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190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
 
190.1 Introdução 
 Quando temos um canal revestido de concreto, precisamos verificar se 
não haverá levantamento (uplift) da laje de fundo. Esta é a recomendação do 
FHWA para quando o escoamento é subcrítico. Quando não for possível 
aumentar o peso da estrutura deve-se fazer weep holes com diâmetros e 
espaçamentos de acordo com o solo. 
Caso o escoamento seja supercrítico, o FHWA recomenda fazer-se drenagem 
subterrânea . 
 Podemos, através do próprio peso da laje W, verificar se é maior que a 
força de levantamento uplift Fu. 

Caso não queiramos fazer uma dimensão muito grande da laje, 
podemos recorrer a fazer weep holes, conforme Figura (190.1), que consiste 
em introduzir tubos perfurados de 25mm a 75mm para permitir a passagem da 
água do solo para a superfície, diminuindo a pressão hidrostática. 

 

 
Figura 190 

 
 



4urso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de abril de 2020  pliniotomaz@gmail.com 

 

 

190-3

.1 – 
We



4urso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de abril de 2020  pliniotomaz@gmail.com 

 

 

190-4

ep hole 



4urso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de abril de 2020  pliniotomaz@gmail.com 

 

 

190-5

s



4urso de Manejo de águas pluviais 
Capítulo 190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de abril de 2020  pliniotomaz@gmail.com 

 

 

190-6

 
190.2 Dimensionamento 

Primeiramente, fazemos a Rede de Fluxo, já muito conhecida, no canal, 
supondo que o mesmo está vazio, mas o solo está encharcado de água. 
Supomos que houve o abaixamento rápido do canal que não é instantâneo e 
ode durar vários dias. 

Vamos calcular a vazão que vai para cada weep hole, supondo que a 
distância máxima entre eles é de 3m. 

Supomos a metade do canal e calculamos o valor de q. 
 Conforme Gupta, 2008  página  164 temos:: 

 
q= (Nf/ Nq) x K x h     m3/s/m 

 
q= vazão em m3/s/m  
K= condutividade hidráulica (m/s) 
H= altura da perda de carga (m) 
Nf= número de canais onde há escoamento 
Nq= número de equipotenciais 
 

Q= q x L 
Sendo: 
Q= vazão em m3/s na largura da barragem L 
L= distância entre os weep holes (m) 
q= vazão em m3/s por metro  

 
 

Supomos que a largura máxima entre os weep hole é de 2m. O máximo 
entre os weep hole de distância de eixo a eixo é de 3m, mas adotaremos a 
distância máxima de 2m. 

q x 2 
 

 
190.3 Equações de Zangar 
 A taxa de recarga na zona vadosa pode ser calculada usando a 
Equação de Zangar, conforme Bouwer (2002).  
 Metcalf e Eddy (2007) apresentam três equações devidas a Zangar e 
citados por Bouwer e Jackson (1974). As equações são para Si >> Lw e Si < 2 
Lw: 
 Vamos tratar de três apresentações das equações de Zangar que 
chamaremos de Tipo A, Tipo B e Tipo C. 
 
Equação Tipo A, para Si>>Lw 
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Q= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     
Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s) 
Q= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) 
Ln= logaritmo neperiano 
rw= raio do poço (m) 
si= distância do fundo do dry well até a área impermeável (m).  

Observar que não leva em conta o nível do lençol freático, conforme se 
pode ver na Figura (190.1). 
 
Equação Tipo B, para Si<2Lw 
 

Q=K  x [ PI x Lw x (3 x Lw + 2 x Si)] / (3 ln (Lw/rw))   Si<(2 x Lw), 
 

 

 
Figura 190.2 – Esquema de um poço seco executado na zona vadosa 

 
Equação Tipo A, para Si>>Lw 

 
Q= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     

Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s) 
Q= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) 
Ln= logaritmo neperiano 
 
 Escolhemos, portanto, a Equação Tipo C, para Lw > 10 x rw 
                       Qz= ( 2 π K Lw 2 ) / [ ln( 2Lw/rw) -1 ] 
Sendo: 
Qz= taxa de recarga (m3/s) 
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Kz= condutividade hidráulica (m/s) obtido em testes. 
Lw= profundidade da água no poço (m). Não é profundidade do poço! 
rw= raio do poço (m) 
ln= logaritmo neperiano 
 
 O cálculo é feito por tentativas. Temos o valor de K, o valor de Lw e 
supomos vários raios do poço de maneira a se atingir a vazão Qz ≈ q1. 
 Lembremos que a vazão Qz é para infiltração, mas, como a vazão em 
um poço tubular profundo que se retira é praticamente a mesma que pode ser 
usada para infiltração, supomos que a vazão Qz é a vazão que entra dentro 
do weep hole e, como há uma certa pressão hidrostática, a mesma sairá para 
fora. 
 
