazões nos canais

conforme Central Board of Irrigation and Power na Índia. Fornece valores bem menores que
a fórmula do Bureau de Reclamation.

Tabela 50.10 – Sugestões de borda livre recomendado pela Central Board of Irrigation
and Power, na Índia (Raju,1983)

Vazão (m3/s) Vazão < 1,5 m3/s Vazão entre 1,5 a 85 m3/s Vazão > 85m3/s

Borda Livre 0,50m 0,75m 0,90m

Fonte: Chaudhry, 1993

O Bureau de Reclamation adota a fórmula abaixo, para regime torrencial ou seja
quando o número de Froude for maior que 1.

Borda livre (em metros)= 0,61 + 0,0372 . V . y 1/3

Sendo:
V= velocidade média da seção (m/s) e
y= altura da lâmina d’água (m).

Exemplo 50.15 de aplicação da Borda Livre de um Canal
Seja com altura da lâmina d’água de 2,50m e vazão de 67m3/s. Calcular a borda livre.

Adotando k=1,2
Borda livre (m) = (k . y) 0,5 =  (1,2 . 2,5) 0,5 = 1,73m
Adotando critério de 25% da altura teremos borda livre de 0,625m

Porém examinando a Tabela (50.4) do Central Board of Irrigation and Power da Índia
apresenta valor para borda livre de 0,75m que parece ser o mais adequado.
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50.11 Coeficientes de rugosidade de Manning “n”
Os coeficientes de rugosidade de Manning geralmente são tabeladas, entretanto em

canais gramados o coeficiente de Manning pode ser achado de uma maneira diferente, o que
será visto no Capítulo referente a Canais Gramados. Em escada hidráulica quando se usa com
aproximação a equação de Manning o coeficiente “n” pode ser achado conforme já mostrado,
mas que será explicado no Capítulo de Escadas Hidráulicas.

De maneira geral a escolha do coeficiente de rugosidade de Manning é difícil de ser
feita, dependendo muito da experiência e vivência do projetista.

Conforme Tabela (50.11) conforme a cobertura da bacia os coeficientes “n” de
Manning podem ser:

Tabela 50.11- Coeficiente “n” de Manning
Cobertura da bacia Coeficiente “n”
asfalto suave 0,012
asfalto ou concreto 0,014
argila compactada 0,030
pouca vegetação 0,020
Vegetação densa 0,350
Vegetação densa e floresta 0,400

Fonte: Tucci,1993
Para escoamento da chuva sobre o solo temos a Tabela (50.12).

Tabela 50.12- Coeficiente “n”de Manning para vazões sobre o solo
Material do Solo Valores de

“n”recomendado
Faixa de valores de “n”

Concreto 0,011 0,01 a 0,013
Asfalto 0,012 0,01 a 0,015
Areia exposta 0,010 0,010 a 0,016
Solo pedregulhoso 0,012 0,012 a 0,030
Solo argiloso descoberto 0,012 0,012 a 0,033
Terreno sem cultura 0,05 0,006 a 0,16
Terra arada 0,06 0,02 a 0,10
Pastagens natural 0,13 0,01 a 0,32
Pastagens cortadas 0,08 0,02 a 0,24
Grama 0,45 0,39 a 0,63
Grama curta 0,15 0,10 a 0,20
Grama densa 0,24 0,17 a 0,30
Grama Bermuda 0,41 0,30 a 0,48
Florestas 0,45
Fonte: Florida Departament of Transportation Drainage Manual,1986.

Os valores dos coeficientes de rugosidade “n” de Manning fornecido pelo U.S.
Department of Transportation em 1985 estão na Tabela (50.13).

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Eng Plínio Tomaz 17/06/12 pliniotomaz@uol.com.br

Capítulo 50- Fórmula de Manning e canais

50-38

Tabela 50.13- Valores do coeficiente de rugosidade “n” de Manning
Descrição “n” mínimo “n” normal “n” máximo
Condutos fechados seção não plena
Bronze 0,009 0,010 0,013

Aço

soldado 0,010 0,012 0,014

rebitado 0,013 0,016 0017

Ferro fundido dúctil

com proteção 0,010 0,013 0,014

sem proteção 0,011 0,014 0,016

Aço

preto 0,012 0,014 0,015

galvanizado 0,013 0,016 0,017

Metal corrugado

Corrugado em 6x1” 0,020 0,022 0,025

Corrugado em 6x 2” 0,030 0,032 0,035

Parede lisa espiral aluminizada 0,010 0,012 0,014

Concreto

Extravasor com ângulos retos 0,010 0,012 0,013

Extravasor com curva 0,011 0,013 0,014

Esgotos sanitários 0,012 0,013 0,016

Condições dos canais
n=(n0+n1+n2+n3) . m

a) material da envoltória

terra n0=0,020

rocha n0=0,025

pedras finas n0=0,024

pedras grossas n0=0,028

b) grau de irregularidade bem liso n1=0,000

liso n1=0,005

moderado n1=0,010

bem irregular n1=0,020

c) Efeito de obstrução desprezível n2=0,000

pequena n2=0,010 a 0,015

apreciável n2=0,020 a 0,030

muita obstrução n2=0,040 a 0,060

d) Vegetação baixa n3=0,005 a 0,010

media n3=0,010 a 0,025

alta n3=0,025 a 0,050

muito alta n3=0,050 a 0,100

e) Graus de meandros pequeno m=1,000

apreciável m=1,150

muitos meandros m=1,300

A Tabela  (50.14) apresentam valores do coeficiente de Manning conforme a superfície.
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Tabela 50.14-Coeficientes de rugosidade de Manning somente sobre superfícies
Superfície Coeficiente de rugosidade de Manning para

escoamento superficial
Plástico, vidro 0,009
Terra sem cultura 0,010
Areia 0,010
Superfície cascalhada ou coberta com pedregulho 0,012
Concreto liso 0,011
Asfalto 0,012
Terreno argiloso 0,012
Revestimento comum do concreto 0,013
Madeira boa 0,014
Tijolos assentados com cimento 0,014
Madeira não aplainada 0,014
Argila vitrificada 0,015
Ferro fundido 0,015
Terra lisa 0,018
Tubos de metal corrugado 0,023
Superfície emborrachada 0,024
Terra cultivada sem resíduo 0,09
Terra cultivado com resíduo 0,19
Grama curta 0,15
Grama densa 0,40
Grama tipo Bermuda 0,41
Solo sem vegetação rasteira 0,20
Solo com pouco de vegetação rasteira 0,40
Solo com muita vegetação rasteira 0,80
Pastagem 0,13
Fonte: McCuen, 1993 página 114
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Figura 50.10-Valores do coeficiente de rugosidade de Manning.
Fonte: Chaudhry,1993
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Figura 50.11- Valores coeficiente de rugosidade de Manning
Fonte:Chaudhry,1993
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Na Figura (50.10) e (50.11) temos vários valores do coeficiente de rugosidade de
Manning citado por Chaudhry, 1993, mas cuja origem é de Barnes, 1967 e que se encontram
na Tabela (50.15).

Tabela 50.15- Coeficientes de rugosidade de Manning conforme Figuras (50.3) e (50.4)
Fotografia Valor do coeficiente ‘n”de Manning

a) n=0,024
b) n=0,030
c) n=0,032
d) n=0,036
e) n =0,041
f) n =0,049
g) n =0,050
h) n =0,060
i) n =0,070
j) n =0,075
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50.12 Coeficiente equivalente de rugosidade de Manning: ne ou coeficiente de
rugosidade composto

Conforme Chaudhry,1993 pesquisas feitas em 36 canais naturais feitas pelo U.S.
Geological Survey, constatou que a melhor fórmula para o coeficiente de rugosidade de
Manning equivalente (ne) é a fórmula de Einstein, 1934. Esta fórmula também foi adotada na
Escola Politécnica da USP pelo Departamento de Hidráulica e que consta na Apostila de
Escoamento em Canais.

(Pi ni
3/2 )2/3

ne  = --------------------------
(Pi)

2/3

sendo:
ne= rugosidade equivalente de Manning pela fórmula de Einstein,1934 ou coeficiente de
rugosidade composta;
Pi= perímetro molhado cujo coeficiente de Manning é ni;
ni= coeficiente de Manning cujo perímetro é Pi;

Exemplo 50.10-Aplicação do coeficiente equivalente de rugosidade de Manning

Seja um canal de seção retangular com 4,00 m de largura e 2,00m de altura da lâmina
de água. Vamos supor que verticalmente temos as paredes laterais feitas em concreto armado
como se fosse um muro de arrimo com n=0,015 e o fundo do canal é de enrocamento com
n=0,030.

Como temos dois coeficientes de Manning usemos a fórmula de Einstein,1934 para
calcular o coeficiente equivalente de rugosidade de Manning.

(Pi ni
3/2 )2/3

ne= --------------------------
(Pi)

2/3

Figura 50.12- Coeficientes de Manning do fundo e da parede da seção retangular do
canal

(Pi ni 3/2 )2/3 (2,00 x 0,015 3/2 + 4,00 x 0,030 3/2+ 2,00x0,015 3/2)2/3

ne= -------------------------- = -------------------------------------------------------- = 0,024
(Pi) 2/3 (2,00+4,00+2,00)2/3

2,00m
n=0,015

4,00m
n=0,030
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Portanto, o coeficiente de rugosidade equivalente ou coeficiente de rugosidade
composto é n=0,024, o qual deverá ser utilizado nos cálculos do canal.

DICA: deve-se ter muito cuidado na escolha o mais correto possível do coeficiente de
rugosidade “n” da fórmula de Manning.

50.13 Análise de sensibilidade do coeficiente “n”
Ao se adotar o coeficiente de rugosidade “n” de Manning, deve-se ir ao local para acertar

mais na determinação do mesmo. Todos reconhecem a difícil escolha do coeficiente “n”
variando de projetista para projetista, havendo, portanto, diferença nos cálculos. As diferenças
causarão erros nas fórmulas que usam o coeficiente “n”.  Uma maneira de se lidar com isto, é
fazer uma análise de sensibilidade, verificando-se outros valores de “n” que poderiam ser
adotados e quais seriam as conseqüências.

50.14 Análise de incerteza da equação de Manning
Conforme livro Conservação da Água de Tomaz,1999 vamos exemplificar a

aplicação da Análise de Incerteza usando a fórmula de Manning para seção plena nas
unidades do sistema internacional (S.I.) usando a Equação (50.10).

Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . S1/2

sendo:
Q = vazão (m3/s);
n = coeficiente de rugosidade de Manning;
D = diâmetro da tubulação (m);
S = declividade da tubulação  (m/m).

Queremos a incerteza da vazão Q na Equação (50.10). As variáveis dependentes n, D e
S possuem incertezas.
A rugosidade de Manning n = 0,015 com incerteza de 50%, ou seja, n = 0,5.
A declividade S= 0,001 m/m com incerteza de 7%, ou seja, S= 0,07.
Consideremos que o diâmetro seja de 1,50m com incerteza de 1%, ou seja, com coeficiente de
variação D= 0,01.
Vamos calcular a vazão Q usando os dados fornecidos:
Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . S1/2 = 0,312 . 0,015-1 . 1,58/3. 0,0011/2

Q= 1,938 m3/s = 1.938 l/s
2

Q =n
2 +(8/3)2. D

2 + (1/2)2. S
2

2
Q =n

2 + (64/9). D
2 + (1/4). S

2

Como temos os coeficientes de variação de n, D e S, fazendo as substituições na Equação
(50.5) temos:

2
Q = (0,5)2 + (64/9) . ( 0,01)2 + (1/4) . (0,07)2

2
Q = 0,25 + 0,00071 + 0,001225 = 0,251935

Q =       0,251935       = 0,5019,   ou seja, Q = 0,5019

Assim, a incerteza nas variáveis independentes  n , D e S acarretam, na variável
dependente Q, a incerteza de 50,19%, ou seja, coeficiente de variação de 2

Q = 0,5019.
O desvio padrão é dado pela fórmula abaixo.

Q = Q . Q

substituindo os valores:
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Q = 0,5019 . 1938 = 973L/s = 0,973 m3/s
Portanto, a vazão de 1938 L/s poderá variar de  965L/s a 2911 L/s.

50.15 Exemplo da escolha do coeficiente de rugosidade “n” de Manning
Na bacia do córrego Aricanduva em São Paulo em 1999 foi adotado pelo DAEE o

coeficiente médio de Manning n=0,023 a n=0,025 para o canal com paredes em concreto e
fundo não revestido.

Para as seções com gabião foi adotado n=0,030.
Quando o canal tivesse paredes e fundo de concreto foi adotado n=0,020.
No estudo da calha do rio Tietê entre a barragem Edgard de Souza e a barragem da

Penha foi calibrado o coeficiente de Manning n=0,028, englobando as perdas de cargas
distribuídas e localizadas nas regiões das pontes.

O projeto Promon realizado em 1986 tinha adotado no mesmo local n=0,027 e mais o
coeficiente de perda localizada igual a 0,20 para cada ponte.

Na dissertação de mestrado na EPUSP em 1984 do prof. dr. Carlos Lloret Ramos para
o uso do coeficiente de Manning n=0,030 para todas as seções do rio Paraíba do Sul,
encontraram-se desvios de até 25%.

50.16 Exemplo de escolha da velocidade
Conforme projeto do rio Aricanduva feito pelo DAEE em 1999, a velocidade máxima

nos trechos novos a serem executados devem ser de 2,0m/s a 2,5m/s.
O projeto da calha do rio Tietê no trecho entre a barragem Edgard de Souza e a

barragem da Penha foi recomendado em 1999 que “as canalizações futuras deverão ter
velocidade média de escoamento de 1,5m/s e 1,8 m/s para o cenário do ano 2020”.

O mesmo estudo recomenda que as canalizações futuras que direta ou indiretamente
venham a lançar suas águas pluviais na calha principal do rio Tietê deverão ter “velocidade
máxima de 2m/s”.
Dica: usar velocidade máxima de 2m/s nos rios da calha do rio Tietê na região
metropolitana de São Paulo.

50.17 Declividade
A declividade do fundo do rio coincide geralmente com a declividade do  talvegue e

com a declividade da linha de energia. No caso do rio Aricanduva a declividade no trecho
médio é de 0,025m/m e no trecho baixo de 0,005m/m.

No rio Paraíba do Sul a declividade média em Pindamonhangaba é de 0,000208m/m e
a  declividade do rio Colorado nos Estados Unidos é 0,000217 m/m (Lloret,1984).
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50.18 Canais

Tabela 50.16- Elementos geométricos das varias seções de canais

50.19 Número de Froude F
O número de Froude denominado “F” representa a influência da força gravitacional no

escoamento. A fórmula geral para determinar o número de Froude
F= V/ (g x Dh)0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade média da seção (m/s);
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
Dh =profundidade média ou profundidade hidráulica. Dh = A/T= A/B;

T=B= largura superficial da água (m) e
A=área molhada da seção (m2).

DICA: não confundir profundidade hidráulica com raio hidráulico.

Número de Froude para canal de seção retangular
Para um canal retangular (Chaudry, 1993)  é representado por:

F= V/ (g . y)0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade média da seção em m/s;
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
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y=lâmina d água em metros.
Quando F=1 temos o regime crítico, que deve ser evitado.
Quando F<1 temos o regime fluvial ou lento, que é o melhor a ser admitido em um

projeto.
Quando F>1 temos o regime torrencial ou rápido.
Chin, 2000 diz que experimentos em canais retangulares mostraram instabilidade

quando o número de Froude está entre 0,86 e 1,13 e portanto, devemos evitar que em um
canal o número de Froude esteja entre aqueles valores.

Dica: procurar manter o número de Froude 1,13≤ F ≤ 0,86

Exemplo 50.16- Aplicação do número de Froude para uma seção retangular
Consideremos um canal retangular com velocidade de 4,47m/s e altura de lâmina d’água de
3,0m. O número de Froude “F” para uma seção retangular é:

F= V/ (g . y)0,5 =  4,47/ (9,8 x  3,0) 0,5 = 0,82 <0,86  OK
Portanto, o regime é fluvial ou lento, pois F<1. Em casos práticos procura-se adotar

F<1 e abaixo de 0,86 para assegurar um regime fluvial ou lento.

Número de Froude para seção trapezoidal
O número de Froude para uma seção trapezoidal é:

F= V / ( g . A/B) 0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V= velocidade (m/s);
g= aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
A= área da seção molhada (m2 )
B= comprimento da superfície da água em metros.
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Exemplo 50.17-Aplicação do número de Froude para uma seção trapezoidal
Seja um canal trapezoidal com velocidade média V=1,81m , área molhada A=44 m2 e

largura superficial B=26m

Figura 50.13- Seção trapezoidal do canal.
F= V / (g . A/B) 0,5 = 1,81 / (9,8 x 44 / 26) 0,5 = 0,44 ( regime fluvial) <0,86 OK

50.20 Número de Vedernikov
Chow, 1983 mostra a equação de Vedernikov quando se usa a fórmula de Manning

para canais.

Ve= (2/3) x Г x F (Equação 50.1)

Sendo:
Ve= número de Vedernikov
Г= fator de forma da seção do canal conforme Tabela (70.1)
F= numero de Froude

Tabela 50.17- Fatores de forma da seção (Г) Fonte: French in Mays, 1999

18,00m

2,00m
1

z=2

B

Área
Molhada A
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Chow, 1985 recomenda que o número de Froude F seja calculado pela equação:

F= V/ [(g. D cos θ)   / α] 0,5 (Equação 50.2)
Sendo:
F= número de Froude (adimensional)
V= velocidade média na seção (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade
D= profundidade hidráulica (m)= A/ T
A= área da seção molhada (m2)
T= comprimento da superficie livre do canal (m)
θ= ângulo da declividade
α= coeficiente de energia geralmente igual a 1.

Chow, 1985 faz as seguintes observações sobre a Equação (70.1):

 Quando o canal é muito largo o valor de Г=0.
 Quando o canal é muito estreito o valor de Г=1

A utilidade do numero de Vedernikov é saber se haverá ou não onda no canal, isto é,
se o canal será estável ou instável. O escoamento de ondas em ingles são denominados de
Slug Flow e Roll Waves. Há distinção entre o Slug Flow e Roll Waves, mas ambos são para
escoamento instavel.

Caso Ve for menor ou igual a unidade o canal será estável sem formação de ondas;
Ve ≤1  escoamento estável

Quando Ve for maior ou igual a unidade o canal terá escoamento instavel com
formação de ondas e haverá fenomenos transitorios. O problema das ondas é que elas
aumentarão o nível da água no canal e poderá extravasar e devido a isto é que se o canal será
estável ou instável.

