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RESUMO --- As válvulas de controle de fluxo dos sistemas de enchimento e esvaziamento de
eclusas de navegação são, principalmente nas eclusas de alta queda, submetidas a fenômenos
hidráulicos nocivos que devem ser estudados de forma a identificar suas características e
possibilitar o desenvolvimento de soluções que evitem danos à estrutura. O presente trabalho
apresenta os resultados de uma pesquisa experimental desenvolvida no IPH/UFRGS e caracterizam o
comportamento das pressões médias e instantâneas e os coeficientes de contração do escoamento a
jusante das válvulas de enchimento e esgotamento de eclusas de navegação.

ABSTRACT --- An experimental investigation about the flow through ship lock valves (reverse
Tainter gates) was been carried out in a physical model built at the “Universidade Federal do Rio
Grande do Sul”, Brazil. The initial tests in this model were developed in steady state flow for gate
openings of 10, 30, 50, 60, 70, 80 and 100% of the conduit height and for discharges varying from
22 to 220 l/s. This paper presents some results of the measured mean and instant pressures
describing their behavior along the conduit bottom and ceiling and an estimation of the flow
contraction downstream of the gate.
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1 - INTRODUÇÃO
As eclusas de navegação são mecanismos que têm a função de promover, de forma segura, a
transposição de desníveis gerados por barreiras pontuais, naturais (quedas de água e istmos) ou de
ação antrópica (barramentos), pelas embarcações. Principalmente no caso das eclusas de alta queda,
existem diversos fenômenos hidráulicos nocivos que devem ser estudados de forma a identificar
suas características, os problemas associados e as soluções possíveis para evitar que ocorram danos
às obras hidráulicas.
Junto às válvulas de enchimento/esvaziamento, geralmente comportas do tipo segmento
invertida, o escoamento é altamente turbulento e de grande complexidade. No início dos processos
existe um grande diferencial de pressão entre as faces da comporta e um jato com elevadas
velocidade ocasiona uma grande queda e intensas flutuações de pressão a jusante da comporta, em
conseqüência disso, pontos do líquido podem atingir a pressão de vapor desencadeando o processo
de cavitação.
De forma a encontrar alternativas que venham a reduzir o potencial de cavitação junto às
válvulas das eclusas, um melhor entendimento sobre a hidráulica desse escoamento é necessária.
Nesse sentido, uma pesquisa experimental foi desenvolvida no Laboratório de Obras Hidráulicas
(LOH) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Neste artigo são apresentados alguns resultados dessa pesquisa no que se refere a
pressões médias e instantâneas ao longo do teto e da base do conduto da região das válvulas, além
de uma estimativa do coeficiente de contração do escoamento a jusante das válvulas.
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Uma eclusa constitui-se de uma câmara dentro da qual é possível variar o nível de água
segundo seus níveis externos de montante e jusante, seguindo o princípio de vasos comunicantes.
Os principais componentes de uma eclusa de navegação são descritos na seqüência e podem
ser conferidos na Figura 1 (USACE, 2006):
1.

Acesso de montante: constituído de um canal de aproximação e de muros guia que
auxiliam as embarcações no acesso à câmara. Como o fluxo de água nas eclusas
ocorre por gravidade, o termo montante é aplicado aos elementos do extremo de nível
de água mais elevado.
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Figura 1 – Componentes das eclusas de navegação
(Fontes: USACE, 2006; http://www.ahimor.gov.br, acesso em 08/06/2007; e
http://images.usace.army.mil/photolib.html, acesso em 05/09/2006).
2.

Câmara: constitui-se de um reservatório onde ocorre a variação de nível. Suas
barreiras extremas são móveis, permitindo o acesso das embarcações ao seu interior
(comportas de montante e jusante).

3.

Sistema de enchimento e esvaziamento: conjunto de elementos hidráulicos que
permite o fluxo de água dentro da câmara. Pode-se citar o canal de adução, a tomada
de água, os aquedutos, as válvulas, o sistema de distribuição e o sistema de restituição.
Para se elevar o nível de água na câmara, abrem-se as válvulas de enchimento
mantendo as de esvaziamento fechadas, e para abaixamento do nível de água na
câmara, abrem-se as válvulas de esvaziamento mantendo as de enchimento fechadas.
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4.

