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RESUMO 

  
Esta dissertação tem como enfoque principal abordar o tema de esforços nas 

amarras das embarcações durante o processo de eclusagem. A principal motivação foi a 

busca em atender a legislação brasileira, a qual vem incentivando a utilização do 

transporte hidroviário e a construção de novas eclusas, tendo em vista a atratividade 

econômica deste meio de transporte.  

O estudo foi desenvolvido a partir da modelagem e elaboração de um sistema de 

medição de esforços, almejando a verificação de sua aplicabilidade na previsão de 

esforços sobre as amarrações das embarcações. A investigação dos esforços 

hidrodinâmicos sofridos pela embarcação durante o enchimento e esvaziamento das 

eclusas de alta queda foi possível com a construção deste sistema de medição em um 

modelo reduzido de uma eclusa de alta queda. 

Foram realizados 42 ensaios para diferentes situações iniciais, variando a 

composição e o peso total da embarcação, bem como a velocidade de abertura da 

comporta dos condutos de enchimento e esvaziamento da eclusa. A realização destes 

ensaios permitiu a confirmação das relações existentes entre esforços máximos medidos 

com o aumento da velocidade de abertura das comportas de enchimento e esvaziamento 

e entre os esforços máximos com o peso deslocado e área ocupada pela embarcação na 

eclusa. Possibilitou, também, a constatação de que os valores dos esforços máximos 

durante o processo de enchimento são superiores àqueles verificados no esvaziamento 

da câmara da eclusa. 

A partir destes resultados, foram propostas duas equações que relacionam a 

razão da força máxima pelo peso da embarcação com a razão das áreas da embarcação 

com a da câmara da eclusa e com o próprio peso da embarcação, evidenciando a relação 

existente entre a força máxima com o peso e a área da embarcação.  
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ABSTRACT 

  
This piece of work disserts about the hawser forces in the vessels during the lock 

operational. The main motivation was the quest to attend the Brazilian legislation, 

which has encouraged the use of the hydroways and construction of new locks, in view 

of the economic attractiveness of this transportation medium. 

The study was developed from the modeling and development of a measurement 

system of hawser forces, aiming to verify its applicability in forecasting the vessels 

mooring forces. The investigation of hydrodynamics forces suffered by the vessel 

during the process of filling and emptying high lift locks became possible with 

construction of this measuring system in a reduced scaled model of a generic high lift 

lock. 

There was realized 42 tests with different initial conditions, varying the vessel´s 

size and its total weight, as well, varying the gate´s opening velocity localized in the 

conducts of the filling and emptying system. This tests made it possible to confirm the 

existence of relationship between maximum hawser forces and this gate´s opening 

speed and the vessel´s size and its total weight. With this tests, it became viable to find 

out that the values of maximum hawser forces during the lock´s chamber filling process 

are greater than during its emptying process. 

From these results, it was proposed two formulas relating the ratio of maximum 

hawser force with the vessel´s weight and the ratio of the area occupied by the vessel 

with the lock chamber area and, as well, the vessel´s weight. This showed the existence 

of relationship between the maximum hawser forces and the vessel´s weight and its 

area. 
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1 I TRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização, o ser humano vem buscando superar seus 

limites e vencer as barreiras naturais, através de sua criatividade e inteligência. As 

eclusas, em particular, começaram a ser concebidas por volta do século XVI, com o 

objetivo de transpor obstáculos naturais e artificiais presentes nos cursos de água. Ao 

longo da história, o nível de complexidade destas estruturas vem aumentando 

incessantemente, permitindo a transposição de desníveis cada vez maiores, podendo 

chegar, atualmente, a mais de 30 metros.  

Os estudos de viabilidade técnica e econômica da eclusa são indispensáveis, assim 

como a segurança das embarcações durante sua eclusagem. O estudo dos esforços sobre 

as amarrações das embarcações visa minimizar custos e garantir esta segurança através 

da compreensão das relações existentes entre as flutuações da lâmina da água e a 

turbulência do escoamento no interior da eclusa com as forças geradas nos cabos de 

amarração. 

Neste trabalho foram realizadas medições de esforços em um modelo reduzido de 

uma eclusa hipotética construída no LAHE (Laboratório de Hidráulica Experimental) de 

ELETROBRÁS - Furnas Centrais Elétricas. Verificou-se a validação dos resultados 

obtidos nestes ensaios, comparando-os com os valores de esforços citados na 

bibliografia existente. Concomitantemente, buscou-se identificar relações entre estes 

esforços com as características de operação da eclusa e próprias das embarcações a 

serem transpostas. 
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2 RELEVÂ CIA 

Diante do grande potencial hidroviário existente no Brasil e dos baixos custos de 

manutenção e operação deste meio de transporte, se comparado com os demais, o 

investimento em hidrovias se mostra muito atrativo economicamente. Neste contexto, o 

aproveitamento dos rios e lagos existentes em nosso território nacional para a navegação 

se torna essencial para a aceleração do crescimento e desenvolvimento de nosso País.  

Para possibilitar a navegabilidade de rios impactados pela construção de 

hidroelétricas, ou limitados por barreiras naturais, é necessária a construção de eclusas 

permitindo a transposição de embarcações de um nível para outro. Existe, hoje, um 

projeto de lei em tramitação, o PL 3.009/1997, que propõe impor a obrigatoriedade da 

inclusão de eclusas quando da construção de novas barragens. Se transformado em lei, 

será um importante instrumento para alavancar o desenvolvimento do transporte 

hidroviário nacional. Além deste projeto de lei, existem outras leis em vigor que 

regulamentam o transporte aquaviário nacional, as quais serão melhor abordadas neste 

trabalho.  

Diante de tais perspectivas de crescimento para o setor de transportes 

hidroviários, a preocupação em evitar acidentes nas hidrovias e, consequentemente, 

prejuízos materiais e financeiros, deve aumentar na mesma proporção em que cresce o 

tráfego hidroviário. Dentre os diferentes locais de acidentes em que as embarcações 

estão submetidas enquanto trafegam na via navegável, temos a eclusa como um ponto 

muito delicado, por possuir menores dimensões que a via e pela própria natureza de seu 

funcionamento - enchimento e esvaziamento (FERREIRA, 2000).  

Da mesma maneira, o interesse em minimizar os tempos de deslocamento e 

permanência das embarcações nas vias e em obras especiais, como as eclusas, tende a 

crescer, visando diminuir os custos operacionais com o transporte hidroviário. 

Neste contexto, a rapidez e a segurança nas transposições das embarcações se 

tornam indispensáveis para o funcionamento correto e eficiente das eclusas. O estudo 

dos esforços sobre as amarras das embarcações durante a eclusagem está diretamente 

relacionado a estes dois requisitos. A melhor previsão destes esforços gerados 

possibilitará transposições mais rápidas, mais seguras e mais econômicas. 
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Assim esta melhor compreensão dos esforços gerados nas amarras das 

embarcações auxiliará no projeto de eclusas com quedas maiores, menores tempos de 

eclusagem e mais seguras.  

3 MOTIVAÇÃO 

Os principais fatores motivacionais para este trabalho são o atendimento da 

legislação brasileira, a qual vem buscando incentivar a utilização do transporte 

hidroviário e a construção de novas eclusas, e viabilizar o aproveitamento deste meio de 

transporte que tem se mostrado o mais atrativo economicamente, através da melhor 

compreensão dos esforços hidrodinâmicos sofridos pelas embarcações durante o 

processo de eclusagem. Como embasamento motivacional para a realização deste 

trabalho, foram realizados estudos sobre a legislação do transporte aquaviário nacional e 

comparativo de custos dos meios de transportes, os quais são apresentados nos 

subcapítulos subsequentes. 

3.1 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 

NACIONAL 

Atualmente existe uma variedade de leis, decretos e diretrizes que regem o setor 

de transporte aquaviário brasileiro, conforme segue (ANTAQ, 2011, CAMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011 e SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 2010): 

- Lei 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Lei 9.432/1997 – Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário; 

- Lei 9.537/1997 – Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob 

jurisdição nacional; 

- Projeto de lei 3.009/1997 – Estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e 

de equipamentos e procedimentos de proteção à fauna aquática dos cursos da água, 

quando da construção de barragens; 

- Decreto 2.256/1997 – Regulamenta o Registro Especial Brasileiro – REB para 

embarcações de que trata a lei 9.432/1997; 
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- Decreto 2.596/1998 – Regulamenta a lei 9.537/1997 que dispõe sobre a 

segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional; 

- Diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário - Diretrizes que 

preconizam balizar as ações no setor público e servir de referência para iniciativas do 

setor privado.  

A lei 9.433/1997 teve a preocupação de discorrer, dentre os múltiplos usos dos 

recursos hídricos, sobre o transporte aquaviário, incluindo-o em seus objetivos, 

demonstrando, assim, sua importância para a política nacional de utilização dos recursos 

hídricos, bem como para o desenvolvimento sustentável do transporte nacional como 

um todo. Esta lei, dentre outros objetivos, visa a manutenção da navegabilidade dos rios 

diante das demais formas de utilização dos recursos hídricos, ao passo que busca um 

aproveitamento harmonioso destes recursos. A criação de comitês de bacias 

hidrográficas e agências reguladoras visa administrar possíveis conflitos quanto à 

utilização das águas nacionais. 

As leis 9.432/1997 e 9.537/1997, juntamente com seus decretos regulatórios 

2.256/1997 e 2.596/1998, respectivamente, legislam, particularmente, sobre o transporte 

aquaviário, procurando ordená-lo e propiciar maior segurança do tráfego aquaviário 

nacional. A primeira lei regulamenta o regime de navegação interior, a utilização da 

bandeira brasileira pelas embarcações, os afretamentos de embarcações, o apoio ao 

desenvolvimento da marinha mercante, as infrações e sanções, entre outros. Já a 

segunda lei tem o propósito de assegurar a segurança da navegação no mar aberto e nas 

hidrovias interiores atribuindo tal missão para a autoridade marítima através da 

elaboração de normas. 

A aprovação do projeto de lei 3.009/1997, que se encontra em tramitação na 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tornará obrigatória a 

inclusão de eclusas quando ocorrida a construção de barragens, buscando manter a 

navegabilidade do rio impactado pela obra, conforme redação abaixo transcrita: 

“Art. 1º É obrigatória a implantação de eclusas na construção de barragens 

destinadas a quaisquer finalidades, em rios navegáveis. 

Parágrafo único. Deverá ser prevista a realização de descargas d`água anuais 

programadas dos reservatórios, no período da migração reprodutiva dos peixes (espécies 

de piracema), para proporcionar o transbordamento dos rios em trechos com incidência 
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de lagoas marginais, visando às trocas anuais entre os rios e essas lagoas, com entrada 

de ovos e larvas e saída de peixes jovens.” 

O Ministério dos Transportes, através das diretrizes da Política Nacional de 

Transporte Hidroviário, estabelece como principal meta a elevação da participação do 

modal hidroviário na matriz de transportes brasileira dos reduzidos 13% para 

ambiciosos 29%, no período de 20 anos. Neste contexto, as eclusas são instalações 

essenciais para o desenvolvimento do setor hidroviário no país, pois permitem a 

navegação em trechos de hidrovias barrados por usinas hidrelétricas ou que apresentem 

obstáculos naturais à navegação. Neste sentido, sob a coordenação do Ministério dos 

Transportes, foi criado um grupo de trabalho denominado GT Eclusas composto por 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Agência Nacional de Águas 

(ANA), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Departamento 

Nacional de Infraestrututra de Transportes (DNIT), Confederação Nacional de 

Agricultura (CNA) e Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o qual estabeleceu o 

cronograma de implantação e o orçamento necessário para a construção de 62 eclusas 

prioritárias no Brasil até o ano de 2026 (SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 2010). 

Por sua vez, a ANTAQ por ora elabora o Plano Nacional de Integração 

Hidroviária – PNIH que consolidará um banco de dados sobre o setor, servirá de base 

para a criação de um marco regulatório para as atividades da Agência, incluindo o Plano 

Geral de Outorgas Hidroviário e também subsidiará o Plano Hidroviário Estratégico 

(SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 2010). 

Diante deste arcabouço jurídico, pode-se observar que a legislação brasileira 

busca preservar e incentivar a utilização do transporte aquaviário. A construção de 

novas eclusas é um dos meios essenciais para atingir a meta de expansão na participação 

do modal hidroviário brasileiro para 29%, estabelecida na Política Nacional de 

Transporte Hidroviário. Assim, estudos que otimizem o funcionamento destas obras, 

mantendo e aprimorando seus níveis de segurança, são de grande relevância para o 

desenvolvimento nacional. 
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3.2 COMPARATIVO DE CUSTOS MODAIS DE TRANSPORTE  

A navegação fluvial, ou no seu sentido mais abrangente, navegação interior, é um 

modal de transporte vantajoso sobre vários aspectos (RABELLO, 2011). Os principais 

aspectos são o de maior eficiência energética (baixo consumo de combustível por 

ton.km transportados), emissão de poluentes reduzida, baixo nível de acidentes, 

potencial de preservação e descongestionamento das rodovias, de acordo com o 

ministério dos transportes americano (USDOT, 2011). Este meio de transporte também 

se destaca pelos baixos custos operacionais e de manutenção, bem como pelo 

investimento inicial reduzido para a construção da infraestrutura necessária nos 

transportes, quando comparados com o transporte ferroviário e rodoviário.  

A figura 1 ilustra bem essas vantagens do transporte hidroviário sobre o 

ferroviário e rodoviário. Pode-se observar que, para o transporte de uma mesma carga, o 

espaço linear ocupado por caminhões e por trem é de aproximadamente 23 e 11 vezes 

maior, respectivamente, que o de uma embarcação. Nesta mesma situação, o consumo 

de combustível em rodovias e em ferrovias são de quase 4 e 1,5 vezes maior, 

respectivamente, que em hidrovias. Por sua vez, o investimento para construção da 

infraestrutura no transporte rodoviário e ferroviário é de aproximadamente 13 e 41 

vezes maior, respectivamente, que o necessário na infraestrutura do transporte 

aquaviário. 
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Figura 1: Quadro comparativo de custos e benefícios entre rodovias, ferrovias e hidrovias 

(GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO, 2011) 

As Diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário apresentam 

resultados comparativos entre o modal hidroviário e o rodoviário igualmente 

interessante ao apresentado anteriormente. Na figura 2, é apresentada a eficiência dos 

diferentes modais em relação à emissão de gases e consumo de combustível adotando a 

medida de toneladas por quilômetro útil (TKU). Neste comparativo, o modal hidroviário 
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é apresentado como possuindo, em relação ao rodoviário, uma eficiência energética 

(relação carga/potência) 29 vezes superior, um consumo de combustível 19 vezes 

inferior, além de emitir 6 vezes menos CO2 e 18 vezes menos NOx (SECRETARIA 

DOS TRANSPORTES, 2010). 

 

Figura 2: Gráficos comparativos de eficiência energética, consumo de combustível e emissão de 

poluentes entre modal hidroviário e rodoviário (SECRETARIA DOS TRA SPORTES, 2010) 

Esses comparativos demonstram as vantagens do modal hidroviário, sobre os 

demais modais, especialmente seu potencial econômico. Todavia, para usufruir desse 

modal é necessário tornar e manter os rios navegáveis através de obras especiais, 

destacando-se as eclusas.  Essas estruturas permitem a manutenção da navegabilidade 

do rio quando da construção de barramentos. Desta maneira, podem também vir a se 

tornar fontes de receita através da tarifação das eclusagens. O maior exemplo existente 

hoje são as eclusas do Panamá, que cobram altas taxas para transposição das 

embarcações. 
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4 OBJETIVOS PRI CIPAIS E SECU DÁRIOS 

Este trabalho teve o objetivo principal de elaborar e verificar a aplicabilidade de 

um sistema de medição em um modelo físico de laboratório para previsão de esforços 

sobre as amarrações das embarcações em eclusas, incluindo sua montagem e 

instrumentação. 

Simultaneamente, buscou-se melhor compreender os esforços hidrodinâmicos 

sofridos pela embarcação durante o enchimento e esvaziamento das eclusas de alta 

queda. Através da análise dos esforços medidos, pretende-se obter os seguintes 

resultados: 

• Construção do sistema de medição de esforços, maximizando as 

potencialidades dos componentes utilizados; 

• Comparar resultados obtidos experimentalmente com a bibliografia; 

• Relacionar os esforços máximos medidos com o aumento da velocidade de 

abertura das comportas de enchimento e esvaziamento; 

• Relacionar os esforços máximos com o peso deslocado e área ocupada 

pela embarcação na eclusa; 

• Verificar a relação entre esforços máximos longitudinais e transversais; 

• Equacionar um critério de previsão de esforços máximos sofridos pela 

embarcação. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 ECLUSAS DE NAVEGAÇÃO 

5.1.1 Definição 

As eclusas de navegação são estruturas hidráulicas capazes de possibilitar a 

transposição de embarcações por diferentes desníveis, ocasionados por barreiras 

naturais, como corredeiras, ou artificiais, como barragens (figura 3). O propósito desta 

estrutura é elevar (enchimento) ou reduzir (esvaziamento) o nível da lâmina de água da 

câmara. O nível da lâmina da água no interior da eclusa nunca deve ser inferior calado 

da embarcação acrescido de uma folga, denominado colchão de água inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fotos da eclusa Miraflores do canal do Panamá obtidas em visita realizada em março de 

2012 (Fonte: Própria, 2012). 