Ve >1 escoamento instavel

Uma outra observação interessante é que podemos ter a formação de ondas mesmo
com o numero de Froude baixo, como por exemplo, F< 0,74. Isto mostra que o número de
Froude sozinho não é suficiente para sabermos se haverá a formação de ondas ou não.
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50.21 Seções de máxima eficiência hidráulica
As seções transversais dos canais “A” que fornecem a máxima vazão “Q” é chamada

seção de melhor eficiência hidráulica.

DICA: seção de melhor eficiência hidráulica nem sempre é a mais econômica. A seção
mais econômica deverá levar em conta entre outros, os custos de escavação e de
revestimento.

Canal de seção retangular
Para um canal retangular, a máxima eficiência hidráulica é quando a largura é o dobro

da altura (b=2y).

Figura 50.14- Seção retangular de um canal com máxima eficiência hidráulica.
A seção retangular de máxima eficiência hidráulica é quando b=2 y.

Canal de seção trapezoidal
A seção de máxima eficiência hidráulica de um canal com seção trapezoidal, é quando

o canal é a metade de um hexágono. O hexágono tem raio y e o círculo tangência o fundo do
canal e os canais laterais e o ângulo de inclinação dos taludes é de 60º, o que corresponde a
uma declividade de 1 na vertical e 0,57 na horizontal.

Figura 50.15- Seção de máxima eficiência hidráulica de canal trapezoidal

Base  b

y= Altura da lâmina
d’água
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50.22 Velocidades
Os limites de velocidade são bastante complexos e requer experiência do projetista na

escolha adequado dos valores. Entretanto para evitar que se depositem materiais temos que
levar em conta a velocidade mínima e máxima  para evitar a erosão das paredes.

O critério melhor para verificar a estabilidade de canais é o da tensão trativa.

Velocidades mínimas
Fernandez, Araújo e Ito, 1999  adotam para velocidades mínimas a seguinte tabela.

Tabela 50.18- Velocidade mínima em função da água conduzida no canal
Tipo de água a ser conduzida Velocidade média mínima

(m/s)
Água com suspensões finas 0,30
Águas carregando areias finas 0,45
Águas de esgoto 0,60
Águas pluviais 0,75
Fonte: Fernandez, Araújo e Ito,1999

Velocidade máxima da água
A fim de evitar a erosão das paredes as velocidades máximas são:

Tabela 50.19- Velocidade máxima em função do material da parede do canal
Material da parede do canal Velocidade máxima

(m/s)
Canais arenosos 0,30
Saibro 0,40
Seixos 0,80
Materiais aglomerados consistentes 2,00
Alvenaria 2,50
Canais em rocha compacta 4,00
Canais de concreto 4,50
Fonte: Fernandez, Araujo e Ito,1999

Chaudhry,1993 diz que a velocidade mínima geralmente está entre 0,60m/s a 0,90m/s.
Velocidades acima de 12 m/s em canais de concreto foram aceitas em canais que possuem
baixa concentração de sedimentos. O fundo do canal pode ser erodido para velocidades
baixas, quando o canal materiais arenosos.

Velocidades práticas mais comuns
Tabela 50.20- Velocidades práticas

Tipo de canais Velocidade
(m/s)

Canais de navegação, sem revestimento Até 0,5
Canais industriais, sem revestimento 0,4 a 0,8
Canais industriais, com revestimento 0,6 a 1,3
Aquedutos de água potável 0,6 a 1,3
Coletores e emissários de esgoto 0,5 a 1,5
Fonte: Fernandez, Araujo e Ito,1999
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Limitações de velocidades máximas em  canais
Para canais as máximas velocidades permissíveis conforme Ven Te Chow são:

Tabela 50.21–Velocidades máximas permissíveis em canais sem revestimento (canais
erodíveis com declividades pequenas)

Material Coeficiente “n” de
Manning

Água Limpa
(m/s)

Água com siltes
coloidais

(m/s)
Areia fina coloidal 0,020 0,46 0,76
Argilo-arenoso, não coloidal 0,020 0,53 0,76
Argilo-siltoso, não coloidal 0,020 0,61 0,91
Siltes aluvionais, não coloidais 0,020 0,61 1,07
Argiloso comum firme 0,020 0,76 1,07
Argila densa, muito coloidal 0,025 1,14 1,52
Siltes aluvionares; coloidais 0,025 1,14 1,52
Xistos e rochas estratificadas 0,025 1,83 1,83
Cascalho fino 0,020 0,76 1,52
Argila estabilizada com
cascalho quando não coloidal

0,030 1,14 1,52

Silte estabilizado com cascalho
quando coloidal

0,030 1,14 1,52

Cascalho grosso, não coloidal 0,025 1,22 1,83
Seixos e pedras soltas 0,035 1,52 1,68
Fonte: Ven Te Chow, Open Channel Hydraulics in Drenagem e Controle de Erosão Urbana, Fendrich et
al, 1997

Velocidades limites para galerias e canais (Urbonas e Roesner, 1993)
Conforme Urbonas e Roesner (1993) as limitações em tubulação de águas pluviais é a

seguinte:
A velocidade mínima varia de 0,6 m/s a 0,9 m/s e velocidade máxima para tubos

rígidos é de 6,4 m/s e para tubos flexíveis é de 4,6 m/s.
Para canais, as velocidades limites dependem do tipo de revestimento. Assim temos:

Tabela 50.22-Velocidades limites conforme revestimento
Tipo de seção do canal Velocidade máxima

(m/s)
Natural 0,5

Revestido com enrocamento 2,5
Revestido com concreto 3 a 4
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Tabela 50.1- Akan, 2006 bom

Tabela 50.23 -Velocidades permissíveis máximas segundo US Army Corps of Engineers
(1970) para lâmina d’água de um metro de altura mais ou menos (Chaudhry)

Material Velocidade máxima permissível
V (m/s)

Areia fina 0,6
Areia grossa 1,2

Terra
Silte arenoso 0,6
Silte argiloso 1,1
Argila 1,8

Gramado ( declividade menor que 5% ou seja, 0,05 m/m
Grama Bermuda
Areia siltosa 1,8
Silte arenoso 2,4
Grama azul de Kentucky
Areia siltosa 1,5
Silte arenoso 2,1

Rocha pobre (usualmente Rocha Sedimentar)
Arenito fino 2,4
Xisto fino 1,1
Rocha de boa qualidade usualmente ígnea ou metamórfica 6,1
Fonte: Chaudhry, M. Hanig. Open-Channel Flow, 1993 página 239

Como a Tabela (50.15) de velocidade máximas permissíveis do US Army Corps of
Engineers (1970) é para altura de lâmina d’água de um metro mais ou menos, Chaudhry
(1993) sugere que: para canais sinuosos a velocidade deve ser reduzida de 5% (cinco por
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cento). Para canais moderadamente sinuosos, deve ser reduzida a velocidade em 13% (treze
por cento) e para canais muito sinuosos, a velocidade máxima permissível deve ser reduzida
em 22% (vinte e dois por cento).

Recomenda ainda que quando a altura da lâmina d’água for maior que um metro e for
muito largo, a velocidade deve ser multiplicada por um coeficiente

k= y1/6 (Equação 50.11)

Exemplo 50.18- velocidade máxima permissível
Achar velocidade máxima permissível de um canal de terra com argila, com

velocidade de 1,8m/s para um canal bastante sinuoso.
Para um canal bastante sinuoso, devemos reduzir a velocidade em 22% e portanto a

velocidade v= 1,8 . ( 1- 0,22) = 1,4 m/s.
Portanto, para um canal bastante sinuoso a velocidade máxima permissível é menor, o

que é intuitivo.

Exemplo 50.19
Achar velocidade máxima permissível para canal largo com lâmina d’água de 1,50 m

de altura, sendo o material areia fina com v=0,6 m/s.
V = 0,6 x y1/6=0,6 x 1,51/6 =0,64 m/s

Para um canal profundo admite-se uma velocidade permissível maior. Para canais
menos profundos, a velocidade a ser adotada é menor.
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50.23Declividades  limites
As declividades limites recomendadas são:

Tabela 50.24- Declividades limites dos canais
Tipo de canal Declividade mínima

(metro/metro)
Canais de navegação Até 0,00025
Canais industriais 0,0004 a 0,0005
Canais de irrigação pequenos 0,0006 a 0,0008
Canais de irrigação grandes 0,0002 a 0,0005
Aquedutos de água potável 0,00015 a 0,001
Fonte: Fernandez, Araujo e Ito,1999

Chaudhry, 1993 apresenta a Tabela (50.25) com sugestões de varias declividades de taludes.

Tabela 50.25-Declividades do talude conforme tipo de material
Material Declividade do Talude

( zH: 1 V)
Rocha Praticamente vertical
Argila rija ½ : 1 até 1:1
Solo firme 1:1
Solo arenoso solto 2:1
Solo arenoso margoso 3:1
Fonte: Open-Channel Flow, Chraudry,1993 p. 238

Para canais em solos arenosos a declividade do talude deverá ser 3 na horizontal e 1 na
vertical. Conforme Chin, 2001 p.207  e  Chaudhry, 1993 o U. S. Bureau of Reclamation para
canais revestidos sugere 1,5: 1 (H:V).

Exemplo 50.20-canal retangular do Rio dos Cubas em Guarulhos com duas células
Calcular a velocidade da água num canal de seção retangular com base de 4,00 m e

lâmina d’água de 2,2m com coeficiente de rugosidade de Manning de 0,015(concreto) e
declividade de 0,003m/m. No local temos duas células de 4,00m x 2,20m para uma vazão
total de 67 m3/s ou seja cada galeria conduz 33,5 m3/s.

Exemplo 50.21: canal retangular do rio dos Cubas em Guarulhos com uma célula
Calcular a velocidade da água num canal de seção retangular com base de 5,00 m e

lâmina d’água de 3,0m com coeficiente de rugosidade de Manning de 0,015(concreto) e
declividade de 0,003m/m. A vazão de pico para período de retorno de 50 anos é de 67 m3/s.

Figura 50.16- Seção retangular de um canal fechado

b=5,00
m

y=3,00m

0,30m
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R= (by)/ (b+2y)= (5,00 x 3,0) / ( 5,00 + 2x 3,0) = 1,36m
V= (1/n) (R 2/3) (S ½) = (1/0,015) x (1,36 2/3 ) (0,003) ½ = 4,47m/s < 5,00 m/s
A velocidade média da água no canal é de 4,47m/s que é menor que 5,00 m/s que é a

velocidade máxima admitida num canal de concreto armado.

Verifiquemos o número de Froude.
O número de Froude denominado “F” representa a influência da força gravitacional no

escoamento. Para um canal retangular (Chaudhry,1993)  é representado por:
F= V/ (g . y)0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade média da seção  (m/s);
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
y=lâmina d água (m).

Quando F=1 temos o regime crítico, que deve ser evitado.
Quando F>1 temos o regime torrencial ou rápido.
Calculando o número de Froude temos:

F= V/ (g . y)0,5 =  4,47/ (9,8 . 3,0) 0,5 = 0,82 <0,86 OK
Portanto, o regime é fluvial ou lento, pois o número de Froude é menor que 1. O ideal

é que o número de Froude fosse menor ou igual a 0,86.

Número de Vedernikov
Ve= (2/3) x Г x F

para seção retangular temos:

Г = b/ (b + 2y)= 5/ (5 + 2 x3)=  0,4545m
F=0,82

Ve= (2/3) x Г x F
Ve= (2/3) x 0,4545 x 0,82=0,25 < 1 Canal Estável
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Exemplo 50.22: canal retangular do Rio dos Cubas em Guarulhos com duas células
Calcular a velocidade da água num canal de seção retangular com base de 4,00 m e

lâmina d’água de 2,2m com coeficiente de rugosidade de Manning de 0,015(concreto) e
declividade de 0,003m/m. No local temos duas células de 4,00m x 2,20m para uma vazão
total de 67 m3/s ou seja cada galeria conduz 33,5 m3/s.

Figura 50.17- Seção retangular  dupla

Conforme Tabela (50.9) temos: base b=4,00m  e lâmina d’água y=2,2m
Então para o raio hidráulico R e para a velocidade V o seguinte:

R= (by)/ (b+2y)= (4,00 x 2,2) / ( 4,00 + 2x 2,2) = 1,05m
V= (1/n) (R 2/3) (S ½) = (1/0,015) x (1,05 2/3 ) (0,003) ½ = 3,77m/s < 5,00 m/s

A velocidade média da água no canal é de 3,77m/s que é menor que 5,00 m/s que é a
velocidade máxima admitida num canal de concreto armado.
Verifiquemos o número de Froude.

O número de Froude denominado “F” representa a influência da força gravitacional no
escoamento. Para um canal retangular (Chaudry,1993)  é representado por:

F= V/ (g x y)0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade média da seção (m/s);
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
y=lâmina d água (m).

Quando F>1 temos o regime torrencial ou rápido.
Calculando o número de Froude temos:

F= V/ (g . y)0,5 =  3,77/ (9,8 . 2,2) 0,5 = 0,81 <0,86

2,20m

0,30m

4,00m
4,00m
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Exemplo 50.23: canal trapezoidal
Calcular a velocidade de um canal trapezoidal  com base de 18,00m, altura da lâmina

de água de 2,00m e inclinação de 2:1 (sendo 2 horizontal e 1 na vertical), com declividade de
0,00154m/m e n=0,03. Trata-se do canal do rio dos Cubas em Guarulhos, com vazão total de
67m3/s.

Figura 50.18- Seção trapezoidal

Portanto:
S=0,00154m/m    n=0,030      b=18m      y= 2,00                 z=2
O raio hidráulico conforme Tabela 50.9 é:

R= y(b+zy)/(b+2y (1+z2)0,5 (Equação 50.6)
R= y(b+zy)/[(b+2y) (1+z2)0,5]= 2 x(18,00+ 2 x 2,00)/(18,00+2x2,00x (1+22)0,5 = 1,63 m/s
V= (1/n) (R 2/3) (S ½) = (1/0,030) x (1,63 2/3 ) (0,00154) ½ =  1,81m/s > 1,5 m/s

A velocidade de 1,81 m/s é maior que 1,5m/s que é o limite da velocidade em um
canal de terra com revestimento em grama.

O número de Froude para uma seção trapezoidal é:
F= V / (g . A/B) 0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade  (m/s);
A= área da seção molhada  (m2)
B= comprimento da superfície da água (m).
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
V= 1,81 m/s
Área molhada A= (b+zy)y= (18+2x2,00) x 2 = 44 m2

Perímetro molhado= P= b+2y (1+z2) 0,5 = 18+2x2,00(1+2x2) 0,5 = 26,94m
B= largura superficial = b+2zy= 18+2x2 x 2,00 =26m
F= V / (g x A/B) 0,5 = 1,81 / (9,8 x 44 / 26) 0,5 = 0,44 ( regime fluvial) <0,86 OK

18,00m

2,00m
1

z=2

B
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Exemplo 50.24- canal trapezoidal de terra com revestimento com pedra argamassada e
fundo com rachão (D>=0,20m)

Calcular a velocidade de um canal trapezoidal  com base de 18,00m, altura da lâmina
de água de 2,50m e inclinação de 2:1 (sendo 2 horizontal e 1 na vertical), com declividade de
0,00333m/m e n=0,03. Trata-se do canal do Rio dos Cubas em Guarulhos, com vazão total de
67 m3/s. ?

Figura 50.19- Seção trapezoidal

Portanto:
S=0,00333m/m    n=0,025 b=4,00m      y= 2,50                 z=2
O raio hidráulico conforme Tabela 50.9 é:

R= (b+zy)/(b+2y (1+z2)0,5 (50.6)

R= y(b+zy)/(b+2y) (1+z2)0,5 = 2,5 x(4,00+ 2 x 2,50)/(4,00+2x2,50x (1+22)0,5 = 1,48 m
V= (1/n) (R 2/3) (S ½) = (1/0,025) x (1,48 2/3 ) (0,00333) ½ =  3,00m/s ≤ 3,00m/s
A velocidade de 3,00 m/s é o limite de um canal de terra com pedra argamassada e fundo com
rachão.
O número de Froude para uma seção trapezoidal é:

F= V / (g . A/B) 0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade  (m/s);
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
A= área da seção molhada (m2)
B= comprimento da superfície da água (m).
V= 3,00m/s
Área molhada A= (b+zy)y= (4+2x2,50) x 2,5 = 22,5 m2

Perímetro molhado= P= b+2y (1+z2) 0,5 = 4,00+2x2,50(1+2x2) 0,5 = 15,18m
B= largura superficial = b+2zy= 4,00+2x2 x 2,50 =14m

F= V / (g x A/B) 0,5 = 3,00 / (9,8 x 22,5/ 14) 0,5 = 0,76 ( regime fluvial)

b=4,00m

y=2,50m
1

z=2

B

Min
0,40m
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Exemplo 50.25-Canal trapezoidal de terra com revestimento de concreto (placas) nos
taludes e rachão no fundo (D=0,20m).
Vazão de 67 m3/s com as mesmas dimensões do Exemplo (50.9), porem com n=0,015
(concreto) e n=0,025 (rachão). A declividade S=0,0018m/m, base do canal de 4,0m altura da
lamina d’água de 2,50m, declividade do talude 2 na horizontal e 1 na vertical, isto é, z=2.

Figura 50.20- Seção trapezoidal

Calculemos primeiramente o coeficiente de rugosidade equivalente ou rugosidade
composta, pois, no fundo do canal  temos rachão com n=0,025 e nas paredes do canal temos
concreto com n=0,015.

Usando a fórmula de (Einstein, 1934  e de Horton, 1933)  que é considerada a melhor
de todas as fórmulas para calcular a rugosidade composta, após estudos feitos por
Krishnamurthy (1980) em 36 canais naturais e citado por Chin, 2000.

(Pi ni 3/2 )2/3

ne= --------------------------
(Pi) 2/3

Sendo:
ne = rugosidade equivalente  ou rugosidade composta de Manning pela fórmula de
Einstein,1934 e Horton,1933
Pi = perímetro molhado cujo coeficiente de Manning é ni;
ni = coeficiente de Manning cujo perímetro é Pi;

Precisamos o comprimento molhado conforme o coeficiente de rugosidade.
Como o canal tem declividade de 2 na horizontal e 1 na vertical, temos:
tg  = cateto oposto/cateto adjacente= ½=0,50

Procuremos o ângulo que corresponde a 0,50 para a função tangente.

Achamos  =0,4636 radianos

 =0,4636

Figura 50.21- Ângulo do talude

b=4,00m
n=0,025
rachão

y=2,50m

1

z=2

B

n=0,015
concreto

2,50m
L
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sen ()= cateto oposto/hipotenusa = 2,50 / L
L= 2,50/sen() = 2,50/ sen() =2,50/0,4472= 5,59m
Portanto, o comprimento de cada talude de concreto é de 5,59m

(Pi ni 3/2 )2/3

ne= --------------------------
(Pi) 2/3

(5,59x0,015 3/2 + 4,00 x 0,025 3/2+ 5,59x 0,015 3/2) 2/3

ne=--------------------------------------------------------------= 0,0186
(5,59+4,00+5,59) 2/3

Portanto, o coeficiente de rugosidade equivalente ou composto para a seção
trapezoidal estudada é n=0,0186.

