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Resumo – Existem vários critérios de dimensionamento de galerias de águas pluviais que se referem 
a declividades ou a velocidades mínimas para fins de evitar depósitos de sedimentos. Passaram-se 
então a considerar projetos de galerias auto-limpantes segundo o conceito de transporte de 
sedimentos no limite de deposição. No entanto, esse critério pode levar a resultados bastante anti-
econômicos, isto é, para uma dada concentração de sedimentos há necessidade de uma grande 
declividade da galeria para se evitar a deposição. Cogitou-se, portanto, introduzir uma relaxação, 
permitindo a presença de certos depósitos em forma de dunas em movimento, mas sem constituir 
depósito de leito contínuo de sedimentos. É também difícil decidir qual o diâmetro de sedimento a 
considerar no projeto. O presente trabalho procura analisar o transporte de sedimentos em forma de 
séries de dunas separadas como uma extensão dos trabalhos sobre transporte de sedimentos no limite 
de deposição. Como resultado, concluiu-se que a faixa de existência dessa forma de transporte é 
restrita, principalmente na presença de sedimentos com diâmetros maiores que um valor limite. Este 
trabalho sugere a adoção desse limite como diâmetro de projeto.  
 
Abstract – There are several criteria for sizing storm sewer that refer to slopes or minimum water 
velocity for the purpose of preventing sediment deposits. The consideration of self cleansing sewers 
according to the concept of sediment transport at limit deposition was focused upon. However, this 
concept may lead to very uneconomic solutions, i.e. for a given concentration of sediment the use of 
limit deposition equations leads to the need of very steep slope of sewer. It was suggested to 
introduce a relaxation, allowing certain deposits in the form of separated dunes in movement but 
without constituting continuous deposition of sediment bed. It is also difficult to decide which 
sediment diameter to be taken into account in design. This paper seeks to analyze the sediment 
transport in the form of separated dunes as an extension of sediment transport at limit deposition. As 
a result, it was concluded that the range of existence of this form of transport is limited, specially in 
the presence of sediments with diameters larger than a limit value. This paper suggests the adoption 
of this limit as the sediment size of design. 
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INTRODUÇÃO 

Transporte de sedimentos sobre leitos fixos no limite de deposição é a condição de máxima 

taxa de sedimentos que um escoamento pode transportar sem qualquer deposição. Essa condição é 

de grande interesse em muitos problemas de engenharia, especialmente no projeto de galerias de 

águas pluviais, uma vez que evita a perda da capacidade de escoamento pela presença do sedimento. 

Evidentemente a condição de limite de deposição depende do diâmetro do sedimento considerado e 
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na fase de projeto é difícil decidir qual o diâmetro a enfocar para se fixar as características hidráulicas 

da galeria (declividade e velocidade mínimas). Além disso, muitas fórmulas desenvolvidas com esse 

propósito apresentam a desvantagem de ser antieconômicas, surgindo, conseqüentemente uma idéia 

de deixar menos rígido o critério de projeto. Surgiu então a sugestão de permitir a presença de certo 

depósito não contínuo no fundo da galeria, em forma de dunas espaçadas, que não provocam 

grandes perdas de energia ao escoamento. Baseando-se em estudos  realizados nas Universidades de 

Newcastle upon Tyne da Inglaterra e Chalmers da Suécia, este trabalho mostra os resultados de 

testes realizados com o intuito de conhecer melhor o comportamento dos sedimentos quando 

alimentados com uma taxa superior à do limite de deposição.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Pedroli (1963) conduziu os primeiros testes sistemáticos sobre transporte de sedimentos 

sobre leitos fixos em dois canais retangulares. Foi ele quem primeiro percebeu que a taxa de 

transporte aumenta com o aumento do tamanho do sedimento. Novak e Nalluri (1975) publicaram os 

primeiros resultados de testes no limite de deposição. May (1975) também começou seus estudos 