A funcionalidade máxima da eclusa é atingida através da ponderação de três 

requisitos conflitantes e igualmente importantes. São estes: a rapidez na transposição 

das embarcações, a segurança dos navios durante este procedimento e a viabilidade 

técnica e econômica do empreendimento (USSAMI, 1980). Quanto mais rápido o 

processo de enchimento e esvaziamento, maiores são as flutuações da lâmina da água no 

interior da eclusa. Isto gera grandes esforços nas amarras das embarcações aumentando 

o risco de se romperem e de ocorrerem choques entre as embarcações ou das 
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embarcações contra muros e comportas. Este cenário deve ser evitado com o objetivo de 

manter a segurança durante as transposições. 

As eclusas são constituídas basicamente por uma câmara, portas de montante e 

jusante, sistema de enchimento e esvaziamento e acessos de montante e jusante, 

conforme descritos abaixo (USACE, 2006) e apresentados na figura 4: 

- Câmara: consiste em um reservatório onde, através da variação de nível, ocorre 

a transposição das embarcações. Este reservatório é limitado pelos seus muros laterais e 

pelas comportas de montante e jusante; 

- Portas de montante e jusante: permitem a entrada e saída de embarcações da 

câmara após a estabilização do nível da água no interior da mesma. Geralmente são do 

tipo busco, devendo ser manobradas somente com níveis de água iguais em suas duas 

faces; 

- Acessos de montante e jusante: são canais de aproximação das embarcações, 

até a câmara da eclusa, delimitados por muros guia; 

- Sistema de enchimento e esvaziamento: é o sistema hidráulico da eclusa que 

permite o enchimento e o esgotamento da câmara. É usualmente composto por tomada 

da água, condutos e válvulas de adução e esvaziamento, sistema de distribuição e de 

restituição. Para eclusas de baixa queda pode não haver sistema de enchimento e 

esvaziamento, ocorrendo a entrada e a saída de água da câmara diretamente pelas portas 

da eclusa. 

As eclusas devem possuir um sistema que possibilite a manutenção de suas 

portas e válvulas de enchimento e esvaziamento. Usualmente são adotados stop-logs 

localizados antes das portas e válvulas de montante e depois das de jusante. 
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Figura 4: desenhos esquemáticos de uma eclusa e seus componentes (USACE, 2006). 

5.1.2 Histórico e tipos de eclusas 

A superação de obstáculos na navegação interior é anterior a era cristã, tendo 

sido iniciada pelos Romanos, Egípcios e Chineses através das barragens móveis, 

precursoras das eclusas. Estas civilizações, através de troncos de árvores, regularizavam 

níveis de rios e estabeleciam velocidades e profundidades destes cursos de água 

compatíveis com a navegação (USSAMI, 1980). Porém, a construção das eclusas, como 

conhecemos hoje, veio a iniciar apenas no princípio do século XVI.  

A evolução das eclusas pode ser dividida em três diferentes estágios que se 

diferenciam claramente pelo método de enchimento e esgotamento da eclusa, assim 

como pelos desníveis alcançados. 
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O primeiro estágio de evolução das eclusas pode ser identificado pela 

simplicidade de seu sistema de enchimento, ou adução, e esgotamento, ou 

esvaziamento, ocorrendo através das aberturas das comportas de montante ou jusante 

(figura 5). Os esforços sobre as embarcações são controlados pelo lento ritmo de 

enchimento e esgotamento da eclusa (BRANDÃO, 1989). Este sistema é limitado a 

desníveis de três metros, não funcionando corretamente para alturas superiores. 

Atualmente, este tipo de sistema ainda é utilizado para pequenos desníveis. 

 

Figura 5: Eclusa com sistema de enchimento e esvaziamento pelas comportas (Fonte: Própria, 

2010). 

O segundo estágio tornou possível a transposição de embarcações em desníveis 

de até quinze metros, através do aperfeiçoamento dos sistemas de enchimento e 

esvaziamento das câmaras. Neste estágio foram desenvolvidas duas metodologias 

diferentes de projeto de sistemas de enchimento e esgotamento: a européia e a 

americana. 

Na metodologia européia foi aprimorado o sistema do estágio anterior, através 

da implantação de dispositivos auxiliares nas extremidades da câmara, localizados a 

montante para o enchimento e a jusante para o esgotamento da eclusa, conforme pode 

ser visto na figura 6. Este método apresentou problemas relacionados a oscilações de 

superfície da água na câmara, devido a ondas translacionais geradas pelo enchimento e 

esvaziamento pelas suas extremidades. Estas grandes oscilações foram contornadas 

através do aumento do tempo de enchimento e esvaziamento da câmara. O sistema 

europeu, por sua simplicidade, se mostrou mais econômico, sendo bastante utilizado 

para desníveis de até quinze metros (USSAMI, 1980). 

Fluxo Fluxo 
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Figura 6: Eclusa com sistema de enchimento e esvaziamento pelas extremidades próximo às 

comportas (Fonte: Própria, 2010). 

A metodologia americana foi inovadora, marcando o início dos sistemas de 

aquedutos longitudinais providos de orifícios distribuídos ao longo de toda a extensão 

dos muros da câmara da eclusa, através dos quais ocorre tanto o enchimento como o 

esgotamento (figura 7). O sistema americano apresentou problemas relacionados a 

oscilações na superfície da água na câmara devido à má distribuição de vazão nos 

orifícios (PALMIER, 1990). 

 

Figura 7: Eclusa com sistema de enchimento e esvaziamento pelos muros laterais longitudinalmente 

distribuídos (Fonte: Própria, 2010). 

Por fim, o terceiro e atual estágio de evolução das eclusas foi concebido por 

volta de 1940, caracterizando-se pelo desenvolvimento dos sistemas de adução e 

esgotamento hidrodinamicamente equilibrados, de acordo com a figura 8. Este sistema 

representou grande avanço, onde novamente a criatividade humana tornou possível a 

construção de eclusas com desníveis que atingissem até 40 metros de altura. 
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Figura 8: Eclusa com sistema de enchimento e esvaziamento hidrodinamicamente balanceado 

(Fonte: Própria, 2010). 

As eclusas são classificadas em função de seus desníveis sendo divididas em 

baixa, média e alta queda. Porém, não há um consenso na literatura quanto aos desníveis 

correspondentes a cada categoria. A classificação mais aceita atualmente é a do 

UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS (2006), conforme segue abaixo: 

- Baixa queda: desníveis de até 9 metros 

- Média queda: desníveis de 9 a 15 metros 

- Alta queda: desníveis acima de 15 metros 

As eclusas de baixa queda usualmente apresentam sistemas de enchimento e 

esgotamento através das cabeças das eclusas (junto às comportas), caracterizando-se 

pelo lento enchimento e esvaziamento da câmara. Estas eclusas também podem ser 

projetadas dotadas de sistemas de enchimento e esgotamento diretamente pelas 

comportas, estando esta limitada a 3 metros de desnível. 

Já as eclusas de média e alta queda podem ter sistemas de enchimento e 

esvaziamento nos muros laterais ou no fundo da câmara, através de difusores 

transversais ou longitudinais (sistemas hidrodinamicamente balanceados). Este último é 

predominante nas eclusas de alta queda e, por este motivo, será melhor detalhado neste 

trabalho. 

5.1.3 Critérios de projeto 

O projeto de uma eclusa visa permitir a transposição de um determinado 

desnível pela maior quantidade de embarcações no menor tempo possível, sem 

comprometer a segurança das mesmas. Este projeto deve estar em harmonia com o 

tráfego existente e com o tamanho máximo dos comboios que navegam na hidrovia em 

questão. Logo, as dimensões de largura e comprimento da eclusa serão determinadas 

pelo tipo de embarcação.  

Por sua vez, o desnível a ser vencido determinará a altura da eclusa, podendo 

exigir a construção de mais de uma eclusa em série. Quanto ao tempo de eclusagem, 

deverá ser buscada sua minimização, porém respeitando as limitações quanto à 

segurança e viabilidade econômica (ALFREDINI, 2005). 
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O sistema de enchimento a ser utilizado deverá ser definido em função do 

desnível a ser transposto pela eclusa, respeitando as limitações de cada tipo de sistema, 

conforme já apresentado no capítulo 5.1.2. 

5.2 TIPOS DE EMBARCAÇÕES E COMBOIOS 

Neste capítulo são apresentados os tipos de embarcações existentes e as mais 

utilizadas no Brasil.  

Existem diferentes tipos de embarcações fluviais, sendo mais utilizados 

atualmente os comboios compostos pela maior quantidade possível de chatas e um 

rebocador. As dimensões e o porte destas embarcações estão diretamente ligados às 

características da hidrovia. 

As dimensões destas embarcações são definidas através das seguintes 

características (ALFREDINI, 2005), conforme detalhado na figura 9: 

- Comprimento: é a distância longitudinal entre a proa e a popa da embarcação; 

- Boca: corresponde à maior seção transversal da embarcação (seção mestra), é a 

largura; 

- Calado: é a distância entre a quilha do casco e a linha da água da seção mestra. 

 

Figura 9: Características para a definição das dimensões das embarcações (Fonte: Própria, 2010). 

A capacidade de carga da embarcação está diretamente ligado a suas dimensões, 

pois quanto maior o volume de água deslocado pela embarcação, maior é a sua 

capacidade de carga. 
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5.2.1 Automotores 

Os automotores apresentam propulsão própria sendo bastante versáteis e rápidos 

(figura 10). São muito semelhantes a embarcações marítimas, se diferenciando por 

possuírem menor calado em relação ao comprimento e à boca e pela pequena borda 

livre entre a linha da água e o convés. Estas embarcações automotoras são mais 

utilizadas em hidrovias de baixa movimentação de carga e para transporte de granéis 

líquidos (ALFREDINI, 2005). 

 

Figura 10:  avio fluvial automotor (Fonte: BOLDTS, 2009). 

5.2.2 Empurradores 

Os empurradores possuem propulsão própria tendo a finalidade de deslocar as 

chatas de empurra (figura 11).  

 

Figura 11: Foto de empurrador (Fonte:  AVALSUL, 2009). 
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5.2.3 Chatas 

Geralmente têm formas retilíneas, buscando a simplicidade e o baixo custo em 

sua produção e favorecendo o acoplamento em conjunto para o transporte de cargas. 

Podem possuir propulsão própria ou serem empurradas por navios empurradores. 

5.2.4 Comboio de empurra 

O comboio de empurra é composto por um ou mais empurradores e uma ou mais 

chatas formando um conjunto rígido. Os empurradores possuem toda capacidade de 

propulsão e manobra do comboio (ALFREDINI, 2005). Na figura 12, é possível 

visualizar um comboio composto por um empurrador e vinte chatas em operação no rio 

Madeira. 

 

Figura 12: Foto de um comboio em operação no rio Madeira (Fonte: HERMASA, 2009). 

O sistema de ligação das chatas entre si e com os empurradores deve garantir a 

rigidez do conjunto, devendo também ser de rápido desmembramento e rearranjo no 

caso da necessidade destas operações. Os sistemas mais avançados são constituídos de 

engates mecânicos, que são bem mais aperfeiçoados que o tradicional com cabos de aço 

cruzados em cabeços e tracionados por cabrestantes (ALFREDINI, 2005). 

Os comboios podem ser de três tipos conforme segue abaixo (ALFREDINI, 

2005): 

- Comboio não integrado: são comboios constituídos por somente uma chata e 

um empurrador. A chata deste tipo de comboio apresenta tanto sua proa como sua popa 

carenada e pode ser projetada para uso múltiplo ou transporte de granéis sólidos.  
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- Comboio semi-integrado: é formado por um empurrador e mais de uma chata 

em série. Para isto, suas chatas apresentam somente uma das faces carenadas, sendo a 

outra vertical, diminuindo as juntas descontínuas. 

- Comboio integrado: é formado por um empurrador e séries de chatas em 

paralelo. Suas chatas têm formato de paralelepípedo, ou seja, todas suas faces são 

verticais. Este tipo de comboio apresenta o melhor aproveitamento volumétrico, maior 

rendimento propulsivo, sendo mais comumente utilizado para o transporte especializado 

de minérios, grãos ou combustíveis. 

5.3 SISTEMA HIDRODINAMICAMENTE BALANCEADO DE ENCHIMENTO E 

ESGOTAMENTO DAS ECLUSAS DE ALTA QUEDA 

O sistema de enchimento e esvaziamento do tipo hidrodinamicamente 

balanceado se caracteriza por ser o mais complexo sistema desenvolvido até então. Esse 

sistema busca distribuir as vazões igualmente por todo o plano horizontal da câmara da 

eclusa dissipando a energia cinética remanescente de maneira a minimizar as flutuações 

e oscilações da lâmina da água no seu interior (SANTOS, 1998). Estas eclusas possuem, 

necessariamente, tomada d´água, condutos e válvulas de enchimento e esvaziamento, 

sistema de distribuição, defletores e restituição (figura 13). 

 

Figura 13: Sistema de enchimento e esvaziamento da eclusa Lower Granite (USACE, 2006). 

5.3.1 Tomada d´água 

As tomadas d´água das eclusas de alta queda são estruturas que merecem 

especial atenção. Sua eficiência será máxima quando estiver livre de turbulências e 

vórtices. Para isto, usualmente, são utilizadas largas entradas, diminuindo as perdas de 
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cargas e as chances de ocorrer entrada de ar através de vórtices (USACE, 1995). São 

constituídas por “manifolds”, cujo objetivo é fazer a transição das baixas velocidades 

das águas no reservatório para as elevadas velocidades do escoamento dentro do 

conduto de adução (ALFREDINI, 2005).  

Essa estrutura geralmente é estudada através de modelo físico em laboratório de 

maneira que sua geometria seja otimizada. Pode estar situada em apenas um dos lados 

do muro guia ou de ambos os lados, sendo mais comum o primeiro caso (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Corte vertical da tomada da água por um lado e seus “manifolds” (USACE, 1995). 

5.3.2 Condutos de enchimento e esvaziamento 

Os condutos de enchimento interligam as tomadas d´água até o sistema de 

distribuição, enquanto que os de esvaziamento interligam este até as saídas de água da 

eclusa. Válvulas controlam o fluxo de água em seu interior. Estes condutos são, 

geralmente, de seção quadrada e de grandes dimensões, da ordem de alguns metros de 

lado. Nos trechos a jusante das válvulas quando em operação, o escoamento se 

apresenta em regime forçado sob altas velocidades na maior parte do tempo, ficando em 

regime livre somente no início do processo de enchimento e ao final do esvaziamento da 

eclusa. Nos trechos a montante das válvulas predominam as baixas velocidades do 

escoamento. 

5.3.3 Válvulas de enchimento e esvaziamento 

As válvulas de enchimento se localizam entre a tomada d´água e a entrada do 

sistema de distribuição, e as de esvaziamento entre o mesmo sistema e a saída da água 
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da eclusa. Estas válvulas têm a função de controlar a entrada e a saída de água da 

câmara da eclusa, permitindo seu enchimento e esvaziamento. A montante delas o 

escoamento apresenta baixas velocidades, enquanto que a jusante, altas velocidades são 

geradas durante suas operações. 

Até 1930 vários tipos de válvulas vinham sendo testados. A válvula tipo 

segmento veio a ser mais amplamente utilizada em função dos bons resultados que 

vinham sendo obtido nos vertedores. Para pequenas quedas, seu funcionamento se 

mostrou muito satisfatório, porém para eclusas de maiores desníveis, começou a 

apresentar problemas com a entrada de ar nos condutos pelo poço da comporta, no 

trecho acelerado do escoamento (USACE, 1975).  

A solução encontrada para este inconveniente foi a inversão da comporta, 

ficando seu poço no trecho lento do escoamento, a montante da comporta. Assim, 

devido às baixas velocidades do escoamento a montante da comporta, o conduto fica 

livre da entrada de ar pelo poço da comporta. Na figura 15 é possível visualizar a 

comporta tipo segmento invertida e seu poço. 

 

Figura 15: Modelo reduzido de comporta tipo segmento invertida e seu poço localizados no 

pavilhão Marítimo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (BATTISTO , 2008). 

Atualmente o tipo de válvula de enchimento e esvaziamento mais utilizado nas 

eclusas é do tipo segmento invertido, apresentando o melhor desempenho técnico-

econômico. Porém, problemas quanto à cavitação a jusante da comporta devido às zonas 

de recirculação no teto do conduto vêm sendo enfrentados. As velocidades de abertura e 

fechamento deste tipo de comporta podem ser medidas pela rotação do seu eixo (rpm – 

rotações por minuto) ou o deslocamento da superfície da comporta (m/s – metros por 

segundo). Duas leis de operação das comportas são as mais usuais: lei de abertura linear 

e lei de abertura linear com parada, sendo a primeira a mais utilizada. 

Comporta Poço 
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5.3.4 Sistema de distribuição 

O sistema de distribuição, localizado no fundo da câmara, consiste em condutos 

menores que se dividem até chegarem aos difusores (figura 16). Este sistema visa 

distribuir as vazões igualmente entre os difusores buscando a tranquilidade do plano da 

água no interior da eclusa durante o enchimento e esvaziamento (SANTOS, 1998). Isto 

é propiciado através de perdas de carga iguais em todos caminhos possíveis até a saída 

pelos difusores. Para que isto seja possível, estes caminhos são projetados com uma 

série de curvas e sinuosidades, tornando o sistema bastante complexo e de difícil 

execução.  

 

Figura 16: Sistema de distribuição do modelo reduzido da eclusa construído no LAHE/FUR AS 

(P&D ECLUSAS, 2009). 