Acesso de jusante: de forma similar ao acesso de montante, o acesso de jusante se
constitui de um canal de aproximação e de muros guia, porém o acesso de jusante
encontra-se situado no extremo com nível de água mais baixo.

O tamanho do desnível a ser transposto (queda) é dado pela diferença entre os níveis de água
de montante e jusante e permite a classificação das eclusas em (USACE, 1995):
•

Eclusas de baixa queda: com desnível de até 10 m;

•

Eclusas de média queda: com desnível entre 10 m e 15 m;

•

Eclusas de alta queda: com desnível superior a 15 m.

Explanações muito mais detalhadas sobre as eclusas de navegação, a sua evolução histórica,
os diversos tipos de sistemas de distribuição, os critérios de projeto e os critérios operacionais, além
de considerações sobre a aplicação de modelos físicos e numéricos no estudo destas estruturas,
podem ser encontradas, entre outros, em USACE (1975), Ussami (1980), Ussami et al. (1983a),
Ussami et al. (1983b), Canholi (1984), Santos (1990), Petry & Palmier (1992), USACE (1995),
Santos (1998), Stockstill (2003), Hite & Stockstill (2004) e outros.
Dois problemas chave são encontrados no projeto de eclusas de alta queda. O primeiro está
relacionado às condições de amarração na câmara da eclusa. A fim de satisfazer os critérios de
amarração das embarcações, a movimentação da superfície de água na câmara da eclusa deve ser
uniforme, exigindo, para tanto, um sistema hidrodinamicamente balanceado. O segundo se refere
aos problemas hidráulicos encontrados junto às válvulas. O grande diferencial de pressão entre as
faces das válvulas e o curto período exigido para as operações de eclusagem incorrem em
velocidades muito altas as quais produzem não somente cavitação, mas exigem um cuidado especial
no projeto estrutural das válvulas (Qinqin, 2005).
Com relação às válvulas de controle de fluxo do sistema de enchimento/esvaziamento, vários
tipos de comportas foram utilizados em eclusas, sendo que até 1950, nas eclusas de alta queda,
predominava a aplicação das planas. A partir de 1930, devido ao grande sucesso técnico e
econômico que estava sendo obtido com a aplicação de comportas segmento (“Tainter gates”) em
descarregadores de superfície, estas comportas passaram a ser aplicadas nas eclusas. Porém, nas
eclusas, as comportas segmento são instaladas na posição invertida para evitar a entrada
descontrolada de ar no sistema, como apresenta a Figura 2 (USACE, 1975 e Santos, 1998).
As principais questões hidráulicas de projeto de válvulas de controle de fluxo de sistemas de
enchimento/esvaziamento de eclusas podem ser resumidas em:
•

vibração em função das flutuações de pressão a jusante das válvulas;

•

esforços espasmódicos na aparelhagem de movimentação;

•

ampliação dos esforços ligados aos fenômenos de downpull e uplift, fenômenos que se
referem ao empuxo descendente e ascendente, respectivamente;
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•

cavitação,

sendo a cavitação a mais importante das questões listadas, pois além de ser altamente agressiva às
estruturas sob sua ação, é a origem das demais questões citadas (Santos, 1998).
A situação operacional que apresenta as maiores complicações hidráulicas é a do início do
enchimento, quando a lâmina de água dentro da câmara é a menos favorável, verificam-se as
maiores perturbações do plano de água, as maiores acelerações, as maiores instabilidades no
escoamento nos aquedutos e os maiores riscos de ocorrência de cavitação (Ussami, 1980).

Figura 2 – Instalação típica de uma comporta segmento invertida (Fonte: USACE, 1975).
O escoamento a jusante das válvulas dos sistemas de enchimento e esvaziamento das eclusas,
confinado em um conduto, é altamente turbulento e de grande complexidade.
Sharma (1976) classificou o escoamento a jusante de comportas em condutos em seis tipos,
como apresentado na Figura 3, e fez referência a três deles como ressaltos hidráulicos.
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I

- Escoamento pulverizado;

II

- Escoamento com superfície livre;

III - Escoamento com emulsão de ar;
IV - Ressalto com superfície livre;
V

- Ressalto com escoamento em carga;

VI - Ressalto afogado.