nessa época.  May et al. (1989) realizaram testes em tubo de concreto de  300 mm de diâmetro com 

areia de diâmetro de 0,72 mm, cobrindo uma faixa de testes de 0,0000003<Cv<0,00443, sendo Cv = 

concentração volumétrica de sedimentos. Os testes foram realizados com profundidades (yo)  

maiores que 1/3 do diâmetro (D). Eles obtiveram a seguinte equação (1): 
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onde  A = área da seção transversal do escoamento, tV é a velocidade incipiente do sedimento, V= 

velocidade média do escoamento, d = diâmetro do sedimento, Ss = densidade relativa do sedimento, 

R = raio hidráulico, g = aceleração da gravidade.  

 Depois disso, muitos trabalhos foram desenvolvidos na Universidade de Newcastle upon 

Tyne, laboratório da HR Wallingford da Inglaterra, Chalmers University of Technology da Suécia - 

veja Novak and Nalluri (1984); Mayerle (1988); Mayerle et al.(1991); Ab Ghani(1993) e  

May(1994).  

O uso dos parâmetros adimensionais de transporte, ))gd/(q( 
2/13

b ∆φ =  e de tensão 

tangencial, também conhecida como parâmetro de Shields, ))dg/(( ∆ρτψ = onde, 
b

q = taxa 

volumétrica de transporte de sedimentos por unidade de largura do canal, d = diâmetro do 

sedimento, g = aceleração da gravidade,  ∆ = densidade relativa do sedimento na água; τ  = tensão 
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tangencial no leito e  ρ = densidade da água - é um procedimento clássico em estudos de transporte 

de sedimentos em leitos móveis, mas não utilizado em transporte sobre leitos fixos. A taxa de 

sedimento, 
b

q  no parâmetro de transporte para canais circulares é substituído por CvRV, (Cv sendo a 

concentração de sedimentos por volume). Ota (1999) considerou a relação entre o diâmetro do 

sedimento e o diâmetro da rugosidade (ângulo de atrito interno) e obteve como parâmetro definidor 

da capacidade de arraste o valor ( ) 3/2
k/dψ  que foi denominado de tensão tangencial adimensional 

compensada (compensada por levar em conta o ângulo de atrito interno). Conforme citado em Ota e 

Nalluri (2003), Ota (1999) estudou a relação entre  φ e ( ) 3/2
k/dψ  como equação de transporte no 

limite de deposição.  Os seus resultados de testes, para escoamentos mais intensos que a condição 

incipiente, conduziram à seguinte equação: 

( )( )33/2
k/d7.8 ψφ ≈                                                                                              (2) 

A condição incipiente foi definida por Ota (1999) como sendo  ( ) 3/2
k/dψ  =0,035. Nessas equações 

a tensão tangencial no leito deve ser calculada da seguinte maneira 

 gRSξρτ =                                                                                                         (3) 

onde  2
*

2
* // Vuo == ττξ =  fator de correção da tensão tangencial para que se obtenha a tensão 

tangencial máxima no leito (pouco maior que a tensão tangencial média gRSo ρτ = , conforme 

mostrado por Ota e Nalluri (2003)) 

Se o sedimento é alimentado por uma taxa além do limite de deposição, começam a se formar 

depósitos. Primeiramente são observados alguns agrupamentos, mas com alguma intermitência eles 

são dispersos pela turbulência. Um aumento adicional na alimentação, todavia conduz a uma 

deposição maior e estável. Algumas vezes, todo o depósito se move para jusante em um padrão 

interessante de dunas. Se todo o depósito não se move adiante, ele cresce a um certo volume e a 

partir da região de jusante deste depósito, pouco a pouco algum grupo separado de sedimentos deixa 

o deposito principal e constitui a então chamada série de “dunas separadas”  A primeira menção 

sobre dunas separadas foi feita por May (1982), quando ele apresentou fotografias e descreveu o 

tipo de movimento das partículas de forma precisa e detalhada: “O meio pelo qual as dunas se 