5.3.5 Difusores 

Os difusores são as saídas do sistema de distribuição, localizados no fundo da 

câmara da eclusa (figuras 16 e 17). Busca-se um funcionamento idêntico entre eles com 

iguais perdas de carga e vazões, permitindo que o sistema de enchimento e 

esvaziamento seja dinamicamente balanceado. Estas perdas de carga uniformemente 

distribuídas entre os difusores são buscadas através de suas geometrias, podendo ter 

arestas vivas ou arredondadas. 

 

Figura 17: Corte A-A da figura 16 (P&D ECLUSAS, 2009). 
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5.3.6 Defletores da câmara 

Os defletores localizados no fundo da câmara da eclusa têm a função de 

dissiparem a energia cinética proveniente dos jatos de água advindos dos difusores 

(SANTOS, 1998). A otimização da geometria desses defletores é de fundamental 

importância na diminuição das flutuações e, consequentemente, na redução dos esforços 

de amarração (CANHOLI, 1984). Observam-se as geometrias dos defletores utilizadas 

inicialmente no modelo de FURNAS nas figuras 16 e 17. 

5.3.7 Restituição 

A restituição da água durante o esvaziamento da câmara da eclusa é realizada 

através de “manifolds”, que são estruturas similares à tomada da água, conforme pode 

ser visualizado na figura 18. Esses “manifolds” visam distribuir igualmente as perdas de 

carga ao longo do trecho de restituição, com o objetivo de manter o balanceamento 

hidrodinâmico do sistema. 

 

Figura 18: Vista em planta da restituição da água através de “manifolds” (USACE, 1995). 

5.4 ESFORÇOS NAS AMARRAS DAS EMBARCAÇÕES 

Os esforços nas amarras das embarcações são provenientes das flutuações na 

lâmina da água, devidas às turbulências provenientes do sistema de enchimento e 

esgotamento da eclusa durante seu funcionamento.  

A amplitude das flutuações na lâmina da água está diretamente relacionada à 

rapidez na abertura das válvulas de enchimento ou esvaziamento, o que, por sua vez, 

interfere diretamente no tempo de enchimento ou esvaziamento da eclusa. Ou seja, 

quanto menor o tempo de enchimento ou esvaziamento da eclusa, maiores agitações 

ocorrem no seu interior. Outros fatores também podem ser responsáveis pela ocorrência 
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de agitações no sistema e, consequentemente, de maiores flutuações da lâmina da água 

na câmara da eclusa, como por exemplo, a entrada de ar pela tomada da água através de 

vórtices, a injeção de ar a jusante das válvulas de enchimento e a disposição das 

embarcações a serem transpostas na câmara da eclusa. 

O dimensionamento das amarras das embarcações depende da correta previsão 

dos esforços gerados pelas flutuações do nível da água no interior da eclusa.  

O sub-dimensionamento das amarras implica em riscos de rompimento destas e 

da ocorrência de choques entre as embarcações ou delas contra muros e comportas. Isto 

deve ser evitado com o objetivo de manter a segurança durante as transposições. Já o 

super-dimensionamento das cordoalhas implica em maiores gastos com estes 

equipamentos. 

5.4.1 Fatores geradores de turbulências no sistema de enchimento e esgotamento da 

eclusa 

5.4.1.1 Tempo de abertura das válvulas 

O tempo de abertura das válvulas dos condutos de enchimento e esvaziamento 

está inversamente relacionado com a turbulência gerada no sistema de enchimento e 

esvaziamento da eclusa. Logo, quanto menor o tempo de abertura dessas válvulas, 

maiores são as flutuações geradas na superfície da água. Por este ponto de vista, o ideal 

seria a utilização de longos tempos de abertura, minimizando a turbulência e as 

flutuações no interior da câmara da eclusa. Todavia, esta regra de operação se torna 

anti-econômica, devendo os tempos de operação serem reduzidos ao máximo para que 

se possa alcançar o melhor aproveitamento da eclusa. Logo, deve ser buscado o menor 

tempo possível sem gerar flutuações demasiadamente altas a ponto de colocar em risco 

a segurança das embarcações. 

5.4.1.2 Entrada de ar pela tomada da água através de vórtices 

A formação de vórtices junto à entrada da tomada da água pode ocasionar a 

entrada de ar nos condutos de enchimento da eclusa. Este ar, possivelmente, será 

expelido pelos difusores da eclusa, bolhas de ar no interior da eclusa, acarretando na 

ocorrência de maiores oscilações na lâmina da água por enquanto perdurar o 

enchimento da câmara.  
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Para evitar a formação desses vórtices, as tomadas da água devem ser 

suficientemente submersas (USACE, 2006). 

5.4.1.3 Injeção de ar a jusante da comporta 

Visando minimizar a cavitação nos condutos a jusante das válvulas de controle, 

tem sido muito utilizada a injeção de ar a jusante das comportas, com objetivo de formar 

um colchão de ar no local de ocorrência da cavitação, diminuindo ou até evitando os 

efeitos deste fenômeno. Porém esta injeção de ar aumenta a turbulência e as flutuações 

dentro da câmara da eclusa gerando maiores esforços nas amarras das embarcações 

durante a eclusagem. Além disso, os custos para realizar essa injeção de ar não são 

baixos. 

Com o objetivo de encontrar soluções que suprimam a cavitação a jusante das 

comportas sem injeção de ar, vêm sendo realizadas pesquisas lideradas pela doutoranda 

Cristiane Battiston no Instituto de Pesquisas Hidráulicas com o apoio de 

ELETROBRÁS - Furnas. Esta pesquisa visa alterar a geometria das seções a jusante das 

comportas, testando a implementação de um defletor que transformaria energia cinética 

em energia potencial (BATTISTON, 2008). Esta pesquisa se mostra essencial, pois este 

novo método traria diminuição de custos, dispensando a aeração, e menores riscos, com 

a diminuição dos esforços nas amarras das embarcações.  

5.4.1.4 Disposição das embarcações dentro da câmara 

A posição das embarcações no interior da câmara da eclusa, assim como os tipos 

de embarcações presentes e o grau de ocupação da eclusa influenciam na flutuação da 

lâmina da água e, consequentemente, nos esforços nas amarras. Foram constatadas, no 

modelo reduzido da eclusa de Tucuruí, diferenças significativas nos esforços de 

amarração entre o comboio completo e o meio comboio (CANHOLI, 1984). 

Por isto deve ser estudada diferentes disposições e arranjos de embarcações dentro 

da eclusa, visando identificar as variações que maximizam a relação custo-benefício de 

utilização da eclusa. 
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5.4.2 Critérios de previsão de esforços de amarração 

Os critérios de previsão dos esforços de amarração visam quantificar forças 

máximas permissíveis nas amarras que garantam a tranquilidade e a segurança nos 

processos de enchimento e esvaziamento da câmara da eclusa. Geralmente os esforços 

gerados nas amarras ao longo do processo de esvaziamento são menores do que no 

enchimento, em razão da dissipação de energia ocorrer fora da câmara da eclusa 

(ROUX, 2010). 

A metodologia clássica consiste na determinação dos esforços nas amarras em 

função da força hidrodinâmica aplicada sobre a embarcação. Essas forças não devem 

exceder valores máximos pré-determinados expressos em termos absolutos ou em 

função do peso deslocado pela embarcação (MULDER, 2009). Esta metodologia baseia-

se em ensaios físicos em modelos reduzidos ou escala real, nas quais são medidas as 

forças geradas nas amarras pelas forças hidrodinâmicas às quais a embarcação está 

submetida. 

Em decorrência dos avanços tecnológicos, novos métodos para determinação dos 

critérios de esforços máximos permissíveis nas amarras vêm sendo estudados e 

aplicados. Apesar desses novos métodos não serem o enfoque deste trabalho e não 

serem aqui abordados, mostra-se necessária a menção a estas novas metodologias, 

destacando-se, dentre elas, a medição in loco da linha da água ao longo da embarcação e 

a aplicação de modelos numéricos.  

Buscando garantir a segurança das embarcações, muitos países adotaram limites 

máximos admissíveis para os esforços de amarração das embarcações durante a 

eclusagem. 

Nos Estados Unidos, o desenvolvimento do critério de esforço máximo 

permissível foi baseado em testes de resistência de uma cordoalha de “manila” de 

diâmetro de 2,5 polegadas. Nestes testes foi concluído que um esforço máximo tanto 

longitudinal como transversal da ordem de 5,0tf pode ser considerado seguro. Muitos 

anos de observação em protótipo e de testes em modelos reduzidos têm mostrado que, 

quando uma eclusa é projetada para não ultrapassar os limites de esforços de amarração 

no modelo para as diferentes situações apresentadas abaixo, as condições de esforços no 

protótipo serão satisfatórias (USACE, 2006): 
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- Comboio de empurra: para vários tamanhos e números de chatas e qualquer 

posição do comboio na eclusa, os esforços de amarração não devem exceder a 5,0tf; 

- Automotores de até 50.000tf: os esforços não deverão ultrapassar 10,0tf; 

- Automotores acima de 50.000tf: os esforços máximos podem exceder a 10,0tf, 

desde que tenham mais linhas de amarração que as embarcações menores. Testes em 

modelo indicam que se forem atendidas as duas primeiras limitações acima, os esforços 

não excederão a 25,0tf em embarcações de até 170.000tf. 

Observa-se que essas indicações não foram alteradas desde 1979, conforme 

constatado por Canholi. Logo, presume-se que as informações a seguir referentes aos 

demais países estejam atualizadas. 

Segundo Canholi (1984), no Brasil, a extinta Portobrás vinha adotando o critério 

de esforço máximo resultante de 5,0tf, baseado em modelo reduzido. Estabelece, da 

mesma maneira, que esses esforços máximos não devam ultrapassar 1/600 do 

deslocamento da embarcação. 

De acordo com Peutot e Labetoulle (1959) apud Canholi (1984), na França, o 

esforço máximo aceito corresponde a 0,17% do deslocamento para embarcações de até 

600t. Conforme Vadot (1969) apud Canholi, o mesmo critério é utilizado na Alemanha. 

Na Holanda, dois pesquisadores apresentaram diferentes critérios de esforços 

máximos permissíveis. Segundo Kooman (1973) apud Canholi (1984), esses critérios 

são especificados conforme segue: 

-embarcações de até 300tf: esforços máximos de 0,15% até 0,20% do peso do 

fluido deslocado pela embarcação; 

- embarcações entre 300tf e 600tf: esforços máximos de 0,15% do peso do fluido 

deslocado pela embarcação; 

- embarcações entre 600tf e 1.000tf: esforços máximos de 0,10% a 0,15% do peso 

do fluido deslocado pela embarcação; 

- embarcações entre 1.000tf e 2.000tf: esforços máximos de 0,10% do peso do 

fluido deslocado pela embarcação. 

Já os critérios apresentados por Kolkman (1973) são: 

- embarcações de 600tf: esforços máximos de 1,2tf; 
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- embarcações de 1.200tf: esforços máximos de 2,0tf; 

- comboios de empurra com 4 chatas de 2.500tf cada:  esforços máximos de 8,0tf. 

Estudos recentes realizados por Roux (2010), os quais visam embasar 

tecnicamente a obra de ampliação da capacidade de tráfego no canal do Panamá, 

sugerem valores de esforços máximos para embarcação do tipo postpanamax de 12.000 

TEU (Twenty-foot equivalent unit) de dimensões 348m x 48,8m x 15,2m. Esta 

embarcação pode alcançar um peso deslocado superior a 150.000 toneladas força. Neste 

trabalho foi construído um modelo reduzido na escala 1:30 da embarcação e da eclusa 

(figura 19) e utilizados dinamômetros para fazer as medições dos esforços 

hidrodinâmicos sofridos pela embarcação tanto na direção transversal como longitudinal 

(figuras 20 e 21).  

 

Figura 19: Modelo reduzido na escala 1:30 de embarcação construído em estudos para a ampliação 

do canal do Panamá (ROUX, 2010). 

 

Figura 20: Dinamômetros instalados no modelo reduzido da embarcação (ROUX, 2010). 
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Figura 21: Direções nas quais foram medidos os esforços hidrodinâmicos com os dinamômetros 

(ROUX, 2010). 

 Este estudo realizado por Roux (2010) recomenda a utilização dos valores 

limites de 50 e 30 toneladas-força para esforços longitudinais e transversais máximos, 

respectivamente. Estimando-se o peso total desta embarcação em 150.000 toneladas, 

observa-se que correspondem, em valores relativos, aproximadamente a esforços de 

0,033% e 0,020% do peso deslocado pela embarcação, valores estes, pouco abaixo dos 

sugeridos por KOOMAN e demais autores. 

Normalmente a previsão dos esforços de amarração é feita através de ensaios em 

modelos reduzidos sendo estes ensaios bastante confiáveis. Porém, em algumas 

circunstâncias, é desejável poder estimar esses esforços sem a necessidade de medições 

em modelos físicos. 

Semanov (1961) desenvolveu uma proposta para a previsão do esforço máximo 

(Fmáx) a ocorrer na amarras de embarcações em função de seu peso total (W), conforme 

apresentada na equação 1: 

3130,0 WFmáx ⋅=  (1) 

Da mesma maneira, Michaljof apud Canholi (1984) elaborou a fórmula da 

equação 2, semelhante à desenvolvida por Semanov e composta pelas mesmas 

variáveis.  

5305,0 WFmáx ⋅=  (2) 
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Alfredini (2005) apresenta a seguinte fórmula matemática para estimar o máximo 

esforço num cabo de amarração durante uma eclusagem: 

( ) dt

dQ

FbFeg

W
Fmáx ⋅

−
= 75,1  (3) 

Onde: 

W é o peso total de água deslocada pelo comboio; 

Fe é a área transversal molhada da eclusa; 

Fb é a área transversal da seção mestra da embarcação; 

dt

dQ
 é a taxa de variação da vazão no tempo. 

Na figura 22 são representadas as áreas transversais molhada da eclusa (Fe) e da 

seção mestra da embarcação (Fb). 

'’’

 

Figura 22: Representação das áreas transversais molhada da eclusa (Fe) e da seção mestra da 

embarcação (Fb) (Fonte: Própria, 2012). 

Por esta fórmula, quando a variação da vazão em função do tempo tende a ser 

nula, o esforço máximo das amarras tende a ser nulo também. Analogamente, quanto 

maior a variação da vazão, maior o valor dos esforços máximos. Porém, quanto maior a 

Fe 

Fb 
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Embarcação 

Eclusa 
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diferença entre a área transversal da eclusa (Fe) e da seção mestra da embarcação (Fb) 

menor é o esforço nas amarras da embarcação. 

Deste modo, podemos verificar que os máximos esforços ocorrem quando se têm 

as máximas variações da vazão e mínimas diferenças entre a área transversal da eclusa 

(Fe) e da seção mestra da embarcação (Fb). Geralmente, esta situação ocorre no início 

do enchimento da câmara da eclusa. 

Outros critérios que visam à segurança das embarcações também têm sido 

utilizados. Tanto Kolkman (1973) como Zong e Ding (1990) apud Natale e Savi (2000) 

sugerem que a flutuação da superfície da água seja menor que 30cm. Por sua vez, 

Cabelka e Gabriel (1985) apud Natale e Savi (2000) recomendam que a velocidade de 

ascensão do nível d´água na eclusa fique entre 0,8 e 1,2m/min. 

5.4.3 Tipos de amarras 

Existem diversos tipos de amarras de embarcações, sendo mais comuns as de 

aço, nylon (composto de fibra sintética), manila (também é conhecida como cânhamo, 

composta de fibra natural), poliéster, polipropileno e polietileno. Na navegação interior 

são, geralmente, usados cabos de fibra, já na navegação marítima são mais usuais os 

cabos de aço e de nylon (CANHOLI, 1984). 

O peso dos cabos de amarração, tanto no ar como na água, é uma característica 

importante no dimensionamento e verificação de sua capacidade, o qual está 

diretamente relacionado ao seu diâmetro nominal conforme fórmula abaixo: 

2dcw ⋅=  (4) 

Onde: 

w é o peso do cabo por unidade de comprimento no ar (wa) ou na água (ww) em 

kg/m; 

c é a constante de proporcionalidade de peso do cabo no ar (ca) ou na água (cw) 

por unidade de comprimento em kg/(m*cm²); 

d é o diâmetro nominal do cabo (em cm). 
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Na tabela 1 são apresentados valores da constante de proporcionalidade Ca para 

cabos de fibras sintéticas e naturais e na tabela 2 valores de Ca para cabos de aço com 

diferentes composições. 

Tabela 1: Valores de Ca para amarras de fibra (adaptado US  AVY, 1968 apud CA HOLI, 1984) 

TIPO DE CABO DE 
AMARRAÇÃO 

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE 
DE PESO NO AR (kg/(m*cm²)) 

Nylon 0,065 

Manila 0,070 

Poliéster 0,080 

Polipropileno 0,045 

Polietileno 0,048 

 

Tabela 2: Valores de Ca para amarras de aço (adaptado de CIMAF, 1979 apud CA HOLI, 1984) 

TIPO DE CABO DE AÇO 
CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE 

DE PESO NO AR (kg/(m*cm²)) 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 7 + 
Alma de Fibra) 

0,342 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 12 
+ 7 Almas de Fibra) 

0,246 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 19 
+ Alma de Fibra) 

0,387 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 24 
+ 7 Almas de Fibra) 

0,32 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 37 
+ Alma de Fibra) 

0,387 

Cabo Flexível de Aço e Fibra 
Galvanizado 6 x (3 x 19 + 3 
Fibras) +7 Almas de Fibra) 

0,205 

5.4.4 Resistência das amarras 

A resistência máxima a tração das amarras, assim como o seu peso linear, está 

relacionada diretamente ao quadrado do diâmetro do cabo. Wilson (1967) apud Canholi 

(1984) plotaram a resistência máxima pelo diâmetro nominal chegando à fórmula da 

equação 5: 

2dcT uu ⋅=  (5) 

Onde: 
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Tu é a carga de ruptura do cabo (em kgf) 

cu é a constante de proporcionalidade de pressão em kgf/cm² 

Esta equação 5 apresenta bons resultados para as amarras de aço, nylon, 

poliéster e fibra de coco. Já para os cabos de manila e polipropileno, observa-se alguma 

dispersão nos resultados (CANHOLI, 1984). 

