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RESPOSTAS (Cálculos) LISTA DE EXERCÍCIOS - Hidráulica 

Prof. Gabriel 

 

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

 

 
 

 

LS (m) Pm (m) AM (m²) RH (m) Velocidade (m/s) Vazão (m³/s) He 

a) 5 5.857143 4 0.682927 0.99089979 3.963599 1.050096 

b) 5.5 6.785714 6 0.884211 2.28882689 13.73296 1.767282 

c) 5.744186 7.488372 7.30814 0.975932 2.75005444 20.09778 1.885857 

 

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

 
 

 

 

 

LS (m) Pm (m) AM (m²) RH (m) Velocidade (m/s) Vazão (m³/s) He 

a) 0.6 3.342 0.861 0.258 0.07 0.06 1.50 

b) 1.4 4.099 2.100 0.512 0.21 0.44 1.65 

c) 1.6 4.913 2.925 0.595 0.23 0.68 2.00 

         

 

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 
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Cálculos 
  

Velocidade 0.000150042 m/s 

n 284.8056827  

 

Obs 1: A velocidade foi encontrada pela equação da continuidade, e a rugosidade (n) pela equação de 

Manning. 

 

Obs 2: A rugosidade resultou em um valor alto, pelo fato de estarmos calculando com dados de uma 

seção do canal, ou seja, esse valor não mostra apenas a rugosidade do material de revestimento do canal, 

mas sim a somatória de todas as interferências ocasionadas. Quando uma situação dessa acontece, 

devemos ir a campo para visualizar ao situação de escoamento, pois o canal pode ter muitas curvas, ou 

vertedores, ou má conservação e etc, ou mesmo todos esses fatores juntos,  que causam interferência no 

escoamento da água. 

 

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 

 

Cálculos 

Velocidade 0.386679 m/s 

n 0.02946   

 

  

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. 

 

Cálculos 

Am 5.16 m² 

PM 7.72 m 

RH 0.668394 m 

Velocidade (Eq. Manning) 2.616951 m/s 

      

Velocidade (Eq. Continuidade) 0.290698 m/s 

 

Obs: A velocidade calculada pela equação de Manning mostra a velocidade do canal por inteiro 

(considera declividade, rugosidade). 

          A velocidade calculada pela equação da continuidade mostra a velocidade da seção transversal 

apenas (considera área molhada daquela seção específica) 
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14) Calcule o número de Reynolds, a velocidade de escoamento e o comprimento da tubulação que sofre 

bombeamento e apresenta 0.025m 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).  

 

Cálculos 

Área 0.000490625 m² 

Vazão calculada 0.000025 m³/s 

      

Velocidade 0.050955414 m/s 

Reynolds 1261.272624 Regime de Escoamento Laminar 

Comprimento 
  

18871.89063 m 

ou   

18.87189063 Km 

 

 


