
1. CANALIZAÇÃO ARROIO DOS PEREIRAS 

A canalização do Arroio dos Pereiras vem complementar a primeira 

parte do projeto e visa solucionar o problema de inundações na região de 

jusante do Arroio dos Pereiras que já recebeu a contribuição de toda a sub-

bacia. 

O levantamento topográfico do terreno onde será implantado o canal 

retangular em concreto se encontra na Figura 1.  O canal projetado pretende 

unir a Fase 1 do Canal Hídrico com o Rio das Antas, com forma retangular. 

 

Figura 1 – Levantamento topográfico para área Arroio dos Pereiras 

Definiu-se 3 seções de interesse no canal onde se pode extrair medidas 

de dimensionamento: entrada no canal na Rua da Liberdade, Ponte na Rua 

dos Operários, Ponte na Rua Coronel Sabóia além do lançamento no Rio das 

Antas. A localização das seções está apresentada na Figura 2. 



 

Figura 2 – Seções de interesse para o dimensionamento do canal 

Foi considerada uma seção retangular de largura (b) e altura (H) 

constante e nível de água (h) variável, como pode ser observado na Figura 3. 

 
 

Figura 3 - Medidas de dimensionamento para seções do canal retangular em 
concreto 

Para tal considerou-se o canal de revestimento em concreto em boas 

condições com coeficiente de rugosidade de Manning (n) de 0,014. A 

declividade do canal (S) foi estimada pela diferença entre as cotas de fundo 

inicial e final pelo comprimento do canal de cada trecho. A Tabela 1 apresenta 

as dimensões do canal retangular. 

  



Tabela 1 - Dimensões dos trechos canal retangular em concreto projetado 

TR 100 ANOS 

Parâmetro 

TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3  

Entrada R. da 
Liberdade Ponte R. dos Operários SEÇÃO 1 

Vazão Pico (m³/s) 72,34 75,12 75,96 

Largura b (m) 7,00 7,00 7,00 

Nível de água h (m) 1,72 1,79 1,81 

Altura H (m) 2,22 2,29 2,31 

Comprimento L (m) 85,74 91,00 61,32 

Declividade (m/m) 0,028 0,015 0,040 

Cota inicial (m) 801,418 799,006 797,758 

Cota final (m) 799,006 797,758 795,220 

Perímetro Molhado (m) 10,45 10,57 10,62 

Área Molhada (m²) 12,05 12,52 12,66 

Raio Hidráulico (m) 1,15 1,18 1,19 

Velocidade (m/s) 6,00 6,00 6,00 

Altura Crítica (m) 2,20 2,25 2,27 

Número de Froude 3,21 2,33 2,84 

 

Um caso comum em estudos e projetos é a canalização que desemboca 

num receptor de maior porte, cujos níveis de cheia podem provocar remanso 

na linha d´água do trecho canalizado, reduzindo sensivelmente, com essa 

influência, a capacidade de veiculação de vazões no canal projetado.  

Essa situação ocorre no Arroio dos Pereiras devido ao nível de água que 

o Rio Altas pode alcançar, impondo uma lâmina de água no canal de 4,0 m. 

Desta forma foi realizado o cálculo do remanso no canal do Arroio dos 



Pereiras. Foram definidos trechos em cada um deles a lâmina d’água varia 

0,14 cm de aumento no nível da água. Na seção de jusante, a lâmina da água 

imposta pelo Rio das Antas  de 4,00 m  e na seção de montante a lâmina da 

água calculada de 1,80 m. A Tabela 2 apresenta o cálculo do remanso no canal 

projetado do Arroio dos Pereiras. 

Tabela 2 – Cálculo do remanso no canal projetado 

SEÇÃO  x  (m) h (cm) H (cm) 

1 0,00 180 230 

2 37,20 235 285 

3 37,73 248 298 

4 38,74 262 312 

5 40,12 276 326 

6 41,80 290 340 

7 43,73 304 354 

8 45,85 317 367 

9 48,14 331 381 

10 50,58 345 395 

11 53,13 349 399 

12 55,78 372 422 

13 58,51 386 436 

14 61,32 400 450 

Com o cálculo é possível observar que o remanso inicia em 37,20 

metros após o inicio do Trecho 3. Ou seja, do Rio das Antas a jusante, o 

remanso chega a 24 metros a montante do canal.  A Figura 4 apresenta o perfil 

da linha d’água no canal.   