 
Exemplo 190.1- Dimensionamento dos weep holes 

Verificar se haverá ou não levantamento do fundo de um canal de 
gabião com colchão reno com 0,30m de espessura. A largura da base do 
canal é de 15,70m e o talude é 1,5:1. A altura máxima do nível de água no 
canal é de 3,80m e a 18m da superfície temos areia argilosa praticamente 
impermeável. 

O solo é franco argiloso com 4,32 mm/h= 1,2 x 10-6  m/s. Supomos que o 
gabião colchão reno do talude não permite a percolação da água.  

Vamos aplicar a teoria dos fluxos conforme Figura (190.3). 
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 Figura 190.3 – Esquema das linhas de fluxo Nf=4  Nq=3 
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q= (Nf/ Nq) x K x h 

 
q= (4/3) x 1,2 x10-6  X 3,8= 6,08 X 10-6 m3/s/m 
 
Como temos o dobro da seção Q= 2x q 
 
Q= 2 x q= 2x 6,08 x 10-6= 12,16 x 10-6 m3/s/m=0,044 m3/h caso 

houvesse necessidade de bombear esta água. 
Da Figura (190.3), temos: 

 
Força uplifit Fu  conforme Gupta, 2009 pagina 165. 

u=[(n/nd)h +Z] Yw  
Sendo: 
u= pressão upllit (KN/m2 
n= número de equipotencial sendo a última linha a jusante 

igual a zero. Começa a conta de cima para baixo 
nd= número de quedas  equipotencial 
h= pressão total (m) 
Z= profundidade abaixo do datum e será negativo, Geralmente 

o datum é a base do canal, ou seja, a camada superior do concreto 
do fundo. 

u=[(n/nd)h +Z] Yw  
Em um ponto médio 15,7/4= 3,93m 

u=[(7,6/8)x3,8 – 0,30] 10= 33,34  
Posso achar para qualquer ponto 

Se quisermos o meio teremos: 
u=[(8,00/8)x3,8 – 0,30] 10= 35 kN/m2 
 

NOTA. Outra maneira de calcular 
Fu= u x área x 1,00m   (KN/m) 

u= Yw (h- y) 
A pressão neutra atua de baixo para cima também é conhecida como 

pressões periféricas de contorno, conforme Carmignani et al. (2009). A pior 
situação da pressão periférica é na saída final, onde pode ocasionar ruptura 
do solo ou levantamento da base de concreto. 

Sendo: 
u= pressão do porewater (pressão periférica) KN/m2= pressão de 

baixo para cima (KN/m2) chamada de uplift, conforme Gupta (2008). 
Yw= água= 10 KN/m3 
h= perda de carga estimada da linha equipotencial das linhas de 

fluxo para o ponto considerado (m). Estimado em h=0,1m. 
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y= cota do ponto considerado a partir do datum, que é geralmente 
o nível superior da laje do piso (m). Geralmente, toma-se um ponto 
abaixo da laje do piso e como exemplo de uma laje de 0,30m o valor de 
y será negativo, isto é, y= - 0,30m. 

H/Nq= 3,8/ 3= 1,27m 
Sob a laje de 0,30m a pressão hidrostática tirada do desenho 

original é de 0,14m. 
O valor de h=0,14m e y= -0,3m (altura da base de concreto). 

u= Yw (h- y) 
u= 10 [0,14-(-0,30)]= 10 x 0,44= 4,4 KN/m2 

Então, a força uplift sobre uma área com um metro de largura, Fu por 
metro será: 

Fu= u x área x 1 = 4,4 x (15,7/2) x 1=34,54 KN/m 
Supondo que a espessura da laje do fundo é 0,30m e supondo o peso 

do concreto de 22 KN/m3 e considerando o peso específico submerso, isto é, 
descontando o deslocamento da água de 10 KN/m3, teremos para o concreto 
12 KN/m3. 

Peso da faixa de concreto W será: 
W= comprimento x espessura x largura x peso especifico= 
=(15,7/2) x 0,30x 1,0m x 12= 28,26 KN/m 
Então F= W/Fup= 28,26/ 34,54= 0,8 < 1,5  Não OK 
O valor de F deverá ser maior  ou igual que 1,5. 
Portanto, haverá levantamento da laje de fundo. 
 
Fator de segurança contra piping 

O gradiente de saída da linha de fluxo Ie: 
Ie= Δh/ Le 

Sendo: 
Δh= h/Nq =3,8/3 =1,27m 
Le=2,7m (medido no desenho em escala original) 

Ie= Δh/ Le 
Ie= 1,27/2,7= 0,47 

Nota: o ic é sempre igual a 1, ou seja, ic=1 
F= ic/ ie= 1,0/ 0,47= 2,1 <4   Não OK. 
Portanto, haverá piping. 
Precisamos, portanto, de weep holes. 
 