movem se assemelham ao do movimento do caterpillar.  Partículas do final de montante da duna 

são arrastadas pelo escoamento e transportadas para frente transitando sobre a superfície das 

partículas estacionárias da duna. No canto íngreme da duna o fluxo se separa e induz uma 

circulação de retorno: essa circulação previne da partícula de ser carregada adiante e faz com que 

deposite no pé da duna. As partículas então permanecem estacionárias até a duna passar sobre 

elas e então torna expostas novamente na traseira da duna. Assim, embora as partículas fiquem 
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estacionárias parte do tempo, elas têm a mesma velocidade média da duna” .  A figura 1 mostra 

um croqui de uma duna formada no fundo do tubo com escoamento com superfície livre. 

 

Figura1. Croqui de uma duna separada formada em um escoamento com superfície livre em um tubo 

 

May (1982) reportou que as dunas separadas parecem ocorrer em uma certa faixa de 

velocidades. Em seus experimentos (D=156,4mm e 77mm, d50 = 0,64mm), as dunas separadas 

ocorreram para velocidades abaixo de 1m/s. Acima desta velocidade, o aumento na taxa de 

alimentação de sedimentos além do limite de deposição causou uma passagem direta ao transporte 

sobre leito contínuo (sem dunas separadas). 

Hare (1988) e May et al. (1989) conduziram testes em HR Wallingford com dunas separadas 

em um tubo de concreto de diâmetro de 300mm. O tamanho médio dos sedimentos foi 0,72mm e 

eles desenvolveram testes com depósitos de até 15% do diâmetro do tubo. Os testes com dunas 

separadas estavam na faixa de Ys/D ( Ys = espessura do depósito) até 0,05 e um significante aumento 

na resistência hidráulica foi encontrado para depósitos que excedem a espessura de 3% do diâmetro 

do tubo. May (1993) sugere que as galerias de águas pluviais auto-limpantes sejam projetadas para 

depósitos de sedimentos com Ys/D = 0,01 sem efeitos hidráulicos adversos mesmo permitindo 

velocidade mínima e inclinação menores que as dadas pelo critério de deposição nula.  Para dunas 

separadas, um fator N que permite alguma relaxação foi introduzido na equação (4) desenvolvida 

para o limite de deposição:   
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N=2.11 corresponde à equação original de limite de deposição e para Ys/D = 0,01. Os testes 

indicaram que o valor de N varia entre aproximadamente N = 14,8 para V=0,6m/s e N = 4,0 para V = 

1,2 m/s em tubo com 300mm de diâmetro. Um valor conservador de N = 4,0 foi então proposto com 

um método de projeto provisório. Isso significa que o critério admite o tipo de transporte com dunas 
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separadas que carrega quase duas vezes mais sedimentos que no limite de deposição. Em uma 

condição mais favorável ainda (N=14,8), a taxa de transporte pode chegar a 7 vezes mais elevada. 

Ab Ghani (1993) conduziu 17 testes no laboratório de HR Wallingford em um tubo de 

concreto de 450mm de diâmetro. Baseado em testes com Ys/D  até 0,083, com dunas separadas, ele 

sugere que o leito contínuo de depósito de sedimentos estaria prestes a se formar apenas para Ys/D 

>0,1. Em uma figura mostrando a concentração de sedimentos Cv versus velocidade V, para 

diferentes espessuras de leito (Ys/D de 0,0 a 0,22), incluindo dunas separadas, seus resultados 

sugerem que Cv é mais elevada para leitos mais espessos. Disso se entende, em outras palavras, que 

um aumento na alimentação conduz a dunas mais espessas. 