Na tabela 3 são apresentados valores da constante de proporcionalidade Cu para 

diferentes tipos de materiais de cabos. 

Tabela 3: Valores de Cu para diferentes cabos (adaptado de WILSO , 1967 apud CA HOLI, 1984) 

TIPO DE CABO 
CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE 

DE PRESSÃO Cu (kgf/cm²) 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 37 
+ Alma de Aço) 

7750 

Cabo de Aço Galvanizado (6 x 24 
+ Alma de Fibra) 

3900 

Nylon - 3 Cordoalhas (Heavy 
Marinelas) 

1950 

Poliéster - 3 Cordoalhas (Heavy 
Marine Lay) 

1100 

Polipropileno - 3 Cordoalhas 
(Heavy Marine Lay) 

1100 

Manila (Cânhamo) - 3/4 
Cordoalhas (Regular Lay) 

780 

Fibra de Coco (Coir) - 3 
Cordoalhas (Regular Lay) 

195 

5.4.5 Sistemas de medição de esforços em modelo físico reduzido 

A medição de esforços transversais e longitudinais das embarcações em modelos 

reduzidos é o método mais confiável e mais utilizado na previsão de esforços no 

protótipo. Através dessas medições é possível verificar o desempenho do sistema 

hidráulico e a adequação da operação de manobra das válvulas de enchimento e 

esvaziamento da eclusa. A necessidade de alterações na geometria dos difusores, 

defletores ou manifolds da tomada da água são identificadas nesta etapa experimental. 

Os diferentes processos utilizados na determinação dos esforços podem ser 

classificados em função de suas características (TONDOWSKI, 1987): 

- Sistemas Elásticos: os cabos de amarração das embarcações são representados 

através de molas, cujas constantes elásticas devem ser iguais a destes cabos. Essas 

molas são acopladas a dinamômetros e fixadas nas embarcações e nos cabeços 
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flutuantes da câmara da eclusa. O uso desse processo de medição dos esforços apresenta 

dificuldades mecânicas e práticas, uma vez que a construção do sistema é complexa e 

que a existência de um tráfego intenso na hidrovia implicará em uma grande diversidade 

de cabos e bitolas, usualmente observada em portos marítimos ou fluviais, limitando, 

assim, a utilização deste sistema. 

- Sistemas Rígidos: estes sistemas são os mais utilizados nos laboratórios de 

hidráulica. Consiste em um sistema mecânico composto por uma ou duas hastes rígidas 

fixas na eclusa. A embarcação é dotada de furos, através dos quais as hastes limitam seu 

movimento longitudinal e transversal, sendo permitida sua livre movimentação vertical. 

Medidores de força com “strain-gauges”, fixados na embarcação junto às hastes, são 

deformados devido às flutuações da câmara da eclusa, alterando a resistividade da ponte 

de Wheatstone e permitindo a determinação da força de reação da haste ao esforço 

realizado tanto transversalmente como longitudinalmente. Os sistemas rígidos se 

caracterizam por relacionarem a deformação de um metal com uma força, ocorrendo 

variações nos projetos de seus sistemas mecânicos. 

- Sistemas de Medição em Embarcação Livre: são os sistemas mais adequados na 

determinação de esforços nas situações em que as embarcações quando livres não se 

chocam nas paredes da eclusa. Através da utilização de acelerômetros, são medidas as 

acelerações instantâneas da embarcação. Conhecida a massa da embarcação, são 

facilmente calculadas as forças atuantes.  

-Processos Analíticos: esses métodos são mais adequados na determinação de 

esforços longitudinais em eclusas com enchimento e esvaziamento pelas comportas. 

Esses processos são teóricos, se caracterizando pela determinação de três forças: da 

força devido à ação de componentes horizontais do esforço hidrostático exercido pela 

água sobre a embarcação, da força de pressão dinâmica e das forças tangenciais 

exercidas pela água sobre a embarcação. 
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6 DESE VOLVIME TO DO TRABALHO EXPERIME TAL 

Este capítulo visa apresentar o desenvolvimento do trabalho experimental 

realizado, compreendendo tanto a concepção do sistema de medição de esforços como 

as instalações físicas utilizadas e os ensaios preliminares realizados. No item 6.1 são 

apresentadas a montagem do sistema físico e do sistema eletrônico de medição de 

dados. No item 6.2 são apresentadas as instalações físicas utilizadas, a análise de 

sensibilidade do sistema de medição concebido, bem como os resultados preliminares 

obtidos. 

6.1 CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ESFORÇOS 

A constituição do sistema rígido de medição de esforços proposto é composta 

pelo sistema físico e pelo sistema eletrônico de aquisição de dados.  

O sistema físico consiste na disposição dos sensores de força, bem como na sua 

estrutura de armação e fixação. O objetivo primordial dessa estrutura é de fixar os 

sensores à embarcação, permitindo suas deformações, quando forças forem aplicadas a 

eles. Estas forças são originadas em função do contato dos sensores com a barra vertical 

fixada na eclusa, situação ocasionada pela movimentação da embarcação, devido à 

flutuação do nível da água durante o enchimento ou esvaziamento da câmara da eclusa. 

O sistema eletrônico de aquisição de dados, por sua vez, tem o objetivo de 

recepcionar, transmitir e armazenar o sinal gerado pelas forças instantâneas medidas 

pelos sensores em um computador. 

A idealização do sistema físico de medição de esforços e do sistema eletrônico 

foi realizada em etapas distintas com ensaios preliminares específicos a cada um deles, 

conforme serão apresentados a seguir.  

6.1.1 Montagem do sistema de medição de esforços 

A concepção física preliminar do sistema de medição dos esforços no modelo 

reduzido foi baseada no sistema utilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH) na medição de esforços nos modelos reduzidos da eclusa de 

Tucuruí, desenvolvido sob o comando do Engenheiro Paulo Cesar Freire. Esse sistema 

se baseou na utilização de quatro sensores de força, um para cada sentido dos possíveis 
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movimentos transversais e longitudinais da embarcação na eclusa. Por sua vez, a 

movimentação vertical da embarcação durante o enchimento e esvaziamento da eclusa 

foi permitida sem quaisquer limitações. 

Na figura 23 é apresentada a concepção de partida do sistema de medição de 

esforços, desenvolvida conjuntamente pelas equipes do LAHE-FURNAS e do IPH-

UFRGS. Neste sistema, a popa da embarcação é presa aos transdutores e a uma placa 

metálica vazada, por onde passa uma barra vertical. Essa barra permitiria a livre 

movimentação vertical da embarcação, tendo os demais movimentos limitados através 

de pinos, de pontas arredondadas, fixados na placa metálica. Na proa da embarcação, o 

mesmo sistema de limitação dos movimentos longitudinais e transversais foi adotado, 

porém sem a utilização de transdutores. 

 

Figura 23: Concepção inicial do sistema de medição de esforços. 

 Análises posteriores identificaram possíveis fragilidades na fixação dos 

transdutores longitudinais com os transversais. A solução encontrada foi a introdução de 

uma segunda placa metálica com o objetivo de permitir a melhor fixação dos 

transdutores, conforme demonstrado na figura 24.  

 

Popa 

Transdutores 

Pinos Barra Vertical 
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Figura 24: Sistema de medição de esforços com introdução de uma placa metálica entre os 

transdutores de força longitudinais e transversais. 

Esta concepção inicial do sistema físico de medição de esforços foi construída 

no Laboratório de Obras Hidráulicas do IPH, visando realizar ensaios preliminares e 

testar o funcionamento do mecanismo físico construído. Nesses testes foram 

constatados alguns problemas de folga excessiva entre os pinos e a haste, travamento da 

placa durante o deslocamento vertical da embarcação, bem como certa fragilidade do 

sistema montado em função do peso das chapas, mesmo que confeccionadas em 

alumínio. Esses ensaios e testes preliminares realizados no IPH são mais 

detalhadamente apresentados e descritos no item 6.2.2 deste capítulo. 

A frente dessas fragilidades detectadas no sistema físico construído no IPH, foram 

necessários alguns ajustes ao sistema, chegando-se a sua concepção final e definitiva, a 

qual foi construída no Laboratório de Hidráulica Experimental LAHE/FURNAS. 

Nesta concepção final implantada no LAHE não há espaçamento entre o sensor de 

força e a haste rígida, a livre movimentação vertical se dá através de roldanas fixas nos 

sensores localizadas rente à haste, o que evita o travamento do sistema quando da 

movimentação vertical nos processos de enchimento e esgotamento da câmara e elimina 

a liberdade de movimento excessiva da embarcação. Eventual atrito entre a barra e as 

Popa da Embarcação 

Proa da Embarcação 
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roldanas pode ser gerado, porém de grandeza não significativa, podendo ser desprezado. 

A figura 25 apresenta o sistema implantado no LAHE.  

 

Figura 25: Concepção final do sistema de medição de esforços implantado no modelo reduzido do 

LAHE/FUR AS. 

Na disposição dos sensores fixados na embarcação apresentada na Figura 24, 

nota-se que os sensores C1 e C2 medem os esforços exigidos no sentido transversal, 

enquanto C3 e C4 referem-se ao longitudinal.  

Esse sistema final construído no LAHE/FURNAS é apresentado e melhor 

detalhado no item 6.2.3 deste capítulo. 

6.1.2 Montagem do sistema eletrônico de aquisição de dados 

O sistema eletrônico se caracteriza por ser mais complexo que o sistema físico, 

principalmente por possuir componentes eletrônicos de alta tecnologia. Esse sistema é 

composto basicamente pelos sensores de força, placa de aquisição de dados, 

computador e fontes de alimentação de energia.  

A medição das forças resultantes, equivalente aos esforços hidrodinâmicos 

sofridos pela embarcação, é realizada através de transdutores de força, cuja alimentação 

Sentido Longitudinal 

Sentido Tranversal 

Haste Vertical 
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precisa estar em conformidade com o seu manual de utilização, gerando tensões de 

saída. Os sinais de saída são transmitidos até uma placa de aquisição de dados, cujo 

objetivo é permitir a gravação dos dados em um computador. 

Os sensores de força, principal componente e de maior complexidade, destacam-

se por sua função de transformar uma força mecânica em sinal elétrico, motivo pelo 

qual foram necessários ensaios em laboratório exclusivos para o pleno entendimento de 

seu funcionamento e para calibração. Nesta etapa foram identificados alguns pontos 

críticos para o correto funcionamento destes sensores, como cuidados com a sua 

alimentação e amplificação do sinal de saída. Os pormenores desta etapa são 

apresentados no item 6.2.1 deste capítulo.  

6.2 REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Inicialmente estava prevista a montagem do sistema de medição de esforços 

exclusivamente no modelo reduzido construído no LAHE, porém, em virtude dos 

atrasos de construção, optou-se por iniciar a montagem deste sistema no IPH com 

objetivo de prever e antecipar dificuldades que viriam a ser encontradas e identificar 

possíveis soluções e alternativas para estas. Assim, foram realizados ensaios visando 

compreender o funcionamento dos sensores de força a serem utilizados no LAHE, bem 

como foi construído no IPH um “tanque de provas” num canal já existente.  

A seguir são descritas as estruturas utilizadas e apresentados os ensaios 

realizados com os sensores de força em laboratório e nos dois modelos reduzidos 

construídos, do LAHE e do IPH, bem como apresentados os ensaios preliminares 

realizados no IPH e as conclusões e observações obtidas. 

6.2.1 Ensaios preliminares realizados em laboratório com sensores de força 

Almejando o pleno entendimento sobre o funcionamento dos sensores de força, 

antes dos ensaios “in loco”, identificou-se a necessidade da realização de ensaios 

preliminares e de calibração somente com o sistema eletrônico de aquisição de dados 

que viria a ser utilizado. É de suma importância a compreensão dos componentes do 

sistema, em especial dos sensores de força, instrumento de maior complexidade. 

Os sensores de força são instrumentos utilizados para medirem forças 

instantâneas, cujo funcionamento está diretamente relacionado com a deformação dos 
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“strain gages” gerada pela aplicação de força em uma de suas extremidades. Existem 

diferentes marcas, tipos e tamanhos desses sensores de força no mercado.  

O princípio básico de funcionamento dos “strain gages” baseia-se no aumento ou 

diminuição na resistência de 4 resistores ligados em ponte de “wheatstone” localizados 

nas laterais do sensor à medida que este se deforma em função da força aplicada. Esse 

tipo de resistência variável caracteriza-se por fornecer sinais de saída muito baixos 

(tensão da ordem de 10mV). Na figura 26 é apresentado um esquema dos “strain 

gages”, onde R1, R2, R3 e R4 são os resistores do tipo ponte de “wheatstone”. 

 

Figura 26: Esquema simplificado de um “strain gage”. 

A estrutura física necessária para a realização desses ensaios é bastante simples, 

necessitando apenas de uma bancada firme para fixar os sensores e dispor os 

equipamentos sobre ela (figura 27). 
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Figura 27: Bancada de ensaios com sensores de força realizados em laboratório. 

O sistema eletrônico de aquisição de dados montado no IPH foi idealizado sendo 

constituído por sensores de força, a partir de três diferentes especificações da marca 

HBM de 0,5kgf – modelo PW4MC3 -, de 1,0kgf e 5,0kgf – modelo SP4C3-MR – 

(figura 28 e tabela 4), placa de aquisição de dados modelo NI USB-6225, resolução 

de16-Bit, capacidade de análise de 250 mil amostras por segundo, 80 entradas 

analógicas e faixa de leitura de tensão de -10 a 10 volts, da marca National Instruments 

(figura 29). O armazenamento dos dados foi feito em notebook, através da conexão da 

placa de aquisição de dados ao mesmo. Diferentes fontes de alimentação destes 

equipamentos foram testadas nesses ensaios preliminares.  

     

Figura 28: Transdutores de força modelos PW4MC3 e SP4C3-MR. 

Tabela 4: Características técnicas dos transdutores de força. 

 PW4MC3 - HBM SP4C3-MR - HBM SP4C3-MR - HBM 

Capacidade máxima 0,5kgf 1,0kgf 5,0kgf 

Sensibilidade 1,0 +/- 0,1% mV/V 1,8 +/- 0,1% mV/V 2,0 +/- 0,1% mV/V 

Faixa de excitação 1...8V 0...12V 0...12V 

Sensor de força 

Peso 
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de tensão nominal 

Sinal de saída 0 a 10mV 0 a 10mV 0 a 10mV 

 

Figura 29: Placa de aquisição  ational Instruments. 

É importante a explanação quanto às características dos componentes na 

montagem do sistema de medição de forças. De acordo com o manual dos sensores de 

força utilizados é necessário que sejam alimentados com tensão entre 1,0 e 8,0V, 

gerando tensões de saída na ordem de 500 vezes menores, ou seja, de 0,0 a 10,0mV para 

o caso de uma tensão de entrada de 5,0V. Os sinais de saída são transmitidos para a 

placa de aquisição de dados já especificada, permitindo, assim, a gravação dos dados 

aquisitados no notebook utilizado nos ensaios. 

A primeira série de ensaios visou, apenas, a compreensão do funcionamento dos 

sensores de força e demais componentes. Nestes ensaios iniciais, foi utilizado o sensor 

de força de 0,5kgf, modelo PW4MC3, sem aplicação de peso em sua extremidade, 

alimentado através de uma fonte de 5,0V de tensão de saída. Tanto a placa de aquisição 

de dados quanto a fonte foram conectados em um nobreak, ligado na rede elétrica de 

127V. Foi possível constatar ruídos excessivamente elevados variando de -25mV até 

30mV (figura 30), se comparados com a faixa de saída deste sensor ( -10mV a 10mV). 

Ou seja, o sensor de força estava medindo ruídos demasiadamente elevados que 

inviabilizariam a interpretação do dado coletado.  
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Figura 30: Resultados iniciais obtidos com sensor de 0,5kgf, sem peso aplicado em sua extremidade, 

alimentado pela fonte de 5,0 volts conectada no nobreak na rede. 

Nota-se que esses ensaios deram respostas bastante confiáveis para tensão de 

saída média dos sensores, visto que seus valores de saída sempre oscilaram em torno de 

zero. No entanto, para tensões instantâneas apresentou resultados insuficientemente 

precisos, mostrando-se necessárias mudanças no arranjo do sistema de medições. 

Numa segunda série de ensaios, visando diminuir os ruídos incorporados pela 

alimentação do sensor por meio da fonte de 5,0 volts, optou-se por alimentar os 

sensores individualmente através de 4 pilhas AA em série, resultando em uma tensão 

aproximada de 6,0 volts. Assim foi possível diminuir os ruídos para uma faixa entre -6,0 

mV e 8,0 mV, porém ainda não suficientemente pequena, pois a faixa de ruído ficou 

próxima da faixa de saída do sensor (figura 31).  
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Figura 31: Resultados obtidos com sensor de 0,5kgf alimentado individualmente por 4 pilhas AA 

em série e placa de aquisição de dados  ational Instruments alimentada pelo nobreak grande fora 

da rede. 