Figura 3 – Classificação dos tipos de escoamento a jusante de comportas em condutos
(Fonte: adaptado de Sharma, 1976).
O ressalto hidráulico se constitui de uma rápida transição de um escoamento supercrítico
(número de Froude > 1) para um escoamento subcrítico (número de Froude < 1). Uma parte da
energia cinética do escoamento se transforma em energia potencial provocando, quando à superfície
livre, uma variação brusca da lâmina de água, a qual é acompanhada de uma grande intensidade de
turbulência (Resch et al. 1976, Rajaratnam, 1967).
Uma forma bastante usual de representar adimensionalmente as flutuações de pressão em um
ressalto hidráulico é feita por meio do cálculo do coeficiente adimensional de pressão (C’p), como
apresentado na Equação 1 (Lopardo e Henning, 1986, e Toso e Bowers, 1988):
C p' =

σ
2
1

V

2g

,

(1)

onde σ é o desvio padrão das flutuações de pressão em metros de coluna de água (mca), V1 é a
velocidade na seção de escoamento supercrítico em (m/s) e g é a aceleração devida a gravidade em
(m/s²).
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3 – METODOLOGIA
A investigação experimental sobre o escoamento a jusante de válvulas de eclusas foi
desenvolvida em uma bancada de ensaios (Figura 4) construída no Laboratório de Obras
Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS.
A bancada de ensaios era composta de:
(1) um sistema de alimentação, o qual possuía:
• um reservatório de 600m³;
• tubulações e acessórios hidráulicos;
• 2 bombas centrífugas com conversores de freqüência,

Figura 4 – Banca de ensaios.
(2) um conduto auxiliar: correspondente ao trecho de montante do conduto principal, sua
existência estava relacionada à instalação do macromedidor eletromagnético de vazão. Possuía
seção transversal circular com diâmetro nominal de 250mm e comprimento total de 5,5m,
(3) um conduto principal: conduto onde foi instalada a comporta e realizadas as medições.
Esse conduto foi construído parte em fibra de vidro e parte em acrílico, sendo este utilizado na
região do conduto onde a visualização do escoamento apresentava interesse. Esse conduto
apresentava uma seção quadrada de 25cm x 25cm e um comprimento total de 8,9m. A comporta
instalada foi do tipo segmento ou Tainter invertida (Figura 5),
(4) um reservatório de jusante: o qual recebia a água proveniente do conduto principal,
possuía um volume total de 7,2m³, 2,4m de altura e controle nível de água por meio de um
vertedouro com altura de soleira regulável,
(5) um canal de restituição: o qual recebia a descarga do reservatório de jusante e a
restituindo a água ao reservatório de alimentação.
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Figura 5 – Esquema de instalação da comporta segmento invertida no conduto.
Durante os testes, foram medidas as pressões médias por meio de piezômetros, pressões
instantâneas com transdutores de pressão (características apresentadas na Tabela 1) e a vazão
por meio de um medidor eletromagnético.
Tabela 1 – Características dos transdutores de pressão implantados na base do conduto e utilizados
neste trabalho.

Faixa de
operação
(mca)

Número de
equipamentos

Marca dos
equipamentos.

Precisão
(%FE)

15

Sitron

-1.5

1.5

0.30%

14

Sitron

-1.5

3.0

0.30%

1

Hytronic

-2.1

4.9

0.25%

Posição em relação à
comporta
14 na base e 1 no teto do
conduto a jusante
14 a jusante
no teto do conduto
1 a montante
na base do conduto