May (1993) verificou seis dos resultados de testes feitos por Ab Ghani’s com dunas 

separadas usando suas equações de perda de carga e transporte de sedimentos sobre leitos 

depositados. Primeiramente ele verificou se as dunas separadas podem ser hidraulicamente 

equivalentes a um leito de sedimento depositado, tendo o mesmo volume de material depositado 

(preenchendo, inclusive a parte limpa do tubo), em termos da resistência ao escoamento e taxa de 

transporte. Ele concluiu, todavia, que essa consideração não é satisfatória. Um melhor resultado foi 

obtido por May (1993) por um método alternativo que é baseado na dimensão média de dunas 

obtidas dividindo o volume total pela soma de seus comprimentos (isso significa eliminação da 

região limpa do tubo). Se as dunas separadas ocupam uma certa proporção ‘r’  do comprimento total 

do tubo, os valores do fator de resistência composto e da concentração são determinados pelas 

seguintes equações: 

 ( )
dcoc rr

sp
λλλ +−= 1                                                                                     (5) 

 
dsp vv rCC =                                                                                                    (6) 

onde o sufixo ‘sp’ é para dunas separadas e ‘o’ para tubo limpo e ‘d’ para o leito hipotético 

depositado com a mesma espessura e largura do tamanho médio das dunas. Portanto, é fundamental 

que se conheça as proporções entre os tamanhos relativos e espaçamentos entre as dunas separadas, 

que infelizmente não têm sido estudadas. Essa ausência de informações levou a CIRIA Report 141 

(1996) a escolher a primeira consideração que representa o pior caso, que deve levar a um erro no 

lado conservador de projeto. Foram feitos confrontos sobre velocidades e inclinações necessárias 

para concentração de 50 mg/l e 200mg/l para diferentes diâmetros de tubo (0,3m a 3m), como uma 

função da espessura relativa Ys/D (0,0 a 0,1). Esse estudo levou à proposição de permitir uma 

espessura média de 2% para a maioria das condições de projeto. Um critério mais conservador, de 

1% foi recomendado para galerias onde a limpeza é impraticável.  
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Ackers (1991) apresentou uma análise usando o método modificado de Ackers e White 

(1973), propondo uma largura efetiva, We =0,04D a fim de projeto, que admite a existência de 

pequeno depósito. Sua análise foi baseada nas conclusões de May et al. (1989), que um depósito 

pequeno de Ys/D=0,01 (i.e., dunas separadas), conduz ao dobro da taxa de transporte em 

comparação ao limite de deposição.   

Perrusquía (1993) realizou 5 testes com a mesma vazão mas diferentes taxas de  alimentação 

de sedimentos para observar o processo de transição em que começam a deposição de sedimentos. 

Os testes foram desenvolvidos em um tubo de concreto de 225mm de diâmetro com uma inclinação 

de 0,002. A vazão foi 8,33 l/s e o sedimento praticamente uniforme com d50=0,9mm. Testes com 

Ys/D=0,064 e 0,11 apresentou leito contínuo, que confirma as conclusões de May que as dunas 

separadas são observadas quando Ys/D<0,05.  Perrusquía (1993) concluiu que a resistência para as 

dunas separadas pode ser calculada considerando dois estágios ao longo do tubo, a saber: 

resistências em tubo limpo e em leito de sedimento, como sugerido por May (1993). Ele mediu e 

apresentou perfis longitudinais, que sugere que as alturas das dunas aumentam com a concentração 

de sedimentos para condições hidráulicas similares.   

Desde que May(1982) indicou o modo dunas separadas como a mais adequada para projeto 

de galerias, foram desenvolvidas apenas alguns estudos sobre esse assunto. Como um procedimento 

substitutivo, Ackers (1991) e May (1994b) usaram suas equações de leito contínuo utilizando muito 

pequena espessura de depósito (1% a 2%) para desenvolver suas sugestões de projeto. Mas, como 

mencionado por May(1993), e confirmado por Ab Ghani (1993) e Perrusquía (1993), leitos 

contínuos não se formam com tão pequenas espessuras e espera-se o desenvolvimento de dunas 

separadas.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os efeitos do tamanho dos sedimentos objeto deste artigo foram estudados no laboratório da 