O raio hidráulico conforme Tabela (50.9) é:
R= (b+zy)/(b+2y (1+z2)0,5 (Equação 50.6)

R= y(b+zy)/(b+2y) (1+z2)0,5 = 2,5 x(4,00+ 2 x 2,50)/(4,00+2x2,50x (1+22)0,5 = 1,48 m
V= (1/n) (R 2/3) (S ½) = (1/0,0186) x (1,48 2/3 ) (0,0018) ½ =  2,95m/s 3,00m/s
Calculemos o número de Froude F

F= V / (g . A/B) 0,5

Sendo:
F= número de Froude;
V=velocidade  (m/s);
A= área da seção molhada (m2)
B= comprimento da superfície da água (m).
V= 2,95m/s
Área molhada A= (b+zy)y= (4+2x2,50) x 2,5 = 22,5 m2

Perímetro molhado= P= b+2y (1+z2) 0,5 = 4,00+2x2,50(1+2x2) 0,5 = 15,18m
B= largura superficial = b+2zy= 4,00+2x2 x 2,50 =14m
F= V / (g x A/B) 0,5 = 2,95/ (9,8 x 22,5/ 14) 0,5 = 0,74  (regime fluvial) < 0,86
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50.24  DAEE
O Departamento de Aguas e Energia do Estado de São Paulo adotam os dados

que constam da Figura (50.21).

DAEE pequenas Barragens, 2005
Instrução DPO 002/2007

Revestimento Vmax (m/s)

Terra 1,5

Gabião 2,5

Pedra argamassada 3,0

Concreto 4,0

Tipo de superficie ou de revestimento n

Terra
0,035Grama

Rachão

Gabião 0,028

Pedra argamassada 0,025

Aço corrugado 0,024

Concreto 0,018

Figura 50.21- Valores de n e velocidades máximas adotados pelo DAEE SP
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50.25 Dimensionamentos de canais em solos coesivos conforme Akan, 2006
Vamos primeiramente definir o que é índice de vazio (void ratio) e que é índice de

plasticidade IP (plasticity index).

Figura 50.22. Relação das fases  do solo: ar, água e solo.

O índice de vazio (void ratio) é definido pela letra “e” e representa o quociente:

e= Vv/Vs
Sendo:
e= void ratio (indice de vazio) que varia de 0 a 1,5
Vv= volume de vazio
Vs= volume do solo

Na Figura (50.23) podemos obter a tensão trativa permissível τp em N/m2 entrando
com o índice de vazios (void ratio) do solo coesivo.
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Figura 50.23- Tensão trativa permissível em função do índice de vazios (void ratio) para
solos coesivos. Fonte: Akan, 2006

O void ratio varia de 0 a 1,0 para areia e de 0,3 a 1,5 para argila. Para solos argilosos
organicos pode ser até mais que 1,5.

Índice de plasticidade IP (plasticity index)
Define-se plasticidade como sendo a propriedade dos solos finos que consiste na

maior ou menor capacidade de serem moldados sob certas condições de umidade. Segundo a
ABNT NBR 7250/82, a plasticidade é a propriedade dos solos finos, entre largos limites de
umidade de se submeterem a grandes deformações permanentes, sem sofrer ruptura,
fissuramento ou variação de volume apreciável.

A argila é a fração do solo cujas partículas são inferiores a 0,002mm (NBR 7250) que
em contato com a água, adquire plasticidade. A argila também contém substâncias orgânicas
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como vegetal (húmus) e animal (microorganismos) e substâncias inorgânicas como quartzo,
micas, feldspato, calcita, dolomita e hidróxidos de Fe e Al.

As argilas são mais compressíveis quando maior for o IP.
Segundo Jenkins, os solos poderão ser classificados em:

-fracamente plásticos           1< IP ≤ 7
-medianamente plásticos     7< IP ≤ 15
-altamente plásticos                  IP >15

Dica: em solos coesivos a tensão trativa no fundo do canal é
usualmente a critica apesar que em solos não coesivos é critico o talude do
canal.

Chamando a tensão trativa do fundo do canal de τb ela deve ser menor que a tensão
trativa permissível τp multiplicado pelo fator de sinuosidade Cp e assim teremos:

τb ≤ Cp.τp

Mas τb é igual a:
τb = Kb. γ . y . So

Kb. γ . y . So ≤ Cp.τp

Tirando-se o valor de y e chamando de ylim temos:

ylim=  (Cp.τp) / (Kb. γ . So)     Para solos coesivos
Kb=1

Nota: o valor de y a ser achado deverá ser menor ou igual ao ylim.

Para solos não coesivos teremos:
τs ≤ Cp.τp
(Ks.γ.y.So)/K ≤ Cp.τp

ylim= (K.Cp.τp) / (Ks. γ . So)     Para solos não coesivos

O valor de Ks depende da declividade do talude m (ou z).

Na Figura (50.24) temos os valores de Ks em função do talude m (ou z);
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Figura 50.24-Valores de Ks  do talude em função da declividade do talude  m (ou z)
para solos não coesivos.

Fonte: Akan, 1986
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Tabela 50.26- Índice de plasticidade para alguns solos típicos brasileiros
Solos IP (%)
Resíduos de arenito (arenosos finos) 11 a20
Residual de gnaisse 20 a 25
Residual de basalto 20 a 30
Residual de granito 14 a 18
Argilas orgânicas de várzeas quaternárias 30
Argilas orgânicas de baixadas litorâneas 80
Argila porosa vermelha de São Paulo 25 a 40
Argilas variegadas de São Paulo 15 a 45
Areias argilosas variegadas de São Paulo 5 a 15
Argilas duras, cinzas de São Paulo 42
Fonte: Mecânica dos Solos, Paulo César Lodi, Volume I

Figura 50.25- Tensão trativa permissível em função do índice de plasticidade (IP) para
solos coesivos
Fonte: Akan, 2006
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Exemplo 50.26- Dimensionamento de canais em solos coesivos segundo modelo de
AKAN, 1986.
Dimensionar um canal trapezoidal moderadamente sinuoso que será escavado em uma argila
com void ratio 0,3 (indice de vazios). O canal terá declividade So=0,.0016m/m e conduzirá a
vazão Q= 9,5m3/s.

Adotamos:
n= 0,020
m=1,5 talude  1V: 1,5H  Tabela (50,25)
Cp= 0,75  Tabela (50.5) sinuosidade

Entrando na Figura (50.23) com o void ratio igual a 0,3 achamos para a argila a tensão
trativa permissível de τp=20 N/m2

Calculo do ylim para solo coesivo

ylim=  (Cp.τp) / (Kb. γ . So)     Para solos coesivos
Kb=1

ylim=  (0,75x20) / (1x 9800x 0,0016) = 0,96m

Portanto, a altura máxima que terá o canal será de 0,96m.

Conforme Akan, 2006 podemos achar a largua da base b aproximadamente usando a
equação:

b= 1,186y{ nQ/(So 0,5 y 8/3) – m 5/3/ [2(1+m2) 0,5]2/3} 0,955

y=0,96m

b= 1,186x0,96{ 0,020x9,5/(0,0016 0,5 0,96 8/3) – 1,5 5/3/ [2(1+1,52) 0,5]2/3} 0,955

b= 4,75m

Como o valor de b é aproximado segundo Akan, 2006 adotmos b= 5,00m. Adotamos
também y=0,93m que é um pouco menor que 0,96m.

Vamos calcular a area molhada A e a largura da superfície T.
A= (b+my)y= (5,00+1,5 x 0,93) 0,93=5,95m2

T= b+ 2my= 5,0+ 2x1,5x0,93=7,79m
V=Q/A= 9,5/ 5,95= 1,60m/s
Diâmetro hidráulico D= A/T= 5,95/7,79= 0,76m
Número de Froude F= V/ (g.D) 0,5 == 1,60/ (9,81x0,76) 0,5 = 0,59 < 0,86 OK

Conforme Figura (50.24) para m=1,5 achamos Ks=0,77.
Mas:

τs=(Ks.γ.y.So)/K
Para solos coesivos K=1
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τs=(0,77x9800x0,93x0,0016)/1,0 =11,22 N/m2

O valor 11,22N/m2 é menor que o máximo permitido que seja:
Cp .τp= 0,75 x 20= 15 N/m2 e portanto, não haverá erosão nos taludes do canal de solo
coesivo.

Mas no fundo do canal a tensão será maior. No fundo do canal Kb=1,0

(Kb.γ.y.So) =1,0 x 9800x 0,93x 0,0016= 14,58N/m2 < 15 N/m2 e portanto o canal será
estável.

Freeboard
k=0,53 obtido por interpolação no item 50.10 deste capitulo.
f= (k. y)0,5=  (0,53x0,93)0,5= 0,70m

Portanto, o canal de terra em argila terá seção trapezoidal com base b=5,00m
altura do nível de água 0,93m e freeboard de 0,70m. O talude será 1V: 1,5H.
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Capítulo 63-Canal revestido com colchão Reno

“Em política não valem os fatos e sim a interpretação dos mesmos”.
Ministro Alkimin do presidente JK
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Capítulo 63-Canal revestido com colchão Reno

63.1 Introdução
Há três tipos básicos de canais:

 canais revestidos,
 canais não revestidos e
 canais gramados.

Veremos neste capítulo canal revestido com colchão Reno.
O uso de gabião para proteção de margens de córregos e rios já é usado há muito tempo e

ficou bastante conhecido com o revestimento do rio Tietê em 24,5 km desde a barragem da Penha até
a barragem móvel do Cebolão em São Paulo, capital.

Figura 63.1- Esquema do colchão Reno. Fonte: Maccaferri

Figura 63.2- Esquema do colchão Reno. Fonte: Maccaferri

63.2 Objetivo do revestimento em colchão reno.
São diversos os objetivos do colchao Reno para estabilidae e proteção das margens de rios e

córregos devendo ser observado principalmente:
 Velocidade média do canal
 Ação de ondas nas margens devido embarcações ou golpes de arietes de fechamento de

comportas.
 Presença de irregularidades como pontes existentes, afloramentos de rochas e outros.
 Instabilidae geotécnica do solo das margens

 Mudança do ângulo de atrito interno do solo devido a subida ou descida rápida do lençol
freático.
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 Proteção contra erosão
 Estimativa boa para o coeficiente de rugosidade de Manning

63.3 Colchão Reno ou colchão de gabião
São caixas de tela metálica revestida ou não e com enchimento de pera. As malhas são

hexagonal com dupla torção com arames metalicos revestidos com liga de zinco e aluminio e pode ou
não ser revestido com material plastico.

Conforme Macaferri a tela é produzida com arames de aço de baixo conteudo de carbono,
revestido com uma liga de zinco (95%), aluminio (5%) e terras raras (revestimento Galfan) que
confere uma proteção contra a corrosão de pelo menos cinco vezes a oferecida pela zincagem pesada
tradicional.

As pedras são colocadas dentro da caixa que possui indice de vazios de aproximadamente
30%.

63.4 Colocação dos colchões Reno
Conforme Maccaferri as várias operações de montagem e enchimento pode ser resumidas em:

a) preparação de cada colchao fora do local de utilização.
b) colocação na obra e união dos colchões entre si.
c) enchimento dos colchões com seixos ou pedras.
d) fechamento dos colchões mediante costura das tampas.

63.4 Classificação dos revestimentos
Conforme Maccaferri os colchões Reno para revestimento de canais e cursos de água podem ser

classificados em:
a) revestimentos executados no seco
b) revestimentos executados em presença da água
c) revestimento consolidados ou impermeabilizados com mistura betuminosa
d) da revestimento consolidados ou impermeabilizados com mistura betuminosa, confeccionados

sobre pontões ou no canteiro e lançadfos com equipamentos especiais.

Vamos resumidamentes explicar cada caso.
Revestimento executado no seco

São instalados em taludes que variam de 1: 1,5 a 1: 2,0 dependendo o solo. Geralmente a
declividade máxima se dá em solo argiloso com coesão e a  minima em solos arenosos e sem coesão.

Neste caso os colchões Reno são assentados diretamento sobre o solo protegido desde que seja
estável e instalado na direção perpendicular ao canal.

Revestimentos executados em presença da água
O lançamento de colchao Reno na presença de água é sempre um problema de dificil

execução.

Revestimento consolidados ou impermeabilizado com mástique de betume hidráulico.
A mistura betuminosda protegue a malha metálica contra a corrosão e abrasão. Não iremos

detalhar tal tipo de aplicação.
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Figura 63.3- Recobrimento com mistura betuminosa Fonte: Maccaferri

Revestimento consolidados ou impermeabilizados com a mistura betuminosa, confeccionados
sobre pontões ou no canteiro e lançados com equipamentos especiais.

Não iremos detalhar tal tipo de aplicação.

63.5 Critérios de cálculo
Há dois criterios basicos de cálculo de estabilidade de um canal:

1. Critério da velocidade crítica
2. Critério da tensão crítica (melhor)

Figura 63.4-Velocidade cítica em função do diâmetro da pedra e do número de Froude.
Fonte: Maccaferri
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A Tabela (63.1) fornece a espessura dos colchões reno bem como o diâmetro das pedras de
enchimento e a velocidade crítica e limite.

Tabela 63.1- Espessuras indicativas dos colchões Reno. Fonte: Maccaferri.
Espessura Pedras de enchimento Velocidade

crítica
Velocidade

limite

(m)

Dimensões

(mm)

d50

(m) (m/s) (m/s)

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5

0,15 a 0,17 70 a 100 0,085 3,5 4,2

0,15 a 0,17 70 a 150 0,110 4,2 4,5

0,23 a 0,25 70 a 100 0,085 3,6 5,5

0,23 a 0,25 70 a 150 0,120 4,5 6,1

0,30 70 a 120 0,100 4,2 5,5

0,30 100 a 150 0,125 5,0 6,4

0,50 100 a 200 0,150 5,8 7,6

0,50 120 a 250 0,190 6,4 8,0

Fonte: Hydraulics Laboratory Engineering Research Center, Colorado State University ano 1982 a 1983 in
Maccaferri.

Explicações da Tabela (63.1)

Coluna 1
Espessura= é a espessura do colchão de gabião que varia de 0,15m a 0,50m

Coluna 2
Pedras de enchimentos: as pedras de enchimento variam de 70mm até 250mm

Coluna 3
d50= é o dâmetro médio de 50% das pedras em peso. É como se fosse uma peneira em que por ela
passam 50% em peso do material.

Coluna 4
Velocidade crítica
Define-se velocidade crítica aquela suportavel pelo revestimento com segurança sem haver
movimentação de pedras no interior do colchão. Se a velocidade da água no canal for igual a
velocidade crítica, começa o movimento das pedras dentro do colchão Reno.
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Coluna 5
Velocidade limite

Define-se velocidade limite aquele também aceitável mas que admite modestas deformações
das pedras do colchão Reno.

63.7 Fórmula de Manning
Para o cálculo do canal será usado a fórmula de Manning.

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Considerando uma seção trapezoidal temos:
V= velocidade média (m/s)
n= coeficiente de rugosidade de Manning
A= area molhada (m2)= (b + z . y ) y
y= altura do nivel de água (m)
b= largura da base do trapezio (m)
z=declividade sendo 1 na vertical e z na horizontal
P= perimetro molhado (m)
P= b + 2. y . (1+ z2) 0,5

R= A/P= raio hidráulico (m)
S= declividdade do canal (m/m)
B= largura do canal na superficie da água (m)
B=b+2z.y

Boda livre
A borda livre foi livre foi calculada usado critério do Bureau of Reclamation:

Borda livre (m)= 0,61 + 0,0372 . V . y (2/3)

Sendo:
V= velocidade média na seção (m/s)
y= altura do nível de água (m)
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Tabela 63.2- Coeficientes de Manning recomendados pela Maccaferri
Ordem Natureza da superficie Rugosidade n de

Manning
1 Canais revestidos com colchões Reno perfeitamente

impermeabilizados com mastique de betume em
superficie plana e bem lisa.

0,0158

2 Canais revestidos com colchões Reno perfeitamente
impermeabilizados com mastique de betume aplicado
diretamente

0,0172

3 Canais revestidos com colchões Reno consolidados
com mastique de betume hidraulico que envolva  as
pedras superficiiais

0,0200

4 Canais revestidos com colchões Reno consolidados
com mastique de betume hidraulico que penetre em
profundiade

0,0215

5 Canais revestidos com colchões Reno com material
bem selecionado e colocado na obra com muito
cuidado

0,022

6 Canais revestidos com colchões Reno com material
bem selecionado e colocado na obra sem cuidado

0,0250

7 Canais revestidos com colchões Reno enchidos com
material de pedreira naõ selecionado e colocana na
obra sem cuidado.

0,0270

8 Canais revestidos com colchões Reno enchidos com
material de pedreira bem selecionado e colocado na
obra com cuidado.

0,0260

9 Canais revestidos com gabioes enchidos com material
não selecionado e colocado na obra sem cuidado

0,0285

10 Canais em terra em más condições de manutenção:
amaranhamento de vegetação no fundo e nas margens,
ou depositos irregulares de pedras e cascalchos, ou
profundas erosões irregulares. Tambem em canais em
terra executados com escavadeira mecanica e com
manutenção descuidada.

0,0303
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Figura 63.5- Coeficiente de rugosidade de Manning “n” em função do diâmetro da perdra d90.

63.8 Tensão trativa

Um parâmetro muito importante é a tensão trativa média.

t =  . R . S                                                                        (Equação 63.1)

sendo:

t = tensão trativa média no perímetro molhado (N/m2 ) ou (Pa);

 = peso específico da água = 104 N/m3 ( o valor mais exato seria 9800);

R = raio hidráulico (m);
S= declividade (m/m)

Exemplo 63.1- calcular a tensão trativa com dados do Exemplo (63.1).
Como o raio hidráulico é 0,59m
Usando a Equação (63.1) temos:

t =  . R . S = 10000 x 0,59 x 0,005 = 29,5 Pa = 29,5 N/m2

Tensão Trativa para um canal muito largo
Conforme  apostila de Escoamento de Canais do Departamento de Hidráulica da Escola

Politécnica, para um canal a tensão trativa máxima é :

Fundo do canal

máxima =  . R . S   . y . S (Equação 63.2)

sendo y a altura da lâmina d’água e b a largura do canal.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 63- Canais com gabião colchão reno

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de setembro de 2010 pliniotomaz@uol.com.br

63-9

No talude a tensão trativa é:

Talude do canal

máxima = 0,75.  . y . S (Equação 63.3)

sendo y a altura da lâmina d’água.