 

Exemplo 190.2- Dimensionamento dos weep holes 
Vamos usar os dados do Exemplo (190.1). 
q= (Nf/ Nq) x K xh 
Nf=4   Nq= 3   h= 3,8m     K=0,0000012 m/s 
q= (4/ 3) x 1,2 x 10-6 x 3,8 = 6,08 x 10-6 m3/s/m  
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Para dois metros de largura teremos: 
q= 2x 6,08 x 10-6 =12,16 x 10-6  m3/s 
Os dados geométricos do canal são: 
                      b= 15,7m  z=1,5   y=3,8m 

 
Escolhendo a Equação Tipo A, para Si>>Lw, de Zangar, teremos: 
  

Qz= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     
Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s)= 1,2 x 10-6 m/s 
Qz= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) = 1,20m. Nota: o 
comprimento do weep hole é de 1,50m, mas supomos que para efeito de 
infiltração temos somente 1.20m. 
Diâmetro do weep hole=0,075m 
Rw= raio do tubo perfurado do weep hole (m)= 0,0375m.  
Ln= logaritmo neperiano 

Qz= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     
Qz= (1,2 x 10-6 x 2 x3,1416 x1,22) / { ln [ 1,2/0,0375 + ( 1,202/0,03752 -1) 0,5 ]-1 }    = 

                  Qz= 3,4 x 10-6 m3/s  
 
 Como precisamos de 12,12 x 10-6 m3/s e como cada poço de 75mm 
esvaziaria 3,4 x 10-6 m3/s, então fazendo-se a divisão verificamos a 
quantidade de weep holes na metade do canal. Lembremos que a lagura 
adotada foi de 2,00m. 
 
12,16 x 10-6/ 3.4 x 10-6= 3,57 ≈ 4 weep holes de 75mm na metade da base 
do canal. 
 
 Portanto, precisamos de 4 weep holes na metade da base do canal, 
ou seja, em toda a base precisamos de 8 weep holes de 75mm de 
diâmetro espaçados de 2,00m cada. 
 O tubo de PVC de 75mm deverá ser perfurado e revestido externamente 
por bidim. 
 O diâmetro dos weep holes varia de 25mm de diâmetro até 75mm. O 
espaçamento lateral usual é 2,00m e o máximo de 3,00m. Geralmente são de 
PVC perfurado com cerca de 1,00m a 1,50m de comprimento. 
 É necessário a manutenção dos weep hole, o que não é feito no Brasil, 
infelizmente. 
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Exemplo 190.3 
Dimensionar o diâmetro do weep hole e distância entre eles, para um canal de 
concreto armado com altura de h=1,00m com condutibilidade hidráulica K= 
510mm/h em solo arenoso. A base do canal tem 2,5m e telude 1:1 com 
espessura de 0,20m. 
 
Primeiramente vamos ver as forças hidrostáticas para ver se há possiblidade 
de flutuar. 
Volume de água 
Base menor= 2,50m 
Base maior = 2,50 +1 +1=4,50, 
Altura= 1,00 
Área transversal= (4,5+2,50 x 1,00/2= 3,5 m2 u seja 3,5 m3/metro 
Peso especifico da água= 10 kN/m3 
Força hidrostática= 10 x 3,4= 35 KN 
 
Peso próprio 
Espessura da parede= 0,20m 
Comprimento das paredes= 2,5+ 2x 1,41= 5,32m 
Volume= 5,32m x 0,20= 1,06 m3 
Peso especifico do concreto armado= 25 kN/m3 
Peso próprio= 25 x 1,06= 26,5 kN 

Como a estrutura é trapezoidal, não considerareamos a força do 
concreto com a areia. 

O peso próprio tem 26.5 KN e a força hidrostática tem 35 KN, a estrutura 
poderá subir (uplift), então teremos que fazer weep holes. 
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Como o solo é arenoso, supomos que existam duas linhas de fluxo Nf e 
8 equipotenciais. 

q= (Nf/ Nq) x K x h     m3/s 
q= (2/ 8) x (510/1000)/3600 x 1,00   = 0,0000354 
Adotamos distancia L entre os weep holes de 2,00m 
Q= q.L=0,0000354  x2= 0,0000708 m3/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAZÃO (M3/S) 0,0000708 
Diâmetro do weep hole (m) 0,050000 
Declividade  (m/m) 0,005 
Rugosidade de Manning  n= PVC 0,01 
Valor de K´= Q, n/(D^(8/3). S^0,5) 0,029523 
Tabela achamos y/d= 0,79 
Velocidade   
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Entrando com y/D=0,28 achamos 0,24 
Área  transversal do tubo (m2) 0,0019635 
Área molhada  (m2) 0,00047124 
  
 Equação da continuidade  V=Q/Área       m/s  

0,15 
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Portanto, os weep holes terão diâmetro de 50mm. Serão tubos de 
PVC perfurados com 1,50m de comprimento e colocado de 2,00m em 
2,00m em cada face inclinada do talude de concreto a 0,10m do fundo do 
canal. O tubo será envolto em geotêxtil (bidim) e colocado camada de 
0,15m de pedra britada 1 e 2 em volta do mesmo. 
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A declividade do tubo do weep hole é de 0,5% e na ponta dentro do 
solo deverá ser envolta em bidim e na outra ponta dentro do canal 
deverá haver uma tela metálica para não entrar animais. 
 