Universidade de Newcastle upon Tyne da Inglaterra. Os testes foram desenvolvidos em um tubo de 

305mm de diâmetro com rugosidade de areia de 1mm e instalado com inclinação de 0,002. Os testes 

foram realizados com profundidades relativas ao diâmetro yo /D iguais a 0,334 e 0,489, 

correspondentes às vazões de testes de 12 l/s e 24 l/s, respectivamente. Foram utilizados 5 diferentes 

materiais uniformes (d50 de 0,78mm, 1,41mm, 2,00mm, 2,81mm, 5,61mm)  para o estudo do efeito 

do tamanho dos sedimentos. Incluindo os testes no limite de deposição, utilizados para confronto, 

este estudo envolve um total de 30 testes. Esses testes foram conduzidos com diferentes taxas de 
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alimentação de sedimentos - desde o limite de deposição até a formação de leito contínuo de 

sedimentos para estabelecer as faixas de ocorrência de diferentes padrões de transporte/deposição. 

Os testes foram condicionados para permitir o estabelecimento da forma do leito. Os resultados em 

detalhes são apresentados em Ota (1999). 

 

TRANSPORTE EM FORMA DE DUNAS SEPARADAS PARA MATERIAIS UNIFORMES 

 

Testes com materiais finos confirmaram a tendência, dunas se formaram quando os 

sedimentos foram alimentados com taxas além do limite de deposição. Nesses casos as 

características das dunas foram determinadas e o efeito do material depositado sobre a resistência ao 

escoamento foi monitorado pelo nível de água (WL) registrado a 1,2m a montante da seção de 

alimentação do sedimento. Esse nível de água foi usado com um sensor da obstrução causada pelos 

depósitos. Como as dunas se moviam continuadamente, o perfil do escoamento não era permanente, 

portanto, as 7 réguas instaladas ao longo do tubo não conduziram à correta definição da linha de 

energia.  

Os movimentos das partículas confirmaram o padrão de movimento da caterpillar como 

descrito por May (1982). Para as mesmas condições hidráulicas, os tamanhos das dunas (espessura, 

comprimento e peso), foram maiores para maiores taxas de alimentação de sedimentos, conforme já 

citado por Ab Ghani (1993) e Perrusquía (1993). Testes com maior profundidade (no caso, com Q = 

24 l/s) que era também alimentado com taxa maior de sedimentos registraram dunas maiores. Foi 

muito claro que o nível de montante WL aumentou com a presença das dunas. Posterior aumento na 

taxa de alimentação conduziu à formação de leito contínuo a jusante da seção de alimentação. 

Obviamente, esse depósito contínuo conduziu a um nível de água ainda mais elevado.  

As figuras 2 e 3 mostram a forma de transporte/deposição como uma função do tamanho do 

sedimento e taxa de alimentação do sedimento. Nessas figuras, o limite de deposição é mostrado e 

então as condições que se seguem são indicadas com símbolos caracterizando o tipo de depósitos. 

Essas figuras mostram, portanto, 3 diferentes faixas. A condição de não deposição à esquerda do 

limite de deposição, a zona de dunas separadas e leito contínuo no lado direito do limite de 

deposição.  
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Figura 2. Resultados dos testes com 12 l/s – Definição da zona de dunas separadas  
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Figura 3. Resultados dos testes com 24 l/s – Definição da zona de dunas separadas  

 