63.9 Borda livre de um canal
Devido a ações de ondas provocadas por ventos, embarcações, ou flutuações das vazões, é

necessário que se deixe uma borda livre. Geralmente o mínimo é de 0,30m, e no Estado de São Paulo
é usual adotar 25% da profundidade. Assim um canal com 2,00m de profundidade  pode ser adotado
borda livre de 25% ou seja 0,50m.

Conforme Chaudhry, 1993, o U. S. Bureau de Reclamation adota para borda livre a seguinte
fórmula:

Borda livre (m) = (k . y) 0,5

Sendo:

y= altura da lâmina d’água (m) e
k= coeficiente que varia de 0,8 até 1,4 dependendo da vazão do canal.

Para vazão de 0,5m3/s k=0,8 e para vazão maior que 85m3/s temos k=1,4.

A Tabela (63.1) fornece sugestões para bordas livres conforme as vazões nos canais conforme
Central Board of Irrigation and Power na Índia. Fornece valores bem menores que a fórmula do
Bureau de Reclamation.

Tabela 63.1 – Sugestões de borda livre recomendado pela Central Board of Irrigation and
Power, na Índia (Raju,1983)

Vazão
(m3/s)

Vazão
< 1,5 m3/s

Vazão
entre 1,5 a 85 m3/s

Vazão
> 85m3/s

Borda Livre 0,50m 0,75m 0,90m

Fonte: Chaudhry, 1993

O Bureau de Reclamation adota a fórmula abaixo, para regime torrencial ou seja quando o
número de Froude for maior que 1.

Borda livre (em metros)= 0,61 + 0,0372 . V . y 1/3

Sendo:
V= velocidade média da seção (m/s) e
y= altura da lâmina d’água (m).

Exemplo 63.2 de aplicação da Borda Livre de um Canal
Seja com altura da lâmina d’água de 2,50m e vazão de 67m3/s. Calcular a borda livre.

Adotando k=1,2
Borda livre (m) = (k . y) 0,5 =  (1,2 . 2,5) 0,5 = 1,73m
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Adotando critério de 25% da altura teremos borda livre de 0,625m

Porém examinando a Tabela (63.2) do Central Board of Irrigation and Power da Índia
apresenta valor para borda livre de 0,75m que parece ser o mais adequado.

63.10 Canais

Tabela 63.2- Elementos geométricos das várias seções de canais

63.11 Número de Froude F
O número de Froude denominado “F” representa a influência da força gravitacional no

escoamento. A fórmula geral para determinar o número de Froude.
F= V/ (g x Dh)0,5

Sendo:

F= número de Froude;
V=velocidade média da seção (m/s);
g=aceleração da gravidade=9,81 m/s2;
Dh =profundidade média ou profundidade hidráulica. Dh = A/B;
B= largura superficial da água (m) e
A=área da seção (m2).

DICA: não confundir profundidade hidráulica com raio hidráulico.
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Número de Froude para canal de seção retangular

Para um canal retangular (Chaudry, 1993)  é representado por:
F= V/ (g . A/B)0,5

Sendo:

F= número de Froude;
V=velocidade média da seção em m/s;
A= area molhada (m2)
B= largura do topo do nivel de água no canal (m)
g=aceleração da gravidade=9,81 m/s2;

Chin, 2000 diz que experimentos em canais retangulares mostraram instabilidade quando o
número de Froude está entre 0,86 e 1,13 e portanto, devemos evitar que em um canal o número de
Froude esteja entre aqueles valores.

Dica: procurar manter o número de Froude F ≤ 0,86 ou F ≥ 1,13

63.12 Critério da tensão

No fundo do canal a tensão trativa é calculada pela equação:
τb=γw . y . i

Sendo:
τb= tensão superficial no fundo (N/m2) ou (Pa)
γw = peso específico da água (10.000N/m3)
i= declividade do fundo do canal (m/m)
y= altura da lâmina de água do fundo do canal (m)

Uma medida muito importante é o Coeficiente de Shields C* que é definido pela equação:
C*= τc / [(γs -γw ) . dm]

Sendo:
C*= coeficiente de Shields. C*=0,10 para colchão Reno e C*=0,047 para rip-rap.
τc = tensão critica de inicio de movimento (Pa)
γs = peso específico das pedras (N/m3)=25000N/m3

γw = peso específico da água (10.000N/m3)
dm= diâmetro médio das pedras, isto é, é o d50 que permite a passagem de 50% das pedras em peso.

Deverá ser obedecida duas condições:

Se τb ≤ τc não haverá deformação no fundo do canal e o revestimento é dito estável.

Mas a Maccaferri admite ainda uma tolerancia de 20% que é um movimento tolerável nas
pedras onde podemos dizer que temos um controle das deformações no gabião Reno. Isto acontecerá
se:

τb ≤ 1,2τc
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Figura 63.6-Tensão tangencial em funçao do diametro das pedras
Fonte: Maccaferri
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Tabela 63.2- Espessura do colchão de gabião, d50, e tensão crítica

Fonte: Maccaferri.

63.13 Deformações
O colchão Reno aguenta deformações até 20% a mais da tensão critica conforme Figura (63.7).
Vamos calcular estas deformações.

Figura 63.7- Deformações no colchao Reno

Para o cálculo da deformação temos que calcular o coeficiente eficaz de Shields C*´ na
equação abaixo:

Pela Figura (63.8) entrando com o coeficiente eficaz de Shields C*´achamos o valor
∆ Z/dm e devemos verificar se é menor que 2 (t/dm - 1)
Sendo:
t= espessura do colchão Reno (m).
dm=d50= diametro medio das pedras (m)
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Figura 63.8- Relação entre o coeficiente eficaz de Shiels e o parametro de deformação.

O valor ∆Z/dm é obtido no gráfico. Vamos supor que ∆ Z/dm=1,1 e tendo o valor de dm
achamos ∆Z.

∆ Z = 1,1 x dm=1,1 x 0,14=0,15m
Portanto ∆Z/2= 0,15/2=0,075m. Supondo que a espessura do colchão Reno seja de 0,30m

teremos numa parte do colchão a espessura 0,30-0,075=0,225m e na outra 0,30+0,075m=0,375m

63.14 Velocidade residual no fundo
Deve ser verificada a velocidade entre o colchao Reno e o solo da base. Esta velocidade da
interface do fundo do colchao REno é denominada de Vb (m/s).

Sendo:
nf= coeficiente de rugosidade de Manning=0,02 se temos filtro geotextil ou nenhum filtro.

Adotamos nf=0,025 se o filtro é feito em cascalho.

Conforme Maccaferri a velocidade Vb deve ser confrontada com a velocidade admissivel Ve
como pode ser calculada ou achada na Figura (63.9).
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Figura 63.9- Valores das velocidades máximas admissiveis para solos coesivos

Caso Vb seja maior que Ve deve ser colocado geotextil.

63.15 Velocidade maxima em gabiões
Conforme ASCE, 1992 a velocidade máxima em gabiões depende da sua espessura

conforme Tabela (63.4).

Tabela 63.4-Velocidade máxima conforme espessura do gabião
Espessura do gabião

(m)
Velocidade máxima

(m/s)

0,15 1,80
0,23 3,3
0,30 4,2

Fonte: ASCE, 1992
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Capítulo 71
Canais em rampas
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Capitulo 71- Canais em rampas

71.1 Introdução
Os canais em rampas apresentam a peculiaridade da entrada de ar na água o que

faz com que aumente a altura de água no canal necessitando dimensionar as laterais do
canal para que a água não extravase.

71.2 Ar na água
O ar na água do canal em rampa pode ser mostrado em perfil com quatro regiões,

desde o fundo do canal onde tem pouco ar e acima onde a quantidade de ar vai
aumentado.

Figura 71.1- Distribuiçao vertical do ar em um canal em rampa
Fonte: Bureau of Reclamation, 1980

71.3 Entrada de ar na rampa do canal
Ao longo da rampa do canal da Figura (71.2) podemos observar que no começo da

rampa não há e quando a mesma vai descendo a rampa a quantidade de ar vai aumentado
até chegar a um limite.
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Figura 71.2- Entrada do ar na água no canal em rampa
Fonte: Bureau of Reclamation, 1980

71.4 Concentração média de ar
A concentração média de ar no canal em rampa segundo Chaudhry, 1993 é

fornecida pela equação:

C= 0,75 x (sen(θ))0,75

Na Tabela (71.1) estão a concentrações medias de ar para declividades de 10% a
70%.

Tabela 71.1- Concentração de ar media conforme a declividade
Declividade atan

(m/m)
Θ

(rad)
seno (θ) Concentração

de ar C
0,1 0,0997 0,0995 0,13
0,2 0,1974 0,1961 0,22
0,3 0,2915 0,2873 0,29
0,4 0,3805 0,3714 0,36
0,5 0,4636 0,4472 0,41
0,6 0,5404 0,5145 0,46
0,7 0,6107 0,5735 0,49
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71.5 Altura da água com ar na rampa do canal
A altura da água com ar na rampa do canal conforme Chaudhry, 1993 é dada pela

equação:

y99= yw + 1,35 .yw. [((yw. sen(θ))3/ (n2 g3)] (1/4)

Sendo:
y99= altura do nivel de água quando a concentração de ar for de 99% (m)
yw= profundidade normal calculada pela formula de Manning (m) considerando a não
existencia de ar;
θ= ângulo da declividade
n= coeficiente de Manning
g= 9,81m/s2= aceleração dagravidade

Tabela 71.2- Profundidade do canal em rampa com entrada de ar
S

(m/m)
yn

(m )
Largura

(m)

Área
molhada

(m2)

Perímetro
molhado

(m)
n

Raio
hidr
(m)

V

(m/s)

Q

(m3/s)

y99

(m)
0,1 0,5 2 1 3 0,013 0,33 11,69 11,69 0,66
0,2 0,5 2 1 3 0,013 0,33 16,54 16,54 0,76
0,3 0,5 2 1 3 0,013 0,33 20,26 20,26 0,85
0,4 0,5 2 1 3 0,013 0,33 23,39 23,39 0,93
0,5 0,5 2 1 3 0,013 0,33 26,15 26,15 0,99
0,6 0,5 2 1 3 0,013 0,33 28,65 28,65 1,05
0,7 0,5 2 1 3 0,013 0,33 30,94 30,94 1,09

Na Tabela (71.2) podemos ver que conforme vai aumenta a declividade da rampa do
canal, vai aumentando a altura da água com ar denominada y99.

Devemos tomar o cuidado para que não haja extravasamento.

71.6 Declividade do canal em rampa
Conforme Gupta, 2008 o canal em rampa deve ser mantido no regime supercritico

para evitar a formação de ressalto hidráulico no canal. Usamos a equação de Manning e
calculamos a declividade critica e adotamos um valor, não igual, mas um pouco maior
devido a dificuldade de se escolher o valor da rugosidade de Manning n adequada

Sc = 12,6 . n2/ qc
0,222

Sendo:
Sc= declividade crítica do canal (m/m)
n= rugosidade de Manning
qc= descarga critica por metro (m3/s/m)

q= Q/B
Sendo:
q= vazão especifica (m3/s/m)
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B= largura do canal (m)

yc= (q2/g) (1/3)

Sendo:
yc= altura critica (m)
q= vazão especifica (m3/s/m)
g=9,81m/s2= aceleração da gravidade

Exemplo 71.1
Dada vazão de Q=142m3/s e largura de B=30m, n=0,015 achar a declividade critica.

q= Q/B= 142/30=4,73 m3/s/m

yc= (q2/g) (1/3

yc= (4,732/9,81) (1/3 =1,31m

Sc = 12,6 . n2/ qc
0,222

Sc = 12,6 . 0,0152/ 4,73 0,222 = 0,002 m/m

71.7 Transição
Gupta, 2008 adota que para transição convergente ou divergente deve se usar

pesquisas do Bureau of Reclamation dos Estados Unidos de que o ângulo não deve
exceder o valor dado pela equação.

tan α= 1 / (3. F)

F= V/ (g. y) 0,5

Sendo:
α= angulo da parede com respeito a linha do centro
F= número de Froude
V= velocidade média no inicio do canal (m/s)
g= 9,81 m/s2

y= altura no fim da transição (m)

71.8 Freeboard do canal em rampa
O canal convergente ou divergente deve ser feito de concreto com paredes laterais

de concreto com espessuras de 0,30m a 0,45m. A altura do canal deve ser calculada pela
equação:

Freeboard (ft)= 2,0+ 0,002 . V . d (1/3)

Sendo:
V=velocidade média no canal em rampa (ft/s)
d= profundidade média (ft)
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Exemplo 71.2
Calcular o freeboard para V=30,94m/s, altura normal yn =0,5m

Freeboard (ft)= 2,0+ 0,002 . V . d (1/3)

V= 30,94m/s= 103,13 ft/s
yn=d= 0,5m= 1,67 ft

Freeboard (ft)= 2,0+ 0,002 x 103,13x1,67(1/3)

Freeboard (ft)= 2,24 ft= 0,67m

Nota: observar que na Tabela (71.2) para os mesmos dados obtivemos altura y90= 1,09m
que é maior que 0,67m.
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Capítulo 77- Transição em canais

77.1 Introdução
O escoamento em transição são mudanças na seção transversal de um canal

aberto numa distância curta, conforme Mays e Figuras (77.1) a (77.3).
Em um canal a transição é o alargamento ou contração da seção ou a existência

de uma saliência na base do canal.
A transição se dá na mudança de seção ou saliência na base do canal.
É importante no estudo de escoamento em transição sabermos se o regime de

escoamento a montante é subcrítico ou se é supercrítico sendo os cálculos diferentes
devendo-se tomar os devidos cuidados para não errar.

No caso de regime de escoamento subcrítico conforme Subramanya, 2009 é
importante a análise da energia específica e da altura crítica.

Figura 77.1- Contração abrupta do canal
Fonte: PMSP
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Figura 77.2- Alargamento gradual do canal
Fonte: PMSP

Figura 77.3- Contração gradual do canal
Fonte: PMSP

77.2 Transição em canais com escoamento subcrítico com expansão da seção.
O escoamento subcrítico é quando o número de Froude for menor que 1.
A expansão pode ser súbita ou gradual.

Expansão súbita
Para expansão do canal súbita com escoamento subcrítico a perda de carga é

calculada pela equação de Henderson, 1966 citado por Chaudhry, 1993.
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E1-E2= V1
2/2g [( 1-B1/B2)

2 + 2 F1
2 (B2-B1) B1

3/B2
4]

Sendo:
E1= energia específica no ponto 1 a montante da expansão súbita (m)
E2= energia específica no ponto 2, isto é, na expansão (m)
V1= velocidade da água na seção 1 (m/s)
F1= número de Froude na seção 1 (adimensional)
B1= largura do canal a montante (m)
B2= largura do canal a jusante, isto é, na expansão (m)

Expansão gradual
Para expansão gradual usa-se a fórmula

Hf= (V1-V2) 2/ 2g

No caso particular de expansão gradual em que temos a relação 1:4 a perda de
carga Hf será:

Hf= 0,3 (V1-V2) 2/ 2g

77.3 Transição em canais com escoamento subcrítico com contração da seção.
O escoamento subcrítico é quando o número de Froude for menor que 1.
.

Contração súbita Hf= 0,23 x V2
2/2g

Contração gradual Hf= 0,11 x V2
2/2g

Sendo:
Hf= perda de carga na contração (m)
V2= velocidade da água na área de contração (m/s)

77.4 Transição em canais com escoamento supercrítico com contração da seção.
A PMSP não faz distinção do tipo de escoamento se é subcrítico ou supercrítico.
Para escoamento supercrítico em canais e com contração da seção gradual,

Subramanya, 2009 usa o gráfico da Figura (77.5) que entrando com B3/B1 e o número
de Froude F1 achamos o ângulo θ.

Com o ângulo θachamos o comprimento ideal da contração Le.
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Figura 77.4- Esquema de redução com ângulo θ  e β1

Fonte: Subramanya, 2009

Le= (B1-B3) / (2 x tan θ)
Sendo:
Le= comprimento ideal da contração (m)
B1= largura do canal à montante (m)
B3= largura do canal no final da contração (m) conforme Figura (77.4)
θ= ângulo obtido na Figura (77.5) entrando com B3/B1

Figura 77.5- Valor do ângulo θem função de B3/B1

Fonte: Subramanya, 2009
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Figura 77.6- Valores de βem função de θe do número de Froude F1

Fonte: Subramanya, 2009

Exemlo 77.1- Contração em regime supercrítico. Fonte: Subramanya, 2009
Canal retangular tem número de Froude F1=6,0 largura B1= 5,00m com altura do nível
de água y1= 0,75m. Queremos reduzir a largura para B3=2,5m.

Da Figura (77.5) entrando com B3/B1= 2,5/5=0,5 e com F1=6,0 achamos:
θ= 4,25º

Entrando na Figura (77.6) com os valores de θ=4,25º e número de Froude F1=6,0
achamos o valor β1=13,0º.

y2/y1= tan β1/ (tan(β1-θ)
y2/y1= tan 13º/ (tan(13-4,25)= 1,50

Como y1= 0,75m
y2=y1x1,50= 0,75x1,50= 1,12m

F2
2= (y1/y2)[F1

2 – (1/2) (y1/y2))(y2/y1-1)(y2/y1+1) 2]

F2
2= (1/1,50)[62 – (1/2) (1/1,50))(1,50-1)(1,50+1) 2]=23,305
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F2=4,83

βs= (1,4679-0,2082F1+0,0184F2)θ+(60,638 F1
-1,044)

β2= (1,4679-0,2082x4,83+0,0184x4,832)4,25+(60,638x 4,83-1,044)=15,5º

Poderiamos obterβ2 =15,5º usando a Figura (77.6) entrando com θe número de
Froude F=4,83.

y3/y2= tan β2/ (tan(β2-θ)
y3/y2= tan (15,5)/ tan(15,5-4,25)= 1,394
y3/y1= (y3/y2) (y2/y1)=1,394x1,50=2,09

y3= 2,09 x 0,75= 1,568m

F3
2= (y2/y3)[F2

2 – (1/2) (y2/y1))(y3/y2-1)(y3/y2+1) 2]

F3
2= (1/1,394)[4,832 – (1/2) (1,50)(1,394-1)(1,394+1) 2]=16,15

F3=4,02
Le= (B1-B3) / (2 x tan θ)

Le= (5,0-2,50) / (2 x tan 4,25)= 15,883m

Checando:
B1/B3= (y3/y1) 3/2 (F3/F1)

5,0/2,50= (2,09) 3/2 (F3/6,0)
F3= 3,97 que é praticamente igual a F3=4,02

77.5 Transição em canais com escoamento supercrítico com ampliação da seção.
Subramanya, 2009 usa para pré-dimensionamento o método empírico de Rouse.