 

 

 



 

Figura 4 - Perfil da linha d ‘água no interior do canal 

Frequentemente, a ampliação da seção do canal não soluciona o 

problema, já que o nível d’água de jusante, no caso o Rio das Antas é o 

condicionante de projeto. 

1.1.1.  Estimativas de custos 

Devido à inexistência de projeto executivo, os custos foram estimados 

de acordo com curvas paramétricas de preços e frente ao resultado de 

licitações com objeto similar – para tanto, foram consideradas as licitações 

mais recentes possíveis, ocorridas no mercado nacional, em municípios de 

porte equivalente. Além disso, estudos referenciais também foram consultados 

para compor uma estimativa que, embora não traga precisões, demonstra a 

magnitude dos investimentos a serem realizados pelo município. Todos os 

valores de referência, anteriores a 2018, foram corrigidos pelo Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. A Tabela 3 apresenta a 

estimativa de custos. 

 

 



Tabela 3 – Estimativa de custos para o canal Arroio dos Pereiras 

Item Discriminação Unidade 
Preço 

Unitário 
Global (R$) 

Quantidade Valor total 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 

Levantamento planialtimétrico 
de seções transversais, a partir 
do eixo básico existente, 
destinado  a    projetos de 
estradas, adutoras, irrigação, 
canalização e assemelhados 
com representação na escala 
entre 1:100 e 1:250 

m² 4,15 1.636 R$ 6.789,40 

1.2 

Fornecimento de equipe de 
topografia composta de 1 
técnico, 2 auxiliares, 1 Estação 
Total classe 2, 1 nível classe 2, 
trena, demais acessórios 
usuais,  veículo, inclusive 
cálculo e desenho executados 
pela equipe na obra. 

Equipe/dia 3.500,00 5,00 R$ 17.500,00 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1 

Escavação mecanizada prof até 
4,0 com embaraço d'água 
(retroescavadeira + mão de 
obra) 

m³ 12,36 6.000 R$ 74.160,00 

2.2 

Reaterro compactado 
mecanicamente em camadas 
de 0,20 m com aproveitamento 
do material escavado 
(equipamento + mão de obra) 

m³ 7,30 2.500 R$ 18.250,00 

2.3 

Remoção do material escavado 
em caminhão basculante, até 
10,0 km, inclusive carga 
mecânica e 
descarga.. 

m³ 21,00 3.500 R$ 73.500,00 

3 CANALIZAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

3.1 
Concreto armado moldado in 
loco Fck=20MPa – inclusive 
preparo e lançamento 
(espessura fundo e paredes 
0,20 m) 

m³ 600,00 600 R$ 360.000,00 

Total R$ 550.199,40 

 

 



1.1.2.  Considerações finais 

Para o dimensionamento do canal foram utilizadas técnicas consagradas 

empregadas usualmente em projetos de drenagem urbana. Todo o 

equacionamento apresentado se refere a escoamentos em regime uniforme e 

permanente, quando o a altura h, a vazão Q e a velocidade V são constantes 

no tempo, e ao longo do percurso, com o escoamento ocorrendo em condutos 

livres, nos quais parte do canal fica em contato com a atmosfera, com borda 

livre. Foi considerado também que não existam interferências e 

estrangulamentos na extensão do canal e a possibilidade de desapropriação 

nas casas a jusante do canal, próximas ao Rio das Antas. Além disso: 

 Foram realizadas visitas no local de implantação para 

reconhecimento da área; 

 A escolha da seção-tipo levou em consideração a faixa para sua 

implementação; 

 Foi verificada a velocidade limite para o tipo de revestimento a ser 

empregado; 

 Foi verificada a elevação da linha d’água provocada pela perda de 

carga na jusante do canal. 

 As obras de canalização devem ser realizadas de jusante para 

montante para evitar inundações e erosões em casos de 

precipitação intensa durante a obra. 

O memorial de cálculo de dimensionamento encontra-se em arquivo xls. 

e as plantas e desenhos em folhas formato A1 em Anexo a este relatório. 

 