Na terceira bateria de ensaios foram realizadas diversas variações nos tipos de 

alimentação da placa de aquisição de dados, sendo constatado que cuidados com sua 

alimentação também eram relevantes na busca da minimização dos ruídos. Assim, a 

utilização de uma bateria de 12,0 volts como fonte para a placa de aquisição mostrou-se 

a melhor opção, possibilitando obter-se ruídos entre -3,0 mV e 3,0 mV (figura 32). 

 

Figura 32: Resultados obtidos com sensor de 0,5kgf alimentado individualmente por 4 pilhas AA 

em série e placa de aquisição de dados  ational Instruments alimentada por bateria de 12 volts. 

Ao término dessas séries de ensaios, constatou-se a necessidade de um filtro e de 

um amplificador de sinal de saída. O filtro teria de ser do tipo passa-baixas, capaz de 

eliminar os ruídos externos do sinal de saída. O amplificador teria o objetivo de ampliar 

a tensão do sinal de saída. Este novo equipamento foi elaborado no IPH, permitindo 

filtrar e ampliar em 50 vezes o sinal de saída do sensor de força. 

Com a utilização desse novo equipamento, foram obtidos ruídos nos sinais de 

saída suficientemente baixos, inferiores a 1%. Um inconveniente gerado por este 

equipamento foi o deslocamento do zero da tensão de saída do sensor, com inversão da 

resposta em função da força, consequências estas contornáveis através da realização da 

calibração dos sensores.  

A calibração dos sensores foi realizada através de ensaios estáticos da tensão de 

saída para diferentes pesos cobrindo toda sua faixa de medição. Na tabela 5 constam os 

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0 20 40 60 80 100

T
e
n
s
ã
o
 (
V
)

Tempo (s)

Terceira Série de Ensaios



 58 

pesos usados na calibração e as respectivas tensões medidas. Na figura 33 foram 

plotados esses pontos e ajustada uma reta de tendência para estes pontos. 

Tabela 5: Calibração de um dos sensores de força. 

 

 

Figura 33: Calibração de um sensor de 0,5kgf com utilização de filtro e amplificador de sinal de 

saída. 

Esses ensaios preliminares realizados em laboratório no IPH foram de extrema 

importância na identificação de dificuldades que viriam a ser enfrentadas na medição de 

esforços no modelo do IPH, bem como no modelo do LAHE. Isso permitiu a 

antecipação de futuros problemas, sendo possível apontar soluções e alternativas prévias 

a serem utilizadas, proporcionando a minimização do tempo de preparo do sistema de 

medição de esforços do LAHE. 

6.2.2 Tanque de provas do Projeto P&D construído no IPH e ensaios preliminares 

realizados 

O tanque de provas construído no IPH permitiu simular o comportamento do 

sistema de medição acoplado a uma única embarcação (chata) na escala de 1:25 durante 

o seu enchimento ou esvaziamento, enquanto que o modelo físico da eclusa construído 

no LAHE permite a simulação com um comboio de até 9 chatas. Estas chatas possuem 

60 metros de comprimento e 10 metros de largura em tamanho real, ou seja, suas 

dimensões nos modelos reduzidos são de 2,4 metros de comprimento e 0,4 metros de 
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largura. O sistema de medição foi construído para sensores de 0,5kg, visto que a carga 

estimada para uma chata não deveria ultrapassar tal carga e que estes sensores já 

estavam à disposição no IPH. 

A estrutura física do IPH foi construída com o objetivo de comprovar a 

viabilidade técnica no funcionamento do sistema físico de medição de esforços, bem 

como otimizá-lo e testá-lo em situações extremas. Por este motivo, o tempo de 

enchimento do tanque utilizado foi bastante reduzido, na ordem de 60 segundos para um 

acréscimo de 40 cm em seu nível de água.  

O tanque de provas construído no IPH é constituído por um canal de 50 cm de 

largura por 60 cm de altura e 10 metros de comprimento. Esse canal possui em sua 

extremidade uma comporta regulável de fundo. Esta estrutura foi concebida limitando a 

extensão do canal através de um barramento metálico a 2,8 metros de distância da 

comporta do canal. Duas hastes rígidas e um gabarito metálico foram utilizados para 

limitar a movimentação horizontal da embarcação na câmara, permitindo sua livre 

movimentação vertical. O enchimento da câmara foi realizado por meio de um sistema 

composto por um reservatório elevado de 5.000 litros, com cota máxima acima do 

canal, dois registros tipo gaveta e duas tubulações flexíveis de 60mm interligando o 

reservatório ao canal. Assim, o enchimento do tanque ocorria por gravidade com a 

operação de abertura dos registros. Para seu esvaziamento, era necessária somente a 

abertura da comporta regulável do canal. 

O enchimento do tanque de provas foi realizado através da abertura dos 

registros, permitindo o fluxo da água do reservatório para a câmara da eclusa (figura 

34). A alteração no nível inicial do reservatório possibilitou variar a vazão de entrada no 

tanque. Na figura 35 são apresentados detalhes do sistema físico de limitação de 

movimentos horizontais e transversais da embarcação através de pinos fixos. 
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Figura 34: Tanque de provas construído no IPH e reservatório de alimentação. 

 

Figura 35: Sistema de medição de esforços montado no IPH. 

Estes testes realizados no tanque de provas construído no IPH possibilitaram a 

observação e a antecipação de uma série de detalhes construtivos que deveriam ser 

observados na montagem física do sistema de medição de esforços no LAHE. 

As barras verticais devem ser bem fixadas no fundo e no topo da câmara, sendo 

observado seu nivelamento. Somente com barras bem niveladas é possível permitir a 
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livre movimentação vertical da embarcação. Caso contrário os pinos limitadores de 

movimentação horizontal e transversal podem passar a trancar na barra vertical, 

obstruindo a movimentação vertical da embarcação. Foi constatado que a distância 

mínima possível de ser utilizada entre os pinos e a barra é de 0,5mm. Para distâncias 

menores, os pinos trancavam com frequência nas barras. Já distâncias maiores não são 

aconselháveis, pois a embarcação ficava demasiadamente livre na câmara. 

Outra observação importante foi que o aperto dos parafusos de fixação dos 

sensores com as placas afetava as respostas de saída do sinal devido a imperfeições na 

montagem física do sistema. Isto ocorreu, pois eventuais desalinhamentos das 

cantoneiras geraram forças nos sensores quando bem aparafusados. Por este motivo se 

faz necessária a máxima precisão na montagem das placas e cantoneiras, tendo cuidado 

na execução dos furos das mesmas. A diminuição na quantidade de pontos a serem 

aparafusados traria menos instabilidade na estrutura e minimizaria possíveis 

interferências sobre os sensores. 

 O método adotado para a fixação das barras verticais foi bastante satisfatório, 

dispensando alterações. Todavia, a estrutura montada para fixação dos sensores de força 

apresentou algumas falhas, mostrando-se imprescindível a necessidade de ajustes ao 

sistema físico. As principais fragilidades detectadas a serem corrigidas eram garantir a 

estabilidade da estrutura, minimizar interferências da estrutura sobre os sensores e 

eliminar a subjetividade existente no grau de proximidade dos pinos com a barra 

vertical.  

 Os ensaios preliminares realizados com uma única chata mostraram que os 

esforços máximos são da ordem de 200gf. Isto pode ser verificado pelo gráfico de 

calibração da figura 32 que demonstra que cada 1,0mV corresponde a 1,0gf. Como a 

variação máxima em relação ao ponto de repouso do sensor é de 200mV (figura 35), 

conclui-se que o esforço máximo neste ensaio é de 200gf.  

Pode-se observar, nestes ensaios preliminares, que os esforços máximos ocorrem 

durante o enchimento do tanque de provas, diminuindo após atingir seu nível d´água 

final. 



 62 

Utilizando a hipótese de que a variação dos esforços máximos em função da 

quantidade de chatas seja linear, conclui-se que os esforços máximos para o comboio 

com nove chatas poderiam atingir até 1.800gf. A célula de carga capaz de medir tais 

esforços seria a de modelo SP4C3-MR com capacidade de medição de até 5,0kgf. Deste 

modo, ficou evidente a necessidade de utilização dessas células na medição de esforços 

no modelo reduzido do LAHE. 

Na figura 36 é apresentado resultado de ensaio de medição de esforços realizado 

no tanque de provas montado no IPH, confirmando a ordem de grandeza dos esforços 

que seriam gerados no modelo reduzido da eclusa. A frequência de aquisição de dados 

foi de 100Hz, com duração da medição de dois minutos. 

 

Figura 36: Ensaio preliminar de medição de esforços realizado no IPH. 

Diante dessas conclusões obtidas com os ensaios preliminares realizados na 

estrutura construída no IPH, foi projetado o sistema de medição de esforços definitivo. 

Este sistema teria de comportar 4 células de força de 5,0kgf, devendo ser uma estrutura 

robusta e com o mínimo de emendas e conexões. Deste modo, a solução adotada foi a 

utilização de uma única placa metálica vazada, na qual os sensores de força ficaram 

fixados a ela através de cantoneiras individuais. Desta forma, diminuiu a utilização de 

parafusos, aumentando a estabilidade da estrutura. A limitação de movimentos 

horizontais e transversais, bem como a livre movimentação vertical foi alterada, 

ocorrendo por meio de roldanas fixadas aos sensores de força e posicionadas rente à 

haste. Esta nova disposição (figura 37) possibilitou evitar o travamento do sistema 
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quando da movimentação vertical nos processos de enchimento e esgotamento da 

câmara e eliminar a liberdade de movimento horizontal e transversal da embarcação. 

  

Figura 37: Imagem 3D do sistema de medição de esforços. 

6.2.3 Ensaios realizados no Modelo Reduzido da Eclusa no LAHE de ELETROBRÁS 

- FURNAS 

O modelo reduzido da eclusa foi construído no LAHE (Laboratório de 

Hidráulica Experimental) de ELETROBRÁS - FURNAS, localizado no Rio de Janeiro, 

com recursos do projeto de P&D “Análise do Comportamento Hidráulico dos Sistemas 

de Enchimento e Esgotamento de Eclusas de Navegação” (aprovado pela ANEEL). Este 

modelo reduzido não representa nenhuma eclusa específica, mas sim uma estrutura 

genérica de alta queda, possibilitando que diferentes geometrias de seus componentes e 

diferentes situações de operação possam ser estudadas e investigadas. Nas figuras 38 e 

39 é apresentado o projeto do modelo da eclusa em 3D e sua vista superior em 2D. 
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Figura 38: Imagem 3D do modelo da eclusa de ELETROBRÁS - FURNAS. 

 

Figura 39: Vista superior em 2D do modelo da eclusa da ELETROBRÁS – FUR AS. 

O modelo é composto por um canal central de comprimento e altura superiores 

aos tamanhos da câmara da eclusa, duas cubas de acumulação (sendo uma em montante 

e uma em jusante), canais de retorno para encaminhamento do fluxo excedente em 

montante e jusante, bem como o fluxo proveniente do esgotamento da câmara da eclusa 

(figuras 38 e 39).  
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Este modelo foi projetado na escala 1:25, obedecendo a lei de semelhança de 

Froude a qual se demonstra a mais adequada em função das características do sistema 

de enchimento e esvaziamento (hidrodinamicamente balanceado), o qual apresenta 

escoamentos à superfície livre junto à tomada da água, aos poços das comportas, ao 

interior da câmara da eclusa e à restituição. A seguir segue a relação entre o modelo e o 

protótipo estipulada por esta lei de semelhança (DOURADO, 1986 e CANHOLI, 1984): 

p

p

m

m

hg

v

hg

v
Fr

⋅
=

⋅
=  (6) 

Onde: 

Fr é o número de Froude; 

vm é a velocidade do escoamento no modelo; 

vp é a velocidade do escoamento no protótipo; 

g é a aceleração da gravidade; 

hm é a profundidade do modelo; 

hp é a profundidade do protótipo. 

O projeto deste modelo foi baseado no estudo de viabilidade de duas eclusas: a 

eclusa da UHE Tucuruí e a da AHE Santo Antônio. Por este motivo é possível observar 

na tabela 6 que as dimensões e características da câmara do modelo, assim como as 

características dos comboios tipo para os quais foi projetada, muito se assemelham com 

a concepção destas duas eclusas. 

Tabela 6: Dimensões e características das eclusas e comboios tipo 

  
Santo 

Antônio 
Tucuruí 

P&D Furnas 
  

  Modelo 1:25 Protótipo 

  (m) (m) (m) (m) 
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a
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d
a
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â
m

a
ra

 Comprimento Total 230,00 210,00 9,20 230,00 

Largura Total 34,00 33,00 1,36 34,00 

Desnível Máximo 25,00 36,00 1,20 30,00 

Profundidade Mínima 5,00 3,50 - - 
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a
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o
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o
io

 

Comboio Tipo 3 X 3 2 X 2 3 X 3 3 X 3 

Comprimento Total 210,00 200,00 8,40 210,00 

Largura Total 32,10 32,00 1,28 32,00 

Calado de Máx. Projeto  4,00 4,00 a 5,00 0,18 4,50 
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Na figura 40 é apresentado o projeto do sistema de enchimento e esvaziamento 

da câmara da eclusa de FURNAS, caracterizado por ser do tipo hidrodinamicamente 

balanceado. O projeto deste sistema também foi baseado nos sistemas das eclusas do 

AHE Santo Antônio e da UHE Tucuruí, tendo sido realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

Figura 40: Sistema de enchimento e esvaziamento do modelo da eclusa de ELETROBRÁS – 

FUR AS. 

Tanto o enchimento, como o esvaziamento do modelo, é realizado por meio de 

dois condutos de seção quadrada de 16cm de lado no modelo, equivalente a 4 metros de 

lado no protótipo (figura 40). Em cada conduto de enchimento ou esvaziamento existe 

uma comporta tipo setor invertido cuja função é de controlar as vazões de enchimento 

ou esgotamento da câmara da eclusa. A velocidade máxima operacional do escoamento 

junto às comportas de enchimento é de 16,5m/s para o protótipo, o que resulta em 

3,3m/s para o modelo conforme a lei de semelhança. O circuito de distribuição é 

composto por oito linhas de difusores uniformemente distribuídos (figura 40). 

O sistema de distribuição da eclusa é móvel permitindo o estudo de diferentes 

geometrias. Os manifolds, presentes nas tomadas da água da eclusa, foram inicialmente 

projetados como retangulares, permitindo o encaixe de seções com diferentes 

arredondamentos que se julguem necessários para a sua otimização. Nos ensaios 
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realizados foram utilizados arredondamentos circulares com acabamento em cimento 

nestes manifolds. 

As portas da câmara da eclusa do modelo são comportas do tipo mitra, com 

alturas variáveis. No entanto, foram construídas sem permitir a execução das manobras 

de abertura e fechamento, visto que todos os ensaios seriam realizados com elas 

fechadas.  

A vazão máxima de enchimento de projeto do modelo é de 160l/s, 

correspondendo a 500m³/s no protótipo, enquanto que a vazão média de enchimento do 

modelo é de 96l/s, correspondendo a 300m³/s no protótipo para o desnível máximo de 

projeto da eclusa é de 1,2m.  

A velocidade máxima de ascensão do nível da água na câmara do modelo 

prevista em projeto é de 1,43cm/s, correspondente a 4,3m/min para o protótipo. A 

velocidade média de ascensão do NA no modelo é de 0,83cm/s, equivalendo a 

2,5m/min no protótipo. O tempo médio estimado de enchimento do modelo é de 160s, 

ou seja, 800s para o protótipo. 

A construção do modelo em um galpão do LAHE foi finalizada no final de 2010, 

o que permitiu o início dos ensaios em 2011. O desnível máximo operacional do modelo 

construído foi de 0,80m. Na figura 41 é apresentado o modelo pronto para o início dos 

ensaios. 

 

Figura 41: Modelo da eclusa construída no LAHE. 



 68 

Todo o sistema de distribuição interna da câmara foi executado em acrílico em 

função da facilidade de construção apresentada pelo material e de sua transparência, 

permitindo a visualização do escoamento (figura 42). 

  

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

Figura 42: Sistema de distribuição: (i) detalhes dos difusores implantados, (ii) sistema completo 

com 11 difusores, (iii) sistema de distribuição após as primeiras corridas d’água e (iv) câmara da 

eclusa em operação. 
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Os aquedutos de enchimento e esvaziamento da câmara da eclusa foram 

construídos com duas seções transversais distintas. Nos extremos (tomada de água e 

restituição), foram utilizados trechos de condutos metálicos de seção circular com DN 

200mm, permitindo, assim, a instalação de medidores de vazão eletromagnéticos para 

medição das vazões afluentes e efluentes à câmara. Nos demais trechos, após uma 

transição de seção circular para seção quadrada, os condutos foram construídos em 

acrílico com dimensão interna de 16cm x 16cm. Esses detalhes construtivos são 

demonstrados na figura 43. 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

Figura 43: Aquedutos de enchimento e esvaziamento: (iii) transição de seção circular metálica para 

seção quadrada em acrílico, (iv) entrada/saída do aqueduto da câmara da eclusa, (v) aqueduto 

externo de enchimento.esvaziamento e (vi) comporta tipo setor invertido e sistema eletromecânico 

de acionamento. 

A abertura e o fechamento das comportas de enchimento e esvaziamento foram 

realizados através de servomotores SWA acionados por servoconversores SCA-05 da 

marca WEG (figura 44). A abertura e o fechamento das comportas foram 
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automatizados, permitindo a sincronização da operação das comportas dos condutos de 

ambos os lados da eclusa.  

 

Figura 44: Servomotores SWA e servoconversores SCA-05 da marca WEG. 