B/B1= (1/4) [ X/ (B1 .F1)] (3/2) +1 (Equação 77.1)

Sendo:
B= largura na distância X (m)
B1= Largura da seção do canal à montante (m)
X= distância horizontal a partir da ampliação (m)
F1= número de Froude na seção antes da ampliação (adimensional)

Para o uso da Equação (77.1) é necessário usar a Tabela (77.1) de coordenadas
reversas da expansão em regime supercrítico.
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Tabela 77.1-Coordenadas da curva reversa de expansão em regime de escoamento
supercrítico. Fonte: Subramanya, 2009

Exemplo 77.2- Ampliação do canal com regime supercrítico. Fonte: Subramanya,
2009
Dados largura da seção retangular do canal B1= 2,5m, com número de Froude F1= 2,5
onde faremos uma expansão com largura B2= 5,00m. Obter o perfil da expansão
usando as curvas reversas de Rouse.

Usaremos a equação:

B/B1= (1/4) [ X/ (B1 .F1)] (3/2) +1
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B/2,5= (1/4) [ X/ (2,5 .2,5)] (3/2) +1

B= X (3/2)/ /25 + 2,5

B2/B1= 5,00/2,50= 2,00

Entrando na Tabela (77.1) com B2/B1=2,00 e começamos com X/ B1.F1= 1,38.
Então o valor de X será:

X= 1,38 x B1. F1= 1,38 x 2,5 x 2,5= 8,63m

Continuando ainda na Tabela (77.1) de Rouse tomamos o último valor que é

X/ B1.F1= 4,0

Como L=X temos:
L= 4,0 x B1. F1= 4,0 x 2,5x 2,5= 25,00m

Portanto, obtemos valores de X variando de 8,63m até 25,00m usando a Tabela
(77.1) de Rouse.
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Capítulo 78- Canais compostos 
 
78.1 Introdução 
 Alguns canais possuem no fundo e nas margens coeficientes de 
Manning diferentes. 
 Existem varios métodos, mas pela simplicidade citamos o método de 
Yen, 1991 citado por Subramanya, 2009 conforme esquema da Figura (78.1) 
 

ne= Σ(ni Pi )/ P 
Sendo: 
ne= rugosidade equivalente 
ni= rugosidade de Manning no trecho Pi 
P= soma do perímetro molhado (m) 
  
 

 
 

Figura 78.1- Esquema de perimetro com vários coeficientes de Manning 
Fonte: Subramanya, 2009 

 
 
 Outro problema frequente é quando examinamos canais com enchentes 
onde temos vários níveis e neste caso para o uso da fórmula de Manning 
usamos o que se chama de canais compostos. 
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78.2 Método da Interface vertical para canal compos to 
 Existem vários metodos, mas o mais usado e simples é o da interface 
vertical que conforme Subramanya, 2009 se obtém melhores resultados. 
 
 

 
 

Figura 78.2- Esquema de corte transversal de canal com Interface 
Vertical. Fonte: Subramanya, 2009 

 
 
 

 Vamos mostrar os procedimentos de Subramanya, 2009 para o 
dimensionamento com interface verticais. 
 Usamos somente verticais e na seção da Figura (78.2) iremos 
considerar três áreas: A1, A2 e A3. 
 Traçamos verticais nas interseções conforme se pode ver na Figura 
(78.2) onde criamos area A11, A12, A22, A21, A32 e A31. 
 Nas interfaces teremos tensão de cisalhamento zero e devido a isto não 
é inclusa nos cálculos. 
 No caso a área A1 é igual a área A3. 
 Observe que a sub-área A22 temos a área molhada de 28,8m2 mas o 
perímetro molhado é zero. Veja ainda que somamos as áreas para se ter a 
área total A2 que é 87m2 e que somamos o perímetro molhado e obtemos 
25,817m e o raio hidráulico 3,382m 
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Tabela 78.1- Cálculos da área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico 

conforme Subramanya, 2009 
 

Sub-
area 

 
Área 

elementar  

 
 

Área molhada 

 
 

(m2) 

 
Perímetro 
Molhado 

(m) 
 

  
Raio 

Hidráulico 
(m) 

A1 A11 [0,5x1,2x(1,5x1,2)] 1,08 1,2x(1+1,5 2) 0,5 2,163  
 A12 75 x 1,2 90,00 75 75  
 Total=   91,08m2  77,163m 1,180m 
       

A2 A21 [(15+(1,5x3,0)]x3,0 58,5 15+2x3,0x[1+(1,5 2]0,5 25,817m  
 A22 [15+(2x1,5x3)] x 3,0 28,8 0 0  
 Total=   87,3m2  25,817m 3,382m 

 
Fórmula de Manning 

V= (1/n) x  R 2/3 x S0,5 
 
Equação da continuidade  Q= AxV 
 

Q= (1/n) x A x R 2/3 x S0,5 
 
Sub-área A1 
Q1= (1/0,05) x 91,08 x 1,182/3 x 0,00090,5 =61,035m3/s 
  
Sub-área A2 
Q2= (1/0,03) x 87,3 x 3,3822/3 x 0,00090,5 = 196,697m3/s 
 
Sub-área A3 
Q3= (1/0,05) x 91,08 x 1,182/3 x 0,00090,5 =61,035m3/s 
 
Descarga  total:          Q= Q1+Q2+Q3 =318,77m3/s 



Curso de Manejo de águas pluviais 
Capitulo 78- Canais compostos 

Engenheiro Plínio Tomaz  30 de janeiro de 2011  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

 

78-5

78.3 Seção composta usando K 
 Uma outra maneira de resolver os canais compostos é usar o conhecido 
coeficiente K dado pela equação: 

Q = (1/n) . A . R 2/3 . S 0,5 

 Na mesma equação de Manning separamos dados da seção  como área, raio 
hidráulico e coeficiente de Manning e denominamos de K 

K= Q/ S 0,5 = (1/n) . A . R 2/3 
 Obtido o coeficiente K, achamos a vazão Q= K . S 0,5 
 Genericamente pode ser escrito da seguinte forma: 
 

Ki= Qi/ S 0,5 = (1/ni) .  Ai . Ri 2/3 
Supondo três seçoes teremos: 

K= K1 + K2 +K3 
Q= K x S 0,5 

 
 
 
 Como temos n=0,035 na base do canal e n=0,050 nos patamares, ltemos uma 
seção composta que calcularemos pela formula de Manning. 

Ki= Qi/ S 0,5 = (1/ni) Ai Ri 2/3 
Supondo três seçoes teremos: 

K= K1 + K2 +K3 
Q= K x S 0,5 
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Tabela 78.2- Calculo do canal na Area 1 para Tr=100anos 

  Q (m3/s)= 184,81 Area 1 Tr=100anos    

  Declividade no trecho (m/m)= 0,0033      

Coluna 01 Coluna 02 Coluna 03 Coluna 04 Coluna 05 Coluna 06 Coluna 07 Coluna 08 Coluna 09 

 Subseção Comprimento (m) Altura (m) Rugosidade n Perimetro  A (m2) Rh (m) K= (1/n) A x R ^2/3 

Lado Esquerdo 1 5,0 1,50 0,050 6,50 7,50 1,15 165,01 

Lado Direito 2 5,0 1,50 0,050 6,50 7,50 1,15 165,01 

Centro 3 15,0 3,50 0,035 19,00 52,50 2,76 2953,67 

     Σ= 67,50 Σ= 3283,70 

  Capacidade de vazão (m3/s)= 188,63 OK     

  Velocidade (m/s)= 2,79      

  Comprimento da superficie B (m)= 25,00      

  Diametro hidraulico (m)= 2,70      

  Froude 0,54 <0,86 OK     

  Altura total do nivel de água (m)= 3,50      

  Folga (m)= 0,90      

  Altura total com folga (m)= 4,40      
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Capítulo 90
Hidráulica em pontes

A primeira ponte que se tem noticia no mundo foi feita na Babilônia no rio Eufrates
entre 810ac a 700ac e tinha comprimento de 120m. Foram feitos pilares espaçados e
sobre o mesmo foram assentadas vigas de madeira para a passagem de pessoas. O
interessante que os pilares tinham forma de um barco para evitar a erosão e facilitar o
escoamento.
Fonte: Hamill, 1999
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Ponte del Diavolo (Devil's Bridge) or della Maddalena, Borgo a Mozzano, Lucca

Ponte do Diabo.
Construída em 1281 a 1328 na Toscana, Garfagnana.
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Capítulo 90- Hidráulica em pontes

90.1 Introdução
O objetivo deste trabalho é fornecer alguns conceitos fundamentais para o

dimensionamento hidráulico de uma ponte.
É pensamento geral da maioria dos engenheiros que o problema de pontes é o

dimensionamento estrutural para a mesma se manter integra em qualquer inundação,
mas isto não é verdade, pois o dimensionamento hidráulico e verificação da erosão é
que determinarão a estabilidade da ponte.

Conforme Hamill, 1999 a primeira ponte que se tem noticia no mundo foi feita
na Babilônia no rio Eufrates entre 810ac a 700ac e tinha comprimento de 120m. Foram
feitos pilares espaçados e sobre o mesmo foram assentadas vigas de madeira para a
passagem de pessoas. O interessante que os pilares tinham forma de um barco para
evitar a erosão e facilitar o escoamento.

As pontes podem ter contração ou não e normalmente possuem contração, ou
seja, na seção ou devido aos pilares. Nas Figuras (90.1) e (90.2) mostra a contração do
veio líquido devido a uma ponte.

Figura 90.1- Ponte com contração do veio líquido
Fonte: Wisconsin, 1997
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Figura 90.2- Contração do rio
Fonte: Tennessee, 2004

Na Figura (90.3) vê-se o remanso causado pela contração do veio líquido na
ponte.

Figura 90.3- Perfil da água notando-se o remanso
Fonte: Tennessee, 2004
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Existe a norma da ABNT NBR 7187 de março de 2003 que trata de Projeto de
Pontes de concreto armado e de concreto protendido, mas somente da parte estrutural;

O DNIT possui a norma DNIT 118/2000-Es que trata de pontes e viadutos
armaduras de concreto armado.

90.2 Ponte
Ponte é uma estrutura de concreto, aço ou outro material para a travessia de rios

e canais. Viaduto é uma estrutura para travessia de estradas somente.
Não existe uma definição oficial de ponte, mas se considera uma ponte quando o

vão de abertura é maior ou igual a 6,0m e quando menor é bueiro.

90.3 Bueiros
Os bueiros são estruturas para travessias de estradas de rodagem ou de ferro para

a passagem de água e muitas vezes para passagem de animais ou pessoas. Muitas vezes
os bueiros substituem as pontes e na prática existem mais bueiros do que pontes.

O dimensionamento de bueiros é tratado separadamente sendo o modelo do
FHWA o mais usado no mundo.

90.4 Períodos de retorno de uma ponte
No dimensionamento de uma ponte são usados dois períodos de retorno:

 Tr=100anos para dimensionamento hidráulico e
 Tr= 500anos para o dimensionamento da erosão.

O Tr=100 anos é para o dimensionamento hidráulico e verificação da curva de
remanso causado a montante pela ponte principalmente quando há contração no
escoamento.

O Tr=500 anos é usado para o dimensionamento das estruturas hidráulicas
como rip-rap destinadas ao combate de erosão devido a vazão. O FHWA, 1993
multiplica o fator 1,7 pela Q100 para obter a vazão Q500.

Q500= 1,7x Q100 (Nota: isto não vale para o Brasil)

Hamill, 1999 chama a atenção para a importância do período de retorno citando
a equação.

J= 1 – [ 1 – ( 1/T)] n

Sendo:
J= probabilidade em fração de que a estrutura encontre uma enchente maior do que a
prevista de período de retorno T
T= período de retorno (anos)
n= vida útil da ponte (anos)
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Exemplo 90.1
Dada uma ponte dimensionada para Tr=100anos e vida útil de 120 anos, calcular a
probabilidade de uma enchente maior que a prevista no período de vida da ponte.

J= 1 – [ 1 – ( 1/T)] n

J= 1 – [ 1 – ( 1/100)] 120

J= 0,70
Significando que para uma ponte que vai durar 120anos há probabilidade de

70% de haver uma enchente maior que a prevista. Isto é um risco enorme para as
fundações e daí a necessidade de se dimensionar a erosão nos contrafortes, fundo da
ponte e pilares usando período de retorno de 500 anos.

90.5 Remanso
Existem dois tipos de pontes, as que estrangulam a seção provocando um

remanso e outras que não interferem nada com os córregos e rios.
O remanso máximo que pode ser admitido a montante é de 0,30m para vazão de

período de retorno Tr=100anos.
Dica: o remanso máximo admitido na maioria dos países é de 0,30m.

90.6 Freeboard
O freeboard mínimo a ser adotado para Tr=100anos é de 0,60m.
Conforme a importância do córrego ou do rio se pode adotar folgas para

Tr=100anos que varia de 0,30m a 0,90m e não devemos esquecer a passagem de
pequenos barcos ou outros materiais flutuantes.

90.7 Choking
Não consegui uma tradução em português da palavra inglesa Choke.

Chaudhry,1993 chama de Choke (ou Choking) ao fenômeno de quando a uma redução
na largura de um canal ou rio para a construção de uma ponte, ou quando há uma
sublevação do canal, isto ocasionará uma subida do nível de água a montante para a
vazão considerada. Esta subida ocasionará o remanso e a idéia seria calcular qual a
largura mínima da redução do canal b em que não haveria remanso a montante.

Exemplo 90.2 extraído de Chaudhry, 1993
Seja um canal com vazão de 200m3/s e largura de 50m com profundidade de 4,00m.
Pergunta-se qual a largura da ponte mínima que posso fazer que não haja remanso a
montante?

Equação da Continuidade  Q= S .V
V= Q/ S = 200m3/ ( 50m x 4m)= 1,0m/s

A energia especifica E será:
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E= y+ V2/2g  = 4,00 + 12/(2x9,81)  = 4.05m

Para uma seção retangular
yc= (2/3) E = (2/3) 4,05= 2,7m

Mas yc= (Q2/b2g) (1/3)

mas q= Q/b
yc= (q2/g) (1/3)

q= (g. yc3)0,5

q= (9,81x 2,73)0,5

q= 13,9m3/s/m

Como q= Q/b
b=Q/q7= 200/13,9=  14,40m

Portanto, para fazer a ponte, a largura do canal pode ser reduzida até 14,40m
sem alterar o nivel de água a montante. Caso seja menor que 14,40m, haverá alteração
a montante.

Exemplo 90.3 aplicado conforme  Hammil, 1999
Seja um canal com vazão de 200m3/s e largura de 50m com profundidade de 4,00m.
Pergunta-se qual a largura da ponte mínima que posso fazer que não haja remanso a
montante?

Primeiramente calculamos a velocidade V1

Equação da Continuidade  Q= SxV1

V1= Q/ S = 200m3/ ( 50m x 4m)= 1,0m/s
Cálculo do número de Froude F1

F1= V1/ (g.y1)
0,5

F1= 1,00/ (9,81x4,0) 0,5 =0,16
Conforme Yarnel, 1934
ML

2= (27F1
2)/(2+F1

2)3= (27x 0,162)/(2+0,162)3

ML= 0,29
ML= b/B
b= ML x B= 0,29 x 50= 14,4m
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90.8 Escoamento alto
Akan, 2006 chama de escoamento alto quando a superficie da água é maior

que a abertura vertical da ponte.
Neste caso poderemos ter escoamento como se fosse a abertura de uma válvula,

ou como se fosse um orificio ou um vertedor quando passa por cima da ponte. Não
estudaremos estes casos.

90.9 Erosão
Hamill, 1999 define erosão como a escavação e remoção de material do leito ou

das margens de um rio, resultado da ação erosiva da água.
Dica: A erosão é um problema muito sério (Hamill, 1999)
Há uma idéia geral de que a erosão é problema somente em solos finos não

coesivos como areia, etc, mas isto não é verdade, pois tudo depende do tempo.
Podemos ter erosão em solo coesivo que pode durar meses e erosão em solos de

arenitos que pode levar anos ou erosão em granito que pode levar séculos.
Pesquisa feita nos Estados Unidos em 1973 em 383 catástrofes em pontes

mostraram que 25% das pontes que caíram foi devido a erosão nos pilares e 72% de
erosão no vão da ponte.

A primeira idéia que surge é fazer as fundações de uma ponte tão profundas que
a erosão não consiga danificar, mas isto tem um custo que os engenheiros devem
procurar minimizar.

Outra observação de Hamill, 1999 é que após a queda de uma ponte o custo para
fazer uma nova ponte é o dobro e até 10 vezes o custo de uma ponte nova.

Quando um assunto não é bem conhecido aparecem muitas equações para os
fenômenos, algumas completas, outras feitas com pouco cuidado e assim por diante.
Hamill, 1999 contabilizou 35 equações sobre erosão nas pontes no período de 1949 a
1987 sendo feita praticamente uma equação por ano.

O laboratório da CESP do Engenharia Civil mostra amostradores de sedimento
em suspensão conforme Figura (90.4) e amostrador de sedimentos do leito conforme
Figura (90.5).

A Figura (90.6) mostra peneiramento usado na análise granulométrica.
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Figura 90.4- Amostrador de sedimentos em suspensão conforme Laboratório de
Engenharia da CESP.
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Figura 90.5- Amostrador de sedimentos no leito de rios conforme Laboratório de
Engenharia da CESP.
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Figura 90.6-Penerias usadas na análise granulométrica conforme
Laboratório de Engenharia da CESP.

90.10 Erosão em rios de leito móvel e leito fixo
Para o estudo de erosão em rios os mesmos podem ter leito móvel ou leito fixo.
Os rios de leito fixo ou resistente conforme Brighetti e Brandão, 2001 são

aqueles em que a tensão de arraste é sempre inferior à tensão de arraste crítica do
material do leito. Isto significa que o material do leito é resistente às forças de arraste
provocadas pelo fluxo e, portanto, o leito tende a ser manter fixo conforme Figura
(90.4).

Nos canais de leito móvel ocorre ao contrário dos canais de leito fixo, onde
teremos tensão de arraste superior a tensão crítica do material do leito.

O transporte de sólidos nos canais ou rios de leito móvel conforme Quintela,
1981 são:

 Transporte sólido por arrastamento: o material transportado rola e escorrega
pelo leito.