 
 
 

 
 
 

Força uplifit Fu  conforme Gupta, 2009 pagina 165. 
u=[(n/nd)h +Z] Yw  
Sendo: 
u= pressão upllit (KN/m2 
n= número de equipotencial sendo a última linha a jusante 

igual a zero. Começa a conta de cima para baixo 
nd= número de quedas  equpipotencial 
h= pressão totql (m) 
Z= profundidade abaixo do datum e será negativo 
u=[(n/nd)h +Z] Yw  

Em um ponto médio 2,5/2 = 1,25m    Laje  =0,20m 
u=[(8/8)x1,0 – 0,20] 10= 8 kN/m2 

Para a largura de 2,50m teremos: 
U= 2,5m x 8 kN/m2+= 20 kN 

Uplift= 20kN 
Peso próprio =19,5 kN 
Portanto, a estrutra sobe. 
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Espessura da parede= 0,20m 
Comprimento das paredes= 2,5+ 2x 1,41= 5,32m 
Peso especifico do concreto armado= 24 kN/m3 
Quanto em contato com a agua o peso do concreto é 12 kN/m3 
Entao reremos: 
2,5 x 12 x 0,20 + 2x1,41 x 24x0,2 =6+ 13,5=19,5 kN 
 
190.4 Recomendado da firma Macaferri para subpressão 

Afim de não se fazer os buracos (Weep holes) que sempre vão entupir, a 
Macaferri recomenda que quando se fizer a concretagem sobre os colchões 
reno, seja retirado  o sarrafo de madeira de 3cm x 3cm que fica colocado no 
mínimo um distante do outro de 3m. 

A distância entre eles varia de 3m a 5m. 
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Capítulo 251- Juntas de dilatação em canais de concreto 
  

251.1  Introdução  
 As juntas de dilatação são comuns em canais de concreto e 
as vezes temos eu recordar alguns conceitos importantes. 
 Primeiramente temos duas juntas de dilatação, a 
transversal (Figuras (251.1) e (251.2)) e a longitudinal (Figuras 
(252.3) (251.4)) que poucos se lembram. 

 
 

 Figura 251.1- Junta de dilataçao transversal  

 
 
Figura 251.2- Junta de dilatação transversal 
 

 
 
Figura 251.3- Junta de dilatação longitudinal 
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Figura 251.4- Junta de dilatação longitudinal 
 
 
251.2 Junta de dilatação transversal e issão feitas para prevenir 
problemas causados pela contração e  expansão devido ao calor, 
enquanto que as juntas longitudinais são devidos a recalque 
diferenciais nos taludes causados pela falta de compactação 
controlada. 

Devido ao calor teremos movimento nas juntas 
transversais. 

Conforme Montanés, 2006 temos: 
T. L/ 100000 

Sendo: 
T= variação da temperatura em graus centígrados 
dL= aumento devido expansão daa peça de concreto em mm) 

O concreto normal em um canal tem espessura de 0,08 a 
0,20m.  

As peças pré-moldadas possuem geralmente 2,00m de 
comprimento 
 
Exemplo 251.1 
Calcular o tamanho mínimo da junta de dilatação de uma peça 
de concreto armado com 4m e com variação de temperatura de 
40 graus. 
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 T=40 graus centrígrados 
         L= 4000mm 
T.L/100000= 40 x 4000/ 100000= 1,6mm 
 

Caso não haja junta de dilatação transversal, conforme 
Montanés, 2006, quando a temperatura chega no máximo a 50 
graus centígrados e com modulo de elasticidade 200.000 kg/cm2, 
lembrando que uma unidade termal de tensão no concreto é 
1/100.000 por graus centigrados. 
200.000 kg/cm2 x (1/100000) x (50-25)= 50 kg/cm2 

Ainda conforme Montanés, 2006 a espessura da junta de 
dilatação dL é dada pela fórmula: 
                        dL= (0,5 E. e. )(T/100000)^2/F) 
Sendo: 
dL=largura da junta (cm) 
E= modulo de elasticidade do revestimento do canal 
T=aumento da temperatura em graus centigrados 
E=modulo de elasticidade do concreto Kg/cm2 
F= força em kg/cm2 
 
Exemplo 151.2 
E= 200.000 kg/cm2 
e= 15cm 
T= 40 graus centigrados 
F=0,2 kg/cm2  (exemplo) 
 

dL= (0,5 E. e. )(T/100000)^2/F) 
dL= (0,5x200000x15 )(40/100000)^2/ 0,2)= 0,6 cm 

Na pratica a expansão é de aproximadamente 1cm. 
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25.3 Modelos de juntas de dilatação transversal 
Todos estes modelos foram extraídos do livro do Jose  Liria 

Montanés chamado  Hydraulic Canals, Amazon/Kindle, 2006, 
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Capitulo 254-Drenagem longitudinal em canais de concreto 
 
254.1 -  Introdução 

O objetivo deste trabalho, é dimensionar o diâmetro de dreno longitudinal 
ao longo de canais de concreto, para que não haja levantamento da estrutura 
quando o canal fica seco ou quase seco, após uma forte chuva, Faremos distancia 
de  3m em 3m, saída de 0,10m dentro do canal de concreto. 