 Os medidores de vazão eletromagnéticos instalados nos aquedutos de 

enchimento da câmara da eclusa são da marca KROHNE composto pelo tubo, modelo 

OPTIFLUX 2000, e conversor eletrônico, modelo IFC 010 C (figura 45). A faixa de 

operação de velocidade do tubo é entre 0,3 e 12,0m/s e seu diâmetro nominal é de 

200mm. Já a faixa de operação de velocidade do conversor é entre 0,01 e 12,0m/s com 

precisão de 0,5% do valor medido. 

 

            

Figura 45: conversor modelo IFC 010 C e tubo modelo OPTIFLUX 2000 da marca KROH E. 
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A medição de nível da câmara foi realizada através de transdutores de pressão da 

marca Zurich, exatidão de 0,5%, faixa de operação de -1,0 mca a 1,5 mca (figura 46).  

 

Figura 46: Transdutores de pressão da marca Zurich, faixa de operação -1,0 mca até +1,5 mca.  

As células de carga utilizadas foram as de 5,0kgf da marca HBM modelo 

SP4C3-MR (figura 47), conectadas individualmente a um condicionador de sinal da 

marca LDI, modelo TCA 500. A alimentação exigida desses condicionadores de sinal é 

de 24 volts, sendo realizada por duas baterias de 12 volts e 4 amperes dispostas em 

série. Na figura 48 pode ser visualizada a disposição das baterias e dos condicionadores 

de sinal. 

 

Figura 47: Células de carga de 5,0kgf marca HBM, modelo SP4C3-MR, posicionadas no sistema de 

medição de esforços. 
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Figura 48: Disposição das baterias de 12V e dos condicionadores de sinal marca LDI. 

 Os condicionadores de sinais foram conectados a uma placa de aquisição de 

dados localizada no quadro do modelo, sendo adquiridos os sinais de saída dos 

condicionadores e armazenados no computador de aquisição (figura 49). 

 

Figura 49: Quadro contendo placa de aquisição de dados e computador de aquisição do modelo. 

 As células de carga utilizadas nos ensaios foram previamente calibradas, 

conforme necessidade constatada nos ensaios preliminares no IPH. Essa calibração foi 
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realizada seguindo o descrito no item 6.1.1, sendo utilizados pesos de precisão com 

valores conhecidos (figura 50). 

 

Figura 50: Pesos de precisão utilizados na calibração das células de carga utilizadas nos ensaios. 
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7  E SAIOS REALIZADOS E A ÁLISE DOS DADOS 

Na estrutura construída no Laboratório de Hidráulica Experimental – LAHE – de 

ELETROBRÁS – FURNAS foram realizadas 42 ensaios variando a formação do 

comboio dentro da eclusa e velocidade de abertura das comportas dos condutos de 

enchimento e esvaziamento da câmara da eclusa. Deste total, metade dos ensaios foi 

realizada durante o processo de enchimento da câmara da eclusa e a outra metade 

durante o esgotamento da câmara.  

Estes ensaios foram realizados divididos em três séries, uma para cada 

composição de comboio. A primeira série de ensaios foi realizada com o comboio de 

uma única chata (comboio 1X1), variando a velocidade de abertura das comportas. Para 

cada diferente velocidade de abertura era realizado um ensaio de enchimento da câmara 

da eclusa e, posteriormente, um de esvaziamento. Similarmente, foram realizados os 

ensaios com os comboios 2X2 e 3X3. Esta metodologia de ensaio gerou 14 ensaios por 

tipo de comboio, sendo 7 de enchimento da câmara da eclusa e outros 7 de 

esvaziamento. 

7.1 CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS 

No modelo reduzido da eclusa construída no LAHE foram realizados ensaios 

para medição de esforços hidrodinâmicos na embarcação durante o processo de 

enchimento e esvaziamento da câmara principal da eclusa. Com base nos ensaios 

preliminares realizados no IPH, foi determinada a frequência e o tempo de aquisição de 

dados utilizados para os ensaios realizados no modelo do LAHE de 10 Hz e de 300 

segundos, respectivamente, sendo adotado um desnível máximo entre montante e 

jusante de 80cm no modelo, equivalente a 20m em protótipo. No processo de abertura 

tanto das comportas dos dutos de enchimento como esvaziamento do modelo foi 

utilizada lei de operação das comportas mais utilizada, a lei de abertura linear, com 

velocidade de 0,178cm/s (4rpm), 0,267cm/s (6rpm), 0,311cm/s (7rpm), 0,356cm/s 

(8rpm), 0,711cm/s (16rpm), 1,422cm/s (32rpm) e 4,444cm/s (100rpm). Em todos os 

casos, inclusive para o de maior velocidade de abertura da comporta (4,444cm/s) foi 

observada tranquilidade na linha da água durante o processo de eclusagem, apontando 

para o bom funcionamento do sistema balanceado hidrodinamicamente construído. 
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Nestes ensaios foram medidas instantaneamente a vazão dos aquedutos de 

enchimento (V1 e V3) e esvaziamento (V2 e V4), o nível da câmara principal (TCamara) e 

os esforços hidrodinâmicos longitudinais (sensores de força C3 e C4) e transversais 

(sensores de força C1 e C2) exercidos sobre a embarcação. Nas figuras 51 e 52 são 

apresentados os resultados de um desses ensaios realizados.  

 

Figura 51: Esforços transversais (sensores de força C1 e C2) e vazão instantânea (medidores de 

vazão V1 e V3) medidos durante ensaio com comboio 3X3 e velocidade de abertura da comporta de 

0,311cm/s (7rpm). 

  

Figura 52: Esforços longitudinais (sensores de força C3 e C4) e nível da água na câmara (Medidor 

de nível TCamara) da eclusa medidos durante ensaio com comboio 3X3 e velocidade de abertura da 

comporta de 0,311cm/s (7rpm). 
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As séries de ensaios foram realizadas variando a composição do comboio na 

câmara da eclusa para todas as velocidades de abertura da comporta. Nesses ensaios 

foram utilizadas três composições de comboio diferentes: a) um empurrador com uma 

chata (1X1), b) um empurrador com quatro chatas (2X2) e c) um empurrador com 9 

chatas (3X3), conforme desenho esquemático da figura 53. Na figura 54 são 

apresentadas fotos da preparação do sistema de medição de esforços e da realização de 

ensaio com uma única chata. Na figura 55 são apresentadas fotos dos modelos 

reduzidos das composições de comboio 2X2 e 3X3 durante a realização dos ensaios.  

 

Figura 53: Desenho esquemático dos diferentes comboios dentro da câmara da eclusa. 
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Figura 54: Vista geral do sistema de medição de esforços e de um comboio 1x1 dentro da câmara. 

 

 

Figura 55: Vista geral de um comboio 2X2 e 3x3 dentro da câmara. 
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As variações realizadas, tanto na forma do comboio como na velocidade de 

abertura da comporta, geraram um total de 42 ensaios distintos (7 ensaios, variando a 

velocidade de abertura da comporta, por composição de comboio tanto para o 

enchimento como para o esvaziamento da câmara).  

7.2 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A partir destes ensaios realizados, foram conduzidas diversas análises dos 

resultados obtidos, os quais são apresentados neste capítulo. 

Nas tabelas 7 e 8 estão apresentadas em resumo as forças máximas longitudinais 

e transversais medidas em cada um dos ensaios realizados. 

Tabela 7: Máxima força transversal medida nos ensaios através dos sensores C1 e C2 

VELOC. ABERTURA MÁXIMA FORÇA TRANSVERSAL (gf) 

RPM m/s 
ENCHIMENTO ESVAZIAMENTO 

1X1 2x2 3x3 1X1 2x2 3x3 

4 0.00178 142.02 244.52 271.61 84.81 75.35 215.05 

6 0.00267 142.64 265.80 312.61 57.63 84.71 140.89 

7 0.00311 132.77 286.00 428.72 70.58 82.33 185.22 

8 0.00356 272.99 304.73 405.07 82.00 70.47 206.44 

16 0.00711 158.00 274.35 671.60 86.21 70.11 198.59 

32 0.01422 179.35 275.19 428.93 66.86 112.71 144.53 

100 0.04444 249.02 362.09 481.25 99.13 167.70 263.83 

 

Tabela 8: Máxima força longitudinal medida nos ensaios através dos sensores C3 e C4 

VELOC. ABERTURA MÁXIMA FORÇA LONGITUDINAL (gf) 

RPM m/s 
ENCHIMENTO ESVAZIAMENTO 

1X1 2x2 3x3 1X1 2x2 3x3 

4 0.00178 479.04 795.03 938.33 179.94 753.28 529.34 

6 0.00267 358.99 772.32 1029.07 218.40 344.80 605.88 

7 0.00311 409.18 780.55 876.80 276.61 391.15 423.39 

8 0.00356 475.41 810.33 994.07 408.05 292.63 377.69 

16 0.00711 507.64 1098.48 1255.87 250.42 254.42 442.14 

32 0.01422 459.90 920.32 1218.41 409.14 272.99 418.18 

100 0.04444 734.10 802.37 1323.95 410.35 467.35 508.43 
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A partir desses ensaios realizados é possível fazer uma série de constatações, 

bem como confirmações das observações e teorias presentes na bibliografia.  

 Comparando as forças máximas medidas nos ensaios de enchimento com as de 

esvaziamento, confirmaram-se os apontamentos de Roux, 2010 de que os esforços 

hidrodinâmicos exercidos sobre a embarcação durante o enchimento fossem mais 

elevados do que durante o esvaziamento, em função da dissipação de energia, que 

acontece dentro da câmara da eclusa na primeira situação, enquanto que na segunda 

ocorre a jusante da eclusa, fora da câmara de eclusagem. De acordo com os dados já 

apresentados nas tabelas 7 e 8, constata-se que esses esforços gerados durante o 

enchimento são sempre superiores aos gerados durante o esvaziamento variando de 1,1 

a 4,5 vezes maiores. Assim, os ensaios realizados confirmam os relatos existentes na 

bibliografia, os quais afirmam que os esforços resultantes durante o enchimento são 

mais críticos que durante o esvaziamento da câmara da eclusa.   

A vista destas observações preliminares poderia ser sugerida a adoção de leis de 

abertura das comportas dos condutos de enchimento distintas das leis de fechamento das 

comportas dos condutos de esvaziamento, resultando em velocidades inferiores de 

enchimento da eclusa às velocidades de esvaziamento da mesma. Porém, esta 

diferenciação de operação das comportas durante enchimento e esvaziamento da eclusa, 

na prática não apresentam vantagens operacionais visto que cada embarcação é 

responsável por suas cordoalhas e amarras, sendo as mesmas utilizadas em ambos os 

processos. Outro fator que pode ser salientado é a dificuldade em implantar diferentes 

regras de abertura e fechamento destas comportas. Em função dessas conclusões, optou-

se por focar nas análises dos ensaios de enchimento da câmara, cujos esforços são mais 

críticos.  

 Analisando somente os esforços durante o enchimento da câmara da eclusa, 

observa-se que os esforços longitudinais são maiores que os transversais, variando de 

1,7 até 4 vezes (tabela 9). Deste modo, é possível verificar que os esforços críticos são 

os esforços longitudinais, cujo valor máximo é aproximadamente o dobro do esforço 

transversal máximo medido. Estudos recentes realizados por Roux (2010) em modelo 

reduzido de uma embarcação que pode alcançar até 150.000 toneladas confirmam essa 

relação sugerindo valores próximos a duas vezes maiores para esforços longitudinais do 

que para os transversais (valores críticos sugeridos de 50 e 30 toneladas para as forças 
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longitudinais e transversais, respectivamente). Deste modo verifica-se a proximidade 

dos resultados obtidos nos ensaios com os encontrados nas bibliografias atuais. 

Tabela 9: Máxima força transversal e longitudinal medida nos ensaios de enchimento através dos 

sensores C3 e C4. 

VELOC. ABERTURA MÁXIMA FORÇA DURANTE ENCHIMENTO (gf) 

RPM m/s 
TRANSVERSAL LONGITUDINAL 

1X1 2x2 3x3 1X1 2x2 3x3 

4 0.00178 142.02 244.52 271.61 479.04 795.03 938.33 

6 0.00267 142.64 265.80 312.61 358.99 772.32 1029.07 

7 0.00311 132.77 286.00 428.72 409.18 780.55 876.80 

8 0.00356 272.99 304.73 405.07 475.41 810.33 994.07 

16 0.00711 158.00 274.35 671.60 507.64 1098.48 1255.87 

32 0.01422 179.35 275.19 428.93 459.90 920.32 1218.41 

100 0.04444 249.02 362.09 481.25 734.10 802.37 1323.95 

 

 Diante dessas análises parciais dos ensaios realizados, constata-se que os 

esforços máximos gerados ocorrem durante o processo de enchimento da câmara da 

eclusa sempre no sentido longitudinal. Deste modo, podemos considerar esses esforços 

longitudinais como sendo os esforços críticos no dimensionamento das amarras das 

embarcações, justificando análises mais aprofundadas exclusivamente a estes 

resultados. 

Os esforços longitudinais máximos devem ser analisados em função das 

características da embarcação ensaiada, bem como da câmara da eclusa. Na tabela 10 

são apresentados valores máximos medidos da vazão dos aquedutos de enchimento, do 

tempo em que esta ocorreu, do tempo de enchimento da câmara da eclusa e do esforço 

longitudinal máximo para cada composição de comboio e velocidade da abertura da 

comporta do aqueduto de enchimento. A vazão dos aquedutos foi medida 

instantaneamente na mesma frequência de aquisição dos sensores de força (10Hz), 

através dos medidores eletromagnéticos já apresentados na figura 45. 

Tabela 10: Valores medidos de vazão máxima, tempo em que ocorre a vazão máxima, tempo total 

para enchimento da câmara da eclusa e esforço longitudinal máximo. 
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 Analisando os valores obtidos nos ensaios, observa-se que a velocidade de 

abertura da comporta interfere na vazão máxima dos aquedutos de enchimento da eclusa 

até determinada velocidade, conforme esperado. Para velocidade de abertura até 

0,711cm/s (16rpm), quanto maior sua velocidade, maior a vazão máxima nos aquedutos 

de enchimento. Porém, a vazão máxima tende a tornar-se constante para a velocidade de 

abertura da comporta a partir de 0,711cm/s, conforme figura 56.  

  

Figura 56: Vazão máxima medida num conduto de enchimento pela velocidade de abertura da 

comporta do conduto. 

(kg) (m²) (RPM) (m/s) (s) (m³/s) (s) (s) (gf)

1 X 1 183.6 1.49 4 0.00178 90.00 87.81 107.80 236.80 479.04

1 X 1 183.6 1.49 6 0.00267 60.00 93.18 87.00 216.00 358.99

1 X 1 183.6 1.49 7 0.00311 51.43 94.12 81.90 217.30 409.18

1 X 1 183.6 1.49 8 0.00356 45.00 94.93 77.40 213.90 475.41

1 X 1 183.6 1.49 16 0.00711 22.50 97.79 61.30 198.40 507.64

1 X 1 183.6 1.49 32 0.01422 11.25 98.69 48.80 192.40 381.55

1 X 1 183.6 1.49 100 0.04444 3.60 98.91 43.20 189.30 734.10

2 X 2 644.7 4.51 4 0.00178 90.00 87.77 105.60 241.80 795.03

2 X 2 644.7 4.51 6 0.00267 60.00 92.85 82.20 222.30 772.32

2 X 2 644.7 4.51 7 0.00311 51.43 93.28 77.25 215.80 780.55

2 X 2 644.7 4.51 8 0.00356 45.00 94.24 69.50 216.50 810.33

2 X 2 644.7 4.51 16 0.00711 22.50 96.53 54.00 200.00 1098.48

2 X 2 644.7 4.51 32 0.01422 11.25 96.81 47.10 198.60 920.32

2 X 2 644.7 4.51 100 0.04444 3.60 98.32 43.45 190.50 802.37

3 X 3 1434.7 9.55 4 0.00178 90.00 86.50 107.60 243.80 938.33

3 X 3 1434.7 9.55 6 0.00267 60.00 91.39 85.20 218.20 1029.07

3 X 3 1434.7 9.55 7 0.00311 51.43 93.21 76.80 216.60 876.80

3 X 3 1434.7 9.55 8 0.00356 45.00 94.29 70.90 215.60 994.07

3 X 3 1434.7 9.55 16 0.00711 22.50 96.74 55.80 199.90 1255.87

3 X 3 1434.7 9.55 32 0.01422 11.25 97.07 47.40 198.30 1218.41

3 X 3 1434.7 9.55 100 0.04444 3.60 98.08 42.70 194.90 1323.95
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Importante observar que os valores de vazão máxima obtidos nos ensaios são 

inferiores aos de projeto, assim como o tempo de enchimento total da câmara da eclusa 

são superiores que os de projeto. Isto ocorre em função do projeto prever ensaios com 

desníveis de até 1,2m, enquanto neste ensaio foram vencidos desníveis de 0,8m. 

Consequentemente, o tempo total de enchimento da eclusa também varia em 

função da velocidade de abertura de modo semelhante ao da vazão máxima, conforme 

apresentado na figura 57. Para velocidades de abertura abaixo de 0,711cm/s (16 rpm no 

modelo), constata-se notória variação no tempo total de enchimento da câmara em 

função desta velocidade de abertura da comporta. Porém, a partir deste ponto, o tempo 

total de enchimento da câmara da eclusa tende a tornar-se constante, indiferente à 

velocidade de abertura da comporta. Deste modo, observa-se que o escoamento 

comporta-se como se a abertura das comportas fosse instantânea para velocidades de 

abertura acima de 0,711cm/s. Para essas situações o comportamento hidrodinâmico do 

escoamento durante o processo de enchimento da câmara da eclusa permanece 

constante. 