 Transporte sólido por saltação: o material se desloca por pequenos saltos e por
rolamento e escorregamento sobre o leito

 Transporte sólido em suspensão: o material desloca-se predominantemente no
seio do escoamento.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 90- Hidráulica em pontes

Engenheiro Plínio Tomaz 1 de maio de 2012 pliniotomaz@uol.com.br

90-12

Conforme Quintela, 1981 o escoamento de águas naturais de fundo móvel, o
transporte pode ser:

 Transporte sólido do material do leito: transporte de material de granulometria
equivalente à do leito

 Transporte sólido do material de lavagem (wash load): transporte de material
cuja granulometria é inferior a do leito.



Figura 90.7- Rios com leito Móvel
Fonte: USACE

Configuração do leito
Hamill, 1999 informa que canais com areia sofrem influência da erosão e usa

para isto o diâmetro médio da partícula em que passa 50% da massa dos sedimentos
conhecido como D50.

Para D50 > 0,7mm não há formação de ripple (rugas) conforme Figura (90.7 a).
Par a D50 < 0,7mm podemos ter varias configuração de ripple, dunas,  fundo

planos e antidunas conforme Figura (90.7).
Tipicamente os ripples (dunas) se devem velocidade de escoamento de 0,3m/s a

0,6m/s e podem ser substituídos por dunas com velocidades de 0,6m/s a 0,9m/s. Com o
aumento da velocidade chegando a 0,90m/s a 1,50m/s teremos a formação de fundo
plano conforme Figura (90.7).

Hamill, 1999 faz ainda uma relação da rugosidade de Manning de acordo com o
tipo de leito.

n=0,010 a n=0,013 para leito de fundo plano
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n=0,010 a n=0,015 para leito antidunas
n=0,012 a n=0,02 para leito antidunas com ondas breaking waves
n=0,018 a 0,035 para  leito com declividades e lagoas
n=0,018 a 0,028 para leito em dunas

Material do leito
Hamill, 1999 define o diâmetro efetivo médio DM como 1,25 vezes o D50.

DM= 1,25 D50

A Figura (90.8) mostra que conforme o diâmetro da partícula D50 e a velocidade
podemos ter ripples (rugas), dunas, antidunas, leito plano e sem movimento.

Figura 90.8- Ilustração do efeito da velocidade média da água e o diâmetro da
partícula

Fonte: Hamill, 1999

Quando D50 < 0,7mm teremos a formação de ripples (dunas.
Quando D50 > 0,7mm teremos duas condições:

(dsp/bp)= 0,5 (bp/D50)
0,53 quando (bp/D50) < 18

(dsp/ bp) = 2,3 quando  (bp/D50) >18
Sendo:
dsp= profundidade da erosão (m)
bp=  diâmetro de pilar cilíndrico (m)
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90.11 Análise granulométrica
Deverão ser feitos ensaios de análise granulométrica no leito do rio e do material

em suspensão que terão apresentação semelhante a da Figura (90.9).

Figura 90.9- Exemplo de Análise granulométrica
Fonte: Martins e Mendes

90.12 Velocidade crítica para início do movimento dos sedimentos
A erosão em uma ponte se pode dar nos seguintes locais:

 No vão da ponte,
 Junto aos pilares e
 Nos apoios da ponte.

Calcula-se a velocidade crítica Vct em função da altura da lâmina de água e do
diâmetro 50% da partícula D50. Compara-se esta velocidade com a velocidade local na
ponte.

Se a velocidade crítica for maior que V,  então não haverá movimento do leito
do rio, caso contrário, haverá  e o canal é de leito móvel conforme equação de Fond e
Neill, 1968 in Hamill, 1999.

Vc= 6,36. y 1/6 D 50
1/3

Sendo:
Vc= velocidade crítica (m/s)
y= altura da água no escoamento (m)
D50= diâmetro médio da partícula (m)
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Sendo V a velocidade média achada pela fórmula de Manning na seção do canal
e se Vc > V a base do canal não está em movimento e teremos canal com solo coesivo
ou canal de leito não móvel.

Caso Vc < V então haverá movimento dos sedimentos no fundo do canal e
teremos canal de leito móvel.

Exemplo 90.4
Dada a altura do nível de água a montante y= 4,57m, D50 = 0,165 x 10-3m e velocidade
a montante V=1,43m/s;
Verificar se há início ou não do movimento de sedimentos no leito do rio.

Vc= 6,36. y 1/6 D 50
1/3

Vc= 6,36x 4,571/6x 0,000165 1/3

Vc= 0,44m/s
Como V> Vc então haverá início do movimento do leito e o rio terá leito móvel.

90.13 Erosão devido a contração horizontal do escoamento na condição de leito
móvel

A equação básica para o cálculo da erosão devido a contração em canais de leito
móvel  é a de Laursen, 1962 conforme Hamill, 1999.

y2= y1 (Q2/Q1)
(6/7) (B/b) K1 x (n2/n1)

K2

ys= y2 – y0

Sendo:
y2= profundidade média na seção contraída (m)
y1= profundidade média a montante da seção contraída (m)
Q1= vazão na seção a montante da contração (m3/s) não incluindo a vazão de
inundação na várzea.
Q2= vazão na secção contraída (m3/s)
B= largura do fundo do canal a montante (m)
b= largura do canal na seção contraida descontando os pilares se houver (m)
k1= expoente do leito movel do canal
w= velocidade de queda do sedimento na base (m/s)
vs= velocidade de tensão na seção de montante (m/s)= (g y1/S1)

0,5

D50= diâmetro médio da partícula (m)
S1= declividade do canal principal (m/m)
yo= profundidade média do escoamento na seção contraída, antes do inicio do processo
erosivo (m)
ys= rebaixamento do leito devido à erosão (m)
n2= rugosidade de Manning na contração
n1 = rugosidade de Manning a montante

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 90- Hidráulica em pontes

Engenheiro Plínio Tomaz 1 de maio de 2012 pliniotomaz@uol.com.br

90-16

Tabela 90.1- Expoentes K1 para a condição de leito móvel
U1*/w K1 K2 Maneira de transporte dos sedimentos no leito

< 0,5 0,59 0,07 Os materiais estão no leito
Entre 0,5 a 2,0 0,64 0,21 Alguns materiais do leito estão suspensos

 2,0 0,69 0,37 A maioria dos sedimentos na base estão suspensos
Fonte: Hamill, 1999

O valor U1* é dada pela equação:
U1* =(g . y1 . So)0,5

Sendo:
U1*= velocidade de arraste na seção de montante da ponte (m/s)
g= 9,81m/s2

y1= altura da seção a montante da ponte (m)
So= declividade do canal onde está a ponte  (m/m)
w= velocidade média de queda do sedimento (m/s) usando D50 da equação de Stokes
ou usar Figura (90.10).

Figura 90.10- Velocidade de queda do sedimento com D50

Fonte: Hamill, 1999
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Tabela 90.2- Velocidade de queda w de partículas não coesivas

Partículas
não

coesivas
D50

(mm)

Diâmetro
médio

(mm)

Velocidade de queda w
(m/s)

32º 60º 100º
Pedregulho
fino

4 a 8 5,66 0,0518 0,0518 0,0518

Pedregulho
muito fino

2 a  4 2,83 0,335 0,335 0,335

Areia muito
grossa

1 a 2 1,41 0,183 0,213 0.229

Areia grossa 0,5 a 1 0,707 0,091 0,104 0,122
Areia média 0,25 a 0,5 0,354 0,034 0,046 0,055
Fonte: Texas, 2009

Exemplo 90.5
Calcular a erosão causada pela contração horizontal em canal com leito móvel dados:
Q1= 302,13m3/s (vazão na seção a montante)
Q2= 302,13m3/s  (vazão na seção contraída)
B= 36,48m (largura do fundo do canal a montante)
b= 30,32m (largura do fundo do canal na seção contraída)
K1= 0,69
yo= 3,60m

y1=4,57m

y2= y1 (Q2/Q1)
(6/7) (B/b) K1 x (n2/n1)

K2

Supondo n1=n2

y2= y1 (Q2/Q1)
(6/7) (B/b) K1

y2= 4,57 (302,13/302,13) (6/7) (36,48 /30,32) 0,69

y2= 4,02m
ys= y2 – y0

ys= 4,02 – 3,60=0,42m
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90.14 Erosão devido a contração horizontal do escoamento na condição de leito
fixo.

Em canal de solo coesivo onde não há movimento no leito vale a equação:

y2= (Q2
2/(36. Dm 2/3 . b2) 3/7

dsc= y2 – y1

Sendo:
Q2= vazão que passa pela ponte (m3/s)
Dm= 1,25 x D50 (m)
b= largura da contração (m)
y2= profundidade da seção contraída (m)
dsc= média de erosão (m)
y1= profundidade da seção antes da contração (m)

Conforme recomendação de Richardson e Davis, 1995 in Mays, 2001
calculamos as profundidades da erosão no leito móvel e no leito coesivo e escolhemos
a menor.

Exemplo 90.6
Calcular a profundidade de erosão para leito fixo em um rio com os seguintes dados:
Q=302,13m3/s
D50= 0,000165m
Dm= D50 x1,25= 0,000165 x1,25= 0,00020625m
b=30,32m
yo=3,6m

y= (Q2/(36. Dm 2/3 . b2) 3/7

y= (302,132/(36x 0,00020625 2/3 x 30,322) 3/7

y= 18,95m
ys= y - yo = 18,95 – 3,6= 15,35m

Conclusão: devemos escolher o valor menor das profundidades obtidas na seção de
contração horizontal com leito fixo e leito móvel:
Leito móvel= 0,42m
Leito fixo= 15,35m

Escolhemos portanto, ys= 0,42m.
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90.15 Análise hidráulica
Wisconsin, 2006 exige no mínimo duas análises das seções que deverão ser

elaboradas com detalhes.

90.16 Softwares
Existem três softwares que são usados em dimensionamento de pontes e bueiros

e que são:
WSPRO- Water surface profiles do USGS
HEC-RAS do USACE: escoamento de superfícies livres com efeito de pontes.
HY-8 do FHWA para bueiros
Hamill, 1999 chama a atenção de que o engenheiro experiente mesmo usando

um software deve fazer uma análise do problema devido a erros em equações.

90.17 Manning
A equação a ser usada é a de Manning. Deve ser evitada declividade zero onde

está o local da ponte.

90.18 Tipos de escoamento
São três tipos básicos de escoamento conforme Figura (90.11):
Tipo I- escoamento com escoamento subcrítico
Tipo II- com escoamento subcrítico que passa para crítico
Tipo III- com escoamento supercrítico
O Tipo I de escoamento é  aquele com superfície livre e os escoamentos Tipo II

e Tipo III são escoamentos de pressão e podem ser considerados como bueiros.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 90- Hidráulica em pontes

Engenheiro Plínio Tomaz 1 de maio de 2012 pliniotomaz@uol.com.br

90-20

Figura 90.11- Vários tipos de escoamento em pontes
Fonte: Wisconsin, 1997

90.19 Fossas de erosão nos pilares de pontes
Os efeitos da erosão junto aos pilares das pontes se deve a vórtices verticais e

horizontais que criam buracos ao lado do pilar conforme Figura (90.12) e (90.13).
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Figura 90.12- Pilares na contração
Fonte: Martins e Mendes

Figura 90.13- Vórtice provocado pelo pilar fazendo uma fossa de erosão
Fonte: FHWA, 1983
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A erosão nos pilares pode ocorrer mesmo em canais de fundo móvel e em canais
de fundo não móvel e em ambos os casos teremos erosão em pilares.

A altura máxima da fossa de erosão no pilar é dada pela equação de Richardson
e Davis, 2001 conforme Martins e Mendes:

ys= 2,0 K1 K2 K3 K4 Kw.y1
0,35 a 0,65 Fr 0,43

Sendo:
ys= máxima altura de erosão no pilar (m)
y1= profundidade de escoamento imediatamente a montante do pilar (m)
K1= fator de correção devido a forma do pilar conforme Tabela (90.3)
K2= fator de correção no ângulo de ataque conforme Tabela (90.4)
K3= fator de correção para a forma do leito Tabela (90.5)
K4=fator de correção para preenchimento da fossa de erosão por diametros superiores.
Kw=fator de correção para pilares de grandes dimensões em águas pouco profundas.
Fr= número de Froude a imediatamente a montante do pilar
a= largura do pilar (m)
v1= velocidade média da água imediatamente a montante do pilar (m/s)

Conforme Martins e Mendes, estudos feitos por Chang, 1987 e Melville e
Sutherland, 1988 estabeleceram uma máxima fossa de erosão juntos aos pilares com
nariz redondo alinhados com a direção do escoamento:

ys ≤ 2,4 . a   para Fr ≤0,8
ys ≤ 3 . a para Fr> 0,8

Os autores advertem que no caso de se obterem valores de fossas de erosão
superiores às dadas pelas equações anteriores, esses resultados devem ser questionados
e alvo de estudos mais detalhados.

Cálculo da largura da fossa de erosão de um pilar
Conforme Martins e Mendes a largura de uma fossa medida à cota do leito e

para um dos lados do pilar, para material sem coesão pode ser estimada pela seguinte
equação:

W= ys [ K + 1/tan (θ)]
Sendo:
W= largura da fossa de erosão (m)
ys= profundidade da fossa de erosão (m)
K= largura da fossa de erosão no fundo (m)
θ= ângulo de repouso do materila do fundo.
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Tabela 90.3- Fatores de correção K1 nos pilares devido a forma
Forma do nariz do pilar K1

Quadrado 1,1
Redondo 1,0
Pontudo (sharp) 0,9
Cilindro circular 1,0
Grupo de cilindros 1,0
Fonte: Texas, 2006

Tabela 90.4- Fatores de correção K2 no ângulo de ataque dos pilares
Ângulo de ataque K2

L/a= 4 L/a=8 L/a=12
0 1,0 1,0 1,0

15 1,5 2,0 2,5
30 2,0 2,5 3,5
45 2,3 3,3 4,3
90 2,5 3,9 5,0

Fonte: Texas, 2006

Tabela 90.5- Correção de fator K3 das condições da base de sedimentos
Condição da base de sedimentos H K3

Erosão de sedimentos em canal com escoamento
não móvel

ND 1,1

Leito de sedimentos plano e escoamento anti-duna ND 1,1
Pequenas dunas 3,0>H>0,6 1,1
Dunas médias 9,0>H>3,0 1,1 a 1,2
Dunas grandes >9,0 1,3
Fonte: Texas, 2006 ND= não disponível

Exemplo 90.7
Calcular a profundidade de erosão de um pilar de uma ponte sendo fornecidos os
seguintes dados:
Fr=0,24 (a montante)
y1= 4,57m (a montante)
a= 0,80m (largura do pilar de nariz redondo)
K1=1
K2=1
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K3=1,1
K4= 1
Kw=0,843

ys= 2,0 K1 K2 K3 K4 Kw.y1
0,35 a 0,65 Fr 0,43

ys= 2,0x 1x1x1,1x1x0,843 x 4,57 0,35 x 0,800,65 x 0,240,43

ys = 1,48m

Verificação da profundidade máxima da fossa:
ys ≤ 2,4 . a   para Fr ≤0,8
ys ≤ 2,4 x 0,80=1,92m   para Fr ≤0,8
Como ys =1,48m < 1,92m OK

Exemplo 90.8
Calcular a largura da fossa de erosão do pilar com ys=1,35m, sendo a largura da fossa
K=1,00m e ângulo de repouso θ= 39,7 º.

W= ys [ K + 1/tan (θ)]
θ= 37,9º= 0,69rad

W= 1,35 [ 1,00 + 1/ tan (39,7)] = 2,98m
Portanto, a largura da fossa do pilar é 2,98m

90.20 Erosão causada pela contração vertical do escoamento
Conforme Martins e Mendes o escoamento sob uma ponte entra em pressão

quando a superfície livre da água entra em contato com a face inferior do tabuleiro da
ponte. Nesta situação o escoamento reparte-se, entre a fração que galga a ponte e a
outra fração do caudal que passa em pressão sob a ponte.

Na situação de o escoamento ser realizar sob pressão, as fossas de erosão
geradas pelos pilares e encontros são consideravelmente superiores, visto que, o
escoamento é redirecionado pelo tabuleiro, na direção do leito.

O aumento das fossas de erosão gerado pelo escoamento sob pressão é atenuado
se a velocidade de escoamento sob a obra de arte diminuir quando está é galgada.

Vamos calcular a profundidade da erosão provocada pela contração vertical do
escoamento usando a equação de Arneson conforme Martins e Mendes

ys/ y1 = -5,08 + 1,27 (y1/Hb) + 4,44 (Hb/y1) + 0,19 (Va/Vc)
Sendo:
ys=profundidade da erosão gerada pela contração vertical do escoamento (m)
y1= profundidade do escoamento imediatamente a montante da ponte (m)
Hb= distância vertical entre a parte inferior do tabuleiro e o leito antes do processo
erosivo (m)
Va= velocidade média do escoamento pela abertura da ponte antes do processo erosivo
(m/s)
Vc= velocidade crítica para D50 (m/s)
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Exemplo 90.9
Calcular a profundidade da erosão causada pela contração vertical de uma ponte sendo
dados:
y1= 4,57m
Vc=0,44m/s
Va= 2,84m/s
Hb= 3,53m
ys/ y1 = -5,08 + 1,27 (y1/Hb) + 4,44 (Hb/y1) + 0,19 (Va/Vc)
ys/ 4,57 = -5,08 + 1,27 (4,57/3,53) + 4,44 (3,53/4,57) + 0,19 (2,84/0,44)
ys=5,58m
Portanto, a profundidade da erosão causada pela contração vertical é ys=5,58m.

90.21 Análises das fossas de erosão junto dos encontros da ponte
Conforme Martins e Mendes, o escoamento obstruído pelo encontro de uma

ponte e aterro de aproximação, forma um vórtice horizontal, que tem origem na
extremidade de montante do encontro e percorre todo o pé do encontro e um vórtice
vertical provocado pela separação do escoamento que se forma na extremidade de
jusante do encontro.

Os encontros podem ser localizados nas margens ou no próprio leito, sendo a
erosão mais severa quando estes se localizam no leito e provocam um estrangulamento
não gradual.

A equação usada para a erosão é de Froehlich que foi desenvolvida em ensaios
laboratoriais sendo recomendada a aplicação quando L´/ y < 25.

ys/y1= 2,27 . K1 . K2 ( L´/ ya) 0,43 . Fr 0,61 +1
Sendo:
ys= profundidade da fossa de erosão (m)
y1= profundidade do escoamento imediatamente a montante (m)
Fr= número de Froude calculado a montante do encontro.
K1= coeficiente da forma do encontro. Exemplo K1= 0,82
K2= coeficiente do ângulo de viés. Exemplo K2= 1,00
ya= profundidade média do escoamento na margem de inundação (m)
L´=comprimento do aterro que obstrui o escoamento ativo (m)

Exemplo 90.10
Calcular a profundidade de erosão junto aos encontro da ponte sendo dado:
Fr=0,214
K1= 0,82
K2=1,00
L´= 4,00m
ya= 4,34m
y1=4,57m
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ys/y1= 2,27 . K1 . K2 ( L´/ ya) 0,43 . Fr 0,61 +1
ys/4,57= 2,27 x 0,82x1,00 ( 4,0/ 4,34) 0,43 x 0,2140,61 +1

ys= 7,78m
Observar que o valor ys=7,78m é muito grande e deve-se examinar a geologia

local, pois pode haver uma camada de rocha dura que não permitirá que atinja aquela
profundidade.