Poderemos usar tubos de PVC/PEAD perfurados envolvidos com pedra 
britada e geotêxtil, ou usar geocomposto drenante composto por dois geotêxteis e 
núcleo permeável e com tubos perfurados, quando a seção for retangular. 

Os canais retangulares ou trapezoidais são usados no manejo de águas 
pluviais e em irrigação. 

Os canais de concreto apresentam problemas quando estão secos, depois de 
uma prolongada chuva, ou quando se faz manutenção. 

O grande problema são as forças hidrostáticas, que os americanos chamam 
de “uplift”, que fazem levantar o fundo do canal e causam quebra do mesmo e 
inutilização. 

Existem quatro maneiras básicas de se evitar o levantamento da estrutura 
de concreto devido as forças hidrostáticas.  

A primeira é sem dúvida fazer uma estrutura pesada, cuja força do peso 
seja maior que a força hidrostática do levantamento, sendo isto recomen dado 
pelo FHWA. 

A segunda maneira é usar weep holes que são estruturas transversais ou 
fazer drenos longitudinais. A drenagem transversal são os weep holes que são 
tubos perfurados instalados transversais ao canal, com 1,50m de comprimento e 
diâmetros variando de 0,05m a 0,10 e instalados 0,10m do fundo de cada lado do o 
canal. 

A terceira maneira e usar drenagem longitudinal, que são tubos perfurados 
localizados ao longo dos dois lados do canal, no lado do solo e o mais próximo da 
base do canal. Na drenagem longitudinal os tubos são ded modo geral,envolto em 
pedra britada e geotêxtil no caso de geocomposto não precisamos de pedra 
britada. 

A quarta maneira é usar brocas de concreto e fazer um balanço, de maneira 
que o peso da broca, somado ao atrito seja maior que a diferença entre a força 
hidrostática do canal e o peso da estrutura do concreto do canal. 

Consideraremos o solo isotrópico, isto é, só existe um coeficiente de 
condutividade hidráulica K em mm/h. 
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O sistema de drenagem deve ser por gravidade de preferência, devendo ser 
evitado o uso de bombas centrífugas. O tubo de saída deve estar 0,10m do fundo 
do canal e protegido com tela de aço para impedir entrada de rodentes. 

Lembremos que as normas DIN, recomendam 25 a 50 Litros/m3/dia de 
vazamentos no concreto e não tem nada a haver com que estamos trabalhando 
com o problema de diminuir as forças hidrostáticasas. 
 Em canais revestidos de concreto, o valor da rugosidade de Manninge 
n=0,018 e velocidade máxima é 4,00m/s. O freeboard adotado mínimo 0,2x altura, 
adotando um mínimo de 0,15m ou 0,30m. Caso haja problemas de ventos ou roll 
waves deverá ser acrescido. 

O concreto pode ser, moldado in loco ou pré-moldado, que é muito comum. 
Existe a norma brasileira da ABNT NBR 9062/2002 de Projeto de estruturas de 
concreto pré-moldado. 

Lembramos que sempre devemos ter cuidado com as juntas de dilatação  
transversais e longitudinais em canais de concreto. 

 
254.2 Modelos 

Fizemos muitas pesquisas para escolher um modelo fácil de se usar e que 
fosse baseado em pesquisas científicas. 

O modelo escolhido é devido a Farzin Salmazi e outros com pesquisa 
elaborada em 2017 chamada Investigating reduction of uplift forces by longitudinal 
drains with underlined canals. 

 
254.3 Modelo de Salmazi, 2017 

 A ideia básica do modelo é a Figura (254.1) onde  aparece: 
B = largura base do canal (m) 
X= distância horizontal (m) a partir do eixo do canal 
d= diâmetro do dreno lateral (m) geralmente 0,10m ou 0,20m 
Y= distância vertical entre o eixo do dreno e a parte impermeável do solo  
(m), geralmente onde o índice do SPT é bastante alto. 
H= altura do lençol freático (m). Pode coincidir ou não com a altura do solo 

que está ao lado do canal. 
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                    Figura 254.1- Esquema de Samazi, 2017 
 
A posição ideal de colocação dos tubos longitudinais é o mais perto do fundo 

do canal conforme mostra Figura (254.2). Podendo ser abaixo do nível do fundo, 
no nível do fundo ou um pouco acima. 

 
 
 
Figura 254.2- Notar posição dos drenos laterais e como ficará o flow net 
 
 
254.4 Escolha de Y 

O valor de Y pode ser escolhido através de ensaio de percussão de  
SPT ou ensaio de sondagens conforme Figuras (254.3) e (254.4) 
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Figura 254.3-Ensaio SPT onde podemos ver  o solo duro a 2,00m de 
profundidade. 