Embora claramente além do limite de deposição, a formação de dunas separadas não foi 

imediata para materiais mais finos que o da rugosidade do tubo.  Houve uma faixa estreita de taxa de 

alimentação que levou a transporte de sedimento em forma de depósito móvel sobre o leito fixo. As 

dunas começaram a se formar com um aumento além dessa taxa de alimentação.  As figuras mostram 

que a taxa de transporte para a forma de dunas separadas pode ser altas tal como duas vezes o limite 

de deposição para materiais finos. Então esse limite pode ser considerado como máxima taxa de 

transporte sem deposição permanente e poderia ser considerado um limite de projeto. Infelizmente, 
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as dunas separadas parecem não ser um padrão típico para todas as condições hidráulicas.  Testes 

com materiais graúdos não registraram dunas separadas e em seu lugar formou-se diretamente um 

leito contínuo. O estágio de transição entre o limite de deposição e o leito contínuo não ocorreu para 

sedimentos graúdos.  Esta é uma importante constatação porque os leitos contínuos são permanentes 

e se formaram nesses testes logo que a taxa de alimentação superou o limite de deposição.  Portanto, 

materiais graúdos, maiores que certo tamanho, não formam dunas separadas e esse limite parece ser 

dependente da tensão tangencial no leito. A figura 2 mostra que embora os sedimentos finos 

(d=0,78mm) começam a se depositar com pequena taxa de alimentação (40 g/min), esse depósito 

não faz muita diferença na resistência ao escoamento mesmo com taxa de alimentação até 100 g/min. 

A mesma taxa de alimentação conduziria a um aumento real de resistência ao escoamento para 

sedimentos maiores. Portanto, pode-se concluir que partículas maiores são favoráveis do ponto de 

vista do limite de deposição (veja nas figuras acima, maiores sedimentos maior taxa de alimentação 

no limite de deposição) mas elas são piores uma vez que começam a se depositar.  

 Embora as partículas maiores possam rolar de maneira mais fácil sobre rugosidade mais fina 

que o material, elas apresentam dificuldades de ser transportadas sobre outras partículas de tamanhos 

semelhantes.  Como descrito por May(1982) e confirmado pelo presente estudo, os movimentos dos 

sedimentos desenvolvem apenas na camada superior das dunas. Portanto, sedimentos uniformes são 

transportados sobre um leito constituído por partículas de mesmo tamanho – não sobre a fina 

rugosidade do tubo como no caso de leitos limpos. O transporte ocorre com tensões tangenciais 

maiores que da condição incipiente definido pelo critério de Shields, com tamanhos de partícula igual 

ao da rugosidade do leito (d/k = 1). A equação (2) obtida para leito limpo, com rugosidade k<d não 

vale mais quando os depósitos começam a se formar. Figuras 4 e 5 correspondem às figuras 2 e 3, 

respectivamente, com o parâmetro de transporte como uma função da tensão tangencial 

adimensional compensada, onde são mostradas as faixas sem deposição, leito contínuo e dunas 

separadas.  
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Figura 4. Resultados dos testes com 12 l/s – Identificação das diferentes faixas de comportamento dos sedimentos 
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Figura 5. Resultados dos testes com 24 l/s – Identificação das diferentes faixas de comportamento dos sedimentos 

 

Uma simples e razoável definição de um tamanho máximo dsd  até o qual podem se formar as 

dunas separadas pode ser obtida considerando diretamente o critério de Shields. Considerando que 

as mudanças locais na tensão tangencial devido ao depósito são pequenas quando as dunas começam 

a se formar, a tensão tangencial no leito pode ser calculada, portanto, como no escoamento com 
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leito limpo. E então o diâmetro do sedimento é obtido pela tensão tangencial adimensional dada pelo 

critério de movimento incipiente de Shields. Comparando a velocidade de corte crítica e a velocidade 

de sedimentação para  0,7mm<d<10mm, pode-se concluir que o limite para dunas separadas pode 

ser dada também por: 

 2.0* ≈
ω

u
                                                                                                            (7) 

onde ω  é a velocidade de queda da partícula. Partículas maiores que dsd não são transportadas em 

forma de dunas separadas, em seu lugar elas são propensas a formarem depósitos contínuos. Esses 

depósitos afetam a resistência ao escoamento, aumentando o nível de montante, isto é, prejudicando 

a capacidade de descarga da galeria. O presente estudo sugere que a proposta de projetar galerias 

com pequenos depósitos de 1% a 2% do diâmetro do tubo deve ser reavaliada quando partículas 

grandes (d>dsd) estão presentes no sistema de galerias. Apenas sedimentos mais finos que dsd podem 

ser transportados como dunas separadas com taxas de transporte maior que do limite de deposição.   