 

Figura 57: Gráfico do tempo total para enchimento da câmara da eclusa pela velocidade de 

abertura da comporta do conduto. 

Outra análise interessante de ser realizada é a observação do tempo em que 

ocorre a vazão máxima no conduto em função da variação da velocidade de abertura da 

comporta (figura 58). Quanto maior a velocidade de abertura da comporta, maior é a 

vazão máxima no conduto até a velocidade de 0,711cm/s (16rpm). A partir de 

0,711cm/s, a vazão máxima oscila em torno do mesmo valor, podendo-se afirmar que 
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seu valor passa a ser constante (figura 56). O tempo em que ocorre a vazão máxima 

durante o ensaio realizado, tende a diminuir à medida que aumenta o valor da vazão 

máxima, o qual é ocasionado pelo aumento de velocidade de abertura da comporta 

(figura 57).  

 

Figura 58: Gráfico da vazão máxima medida no conduto de enchimento em função do tempo de sua 

ocorrência. 

A compreensão das relações entre a vazão máxima, seu tempo de ocorrência e o 

tempo total de enchimento da câmara da eclusa em função da velocidade de abertura da 

comporta do conduto de enchimento da eclusa viabiliza uma análise mais profunda das 

forças longitudinais durante o processo de enchimento da câmara da eclusa. 

Analisando os resultados obtidos para as forças longitudinais máximas em cada 

composição de comboio em função das velocidades de abertura da comporta, 

confirmaram-se os apontamentos observados na bibliografia. Claramente existe uma 

tendência de aumento nas forças longitudinais máximas hidrodinâmicas sofridas pela 

embarcação com o incremento da velocidade de abertura das comportas, conforme pode 

ser visualizado na figura 59.   Porém, conforme já observado, para velocidades de 

abertura demasiadamente elevadas, a partir de 0,711cm/s em modelo, o comportamento 

hidrodinâmico do sistema de enchimento se mantém inalterado. Motivo pelo qual é 

possível considerar constante os valores de força máxima longitudinal em função da 

variação da velocidade de abertura da comporta quando acima de 0,711cm/s no modelo, 

apesar das variações apresentadas nos resultados ensaiados. 
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Importante observar que estas constatações se aplicam apenas para o desnível 

ensaiado de 0,80 metros no modelo, equivalente a 20 metros de desnível em protótipo. 

 

Figura 59: Gráfico da força longitudinal máxima com a velocidade de abertura das comportas dos 

dutos de enchimento da câmara da eclusa. 

A análise do percentil dos esforços máximos F99% e F99,9% (probabilidade de 99% 

e 99,9% de valores serem inferiores aos esforços máximos) do ensaio de força 

longitudinal durante o enchimento da eclusa pode permitir a redução da aleatoriedade 

imposta pela utilização de valor máximo único da força longitudinal, através da adoção 

de coeficientes originados pela razão entre estes parâmetros. A tabela 11 e as figuras 60 

a 61 apresentam a força longitudinal máxima e os percentis de 99% e 99,9%. 

  

Figura 60: Razão entre a força máxima longitudinal e a probabilidade de 99,9% da força 

longitudinal com a velocidade de abertura das comportas dos dutos de enchimento da câmara da 

eclusa. 
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Figura 61: Gráfico relacionando a razão entre a força máxima longitudinal e a probabilidade de 

99% da força longitudinal com a velocidade de abertura das comportas dos dutos de enchimento da 

câmara da eclusa. 

Tabela 11: Valores medidos de força máxima longitudinal e probabilidade de ocorrência de 99% e 

99,9% em função do comboio e da velocidade de abertura da comporta do conduto de enchimento.  
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Flmax F 99.9% F 99% Flmax/F99.9% Flmax/F99%

(kg) (m²) (RPM) (m/s) gf gf gf gf/gf gf/gf

1 X 1 183.6 1.49 4 0.00178 479.04 302.19 146.29 1.59 3.27

1 X 1 183.6 1.49 6 0.00267 358.99 298.45 93.93 1.20 3.82

1 X 1 183.6 1.49 7 0.00311 409.18 330.46 141.38 1.24 2.89

1 X 1 183.6 1.49 8 0.00356 475.41 219.61 106.36 2.16 4.47

1 X 1 183.6 1.49 16 0.00711 507.64 456.08 180.80 1.11 2.81

1 X 1 183.6 1.49 32 0.01422 381.55 365.74 129.78 1.04 2.94

1 X 1 183.6 1.49 100 0.04444 734.10 534.63 285.68 1.37 2.57

2 X 2 644.7 4.51 4 0.00178 795.03 636.06 408.31 1.25 1.95

2 X 2 644.7 4.51 6 0.00267 772.32 673.75 415.37 1.15 1.86

2 X 2 644.7 4.51 7 0.00311 780.55 572.41 334.68 1.36 2.33

2 X 2 644.7 4.51 8 0.00356 810.33 739.86 423.60 1.10 1.91

2 X 2 644.7 4.51 16 0.00711 1098.48 905.96 510.43 1.21 2.15

2 X 2 644.7 4.51 32 0.01422 920.32 640.97 409.86 1.44 2.25

2 X 2 644.7 4.51 100 0.04444 802.37 727.92 478.77 1.10 1.68

3 X 3 1434.7 9.55 4 0.00178 938.33 672.04 477.18 1.40 1.97

3 X 3 1434.7 9.55 6 0.00267 1029.07 898.15 487.25 1.15 2.11

3 X 3 1434.7 9.55 7 0.00311 876.80 778.10 555.33 1.13 1.58

3 X 3 1434.7 9.55 8 0.00356 994.07 838.57 554.16 1.19 1.79

3 X 3 1434.7 9.55 16 0.00711 1255.87 1160.80 838.12 1.08 1.50

3 X 3 1434.7 9.55 32 0.01422 1218.41 975.09 577.08 1.25 2.11

3 X 3 1434.7 9.55 100 0.04444 1323.95 998.05 510.21 1.33 2.59

13.58 Mínimo 1.04 1.50

Máximo 2.16 4.47

Média 1.28 2.41
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Dentre os ensaios realizados, a razão entre a força máxima longitudinal e o valor 

da força com a probabilidade de 99,9% variou entre 1,04 e 2,16, apresentando média de 

1,28. Pode-se observar uma maior dispersão na razão dessas forças para o comboio 

composto por uma única chata. Assim, utilizando o valor máximo entre a razão dessas 

forças como fator de segurança (FS), é possível calcular a força máxima longitudinal 

esperada a partir do maior valor da probabilidade de 99,9% para a força longitudinal 

conforme equação 1: 

%9,99max FFSFl ⋅=  , onde 2,2=FS            (1) 

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para a razão entre força máxima 

longitudinal e o valor da força com a probabilidade de 99%, resultando na fórmula 

abaixo: 

%99max FFSFl ⋅=  , onde 5,4=FS            (2) 

Importante notar que quando utilizando estes valores sugeridos para o fator de 

segurança para cada uma das fórmulas, estará sendo atingido o valor máximo da razão 

entre Flmax e F99,9% e da razão entre Flmax e F99%, respectivamente. 

7.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM OUTROS AUTORES 

O estudo dos esforços longitudinais máximos em função das características do 

comboio, como a área ocupada pela embarcação (Ab) e o peso do volume de água 

deslocado pela embarcação (W), é de grande relevância para a previsão destes esforços. 

Alguns autores como Michaljof, Semanov e Alfredini já apresentaram relações para 

essas variáveis, servindo como base para comparação com os resultados obtidos neste 

trabalho. 

7.3.1 Comparação com valores sugeridos por Kolkman 

Para a relação direta entre força máxima longitudinal (Flmax) e peso (W), 

utilizando os dados ensaiados, variaram entre 0,09% e 0,25%, apresentando um ponto 

deslocado com valor de 0,40% (figura 62). Esta relação entre força e peso foi 

denominada FVK, para fins de comparação com os demais autores. Estes valores 

encontrados para FVK estão em consonância, especialmente para os comboios 2X2 e 



 87 

3X3, com os estudos apresentados por Kolkman (1973), os quais afirmam que valores 

para FVK podem chegar até 0,20%. 

 

Figura 62: Razão entre a força longitudinal máxima e peso da embarcação com a velocidade de 

abertura das comportas dos dutos de enchimento da câmara da eclusa. 

7.3.2 Comparação com a proposta de Michaljof 

A fórmula apresentada por Michaljof, relacionando esforços longitudinais 

máximos com o peso do volume de água deslocado, é reproduzida na equação 3: 

5305,0 WFlmáx ⋅=  (3) 

A constante que antecede a variável do peso da embarcação foi denominada 

FVM, sendo equivalente a 0,05 para a fórmula de Michaljof. Para cada ensaio realizado, 

calculou-se a constante FVM para a relação sugerida por Michaljof, a qual fixa 

determinado expoente na variável do peso (W3/5). Os valores obtidos para FVM ficaram 

na mesma ordem da grandeza do valor adotado por Michaljof, porém na ordem de duas 

a três vezes inferior, conforme resultados apresentados na figura 63 e 64. 
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Figura 63: Razão entre a força longitudinal máxima e peso da embarcação segundo Michaljof com 

a velocidade de abertura das comportas dos condutos de enchimento da câmara da eclusa. 

 

Figura 64: Relação entre o coeficiente adotado por Michaljof e a razão entre a força longitudinal 

máxima e peso da embarcação segundo Michaljof em função da velocidade de abertura das 

comportas dos condutos de enchimento da câmara da eclusa. 

As figuras 63 e 64 permitem duas interpretações quanto à proposta de Michaljof. 

A primeira seria a utilização de valores de forças máximas efetivamente maiores do que 

as encontradas neste trabalho para embarcações de mesmo peso equivalentes. A 

segunda interpretação possível seria a utilização, pelo autor em questão, de fator de 

segurança de valores em torno de dois, maximizando as forças máximas e mantendo os 

resultados de suas equações sempre a favor da segurança. De qualquer modo, os valores 
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para forças máximas encontrados neste trabalho apresentam a mesma ordem de 

grandeza dos utilizados por Michaljof. 

7.3.3 Comparação com a proposta de Semanov 

A fórmula apresentada por Semanov, relacionando esforços longitudinais 

máximos com o peso do volume de água deslocado, é reproduzida na equação 4: 

3130,0 WFlmáx ⋅=  (4) 

A constante que antecede a variável do peso da embarcação foi denominada 

FVS, é equivalente a 0,30 na fórmula de Semanov. Similarmente ao realizado na 

comparação dos ensaios realizados com a fórmula proposta por Michaljof, calculou-se a 

constante FVS para a relação sugerida por Semanov, a qual extrai a raiz cúbica da 

variável peso (W1/3). Os valores obtidos, nos ensaios realizados, para a constante FVS 

estão na mesma ordem de grandeza que o adotado por Semanov, porém inferiores 

(variando de 2 a 5 vezes), conforme é possível observar nas figuras 65 e 66. 

 

Figura 65: Razão entre a força longitudinal máxima e peso da embarcação segundo Semanov com a 

velocidade de abertura das comportas dos dutos de enchimento da câmara da eclusa. 
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Figura 66: Relação entre o coeficiente utilizado por Semanov com a razão entre a força longitudinal 

máxima e peso da embarcação segundo Semanov em função da velocidade de abertura das 

comportas dos dutos de enchimento da câmara da eclusa. 

Estes gráficos permitem duas interpretações. A primeira seria a utilização de 

valores de forças máximas efetivamente maiores do que as encontradas neste trabalho 

para embarcações de mesmo peso equivalentes. A segunda interpretação possível seria a 

utilização por este autor de fatores de segurança de valores em torno de três, 

maximizando as forças máximas e mantendo os resultados de suas fórmulas sempre a 

favor da segurança. De qualquer forma, por meio de ambas interpretações, pode-se 

concluir que os valores para forças máximas encontrados neste trabalho apresentam a 

mesma ordem de grandeza dos utilizados por Semanov. 

7.3.4 Comparação com a proposta de Alfredini 

Aplicando os resultados dos ensaios realizados na fórmula de Alfredini (2005), já 

apresentada anteriormente e reproduzida na equação 5, foi possível encontrar resultados 

interessantes, conforme apresentados na tabela 12. 
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Os valores do peso total da embarcação (W), bem como da área transversal da 

seção mestra da embarcação (Fb) variaram apenas em função das diferentes formações 
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desta máxima vazão variam para cada ensaio realizado para as diferentes velocidades de 

abertura das comportas dos dutos de enchimento da câmara principal da eclusa. A força 

máxima longitudinal ocorrerá quando a variação da vazão em função do tempo dQ/dt 

for máxima e a diferença entre a área transversal molhada da eclusa (Fe) e da seção 

mestra da embarcação (Fb) for mínima. Na figura 67 é possível visualizar o ponto de 

máxima variação de vazão em função do tempo e o nível da câmara da eclusa neste 

instante para o ensaio realizado com comboio 3X3 e velocidade de abertura da 

comporta de 0,311cm/s. 

 

Figura 67: Gráfico da variação de vazão em um dos dutos de enchimento e do nível da câmara da 

eclusa ao longo do tempo em ensaio realizado com comboio 3X3 e velocidade de abertura da 

comporta de 0,311cm/s (7rpm).  

Importante observar que os valores de variação de vazão em função do tempo 

apresentados são referentes a um único duto de enchimento, devendo ser multiplicado 

por dois para representar a variação de vazão total da câmara da eclusa num dado 

instante.  

Após a extração dos valores de variação máxima de vazão em função do tempo 

(dQ/dt) e a área transversal molhada da eclusa (Fe) neste instante para cada ensaio 

realizado, foi calculado o valor do esforço longitudinal máximo segundo a fórmula de 

Alfredini (2005). Isto permitiu a comparação destes resultados calculados com os 

medidos durante os ensaios, conforme pode ser visualizado na tabela 12. 
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Tabela 12: Comparação de valores obtidos para força máxima longitudinal através da fórmula de 

Alfredini (2005) com valores medidos.  

 

 Analisando estes resultados observa-se que a fórmula de Alfredini (2005) 

subdimensiona os esforços máximos gerados, quando a eclusa se encontra pouco 

ocupada (comboio 1X1) e superdimensiona estes esforços quando próxima de sua 

capacidade máxima (comboio 3X3), conforme pode ser observado na figura 68.  

 

Figura 68: Relação dos resultados calculados pela fórmula de Alfredini (2005) com os ensaiados 

para esforços longitudinais em função da velocidade de abertura da comporta do conduto de 

enchimento. 

Alfredini Ensaio

FLmáxima FLmáxima

(RPM) (m/s) (kg) (m²) (m²) (m²) (m
3
/s

2
) gf gf

1 X 1 4 0.00178 183.6 1.49 0.064 0.374 0.0017 182.37 479.04 0.38

1 X 1 6 0.00267 183.6 1.49 0.064 0.340 0.0018 164.13 358.99 0.46

1 X 1 7 0.00311 183.6 1.49 0.064 0.331 0.0025 215.40 409.18 0.53

1 X 1 8 0.00356 183.6 1.49 0.064 0.364 0.0030 259.22 475.41 0.55

1 X 1 16 0.00711 183.6 1.49 0.064 0.327 0.0043 400.64 507.64 0.79

1 X 1 32 0.01422 183.6 1.49 0.064 0.284 0.0052 537.49 381.55 1.41

1 X 1 100 0.04444 183.6 1.49 0.064 0.268 0.0036 386.27 734.10 0.53

2 X 2 4 0.00178 644.7 4.51 0.128 0.414 0.0019 686.65 795.03 0.86

2 X 2 6 0.00267 644.7 4.51 0.128 0.369 0.0024 976.01 772.32 1.26

2 X 2 7 0.00311 644.7 4.51 0.128 0.347 0.0027 1061.12 780.55 1.36

2 X 2 8 0.00356 644.7 4.51 0.128 0.341 0.0027 983.96 810.33 1.21

2 X 2 16 0.00711 644.7 4.51 0.128 0.313 0.0037 1445.00 1098.48 1.32

2 X 2 32 0.01422 644.7 4.51 0.128 0.287 0.0054 2429.10 920.32 2.64

2 X 2 100 0.04444 644.7 4.51 0.128 0.268 0.0059 2904.05 802.37 3.62

3 X 3 4 0.00178 1434.7 9.55 0.192 0.364 0.0020 4717.97 938.33 5.03

3 X 3 6 0.00267 1434.7 9.55 0.192 0.312 0.0023 5252.92 1029.07 5.10

3 X 3 7 0.00311 1434.7 9.55 0.192 0.343 0.0029 4450.49 876.80 5.08

3 X 3 8 0.00356 1434.7 9.55 0.192 0.377 0.0031 3683.48 994.07 3.71

3 X 3 16 0.00711 1434.7 9.55 0.192 0.305 0.0042 5257.11 1255.87 4.19

3 X 3 32 0.01422 1434.7 9.55 0.192 0.277 0.0039 5632.67 1218.41 4.62

3 X 3 100 0.04444 1434.7 9.55 0.192 0.274 0.0059 8817.12 1323.95 6.66
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Nos casos de subdimensionamento, a relação força máxima longitudinal 

calculada sobre ensaiada resulta em valores inferiores a 1,0, conforme ocorrido no 

comboio 1X1. Já nos casos de superdimensionamento, a relação resulta em valores 

superiores a 1,0, conforme ocorrido nos comboios 2X2 e 3X3. 

Apesar desta variação em função da taxa de ocupação da eclusa, a metodologia 

apresentada por Alfredini (2005) se demonstra bastante interessante, considerando 

características da embarcação e da eclusa para o cálculo dos esforços máximos.  