 
 
 
 
 

Figura 254.4-Sondagem onde podemos ver  o solo duro a 2,00m de 
profundidade. 

 
254.5 Verificação da pressão no centro em metros de coluna de água 

A maior pressão exercida pela água no canal, será no eixo do mesmo 
conforme ostra Figura (254.5). 
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Figura 254.5-Notar que a  maior pressão é  no cenro do canal 
 

254.6  Normalização dos dados de entrada 
 Salmazi, 2017 teve uma ideia muito interessante, que é usar variáveis 

normalizadas todas em relação a largura da base  B do canal, conforme se pode 
ver na Figura (254.6). 

 
 

 
 
 

Figura 254.6- Variaveis noromalizdas de entrada em relaçlão a B  e saida U/Uo em 
relação Uo, que é a força hidrostática. 
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Salmasi, 2017 usada 4 entradas normalizadas, todas com relação a largura B da base 
do canal, 

Assim temos para as variaveis de entrada: 
X/B 
Y/B 
d/B 
H/B 

 
Acharemos atrevés de equações obtidas por Salmasi, 2017 a relação U/Uo, sendo Uo a forçã 

vertical de uplift, ou força hidrosáatica em kN/metro calculada previamente através de de rede de 
fluxo, por exemplo. 

O valor U será o valor obtido da força hidrostática usando as equações. As vezes podemos 
intepretar o valor de Uo como sempre a altura da pressao em metors de coluna de água e consequente 
U também será em mca. 

 
254.7 Equações de Salmazi, 2017 

Salmazi, 2017 desenvolveu três modelos de equações, sendo que posso usar somente a duas 
últmas, pois, a primeira produz valores negativos, que significa força negativa abaixo do nivel do 
fundo do canal. Adotei o modelo 2 como a melhor. 

 
 

 
 

254.8 Conclusões de Nasr,2003 
Nashr, 2003 fez pesquisas sobre uplift em canal de concreto com objetivo de 

diminuir as forças hidrostáticas e chegou as seguintes conclusões: 
a) A máxima pressão se dá no meio do canal; 
b) A redução da pressão uplift U/Uo se dá com a redução da altura do nível 

freático da agua H/B 
c) A melhor posição do dreno longitudinal é abaixo do canal, outra posicçao é no 

nível do canal e outra um pouco acima do canal. 
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Exemplo 254.1 

Aplicar as equaçoes de Salmazi, 2017 em um exemplo real. Com um canal 
trapezoidal de concreto, com base B=0,60m.  H=1,00m e Y=2,00m altura da lençol 
freático, diâmetro do dreno adotado  d=0,10m a altura do dreno em relação ao 
fundo impermeavel do solo. Condutibilidade hidraulica do solo K= 367nnj/h. A 
espessura do concreto do fundo e das laterais é de 0,08m. 

Verificar a força hidrostática parfa ver se a estrutura pode ou não 
flutuar. 

 
FORÇA HIDROSTATICA  
Canal revestido com concreto  
Base do canal (m)( 0,6 
Altura  (m) 1 
Talude  z 1 
Largura da parte superior T (,m) 2,6 
Area moohada (m2) 1,6 
Volume (m3) 1,6 
Força hidrostatica   kN 16 
Espessura da base de concreto (m) 0,08 
Espessura das paredes (m) 0,08 
Projetçao do talude (m) 1 
Hipotenusa 1,41 
Volume de concreto da base (m2) 0,061 
Vilume da  escastas do talude de concreto (m3) 0,226 
Volume de concreto (m3) 0,287 
Peso especifico do concreto kN/m3 24 
Peso da estrutura (Kn) 6,89 
Como o aforça hidrostaca 16 kM > peso = 6,89 kN vai  
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subir 
 
Connclus~]ao: estutura irá flutuar. 
 

 
 

             Figura 254.7- Elemntos geompetricos de varias seçoes usddas em canais, 
 
Exemplo 254.2 

Aplicar as equaçoes de Salmazi, 2017 em um exemplo real. Com um canal 
trapexoidal de concreto com base B=0,60m   H= 1,00m altura da lençol freático, 
diâmetro do dreno adotado  d=0,10m a altura do dreno em relação ao fundo 
impermeavel do solo situado aproximadametne a 2,00m do fundo. K= 367nnj/h. A 
espessura do conreto do fundo e das laterais é de 0,08m. 

Achar a relação U/Uo de Salmazi, 2017 usando a fórmula do Modelo 2. 
 
