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Comparação entre rios e canais de irrigação

Rios Canais de irrigação
Número de Froude Vários F De  modo geral F<0,4
Perfil da água Não há controle do nível de água. 

Movimento uniforme
Nível de água controlado. 
Movimento gradualmente 

variado.

Vazão Não  controlada. Aumenta a jusante. Controlado por dispositivos. 
Diminui a jusante

Controle do 
escoamento

Quase naõ tem controle Existe vários dispositivos de 
controle de vazão e de nivel

Largura B e 
profundidade y

B/y> 15 canais largos B/y< 7 a 8

Distribuição de 
velocidade

Aorixunadanebte velocidade 
uniforme

Velocidade influencida pelo 
talude e declividade

Alinhamento Geralmente não alinhado Reto



Comparação entre rios e canais de irrigação

Rios Canais de irrigação
Revestimento Geralmente não revestido Feito pelo homem> 

revestido ou não
Tamanho do sedimento Varios tamanhos Sedimentos finos
Trasnporte de sedimentos Suspensão e material de 

fundo
Principalmente material 

em suspensão
Formas do sedimento de 
fundo

Geralmente dunas Geralmente ripples

Concentração de 
sedimentos

Variação grande Controlados na entrada



•Existe poucas informações de 
transporte de sedimentos em canais 
para irrigação
•Motivo deste texto.



Canal primário, canal secundário e canal terciário 
usado em irrigação



Dispositivos para controle de vazão e controle 
de nível usado em irrigação



Projeto de canais

• Conforme Chow, 1983, Randkivi, 1990, HR Wallingford, 1992 e 
Simons e Senturk, 1992 existem 4 métodos:

•1.Método da Teoria do Regime
•2.Método da Tensão Trativa
•3.Método da velocidade permissível
•4.Método Racional usando em sedimentos



Teoria do Regime

•Kennedy em 1895 e Lacey em 1919

•Método empírico usado em canais
de irrigação na Índia e Paquistão.
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Fórmula de LACEY
As equações são:
 f=(2520.d) 0,5

P=4,836 Q 0,5

V= 0,6459 (f.R) 0,5

So= 0,000315 f (5/3) / Q (1/6)    Nota: calculado !!!

 Sendo:
 f= fator silte de Lacey do sedimento de diâmetro d
 d= diâmetro do sedimento (m)
 P= perímetro molhado (m)
 Q= vazão (m3/s)
 V= velocidade média (m/s)
 So= declividade da base do canal (m/m)
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Aplicação da Teoria do Regime



Teoria do regime
As equações de Lacey devem sem aplicadas considerando os 

limites:

Vazão de 0,15 a 150 m3/s
Material  da  base do canal não coesivo
 Formação característica da base: ripples
Diâmetro do material da base do canal: entre 0,15 a 0,40mm

Nota 1: não aplicar em canais de irrigação que possuem 
redes (networks)

Nota 2: não aplicar em canais quando a vazão mínima for 
menor que 55% da vazão de projeto. 12



Número de Froude para canais

 F= V / (g . y) 0,5

Sendo:
F= número de Froude (adimensional) 

V= velocidade média na seção (m/s)
g= 9,81 m/s2= aceleração da gravidade 
y=  altura do nível de água (m)
Nota: canais de irrigação F <0,40
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Tensão trativa em seção trapezoidal
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Tensão Trativa

• Fundo do canal:
• τf = γ. R. S
• Margem do canal (pior caso)

• τm = 0,75.γ. R. S
• Sendo:
• τf = tensão trativa no fundo do canal (N/m2) 

ou Pa (Pascal).
• τm = tensão trativa na margem (N/m2) ou Pa
• γ= 9790 N/m3 = peso específico da água
• R= raio hidráulico (m)
• S= declividade (m/m) 15



Força trativa
Dados usuais em canais de irrigação



Velocidade permissível
• O canal pode ser erodível e não erodível
• Existem dois métodos:
• Velocidade máxima permissível : é aquela que  não causa erosão . 

Depende do material depositado no fundo (bed material)
• Velocidade mínima permissível: é aquela que não permite que 

sedimentos se depositem e não permita que determinadas 
macrófitas se desenvolvam.