Figuras 2 e 3 mostraram os resultados de testes com dunas separadas. A figura 6 mostra uma 

plotagem similar, mas com mais detalhes sobre os efeitos do tamanho dos sedimentos. Por clareza, 

esta figura contém apenas dados de testes para 12 l/s, mas análises similares podem ser feitas para 

outras condições hidráulicas. Para sedimentos bem finos o transporte pode ocorrer como carga em 

suspensão; há um limite de deposição como indicado na figura 6. A taxa de transporte de sedimentos 

é uma função decrescente do diâmetro para o limite de deposição para sedimentos em suspensão. 

Deve haver uma faixa de transição entre carga em suspensão e em arraste e os materiais graúdos são 

transportados em forma de arraste sobre o leito. O limite de deposição como transporte por arraste 

foi estudado intensamente e a plotagem desse limite é mostrada na figura 6. Quando a taxa de 

alimentação de sedimento excede o limite de deposição, então começa a deposição. Conforme 

estudado antes, dois casos são possíveis, um é a deposição como leito contínuo (indicado com x na 

figura) e o outro caso é com dunas separadas (indicadas com triângulos). O tamanho dsd define 

(equação (7)) o limite da existência de dunas separadas, Note nesta plotagem que o pior caso 

(mínima taxa de transporte com deposição em forma de leito contínuo) ocorre quando d=dsd. A taxa 

de transporte no limite de deposição para arraste é uma função crescente com o diâmetro, mas cada 

escoamento tem seu tamanho máximo capaz de transportar. Este limite é definido pelas condições 

incipiente sobre leitos limpos. Para o caso considerado (u* = 0,0369 m/s), a equação  ( ) 3/2
k/dψ  

=0,035 leva a dmax = 13,9mm, como indicado na figura 6. 
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Figura 6. Diversas formas de transporte de sedimentos em galerias – exemplo para 12 l/s 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo confirmou a possibilidade de ocorrer o transporte de sedimentos com uma taxa 

duas ou três vezes maior que a concentração além do limite de deposição, quando se admite a 

existência de transporte em forma de série de dunas separadas. Na fase dessas dunas separadas não 

há acréscimos importantes de resistência ao escoamento. Entretanto, ela não parece ser um padrão  

típico  sempre que ocorre o excesso de alimentação, além da taxa de limite de deposição. Foram 

feitos testes com materiais graúdos para analisar o efeito do tamanho dos sedimentos e esses testes 

mostraram um aspecto desconhecido anteriormente. Partículas maiores que um certo diâmetro, dsd 

não são transportadas como dunas separadas, em seu lugar forma-se uma deposição em leito 

contínuo. Esse tamanho limite pode ser definido pelo critério de Shields para materiais uniformes 

porque os sedimentos passam a ser transportados sobre outras partículas de mesmo tamanho. Como 

alternativa, pode-se utilizar a equação (7) para se determinar dsd.  O presente estudo sugere que a 

idéia de projetar galerias com pequeno depósito de 1% a 2% do diâmetro do tubo é perfeitamente 

aceitável para areias finas mas é necessário um estudo específico quando é esperado encontrar 

sedimentos graúdos na galeria em projeto.  Para evitar depósitos permanentes em galerias, este 

estudo propõe o critério de projeto considerando o transporte de sedimentos no limite de deposição 

com diâmetro de sedimento de projeto igual a dsd . Partículas maiores que este diâmetro só começam 

a se depositar com maiores taxas de transporte e partículas mais finas que este diâmetro pode 
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depositar antes, mas esse sedimento pode ser transportado como dunas separadas sem grandes 

problemas de resistência ao escoamento.  
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