 
 

MODELO DE SALMAZI, 2017 2 

Largura da base do canal  B (m) 0,6 
Altura do lençol freatico (m)  H 1 
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Diâmetros do tubo adotado d(m) 0,10 
Distancia do eixo até o dreno X(m)  0,6 
Altura da parte impermeavel até eixo do dreno 
Y(m) 

2 

Relação uplift U/Uo calculado modelo 2 0,048 
Uo (kN) 16 
U (kN) 0,77 

 
 
Verificamos que a forçao hidrostatica restante é somente de 4,8% da força hidrostatica 

existente, o que é muito bom 
 

Exemplo 254.3 
Aplicar as equaçoes de Salmazi, 2017 em um exemplo real. Com um canal 

trapezoidal de concreto, com base B=0,60m.  H=1,00m e Y=2,00m altura da lençol 
freático, diâmetro do dreno adotado  d=0,10m a altura do dreno em relação ao 
fundo impermeavel do solo. Condutibilidade hidraulica do solo K= 367nnj/h. A 
espessura do concreto do fundo e das laterais é de 0,08m. 

Achar a vazao que chegará ao dreno, usando rede de fluxo ( flow net). 
 
 

REDE DE FLUXO   

Altura do lençol freático (m) 1 
Condutividade hidraulica K (mm/h) 367 
Linhas de fluxo = linha equpotencias (favor da segurança)  nf/nq=1 1 
Vazao unitaria  m3/s/metro de canal. Para um lado do canal   q= (nf/nq) KxH 0,00010 

 
 
 
A vazao que chegar será de 0,0001 m3/s/m,o ou seja, 0,1 L/s/m; 
 

Exemplo 254.4 
Aplicar as equaçoes de Salmazi, 2017 em um exemplo real. Com um canal 

trapezoidal de concreto, com base B=0,60m.  H=1,00m e Y=2,00m altura da lençol 
freático, diâmetro do dreno adotado  d=0,10m a altura do dreno em relação ao 
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fundo impermeavel do solo. Condutibilidade hidraulica do solo K= 367nnj/h. A 
espessura do concreto do fundo e das laterais é de 0,08m. 

Verificar a vazão e velocidade no dreno longityudinal. 
Nota: segundo varios especialistas, devido a inúmeros incertezas, o 
coeficiente de segurança minimo que se deve tomar é igual a 2 (dois). 

 
CALCULO 
HIDRAULICO 

  

Vazão unitaria (m3/s/m)    q= 0,0001
Coeficiente de segurança= 2 
Ciomprimento  (m) L= 3 
Vazao de projeto=  Lxq 0,0006
n Manning PEAD perfurado 0,013 

K linha para meia seção y/D=0,5 0,156 
Declividade S (m/m) 0,01 
D={(Qx n)/( 0,156xS^0,5)]^(3/8) 0,06 
Adoto diametro minimo (m)  0,10m 0u 0,20m 0,1 
Area seçao circular (m2) 0,007854
Valor de K´= (Q.n)/(D^8/3xS^0,5) 0,0362
Achamois da tabel y/D= 0,23 
Grafico da velocidade y/D=0,5  achamos 0,2 
Area molhada (m2) 0,0015708
Velocidadde =Q/area molhada (m/s) 0,38 
Verificação 0,3 m/s V < 3 m/s  OK 
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254.9 Diversos 

Podemos calcular a vazão Qmax que podemos ter em um tubo usando a declividade do canal. 
O usual é recalcular o dreno com o diâmetro adotado e com vazao ficticia  Qf=0,58 Qmaximo, 

lu a favor da segurança, podemos adotar Qf= 0,58 Qmax. 
O tubo irá trabalhar a meia seção y/D=0,50. 
O NRCS recomenda que os tubos drenos nunca sejam pressurizados, para não 

causar problema no envelope envolvente do tubo. O tubo dreno deve carregar a vazão 
máxima sem pressurização.  
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O USBR recomenda que o tubo seja dimensionado a meia seção. Em tubos de 
plásticos corrugados o diâmetro máximo a ser usado recomendado é de 0,30m. 
 
Fórmula de Manning 

A fórmula usada para dimensionamento dos drenos na drenagem 
subterrânea, é a de Manning. 

Os coeficientes de rugosidade n de Manning de um tubo de PVC ou 
PEAD com aberturas, é n=0,013, isto é, um ´pouco maior que o tubo de 
PVC/PEAD liso n=0,01.  
 
254.10 Tubos perfurados 

Os perfurados podem ser dos seguintes materiais: concreto, cerâmicos, 
plásticos ou metal conforme Figura (254.8) a (254.9). 

Os tubos perfurados de concreto ou cerâmica deverão satisfazer as 
exigências da ABNT e os tubos de plásticos deverão atender as normas da 
ABNT NBR-7367/88  NB-281 e NBR-7362/99 e no caso de tubos metálicos 
ABNT NBR-8161/83 PB-77. 

Os diâmetros dos tubos variam de 10cm a 25cm, sendo que no caso de 
materiais plásticos flexíveis corrugados os mesmos são da ordem de 5cm a 
20cm conforme DNER, 1990.  

Os furos dos tubos de concreto podem variar de 6mm a 10mm, 
enquanto que os furos dos materiais plásticos flexíveis corrugados possuem 
ranhuras que vão de 0,6mm a 10mm. 

