
ASPECTOS CONSTRUTIVOS

DE CANAIS

DEVE-SE CONSIDERAR:

a) Escolha do tipo e seção do canal

b) Revestimento

c) Junta de dilatação

d) Tubulações e galerias enterradas
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a) Escolha do tipo e seção do 

canal
• Levar em consideração sua finalidade, 

o solo em que será construído, a 
disponibilidade de equipamentos, 
possibilidades de revestimento, 
velocidade de operação, etc.
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• Solos mais arenosos demandam canais 
com laterais menos inclinadas,

- Inclinação menor que o talude 
natural do terreno. 

• Solos mais compactos aceitam que as 
laterais do canal sejam mais 
inclinadas. 

• Escavações em rocha geralmente 
aceitam laterais verticais. 
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• Quando o duto for do tipo enterrado, 
os tubos de concreto ou metálicos 
costumam ser a melhor solução.
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b) Revestimento
• Com a escassez de água da atualidade, 

procura-se sempre que possível 
revestir os canais. 

• O melhor revestimento é aquele que 
une a funcionalidade com a baixa 
manutenção e menor custo.
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Concreto armado: 
• canais mais sólidos e perenes
• Laterais do canal possuírem inclinação 

menor que o natural do terreno. 

Esse revestimento possui:
- Maior custo de Instalação,
- Menor custo de manutenção.
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Materiais que também podem ser 
utilizados nesses casos, como o concreto:

- Mantas plásticas, 
- Manta de gabião, 
- Manta asfáltica, etc.
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c) Junta de Dilatação
• Os canais executados devem possuir 

junta de dilatação.
• No caso do concreto: a cada 10m com 

espessura de 10mm. 
• Estas juntas devem ser preenchidas com 

material elástico de forma a permitir a 
dilatação dos trechos mantendo a 
estanqueidade do conjunto.
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d) Tubulações e galerias 

enterradas

- Deve-se atentar a pressão do tráfego de 
veículos ou edificações próximas.
- Controlar a compactação ao entorno do 
conduto.
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- O rejuntamento interno das tubulações, 
sempre que possível, deve ser 
executado.