7.4 PROPOSTAS PARA ESTIMATIVAS DOS ESFORÇOS MÁXIMOS 

Demonstrada a validade dos dados ensaiados em comparação com os valores 

presentes na bibliografia, torna-se possível estabelecer relações entre os valores de força 

máxima com as características das embarcações ensaiadas. Diante desses dados 

medidos em ensaio e parâmetros conhecidos das embarcações e da câmara da eclusa 

ficou evidente a existência de relação entre a razão da força máxima longitudinal 

(FLmáxima) com o peso da embarcação (W) e a razão da área da embarcação (Abarco) com 

a área da câmara da eclusa (Acâmara) e, igualmente, com o peso da embarcação, 

conforme apresentado nas figuras 69 e 70. 

 

Figura 69: Relação da força longitudinal máxima sobre peso da embarcação com a área da 

embarcação sobre a área da câmara da eclusa. 
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Figura 70: Relação da força longitudinal máxima sobre peso da embarcação com o peso deslocado 

da embarcação. 

A análise desses dados possibilitou formular a equação 6, apresentada a seguir. 

787,0

0007,0

−









=

c

bLmáxima

A

A

W

F
 (6) 

Quanto menor a área e o peso da embarcação maior é a relação de esforços 

máximos nas amarras com o próprio peso da embarcação. Isto demonstra a interferência 

da inércia da embarcação na relação dos esforços máximos com o seu peso.  Quanto 

maior a embarcação, maior sua inercia e, consequentemente, menor a relação esforços 

máximos com o peso da embarcação. 

A análise da variação de vazão pelo tempo em cada um dos ensaios realizados, 

permitiu a verificação de que sua ocorrência é sempre antecipada pela ocorrência dos 

maiores esforços longitudinais medidos, conforme pode ser visualizado na figura 71. 
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Figura 71: Variação de vazão em um dos dutos de enchimento e dos esforços longitudinais ao longo 

do tempo em ensaio com comboio 3X3 e velocidade de abertura da comporta de 7rpm.  

Deste modo, conseguiu-se relacionar a variação máxima da vazão em relação ao 

tempo (dQ/dt) e o tempo em que esta ocorre (t) com a velocidade de abertura das 

comportas de enchimento da câmara da eclusa (Va) conforme demonstrado nas figuras 

72 e 73. Observa-se que a partir da velocidade de 0,711cm/s (16 rpm) estes valores 

tendem a ser constantes. 

 

Figura 72: Relação da variação máxima de vazão em função do tempo com a velocidade de 

abertura da comporta do conduto de enchimento da câmara da eclusa.  
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Figura 73: Relação do tempo de ocorrência da variação máxima de vazão em função do tempo com 

a velocidade de abertura da comporta do conduto de enchimento da câmara da eclusa.  

 As fórmulas ajustadas destas duas variáveis são apresentadas nas equações 7 e 8. 

)1(1006,5 )5,238(3 aVe
dt

dQ ⋅−− −⋅⋅=  (7) 

aVe
t ⋅−⋅−
=

58,164033,11

45,16

 
(8) 

Constatou-se que a área transversal molhada da eclusa quando dQ/dt máximo 

(Fe) varia em função do nível do colchão de água existente no inicio da eclusagem (Ca) 

e do desnível total a ser vencido no processo de transposição (Dt), bem como da 

velocidade de abertura das comportas de enchimento da câmara da eclusa. A figura 74 

apresenta os valores medidos em ensaios, bem como os valores calculados através das 

fórmulas ajustadas, utilizando um colchão da água inicial de 23cm e desnível total a ser 

vencido de 80cm. 

A equação 9 para o cálculo da área transversal molhada da eclusa, no momento de 

ocorrência da variação máxima de vazão em função do tempo, é apresentada abaixo. 

( )aV
ta eDCFe ⋅−+⋅⋅+= 47,370298,0235,0  (9) 

 Importante salientar que estes ajustes são aplicáveis apenas para o sistema de 

enchimento e esvaziamento estudado neste trabalho, no caso, do tipo 
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sistemas diferenciados são necessários estudos específicos para determinar nova 

fórmula com tais relações. 

 

Figura 74: Relação da área transversal molhada da eclusa, no momento em que ocorre a variação 

máxima de vazão em função do tempo, com a velocidade de abertura da comporta do conduto de 

enchimento da câmara da eclusa.  

A partir destas análises e ajustes de fórmulas e visando uma melhor adequação 

dos resultados da fórmula de Alfredini (2005) aos valores obtidos para esforços 

máximos, sugere-se acrescentar dois novos parâmetros em sua formulação, 

considerando as áreas superiores da câmara da eclusa e da embarcação, bem como a 

velocidade de abertura das comportas de enchimento da câmara da eclusa.  

O primeiro parâmetro seria uma relação de áreas superiores da câmara da eclusa 

com da embarcação (Acâmara/Abarco). Este parâmetro agregaria as características da 

embarcação e da eclusa na fórmula proposta. A relação deste parâmetro com a força 

longitudinal máxima já foi comprovada na fórmula 6 e na figura 69. 

O segundo parâmetro seria a relação entre a velocidade de abertura das 

comportas de enchimento da câmara de referencia (valor fixado em 0,711cm/s, 

equivalente a 16rpm) com a velocidade de abertura do ensaio realizado (Vref/Va) elevada 

na potência 0,3. Este parâmetro considera outra característica importante da eclusa. 

Esta nova fórmula sugerida é apresentada na equação 10. 
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( ) dt

dQ

FbFeg
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A
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V
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barco

câmara
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máximaL ⋅

−
⋅⋅








⋅=

3,0

149,1  (10) 

 Deste modo, conhecidas as características da eclusa e da embarcação é possível 

calcular a força máxima longitudinal (FLmáxima), utilizando a fórmula 5, adaptada de 

Alfredini (2005), e as fórmulas ajustadas 7 e 9. Na tabela 13 são apresentados 

comparativos dos resultados medidos nos ensaios realizados com os resultados 

calculados pela nova fórmula proposta. 

Tabela 13: Comparação de valores medidos com os obtidos, através da nova fórmula proposta 

baseada em Alfredini (2005), para força máxima longitudinal.  

 

A relação entre os esforços medidos e calculados varia de 0,85 até 2,63, 

aumentando à medida que aumenta a velocidade de abertura. Apenas em duas situações 

esta relação resultou valores inferiores a 1,0, mostrando que a fórmula sugerida calcula 

valores a favor da segurança. De qualquer maneira, recomenda-se a utilização de um 

fator de segurança com valor mínimo de 1,5, associado a esta fórmula. 

  

Acâmara Proposto Ensaio

Abarco FLmáxima FLmáxima

(RPM) (m/s) (kg) (m²) (m²) (m²) (m
3
/s

2
) (m²/m²) (unid) gf gf

1 X 1 4 0.00178 183.6 1.49 0.064 0.383 0.0017 0.1096 0.536 468.45 479.04 0.98

1 X 1 6 0.00267 183.6 1.49 0.064 0.356 0.0024 0.1096 0.605 617.62 358.99 1.72

1 X 1 7 0.00311 183.6 1.49 0.064 0.345 0.0027 0.1096 0.634 681.19 409.18 1.66

1 X 1 8 0.00356 183.6 1.49 0.064 0.336 0.0029 0.1096 0.660 737.88 475.41 1.55

1 X 1 16 0.00711 183.6 1.49 0.064 0.299 0.0041 0.1096 0.812 989.89 507.64 1.95

1 X 1 32 0.01422 183.6 1.49 0.064 0.287 0.0049 0.1096 1.000 1004.89 381.55 2.63

1 X 1 100 0.04444 183.6 1.49 0.064 0.286 0.0051 0.1096 1.408 742.01 734.10 1.01

2 X 2 4 0.00178 644.7 4.51 0.128 0.383 0.0017 0.3323 0.536 678.52 795.03 0.85

2 X 2 6 0.00267 644.7 4.51 0.128 0.356 0.0024 0.3323 0.605 916.04 772.32 1.19

2 X 2 7 0.00311 644.7 4.51 0.128 0.345 0.0027 0.3323 0.634 1021.16 780.55 1.31

2 X 2 8 0.00356 644.7 4.51 0.128 0.336 0.0029 0.3323 0.660 1117.03 810.33 1.38

2 X 2 16 0.00711 644.7 4.51 0.128 0.299 0.0041 0.3323 0.812 1574.18 1098.48 1.43

2 X 2 32 0.01422 644.7 4.51 0.128 0.287 0.0049 0.3323 1.000 1632.23 920.32 1.77

2 X 2 100 0.04444 644.7 4.51 0.128 0.286 0.0051 0.3323 1.408 1207.35 802.37 1.50

3 X 3 4 0.00178 1434.7 9.55 0.192 0.383 0.0017 0.7034 0.536 952.23 938.33 1.01

3 X 3 6 0.00267 1434.7 9.55 0.192 0.356 0.0024 0.7034 0.605 1339.24 1029.07 1.30

3 X 3 7 0.00311 1434.7 9.55 0.192 0.345 0.0027 0.7034 0.634 1521.97 876.80 1.74

3 X 3 8 0.00356 1434.7 9.55 0.192 0.336 0.0029 0.7034 0.660 1695.47 994.07 1.71

3 X 3 16 0.00711 1434.7 9.55 0.192 0.299 0.0041 0.7034 0.812 2641.10 1255.87 2.10

3 X 3 32 0.01422 1434.7 9.55 0.192 0.287 0.0049 0.7034 1.000 2873.22 1218.41 2.36

3 X 3 100 0.04444 1434.7 9.55 0.192 0.286 0.0051 0.7034 1.408 2134.10 1323.95 1.61

13.58
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8 CO CLUSÕES 

Neste trabalho foi realizada a montagem de um sistema de medição de esforços 

hidrodinâmicos num modelo reduzido de uma eclusa hipotética construída no 

Laboratório de Hidráulica Experimental da ELETROBRÁS - FURNAS.  

Muitas dificuldades foram enfrentadas para viabilizar a realização destes ensaios 

experimentais, destacando-se os atrasos na construção do modelo reduzido, os quais 

foram minimizados com a construção de um modelo simplificado no IPH, 

possibilitando a antecipação dos problemas enfrentados e das soluções que viriam a ser 

adotadas. Mesmo assim, ajustes e readequações foram necessários durante a realização 

dos ensaios preliminares na estrutura permanente. 

Foi realizada a medição de esforços longitudinais e transversais que ocorrem 

numa embarcação durante o processo de sua eclusagem em modelo reduzido 1:25, para 

um desnível de 0,80m (equivalente a 20m em protótipo), para diferentes composições 

de comboio. Através destes ensaios, foi possível constatar que os esforços máximos 

ocorrem no processo de enchimento da câmara da eclusa, bem como se apresentam no 

sentido longitudinal da embarcação. Logo, evidenciou-se que esses esforços 

longitudinais são os esforços críticos necessários a serem suportados pelas amarras das 

embarcações durante o processo de eclusagem. 

Verificou-se a existência de relação entre o incremento da velocidade de 

abertura da comporta dos condutos com os esforços máximos obtidos nos ensaios, até 

determinada velocidade, a partir da qual os esforços passam a se manter constantes.  

Os ensaios realizados demonstraram o correto funcionamento do sistema de 

medição de esforços construído, apresentando resultados compatíveis com os dados 

existentes na bibliografia atual. Isto mostrou a aplicabilidade e a eficácia do sistema de 

medição projetado e construído para a previsão de esforços sobre as amarrações das 

embarcações durante o processo de transposição. 

8.1 RESULTADOS OBTIDOS 

A partir dos 42 ensaios distintos realizados no modelo da eclusa construído no 

Laboratório de Hidráulica Experimental, obtiveram-se resultados compatíveis com os 

existentes na bibliografia atual. Esses exitosos resultados, bem como a estabilidade da 
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linha da água observada, durante a subida e descida do nível da água na câmara da 

eclusa, confirmaram o correto funcionamento da estrutura construída, do sistema 

hidrodinâmico, bem como do sistema de medição de esforços concebido e utilizado nos 

ensaios.  

 Diante dos dados obtidos experimentalmente, confirmou-se a expectativa de que 

os esforços hidrodinâmicos exercidos sobre a embarcação durante o enchimento fossem 

mais críticos do que durante o esvaziamento, mostrando-se superiores de 1,1 a 4,5 

vezes. Deste modo, uma análise mais minuciosa dos ensaios realizados durante o 

enchimento da câmara da eclusa possibilitou a constatação de que os esforços 

longitudinais são maiores que os transversais variando de 1,7 até 4,0 vezes, sendo seu 

valor máximo aproximadamente o dobro do máximo esforço transversal medido. Essas 

constatações permitem a afirmação de que os esforços máximos que ocorrem na 

embarcação são os esforços máximos longitudinais e estes são maiores durante o 

processo de enchimento da câmara da eclusa do que durante o esvaziamento.  

Os resultados obtidos neste trabalho apontam para a existência de relações entre 

o tempo total necessário para enchimento da eclusa, bem como a vazão máxima e 

variação máxima da vazão dos aquedutos de enchimento da eclusa com a velocidade de 

abertura da comporta para velocidades de até 0,711 cm/s, as quais tendem a ficar 

constantes para valores superiores.  

Do mesmo modo, a vazão máxima no conduto também varia em função da 

velocidade de abertura da comporta do conduto de enchimento da eclusa para 

velocidades de até 16rpm, permanecendo inalterada para velocidades maiores. O tempo 

em que ocorre a vazão máxima tende a diminuir com o incremento de seu valor. 

 A redução da aleatoriedade imposta pela análise de apenas o esforço máximo 

longitudinal de cada ensaio foi possível através da extração dos valores com 

probabilidades de ocorrência em 99,9% e 99% dos casos, para cada ensaio realizado, e 

do equacionamento de duas fórmulas (já apresentadas no capítulo anterior nas equações 

1 e 2) que relacionam essas probabilidades com os valores de esforços máximos 

longitudinais medidos, acrescidos de fatores de segurança. 

Os valores da razão dos esforços máximos longitudinais medidos e o peso da 

embarcação variaram entre 0,09% e 0,25%, ficando em consonância com os utilizados 

atualmente e sugeridos por Kolkman. Comparando esses valores com os resultantes das 
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fórmulas de Michaljof e Semanov, observa-se que são inferiores, apontando a utilização 

de fatores de segurança com valor próximo de dois nas fórmulas destes autores. 

A comparação dos esforços máximos medidos com os calculados pela fórmula 

de Alfredini (2005) nos permite alcançar algumas conclusões. Os esforços medidos para 

o comboio com apenas uma chata (1X1) resultaram em valores superiores aos 

calculados. Já para os demais comboios, os resultados dos esforços medidos foram 

inferiores aos calculados. Deste modo, constatou-se um subdimensionamento da 

fórmula de Alfredini (2005) para situações de subutilização da eclusa e 

superdimensionamento dos esforços quando operada próxima a sua capacidade total.  

Assim, estas comparações com os resultados dos demais autores validaram os 

resultados obtidos e possibilitaram a elaboração de duas fórmulas, relacionando razão 

da força máxima pelo peso da embarcação com a razão das áreas da embarcação com a 

da câmara da eclusa e com o próprio peso da embarcação. Essas fórmulas evidenciam a 

relação existente entre a força máxima com o peso e a área da embarcação. 

Do mesmo modo, a partir da comparação dos resultados obtidos com os 

calculados pela fórmula de Alfredini (2005), confirmou-se a influência da velocidade de 

abertura da comporta do conduto de enchimento da eclusa. Assim, sugere-se a inserção 

de dois novos parâmetros em sua equação, o primeiro em função da velocidade de 

abertura e o segundo em função da relação de área da eclusa com das embarcações, 

visando corrigir o subdimensionamento dos esforços em situações de subutilização da 

eclusa e superdimensionamento nos casos de operação próxima a capacidade total da 

eclusa.  

Concluindo, este trabalho confirmou a existência de relação entre os esforços 

máximos nas amarras com a área ocupada na eclusa e o peso deslocado da embarcação, 

bem como com a velocidade de abertura das comportas dos condutos de enchimento e 

esvaziamento da eclusa, sendo elaboradas fórmulas de previsão de esforços máximos 

em função destes parâmetros. Estas novas fórmulas se aplicam para eclusas com 

sistemas hidrodinamicamente balanceados para um desnível de 20 metros. 

8.2 RECOMENDAÇÕES 

Importante elucidar que este trabalho em nenhum momento visou esgotar as 

possibilidades de estudo sobre o tema. Por esta razão, inúmeras recomendações para 
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estudos posteriores podem ser sugeridas. A seguir são apresentadas as de maior 

relevância: 

- Realização de maior quantidade de ensaios, inclusive visando testar a 

repetibilidade dos resultados para ensaios com condicionantes de contorno idênticas; 

- Investigação da sensibilidade dos esforços hidrodinâmicos exercidos sobre a 

embarcação com variações geométricas no sistema de enchimento e esvaziamento da 

câmara da eclusa; 

- Estudo da variação dos esforços hidrodinâmicos em função da área da eclusa; 

- Estudo da variação dos esforços hidrodinâmicos em função de diferentes níveis 

da água a montante e jusante da eclusa; 

- Investigação dos esforços hidrodinâmicos resultantes em função da variação de 

diferentes lastros para uma mesma formação de comboio da embarcação; 

- Investigação dos esforços hidrodinâmicos resultantes em função da variação da 

formação dos comboios mantido o peso total da embarcação; 

- Investigação dos esforços hidrodinâmicos para desníveis entre montante e 

jusante superiores à 20 metros. 
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