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Capitulo 17- Método de Churchill
17.1 Introdução
Conforme Haan et al 1994 Churchill em 1948 fez pesquisas no TVA- Tennessee
Vale Autority com relação a eficiência na remoção de sedimentos.
17.2 Método de Churchill
O método de Churchill, 1948 usa um índex de sedimentação admensional que é a
divisão do tempo de retenção no reservatório/ velocidade média da água através do
reservatório.
CUIDADO: notar que o index tem dimensões, pois devem ser usadas as unidades inglesas
de vazão em ft3/s e velocidade em ft/s e comprimento da agua no barramento em ft.
O método não considera o tamanho das partículas mostrando que quando o índex
for pequeno é maior a remoção de sedimentos conforme Figura (95.1).
O tempo de retenção é o volume do reservatório (ft3) dividido pela vazão média
diária (ft3/s) durante o período de estudo conforme Carvalho, et al, 2000. A velocidade
média no reservatório é a vazão (ft3/s) dividida pela área da seção transversal média do
reservatório (ft2).
A área da seção transversal média pode ser determinada pela divisão do volume do
reservatório (ft3) pelo seu comprimento (ft)

Index de sedimentação= Tempo de retenção no reservatório/ velocidade media da
água através do reservatório = Tr/V
Tr= tempo de retenção = volume do reservatório (ft3)/ vazão média diária (ft3/s)= C/Q
Velocidade= V= Q. L / C
L= comprimento do nível médio de operação do reservatório (m)
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Figura 17..1- Curva de Churchill, 1948
Fonte: Haan et al, 1994
Exemplo 17.1
Usando o metodo de Churchill, calcular o tempo de enchimento de um reservatorio em uma
bacia com os seguintes dados:
Area da bacia= 4,92km2= 492 ha
Precipitação média anual = 1660mm
Vazão média diária= (1660mm/1000) x 492ha x 10000m2/ (365diasx86400)=
3
0,26m /s
Dado um reservatório com volume de 122.428m3 (4.326.078 ft3) e vazão média
diaria de 0,26m3/s (9,2 ft3/s) e que tem largura W=70m (233,3ft) e altura H=4,0m (13,3 ft).
comprimento 4 37,00m (1456,7 ft)
Periodo de retenção Tr:
Tr= Volume/ Q= 4.326.078/ 9,2= 472731 s
A velocidade média no reservatório será:
V= Q/ (W x H)= 9,2/(233,3 x 13,3) =0,000083 ft/s
Index de sedimentação =Período de retenção/ velocidade média = 472731/
0,000083 =43.946=1,5 x 109
Entrando na Figura (17.1) achamos 1%= 0,01.
Supondo que a descarga total de sedimentos é de 3 ton/dia e para 365 dias teremos:
Dst= 365 dias x 3 ton/dia= 922ton/ano

S = Dst x ER/ γap
S = 922 x 0,01/ 1,552=5,9m3/ano
Tempo de duração do barramento= 122.428m3 / 5,9m3/ano=20.751 anos
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