90.22 Erosão total
A erosão total será a soma da erosão provocada por:

 Erosão provocada pela contração horizontal
 Erosão provocada  pela contração vertical
 Erosão provocada pelos pilares
 Erosão nos encontros (base da ponte).

90.23 Teoria do Regime
Hamill, 1999 mostra a importância da Teoria do Regime feita por Lacey para

uso em pontes e dimensionamento de erosão.
Os canais naturais que carregam materiais em suspensão e cujo fundo do canal

são do mesmo material foram estudados por Kennedy em 1895 e por Lacey em 1919.
Estes canais podem ser dimensionados usando o método da força trativa ou pelo

método da teoria do regime.
O método da teoria do regime, conforme Chaudhry,1993 e Righeto,1998 é

empírico e foi pesquisado na Índia e no Paquistão em canais que conduzem sedimentos
cujo peso é menor que 500 mg/L (500 ppm).

Segundo Subramanya, 2009 o método do regime é baseado na hipótese que o
canal se ajusta com a declividade, largura e profundidade até o equilíbrio com a
descarga do material que chega da carga de sedimento. A descarga e a carga de
sedimento varia no tempo em canais reais, mas usando a teoria do regime, se entende
que os sedimentos se depositam e se locomovem são balançados num periodo
razoavelmente longo. Entendemos que na teoria do regime há um balanço, isto é, os
sedimentos são transportados e se depositam em um determinado tempo.

Segundo Lloret Ramos, 1995 in Drenagem Urbana p.261 a hipótese do método
de Lacey é que o canal seja retangular e bastante largo, para que o raio hidráulico
confunde-se com a profundidade e a largura é praticamente, igual ao perímetro
molhado. Mesmas as fórmulas mais precisas que a de Lacey não alteram muito os
resultados.

A fórmulas de Lacey conforme Subramanya, 2009 são as seguintes:
P= 4,75 x Q 1/2

fs= 1,76 x dm) ½

R= 0,48 x (Q/fs) 1/3

So= 0,0003 x fs 5/3 x Q -1/6
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½

Quando o canal é muito largo, a largura do canal B é aproximadamente o valor
de P.

Sendo:
P=perímetro molhado (m);
Q=vazão (m3/s);
fs=fator silte (Hamill, 1999), que leva em consideração o tamanho do sedimento;
dm=diâmetro médio do sedimento (mm);
R=raio hidráulico (m); R=A/P
So= declividade do leito longitudinal (m/m).

A combinação das equações acima fornece a relação semelhante a fórmula de
Manning.

V=10,8 x R 2/3 x So 1/3

Sendo:
V=velocidade média (m/s);
R= raio hidráulico (m) e
So=declividade (m/m).

Dica: a fórmula de Lacey só pode aplicar a canais largos onde a largura é 20 vezes
a altura do nivel de água. Cuidado não errar!

Hamill, 1999 cita que a largura mínima de um canal em aluvião para que seja
estável é:

Br= 4,75 Q 0,5

Sendo:
Br= largura do canal calculado pela Teoria do Regime (m)
Q= vazão de pico de enchente (m3/s)

Exemplo 90.11
Calcular a largura do canal para que seja construída uma ponte com vazão de 399m3/s

Br= 4,75 Q 0,5

Br= 4,75 x 399 0,5

Br= 94,9m

Fator de sedimentação fs
Ainda conforme Hamill, 1999  temos:

fs =1,75 x D50
0,5

Sendo:
fs= fator de sedimentação
D50= diâmetro médio em que passa 50% do material em peso
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Exemplo 90.12
Calcular o fator  de  sedimentação para D50= 1mm

fs =1,75 x D50
0,5

fs =1,75 x 1,0 0,5 = 1,75

Profundidade de regime da erosão no canal B≥Br
A profundidade Rs de erosão em canal com regime tenha largura B maior ou

igual a Br é:
Rs= 0,475 (Q/f) 1/3

Sendo:
Rs= profundidade da erosão no canal (m)
Q= vazão de pico (m3/s)
f= fator  de sedimentação

Exemplo 90.13
Calcular a profundidade de erosão em um canal com vazão de 399m3/s e fs=1,75

Rs= 0,475 (Q/f) 1/3

Rs= 0,475 (399/1,75 1/3

RS= 2,90m

Profundidade normal da erosão no canal quando B< Br
A profundidade ys de erosão quando a largura B do canal for menor que o valor

calculado Br conforme Hamill, 1999 é dada pela equação:
Ysn=Rs (Br/ b) 0,61

Sendo:
Ysn= profundidade normal de erosão no canal quando a largura B é menor que a
largura Br =largura mínima do canal para ser estável (m)
Rs= profundidade de erosão (m)
b= abertura da ponte (m)

Conforme Hamill, 1999 a profundidade Ysn deve ser aumentada nos seguintes
casos:

25% num vão simples de uma ponte
50% com ponte moderadamente curva
75% com ponte muito curva
100% com pontes com muita curva e muitos vãos.

Exemplo 90.14
Calcular a profundidade normal de erosão Ysn, para  Rs=2,90m, Br=94,9m e b=57m.

Ysn=Rs (Br/ b) 0,61

Ysn=2,90 (94,9/ 57) 0,61

Ysn= 3,96m
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Como a ponte tem muitos vãos, vamos aumentar o valor em 30%.
Ysn= 3,96 x 1,30= 5,15m

Máxima profundidade de erosão quando há contração
Conforme Hamill, 1999 temos:

Ysmax=Rs (Br/ b) 1,56

Sendo:
Ysn= profundidade  normal de erosão no canal quando a largura B é menor que a
largura Br =largura mínima do canal para ser estável (m)
Rs= profundidade de erosão (m)
b= abertura da ponte (m)

Exemplo 90.15
Calcular  a profundidade normal de erosão Ysmax, para  Rs=2,90m, Br=94,9m e
b=57m.

Ysmax=Rs (Br/ b) 1,56

Ysmax=2,90 (94,9 / 57) 1,56

Ysmax= 6,42m

Cálculo da profundidade de erosão
A profundidade de erosão dsc é :

dsc= Ysn – Rs

Exemplo 90.16
Calcular a profundidade de erosão no vão da ponte sendo Ysn=5,15m e Rs= 2,90m.

dsc= Ysn – Rs
dsc= 5,15 – 2,90= 2,25m

Exemplo 90.17
Calcular a máxima profundidade de erosão no vão da ponte sendo Ysmax=6,42m e
Rs= 2,90m.

A máxima profundidade deve ser.
dsc= Ysn – Rs
dsc= 6,42 – 2,90= 3,52m

Portanto, a profundidade de erosão estará entre 2,25m a 3,52m.
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90.24 Riprap em pontes
Há duas maneiras básicas de se prevenir erosão em pontes. Uma delas é fazer

um projeto de ponte com fundações seguras contra a erosão e outra solução é proteger
os pilares e os apoios das pontes com riprap.

O riprap segundo Hamill, 1999 é uma medida preventiva boa, mas se for
instalado erradamente pode ocasionar erosão.

O talude do riprap não pode ser maior que 1: 1,5 e geralmente é usado 1:2.

Riprap no vão da ponte
O riprap no vão da ponte depende do número de Froude.

Quando F ≤0,8
Quando o número de Froude F ≤0,8 temos uma equação de Richardson, 1993 citado
por Hamill, 1999 que calcula o diâmetro médio das pedras em função de algumas
características:

D50= (K. Y) (Ss-1) x (V2/gY)
Sendo:
D50= diâmetro das pedras (m)
K=0,89 abertura horizontal
K=1,02  parede vertical no curso da água
Ss= gravidade especifica da pedra. Geralmente Ss= 2,65. Para água doce  Ss=1,0 e para
água salgada Ss=1,025.
Y= profundidade da água na ponte (m)
V=velocidade na ponte na seção contraída (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade

A espessura mínima do riprap é D50 a 2x D50.
O comprimento do riprap deve ser o dobro da altura: 2xY

Exemplo 90.18- Baseado em Hamill, 1999
Calcular o diâmetro médio da pedra para riprap em vão de ponte com profundidade Y=
2,4m, velocidade V= 2,92m/s e número de Froude F=0,60 <0,80.

D50= (K. Y) (Ss-1) x (V2/gY)
Ss= 2,65
K= 0,89

D50= (0,89x 2,4) (2,65-1) x ( 2,922/ 9,81x 2,4) = 0,47m
Espessura do riprap=D50 a 2D50= 0,47m a  0,94m
Comprimento do riprap= 2 x Y= 2 x 2,4= 4,8m
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Quando F > 0,8
D50= (K. Y) (Ss-1) x (V2/gY) 0,14

Sendo:
D50= diâmetro das pedras (m)
K=0,61 abertura horizontal
K=0,69 parede vertical no curso da água
Ss= gravidade especifica da pedra. Geralmente Ss= 2,65. Para água doce  Ss=1,0 e para
água salgada Ss=1,025.
Y= profundidade da água na ponte (m)
V=velocidade na ponte na seção contraída (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade

Riprap nos pilares

D50=  0,692 (K.V) 2 / [(Ss-1) .2. g]
Sendo:
D50= diâmetro das pedras (m)
K=1,5 para pilares de frente arredondada
K=1,7 para pilares retangular
Ss= gravidade especifica da pedra. Geralmente Ss= 2,65
V=velocidade na ponte na seção contraída (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade

V= C. Q/ A
Sendo:
V= velocidade média na seção (m/s)
Q= vazão de pico (m3/s)
A= área da seção transversal do canal principal (m2)
C=0,9 para pilar próximo a margem
C=1,7 para  pilar no local de maior velocidade da água
C= para pilares intermediários deve ser escolhido entre os extremos 0,9 e 1,7.

O riprap deve ser estender 2 vezes a largura do pilar bp:
Extensão= 2 x bp
Espessura mínima = 3 x D50

Exemplo 90.19
Calcular o riprap em pilares de uma ponte com Y=2,4m, V= 2,92m/s com K=1,5
C=1,2.

V= 1,2 x 2,92= 3,50m/s
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D50=  0,692 (K.V) 2 / [(Ss-1) .2.g]
D50=  0,692 (1,5x3,50) 2 / [(2,65-1) x2x 9,81]= 0,59m

O riprap deve ser extender 2 vezes a largura do pilar bp:
Extensão= 2 x bp= 2 x 1,20= 2,40m
Espessura mínima = 3 x D50= 3 x 0,59= 1,77m

90.25 Pré-dimensionamento hidráulico de vão de pontes
Hamill, 1999 apresenta uma maneira preliminar de se dimensionar

aproximadamente o vão de uma ponte e enfatizamos que cálculos mais detalhados já
foram mostrados.

Para isto lança mão da equação de Lacey e daí se nota a importância da Teoria
do Regime para o dr. Hamill.

Lmax= 4,75 x Q 0,5

Lmin= 3,2 Q 0,5

Sendo:
Lmax= largura da superfície do canal em aluvião em ângulo reto da margem (m)
Lmin= largura mínima sugerida (m)
Q= vazão de pico (m3/s)

Hamill, 1999 alerta ainda que as equações podem  superestimar as larguras
quando a vazão de pico é baixa e quando a profundidade de um canal não em aluvião é
alta.

Velocidade crítica de escoamento Vsc
A velocidade crítica de escoamento Vsc pode ser obtida usando o diâmetro D50 e

a altura do nível de água.
O cálculo é feito por iteração até encontrarmos a mesma velocidade.

Figura 90.14- Velocidade crítica Vsc em função de D50 e da altura do nível de água Y
Fonte: Hamill, 1999
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A Tabela (90.5)  apresenta o multiplicador da profundidade de erosão, caso ele
tenha uma inclinação em relação ao escoamento.

Figura 90.15- Valores sugeridos de profundidade de erosão dsp em pilares
conforme o formato. Fonte: Hamill, 1999.
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Tabela 90.5- Multiplicador que deve ser usado conforme o ângulo do pilar
conforme Hamill, 1999

Exemplo 90.20
Dado um canal com vazão de pico de 490m3/s e com largura de 60m e largura de 150m
de toda a área inundada de cada lado do rio.

Lmax= 4,75 x Q 0,5

Lmax= 4,75 x 499 0,5 = 105m
Lmin= 3,2 Q 0,5

Lmin= 3,2x 490 0,5

Lmin= 71m

Exemplo 90.19- Baseado em Hamill, 1999 página 30
Dado um canal com vazão de pico de 490m3/s e com largura de 60m e largura de 150m
de toda a área inundada de cada lado do rio. A profundidade é 2,60m no canal principal
com altura de 1,00m e mais 1,60m na área inundada. O diâmetro D50=1mm do material
do leito do canal.

Lmin= 3,2 Q 0,5

Lmin= 3,2x 490 0,5

Lmin= 71m

Portanto. a largura mínima do canal é 71m,
Tentativa: supomos largura da ponte de 80,00m
Como teremos três pilares com 1,20m de largura e 20m centro a centro.

Portanto, a largura útil da ponte b será:
b= 80m – 3x1,2= 76,4m

Como a altura de água é 1,00m + 1,60=2,60m podemos calcular a área da seção
transversal:

a= 76,4m x 2,60m= 199m2

A velocidade V= Q/a = 490m3/s/ 199m2=2,5m/s
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Cálculo da profundidade da erosão na contração ds

Primeira iteração
Usando a Figura (90.9)  e entrando com D50 e altura Y =2,60m achamos a

velocidade crítica Vsc= 1,00m/s.
Vsc= 1,00m/s

a= Q/ Vsc =490/1,00= 490m2

A altura Y da água será: Y= a/b= 490/76,4= 6,4m
Usando a Figura (90.9) com a altura de Y=6,4m a velocidade crítica aumentou

de 1,0m/s para 1,6m/s.

Segunda iteração
Como a velocidade crítica está entre 1,00m/s a 1,60m supomos V=1,35m e

vamos calcular novamente.

a= Q/V= 490/1,35=363m2

Y = a/b=  363/ 76,4= 4,8m
Com Y=4,8m e D50=1mm achamos na Figura (90.9) achamos Vsc=1,35m/s

Portanto, fica válido a altura Y=4,8m e Vsc=1,35m/s
A profundidade de erosão ds da contração é calculado por:

dsc= (4,8 – 2,6)= 2,2m
Cálculo da profundidade da erosão nos pilares

Nos pilares a profundidade será maior.
O pilar tem largura bp=1,2m com ponta arredondada  e portanto conforme

Figura (90.10)  a profundidade  de erosão no pilar será:
dsp=1,5 x bp
dsp= 1,5 x 1,2= 1,8m

Profundidade total de erosão:
Será a soma da profundidade no leito de 2,2m com a profundidade de erosão no

pilar que é 1,8m, totalizando 4,00m de profundidade.
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90.26 Cálculo do altura máxima do remanso segundo USBPR.
Vamos estudar o método mais fácil de ser aplicado para calcular o remanso

máximo produzido por uma ponte usando Método do U.S. Bureau of Public Works
(USBPR) conhecido como método BPR ou Método DT do Departamento de
Transporte. A Figura (90.16) é básica para o entendimento do cálculo da altura máxima
de remanso em uma ponte causado pela redução do curso dágua na ponte e pela
existência de pilar.

Figura 90.16- Esquema do nível de água em uma ponte
Fonte: Hamill, 1999
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Figura 90.17- Diagrama do USBPR para estimar a distribuição da velocidade
entrando-se com M e achando-se a1 à direita e a2 à esquerda. No exemplo M=0,7

e supomos a1=2,6 e achamos a2=2,2. O cálculo será feito por tentativas

Figura 90.18- Diagrama do USPR entrando-se com o valor de M achamos Kb
para o vão da ponte e de acordo com o valor de b. Se b<60m temos 90º Wingwall,

para b<60m temos 30º Wingwall e para b>60m temos a opção spillthrough.
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Figura 90.19- Diagrama do USBPR para pilares. Supomos M=1 e conforme o tipo
de pilar e de acordo com J= Ap/A n e achamos o valor ∆K que depois é corrido

pelo valor exato de M entrando na figura pequena.

Figura 90.20- Diagrama do USBPR devido a excentricidade do pilar. Com o valor
de M e da excentricidade achamos o ∆Ke
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Trata-se de obter o valor H1* que é o valor máximo do remanso causado pela
ponte.

O método é resolvido por tentativas.

H1* = K* . a2 Vn2 /2g + a1 . [(An/A4)
2 – (An/A1)

2] Vn2 / 2g

Sendo:
H1*= altura máxima do remanso (m)

K*= Kb + ∆Ke+∆KΦ + ∆Kp
Kb= incremento de remanso devido a abertura da ponte conforme Figura (90.12).
∆Ke= incremento de remanso devido a excentricidade dos pilares conforme Figura
(90.14).
∆KΦ= incremento de remanso devido a excentricidade da ponte com o rio. Para pontes
sem excentricidade o valor zero.
∆Kp= incremento de remanso devido aos pilares conforme Figura (90.13).
a1 e a2= são coeficientes adimensionais da distribuição de velocidade obtido em um
gráfico da Figura (90.11)
Vn= velocidade normal na contração (m/s)
An= área da seção de contração com velocidade normal (m2)
A1= área da seção onde está o remanso máximo (m2)
A4= área da seção de jusante onde a seção não tem influencia do remanso (m2)

A equação é resolvida calculando o primeiro termo K*. a2 Vn2 /2g e daí obtemos
um valor aproximado de H1* e achamos a área A1 e depois calculamos o segundo
termo.

M= q/Q
Sendo:
M= vazão total (m3/s)
q= vazão que passa pela ponte (m3/s)
M= relação q/Q
Se M=1 não há contração na ponte

M= q/Q= An2 x V/ An1 x Vn
Se An2=a  e An1=A então:

M= a/b
Para seção retangular M= b/B
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Exemplo 90.21
Estimar a altura de remanso de um rio com largura de 78m a montante da ponte e que
há um estreitamento da ponte que tem 40m de vão com um pilar no centro com 1,20m
de largura.