• Há muitas incertezas. Dependem da experiência do profissional.



Velocidade máximas  Fortney e Scobey 1922



Observações

• Velocidade mínima em um canal de irrigação: >=0,30 m/s
• Evita saltitação de sedimentos e reduz crescimentos de plantas.

• Máxima velocidade é aquela que produz tensão trativa menor que 3 
a 5 N/m2 no fundo do canal

• Para  materiais grosseiros  máxima tensão trativa=0,8 x D75 N/m2



Método Racional para sedimentos em suspensão 
em canais de irrigação

(não confundir com método Racional da hidrologia)

• Projeto de canal temos 4 variáveis conhecida a vazão Q:
• Declividade do talude: “m” ou “z”  (depende do solo)
• Objetivo: achar 3 variáveis restantes usando método 

racional conforme White, Bettes, Paris e Chang, 1982
• Profundidade da água y
• Base do canal B (m)
• Declividade So (m/m)



Método Racional para sedimentos em canais

•Há duas fórmulas básicas 
•Transporte de sedimentos em suspensão 
quando diâmetro das partículas <= 0,7mm

•Transporte de sedimentos do fundo do 
canal quando diâmetro das partículas > 
0,7mm



Transporte de sedimentos em suspensão
d<=0,7mm

• ρw. g. V . So = constante ou não decrescendo a 
jusante
•Sendo:
•ρw =densidade da água (kg/m3)= 1000 Kg/m3
•So= declividade do fundo do canal (m/m)
•g=aceleração da gravidade= 9,81m/s2
•V= velocidade média no canal (m/s)



Transporte de sedimentos em suspensão
d<=0,7mm

• As partículas do solo serão transportadas em qualquer 
concentração desde que  a velocidade de queda das partícula 
w seja menor que W dada pela equação:
•W<= (ρw/(ρs - ρw )) .V . So
• Sendo:
• W= velocidade de queda da partícula (m/s)
• ρw   = densidade da água= 1000 Kg/m3
• ρs   = densidade da partículas de sedimento (2600 kg/m3)
• V= velocidade média (m/s)
• So= declividade do fundo canal (m/m)



Transporte de sedimentos do material do fundo
d>0,7mm

• y0,5.So = constante ou não decrescendo a jusante

•Sendo:
•So= declividade do fundo do canal (m/m)
•Y= altura de água no canal (m)



Previsão de transporte de sedimentos em 
canal de agricultura
• Existem dezenas de métodos para prever o 

transporte de sedimentos.

•Não há nenhum método aceito para transporte de 
sedimentos em canais de irrigação.



Tipo de equilíbrio em canais

• Canais em equilíbrio
• 5 métodos:
• Ackers and White
• Brownlie
• Engelund and Hansen
• Van Rijn
• Yang



Relação B/y

• Em irrigação, geralmente os canais possuem:

• B/y < 7 a 8  canal em agricultura

• Sendo:
• B= largura do canal (m)
• Y= altura do nível de água (m)



Fator de obstrução de plantas conforme grau 
de obstrução





Fator de obstrução Fw devido vegetação 
conforme tipo de manutenção no canal



Rugosidade de Manning equivalente ne



Canal  estreito e canal largo



Vazão de transporte unitário q e vazão total Qs



•Qs=α .B. qs
• Cs= (α Qs/Q) . 10000000
• Sendo:
• B= largura do canal (m)
• qs= vazão solida unitária (m3/s/m)
• Qs= vazão solida (m3/s)
• Q= vazão (m3/s)
α =diâmetro relativo do sedimento
• Cs= concentração (ppm)



Vazão de transporte unitário q e vazão total Qs



Rugosidade equivalente
Vanoni, 1975



•Canais não-em-equilíbrio
•Complicado; Material em suspensão
•Van Rijn, 1987
•Galappatti, 1983



Freeboard em canais de irrigação

•USBR
• f= C. y
•C= 0,5 a 0,6
• f mínimo: 0,15 a 0,20m



•Software SETRIC PARA SEDIMENTOS EM 
CANAIS DE IRRIGAÇÃO
• UNESCO
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