
Observações sobre projeto de 

canais
• O projeto de canais pode apresentar condições 

complexas que exigem a sensibilidade do projetista e 
o apoio em dados experimentais. O projeto de obras 
de grande importância deve contar com a 
colaboração de um especialista. 

• Sabendo-se que os canais uniformes e o escoamento 
uniforme não existem na prática, as soluções são 
sempre aproximadas, não se justificando estender 
os cálculos além de 3 algarismos significativos. 
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Observações sobre projeto de 

canais
• Para os canais de grande declividade, recomenda-se 

a verificação das condições de escoamento crítico.

• Em canais ou canaletas de pequena extensão não se 
justifica a aplicação de fórmulas práticas para a 
determinação da profundidade ou da vazão. 
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Forma dos Condutos

Condutos de pequenas proporções geralmente são 
executados com a forma circular.
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Forma dos Condutos

A seção em forma de ferradura é comumente adotada 
para os grandes aquedutos. 
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Forma dos Condutos
• Canais escavados em terra normalmente apresentam 

seção trapezoidal. 
• O talude das paredes laterais depende da natureza do 

terreno (condições de estabilidade). 
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Forma dos Condutos
Os canais abertos em rocha são, aproximadamente, de 
forma retangular, com a largura igual a cerca de duas 
vezes a altura. 
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Forma dos Condutos
As calhas de madeira ou aço são, em geral, semicirculares, 
ou retangulares.
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VELOCIDADE NOS CANAIS

1.Distribuição da Velocidade nos canais
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A variação de velocidade, nas seções dos canais,vem

sendo investigada há muito tempo. 

Para estudar distribuição das velocidades, considera-se 

duas seções. 

a) Seção longitudinal b) Seção transversal
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• A Fig. “b” mostra a variação da velocidade nas

verticais (1), (2) e (3), indicadas na planta da Fig. “a”.

• Considerando-se a velocidade média em

determinada seção pode-se traçar o diagrama de

variação da velocidade com a profundidade (Fig. “c”).

c) Velocidades na seção
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2. RELAÇÕES PARA A VELOCIDADE 

MÉDIA 
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Relações dadas a seguir são de grande utilidade nas

determinações e estimativas de vazão:

a) A velocidade média geralmente equivale de 80% a 90%
da velocidade superficial

b) A velocidade a seis décimos de profundidade é,

geralmente, a que mais se aproxima da velocidade

média

Vmed =VO,6



2. RELAÇÕES PARA A VELOCIDADE 

MÉDIA 
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c) Com maior aproximação do que na relação 

anterior, tem-se:

Vmed =VO,2 +VO,8

d) A velocidade média também pode ser obtida 

partindo-se de:

Vmed =V0,2 + V0,8+ V0,6 *2
4
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LEMBRANDO.....

I ou





LEMBRANDO 2.....

IMPORTÂNCIA DO CONCEITO E APLICAÇÃO

- Área Molhada ou Seção Molhada

- Perímetro Molhado

- Largura Superficial

- Raio Hidráulico
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EXERCÍCIOS

1.A partir do Duto abaixo, revestido de Gabião

(n=0,030) e Declividade do fundo (0,0022 m/m). 

Determine nesse projeto, a Vazão e carga 

específica.



GABIÃO