Tabela 90.6- Cálculos
Vao da ponte= 40
Largura pilar 1,2

Largura a montante B= 78
b= 38,8

M=b/B 0,46
a1= 1,4
a2= 1,15
yn= 1,3
Vn= 2,1
A n 101,4

H4= abaixo da ponte 1,28
Largura rio abaixo 85

A4= 108,8
Kb= 1,4
Ke= 0,12

phi= ponte sem excentricidade 0

Ap 1,56
A n 101,4

j=Ap/A n 0,015
Kpilar= 0,028

K*= 1,548
K*a2Vn^2/2g= 0,40

H1*= 1,26
H1= 2,56
Q= 241,4
A1= 94,3
b= 38,8

Varivel= 0,85
H1* calc= 1,25
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Capítulo 93
Junção, derivação em canais e canais laterais
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Capítulo 93- Junção, derivação em canais e canais laterais

93.1 Introdução
Ven Te Chow, 1989 apresentou dois problemas importantes em canais e

de difícil solução e que estão na Figura (93.1).
O primeiro é a junção de dois canais e o segundo é a derivação de um

canal em dois.
A importancia destes problemas é que em junção de canal teremos um

aumento da altura de água no canal e na derivação de um canal teremos um
abaixamento ou aumento da altura de água. Estes aumentos da altura de
água podem ser mais de 50%, devendo ser previsto um freeboard adequado.

Salientamos que o dimensionamento dos vertedores laterais são usado
em irrigação.

Figura 93.1 Junção e derivação
Fonte: Ven Te Chow, 1980
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Figura 93.2- Junção de dois canais
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Figura 93.3- Dividing flow
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93.2 Junção formando uma ilha.
No caso de uma junção formando uma ilha conforme Figura (93.4)

sendo o problema resolvido por tentativas.
Calculam-se os dois canais sendo que  sendo:

Q= Q1+Q2.

Figura 93.4 – Junção formando uma ilha no ponto A para escoamento
subcrítico

Fonte: Akan, 2010

Vamos explicar o método de cálculo feito por Akan, 2010, onde
supomos conhecido a carga específica  no ponto A que denominaremos
de EA.

O cálculo é feito por tentativas. No trecho 1 temos a vazão Q1 e a
altura da água y1A calculado no ponto A através da Equação (93.1) obtida
da seguinte maneira:

y1A + V2/2g= EA
V2/2g= Q2/ 2g A2

A= (b + m.y) y
b= base do canal (m)
m= talude do canal trapezoidal
y= altura do nivel de água (m)
A= área da seção molhada (m2)
EA= energia específica no ponto A que é conhecida (m)

A energia específica tem que ser igual ao valor EA.
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y1A + Q2/ 2.g. [(b + m.y1A) y1A]2 =EA (Equação 93.1)

Com o valor de y1A aplicamos o Direct step method que é o
movimento gradualmente variado e que consta do capítulo 69.

Com a distância do canal 1 e obteremos em B e energia específica
E1B.

Da mesma maneira procedemos para o canal 2.
Vamos calculando por tentativas até os valores de E1B sejam

praticamente iguais a E2B.
O método é bastante trabalhoso.

Altura critica para seção trapezoidal
Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na

vertical e z na horizontal, a altura critica é:
yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z                                            ( Equação

93.2)
 = Q2 / g

Exemplo 93.1 – baseado em Akan, 2010
Dado um canal em forma de ilha conforme Figura (93.4) calcular a vazão
Q1 e Q2, sabendo que a vazão total é de 30m3/s e que a carga específica
no ponto A é conhecida EA= 1,98.
São dados:

Canal 1
Comprimento= 1000m
Declividade S=0,00036m/m
Rugosidade de Manning n= 0,016
Talude m=2
Base do canal b= 2m

Canal 2
Comprimento= 900m
Declividade S=0,0004m/m
Rugosidade de Manning n= 0,013
Talude m=2
Base do canal b= 3m

O truque para resolver o problema é a Equação (3.1).
y1A + Q2/ 2.g. [(b + m.y1A) y1A]2 =EA
y1A + Q2/ 2.g. [(2 + 2.y1A) y1A]2 =1,98
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Supondo vazão no canal 1 de 10m3/s temos:
y1A + 102/ 2x9,81 [(2 + 2.y1A) y1A]2 =1,98

Por tentativas achamos
y1A= 1,94m

Altura critica para seção trapezoidal
 = Q2 / g  = 102/9,81=   10,19
yc1 = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z
yc1 = 0,81 . (10,19 / 2 0,75 x 2 1,25 ) 0,27 - 2/ 30.2  = 1,01n

Usando Manning:

V= (1/n) R(2/3) x S 0,5

R= A/P
A= (b + m.y) y
P= b+ 2.y (1+m2)0,5

Equação da continuidade
Q= V . A

Por tentavivas acharemos a profundidade normal y1n= 1,66m.
Veremos que a profundidade normal é maior que a profundidade

critica e como y1A=1,94m é maior que y1n estaremos com o gráfico M1 da
Figura (93.5).
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Figura 93.5- Classificação das curvas conforme Ven Te Chow.

Aplicamos o direct step method até atingir a distância de 1000m e
obtemos a altura y=1,788m no final da coluna 1 e energia especifica no
ponto E1B=1,839m conforme Tabela (93.1).

Da mesma maneira calculamos para o canal 2.
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Depois calculamos para vazão de 11m3/s no canal 1 e 19m3/s no
canal 2. Novamente calculamos para vazao de 12m3/s no canal 1 e
18m3/s no canal 2.

Tabela 93.1- Direct Step method com incremento de 0,005m para o canal 1
Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10 Coluna 11

y A (m2) R (m) V (m/s) Sf Sf` So- Sf ´ E Delta E Delta x x2 E1B

1,940 11,4 1,07 0,88 1,80E-04 0,00036 1,97917 0

1,935 11,4 1,07 0,88 1,82E-04 0,000181 0,000178819 1,97451 -0,00466 -26,1 -26,1 1,975

1,930 11,3 1,06 0,88 1,84E-04 0,000183 0,000176726 1,96985 -0,00466 -26,4 -52,4 1,970

1,925 11,3 1,06 0,89 1,86E-04 0,000185 0,000174604 1,96519 -0,00466 -26,7 -79,1 1,965

1,920 11,2 1,06 0,89 1,89E-04 0,000188 0,000172452 1,96054 -0,00465 -27,0 -106,1 1,961

1,915 11,2 1,06 0,90 1,91E-04 0,00019 0,000170271 1,95589 -0,00465 -27,3 -133,4 1,956

1,910 11,1 1,05 0,90 1,93E-04 0,000192 0,000168059 1,95125 -0,00464 -27,6 -161,0 1,951

1,905 11,1 1,05 0,90 1,95E-04 0,000194 0,000165816 1,94661 -0,00464 -28,0 -189,0 1,947

1,900 11,0 1,05 0,91 1,98E-04 0,000196 0,000163541 1,94197 -0,00464 -28,3 -217,3 1,942

1,895 11,0 1,05 0,91 2,00E-04 0,000199 0,000161235 1,93734 -0,00463 -28,7 -246,1 1,937

1,890 10,9 1,05 0,92 2,02E-04 0,000201 0,000158896 1,93271 -0,00463 -29,1 -275,2 1,933

1,885 10,9 1,04 0,92 2,05E-04 0,000203 0,000156524 1,92809 -0,00462 -29,5 -304,8 1,928

1,880 10,8 1,04 0,92 2,07E-04 0,000206 0,000154119 1,92347 -0,00462 -30,0 -334,7 1,923

1,875 10,8 1,04 0,93 2,10E-04 0,000208 0,000151679 1,91885 -0,00462 -30,4 -365,2 1,919

1,870 10,7 1,04 0,93 2,12E-04 0,000211 0,000149205 1,91424 -0,00461 -30,9 -396,1 1,914

1,865 10,7 1,03 0,94 2,15E-04 0,000213 0,000146695 1,90963 -0,00461 -31,4 -427,5 1,910

1,860 10,6 1,03 0,94 2,17E-04 0,000216 0,000144149 1,90503 -0,00460 -31,9 -459,4 1,905

1,855 10,6 1,03 0,94 2,20E-04 0,000218 0,000141567 1,90043 -0,00460 -32,5 -491,9 1,900

1,850 10,5 1,03 0,95 2,22E-04 0,000221 0,000138948 1,89584 -0,00459 -33,1 -524,9 1,896

1,845 10,5 1,02 0,95 2,25E-04 0,000224 0,000136291 1,89125 -0,00459 -33,7 -558,6 1,891

1,840 10,5 1,02 0,96 2,28E-04 0,000226 0,000133596 1,88666 -0,00458 -34,3 -592,9 1,887

1,835 10,4 1,02 0,96 2,31E-04 0,000229 0,000130862 1,88208 -0,00458 -35,0 -627,9 1,882

1,830 10,4 1,02 0,97 2,33E-04 0,000232 0,000128088 1,87751 -0,00457 -35,7 -663,6 1,878

1,825 10,3 1,01 0,97 2,36E-04 0,000235 0,000125274 1,87294 -0,00457 -36,5 -700,1 1,873

1,820 10,3 1,01 0,97 2,39E-04 0,000238 0,000122419 1,86837 -0,00457 -37,3 -737,4 1,868

1,815 10,2 1,01 0,98 2,42E-04 0,00024 0,000119522 1,86381 -0,00456 -38,2 -775,6 1,864

1,810 10,2 1,01 0,98 2,45E-04 0,000243 0,000116583 1,85926 -0,00456 -39,1 -814,6 1,859

1,805 10,1 1,01 0,99 2,48E-04 0,000246 0,0001136 1,85471 -0,00455 -40,1 -854,7 1,855

1,800 10,1 1,00 0,99 2,51E-04 0,000249 0,000110574 1,85016 -0,00454 -41,1 -895,8 1,850

1,795 10,0 1,00 1,00 2,54E-04 0,000252 0,000107503 1,84562 -0,00454 -42,2 -938,0 1,846

1,790 10,0 1,00 1,00 2,57E-04 0,000256 0,000104386 1,84109 -0,00453 -43,4 -981,5 1,841

1,788 10,0 1,00 1,00 2,58E-04 0,000258 0,000102182 1,83928 -0,00181 -17,7 -999,2 1,839
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Colocamos tudo na Tabela (93.2) onde verificamos que  na terceiraa
tentativa achamos valores bem próximos de E1B=E2B= 1,916 e portanto, a
vazão no canal 1 é 12m3/s e no canal 2 é 18m3/s.

Tabela 93.1- Resumos dos cálculos efetuados para obter E2B=E1B
Tentativas Canal 1 Canal 2

Q1
(m3/s)

y1A
(m)

E1B
(m)

Q2
(m3/s)

y2A
(m)

E2B
(m)

1 10,00 1,94
1,839

20,00
1,85 1,976

2 11,00 1,93
1,877

19,00
1,86 1,964

3 12,00 1,92 1,916 18,00 1,88 1,916

Método de Jeppson
Jeppson, 2011 fornece um programa em Fortran na página 390 do

livro Open Channel Flow para cálculo de canais paralelos para
movimentos gradualmente variados para varios canais em paralelos.
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93.3 Dimensionamento de uma junção conforme Chow, 1989.
Na junção ou confluência de dois rios ou canais conforme Figura (93.4) o

cálculo é bastante complexo, pois haverá remanso em ambos os canais
devendo ser calculada a distancia que atingirá tal remanso.

Quando o escoamento é subcrítico o problema pode ser resolvido, mas
quando é supercrítico as altas velocidades e perdas de cargas começam a dar
erros e daí a dificuldade em tais cálculos.

O próprio Chow, 1989 recomenda para maioria dos casos o estudo de
modelos reduzidos para se tomar uma decisão, visto não haver cálculos
corretos para análise.

Figura 93.5 – Problema da junção de dois canais
Fonte: Ven Te Chow, 1980
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93.4 Vertedor lateral conforme Subramanya, 2009
Subramanya, 2009 para vertedor lateral considera a seguinte equação:

Qs= (2/3). CM .(2.g) 0,5 L (y-s) 3/2

Sendo:
Qs= vazão que passa pelo vertedor de largura L, altura da crista s e altura y desde o
piso  até o nível de água.
s= altura da crista do vertedor lateral (m)
y= altura do nível de água no vertedor lateral desde o piso (m)
CM= coeficiente de Marchi
CM possui valores diferentes para regime de escoamento subcrítico critico;
Para regime supercrítico, isto é, F≥1 temos:

CM= 0,36-0,008.F1 para F≥1
F1= número de Froude
Para F1<1 temos:

CM= 0,611 [1- 3F1
2/(F1

2 +2)] 0,5 F1<1

Figura 93.6- Corte do vertedor lateral. Observar a altura da crista “s” e a altura “y” e o
comprimento L. Fonte: Subramanya, 2009
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93.5 Derivação do canal em regime de escoamento subcrítico
Na divisão de escoamento, o mesmo é caracterizado por um largo

numero de variáveis e fenômenos como a separação de escoamento,
recirculação no canal lateral e formação de ondas no canal principal e no
canal lateral.

O primeiro estudo de divisão do escoamento em canal foi feito por Taylor
em 1944 e seguido por vários outros.

Os estudos feitos em1988 no Canadá se baseiam na relação Q2/Q1
expresso pelo número de Froude F1 e pela relação y1/y2.

Os estudos feitos supõem canal retangular (canais largos geralmente
são considerados retangulares) com derivação a 90 graus e canal horizontal,
pois as declividades geralmente são muito pequenas. A largura do canal
principal é igual a da derivação.

O modelo é válido para número de Froude F1 entre 0 e 0,75.
0< F<0,75

Rd= Q2/Q1
Ry= y2/y1
K= 5/6 – F1

2/40

A equação abaixo tem que ser resolvida por tentativas, sendo dados K e
Rd achamos Ry.

Ry +2F1
2 [ 1 – K (1-Rd)]. Ry – Ry3 – 2.F1

2.Rd2 =0
Achando Ry e tendo y1 achamos o y2.

y2= Ry. y1
No canal principal haverá um aumento da profundidade após a

derivação.
,

Figura 93.7- Dividing flow

Exemplo 93.1 Baseado em Tran, 1988.
Caso real. Dado um canal com Q1= 37,62m3/s e no canal principal teremos
Q2= 25m3/s e no canal lateral da divisão das águas teremos Q3=12,62m3/s. A
largura b1=15m, b2=10m e b2= 6m. A rugosidade de Manning nos três canais
foi suposta  n=0,028 (gabião) e a declividade foi suposta a mesma, mas pode
ser diferente S=0,005047m/m.

Foram achadas usando Manning  para cada canal:
Y1= 1,05m
Y2= 1,09m
Y3= 1,03m
F1= 0,75  número de Froude
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F2= 0,72
F3=0,67

Rd= Q2/ Q1= 25/ 37,62= 0,66

Ry +2F1
2 [ 1 – K (1-Rd)]. Ry – Ry3 – 2.F1

2.Rd2 =0

Com F1=0,75 e Rd=0,66 por tentativas achamos Ry= 1,06
Como Ry= y2/y1 e y1=1,05m
y2= Ry . y1= 1,06 x 1,06= 1,11m
Portanto, a altura no canal principal depois da bifurcação passará de

1,02m para 1,11m.

Tabela 93.1- Derivação de canal (dividing flow)
Dividing flow
Q1 (m3/s)= canal principal 37,62
Q2 (m3/s)= 25,00
Q3= canal lateral 12,62
b1= 15,00
b2= 10,00
b3= 6,00
Manning n1= 0,028
n2= 0,028
n3= 0,028
S1 (m/m)= 0,005047
S2= 0,005047
S3= 0,005047
yn1= 1,05
yn2 1,08
yn3 1,02
v1= 2,40
v2= 2,34
v3= 2,12
F1 0,75
F2= 0,72
F3= 0,67
Rd= Q2/Q1= 0,66
k= 0,82
Ry Entrada 1,06
Tem que dar zero 0,0734
Y2= Rdy x yd1= 1,11
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93.6 Combinação de escoamentos (Junção de canais) em regime
subcrítico.

Historicamente foi Taylor, 1944 quem iniciou os estudos em junções de
de largura iguais e com ângulo de 45˚ e 135˚. A experiência mostrou que o
melhor resultado foi para 45˚.

Figura 93.8- Combinação  ou junção de dois canais
Fonte: Tran, 1988.

As hipóteses de Tran,1988 são estas: os canais são retangulares,
horizontais, pois as declividades são pequenas e o escoamento em todos os
canais é subcrítico e vale para qualquer ângulo.

O que vamos mostrar vale para a combinação de canais em qualquer
situação desde que estejam no regime de escoamento subcrítico, que foi base
das pesquisas de Tran,1988.

Rq= Q2/Q1 Restrição: 0,23 ≤ Rq ≤ 0,60

Ry= y1/y3= y2/yc

y3=yc
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Por tentativas é resolvida a equação, pois dado Rq obtemos por
tentativas o valor de Ry:

Rq3 + (0,48.Rq -3) Ry + (1-Rq)/(0,625 + 0,25 Rq)  =0

Mas temos que achar o valor de yc.

yc= [(α3. Q3
2/ (g.b2)] (1/3)

Sendo: α3 = 1,25 + 0,5. Q2/Q3

Como    y1/yc= Ry então  y1= Ry . yc

Achamos o valor de y1 que tem que ser comparado com yn1, que é a
altura do nível de água calculada com a fórmula de Manning.

100x (y1-yn1/ yn1

Que é o aumento da profundidade yn1 em porcentagem.

Da mesma maneira achamos a variação da profundidade yn2 calculada
com a fórmula de Manning.

100x (y1-yn2/ yn2

No encontro das águas teremos um aumento dos níveis de água a
montante e a jusante do canal principal.

Exemplo 93.1 Baseado em Tran, 1988
Um canal com vazão de 15m3/s e junta a um canal com 8,6m3/s perfazendo
24,5m3/s. São dadas as larguras de cada canal, a declividade de cada canal
bem como o coeficiente de Manning de cada canal.

O nível da água no canal principal aumenta de 2% enquanto que no
canal lateral o nível aumenta de 35% conforme Tabela (93.2).
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Tabela 93.2- Cálculo da combinação de dois canais.
Combining flow

Q1 (m3/s)= 15,0
Q2 (m3/s)= canal lateral 9,5
Q3= canal principal 24,5
b1= 20,0
b2= 20,0
b3= 20,0
Manning n1= 0,05
n2= 0,05
n3= 0,05
S1 (m/m)= 0,003
S2= 0,003
S3= 0,003
yn1= 0,80
yn2 0,61
yn3 1,07
v1= 0,94
v2= 0,78
v3= 1,15
F1 0,34
F2= 0,32
F3= 0,35
Rq=Q2/Q3= 0,39
Ry Entrada 1,35
Tem que dar zero 0,0
Alfa 3= 1,44
yc (m)= 0,60
y1=yc x Ry= 0,82
Aumento da profundidade do canal principal 0,02
Em porcentagem 2%
Aumento da prof na derivação do  canal lateral 0,21
Em porcentagem 35%
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