No caso em que haja posição dos furos, os mesmos deverão ser 
colocados para cima, e isto exige que na base da vala do dreno, seja instalado 
material impermeável até a altura dos furos iniciais. Nas outras condições 
deve-se colocar um colchão filtrante no fundo da vala. 

No caso de tubos plásticos corrugados flexíveis, por serem totalmente 
ranhurados, não há necessidade de direcionar as aberturas de entrada de 
água, conforme DNER, 1990. 
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Figura 254.8 - Tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros de 100mm e 
150mm 
 
 

 
 

Figura 254.9 - Vista lateral do tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros 
de 100mm e 150mm. Notar as ranhuras. 
 
 

 
 
 

 
 
Figura  254.10- Geocomposto Macdrain da Maccaferri 
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                  Figura  254.11- Geocomposto Macdrain da Maccaferri 
 
 

 
 

Figura  254.12- Dados de pressão, vazão e diâmetro do tubos do Geocomposto 
Macdrain da Maccaferri 
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254.11 Fixação do fundo do canal em brocas de concreto. 
 Existem situações que podemos fazer  fixação em brocas verticais  de 

concreto afixadas no fundo do canal de concreto, para segurar a estrutura, 
evitando a subida. Neste caso o coeficiente de segurança mínimo é 1,2. 

 
Exemplo 254.5 
Supondo força hidrostática   de 17 kN/m  e peso de 7 kN/m.  

Dimensionar brocas de diâmetro =0,30m necessária. 
 Preciso de broca ou brocas  com no mínimo 10 kN de atrito; 

Peso da estrutura 
Volume interno 
V= (PI x d^2/4) x3 = (3,1416*0,30^2/4  x3 =0,21  x m3 
Força hidrostática= 0,21x 10=2,1 kN 
 
Peso da estrutura 
Peso específico do concreto armado= 24 kN/m3 
Peso total= 24 x 0,21= 5,0 kN 
 
Resistência do solo para subida 
f=0,30   
Ka=0,33 
P= [(Ka. ϒsub.)H]*(H/2) 
ϒsub= ϒs (1 – 1/SG)SG=2,65 
ϒsub= ϒs (1 –1/2,65)=0,62, ϒs=0,62*18,8=12 kN/m3  
Balanço= peso + atrito – força hidrostática 
Balanço= 5,0 +12 -2,1= 14,9 kN/m 
 
Coeficiente de segurança 
Cs= 14,9/10 = 1,49 >1,2 OK    
Tem que ser maior ou igual a 1,2 
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 Portanto, a cada metro teremos que fazer uma broca 
de 3m de profundidade com diâmetro de 0,30 e com ferros 
de no mínimo 3/8” que deverá estar fancorado no  concreto 
no fundo do canal.. 
 
 
254.12- Manutenção 
 Devemos ter cuidado em fazer manutenção, como 
remoção de sedimentos e vegetação. Deve ser feita limpeza 
regular dos weep holes para evitar de subir a pressão 
hidrostática.. 
 
 
254,13 Distância do eixo do canal para steady state 
 Sempre surge uma dúvida, a que distância 
aproximado do eixo do canal devemos examinar a infiltração 
de água que vai para o canal; 
    Conforme USACE,1995)  recomenda a distância R. 
   R= 3 x (H-h)x K^0,5 
Sendo: 
R= distância em feet, Tem que acrescer ½ da base do canal, 
H= altura do lençol freático (ft) 
h=tailwater (ft) 
K= condutividade hidráulica (cm/s). Truque não entra 10^-4 
(cuidado não errar) 
Nota: cuidado com as unidades. Estão misturadas. 
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Exemplo 245.6 
Seja um canal com base de 50 ft, com altura do lençol 
freático de 31ft e tailwater de 21,5 ft sendo a condutibilidade 
hidráulica K= 20 x10^4 cm/s( só usaremos o 20 Cuidado não 
errar ) 
   R= 3 x (31 – 21,5) x 20^0,5= 127 ft 
Somando mais a metade do canal. Isto é, 25 ft teremos: 
127+25 = 152 ft ou seja aproximadamente 150 ft= 
 
Exemplo 245.7 
Seja um canal com base de 2 ft, com altura do lençol freático 
de 3,33t e tailwater,0 sendo a condutibi8lidade hidráulica 
K= 367mm/h= 101 x 10^-4 cm/s (só usaremos o 101 
Cuidado); 
Truque: 101 x 10^4 so colocar o 101 
R= 3 x (3,33 – 0) x 101^0,5= 101 ft 
Somando mais a metade do canl. Isto é, 1 ft teremos: 
101+1 = 102 ft ou seja aproximadamente 100 ft= 30m  
 Portanto, somente considerarem os para efeito 
de infiltração e flow net, 30m de cada lado do canal. 
 
 
 

 
 

30m 
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Valvula de retenção de 100mm de PVC 
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