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LISTA DE EXERCÍCIOS - Hidráulica 

Prof. Gabriel 

 

1) Oque são os condutos livres? 

 

2) Oque caracteriza o movimento uniforme nos canais? 

 

3) Oque é a “carga específica” nos escoamentos? 

 

4) Quais “forças” induzem ou se opõe ao movimento da água no canal? 

 

5) Oque são os coeficientes de Manning? 

 

6) Porque os canais possuem velocidade mínima de operação? 

 

7) Porque os canais possuem velocidade máxima de operação? 

 

8) O que pode interferir na velocidade? E o que significa essa interferência no final do seu projeto? 

 

9) Encontre os elementos geométricos do canal, velocidade, vazão e carga específica 

 

 
Onde:  

a) a=3,00m; α=45º; y=1m; gabião (n=0,035); I=0,002m/m 

b) a= 2,50m; α=45º; y = 1,5m; concreto (n=0,018); I=0,002m/m 

c) a= 4m; α=60º; y = 1,5m; concreto (n=0,016); I=0,002m/m 

 

10) Encontre os elementos geométricos do canal, velocidade, vazão e carga específica 

 
a) r=0,3m; H=1,5m; gabião (n=0,035); I= 0,35cm em 100 metros 

b) r= 0,7m; H=1,65m; concreto (n=0,018); I= 0,35cm em 100 metros 

c) r= 0,8m; H= 2m; concreto (n=0,016); I= 0,35cm em 100 metros 
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11) Descubra a rugosidade (n) de um concreto. 

 

Am= 11,108m² 

Pm= 8,774 m  

I= 0,4cm em 3metros 

Q= 10L em 6 segundos 

 

12) Descubra a rugosidade (n) de um aqueduto. 

 

Am= 54,800 m² 

Pm= 26,080 m 

I= 50 cm em 100 metros 

Q= 21,19m³/s 

 

 

13) A vazão máxima calculada para um canal é de 1,5m³/s. Sabendo-se que a declividade do fundo é de 

0,003m/m e o material do canal retangular é de concreto (n=0,016). Encontre a velocidade, quando de 

uma lâmina de 0,86m e base do canal de 6 metros. 

 

14) Calcule o número de Reynolds, a velocidade de escoamento e o comprimento da tubulação que sofre 

bombeamento e apresenta 0.025 de diâmetro. Por ela, passam 90 litros por hora de água (ν=1,01 x 

10−6). A perda de Carga calculada no conduto foi de 10 metros (f=0,1).  

 