As pressões instantâneas foram medidas em um total de 30 pontos distribuídos ao longo
do teto e da base do conduto. Próximo à comporta os transdutores de pressão foram
posicionados com espaçamento de 5 centímetros entre eles e, conforme o aumento da
distância a partir da comporta, o espaçamento entre os transdutores passou para 10cm, 20cm e
40cm (Figura 6).
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Figura 6 – Instalação dos transdutores de pressão no conduto.
Todos os ensaios foram desenvolvidos em regime permanente, com o conduto a seção plena e
sem a admissão de ar. A estrutura utilizada não possuía aeradores, pois foi construída com objetivo
inicial de ser aplicada na avaliação de alternativas geométricas que ajudassem a reduzir o potencial
de cavitação que é bastante significativo (2ª fase da pesquisa). De fato, para combater a cavitação,
ar é adicionado ao escoamento a jusante de válvulas de eclusas, porém, se em grandes quantidades,
o ar pode vir a ocasionar perturbações na superfície de água quando expelido dentro da câmara da
eclusa e, consequentemente, podem provocar acidentes com as embarcações. Dessa forma, a
entrada de ar é controlada não segundo a demanda de ar do escoamento, mas tendo como critério
maior a manutenção da tranqüilidade da superfície de água na câmara, assim, novas técnicas que
reduzam o potencial de cavitação junto às válvulas são demandadas.
As principais características dos ensaios realizados estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Características dos ensaios.
Abertura da válvula (a)
%
m
10
0,025
30
0,075
50
0,125
60
0,15
70
0,175
80
0,20
100
0,25

Vazão (Q)
Mínima (l/s)
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

Máxima(l/s)
32,0
90,0
180,0
220,0
220,0
220,0
220,0

As máximas vazões foram limitadas pela máxima carga hidráulica possível de se colocar a
montante da comporta, de forma que não ocorresse o transbordamento pela câmara da comporta. Já
as vazões mínimas foram impostas pela mínima vazão necessária para manter o conduto escoando
cheio, tendo em vista os vazamentos existentes no vertedouro que controla o nível de água no
reservatório de jusante (Figura 7).
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Figura 7 – Limitadores de vazão.
O nível de água no reservatório de jusante era uma função da vazão e da cota da crista do
vertedouro. Sendo que a cota da crista não foi alterada durante os ensaios, o nível no reservatório de
jusante apresentou variação de nível de aproximadamente 5cm entre a maior e menor vazão.
Os dados registrados de pressão média foram graficados versus a sua posição longitudinal ao
longo do teto e da base do conduto. As pressões instantâneas foram adimensionalizadas segundo a
Equação (1) e graficadas versus uma posição adimensional definida pela razão entre a posição
geométrica longitudinal a partir da comporta (X) e a altura da vena contracta (vc) (Figura 8).

Figura 8 – Esquema da linha piezométrica para escoamento a jusante de comportas em condutos
(Fonte: adaptado de Rajaratnam, 1967).
A altura da vena contracta (vc) é definida pela Equação (2):
vc = a ⋅ Cc,

(2)

onde a é a abertura da comporta em m e Cc é o coeficiente de contração (adimensional). O Cc foi
calculado a partir do balanço de energia (Equação 3) entre um ponto de medição imediatamente a
montante da comporta e o ponto da vena contracta, considerado como o ponto onde a menor
pressão foi registrada na base do conduto a jusante da comporta. As perdas de carga entre esses
pontos foram desconsideradas.
2

 Q

V
a.Cc 

+
= Pvc +
.
2g
2g
2

Pmon tan te
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Na Equação (3) Pmontante é a pressão medida a montante da comporta em mca, V é a velocidade
média no conduto em m/s, Q é a vazão em m³/s, g é a aceleração devida à gravidade em m/s², Pvc é
a pressão na seção da vena contracta.

4 – RESULTADOS
Para exemplificar o comportamento das pressões médias para o caso da comporta
parcialmente aberta, a Figura 9 e a Figura 10 apresentam a distribuição de pressões médias ao longo
da base e do teto do conduto, respectivamente, para a=60% e Q=220l/s, uma das condições
ensaiadas. X = 0 corresponde à posição do terminal da comporta.

Figura 9 – Distribuição de pressões médias ao longo da base do conduto para a condição a=60% e
Q=220l/s.

Figura 10 – Distribuição de pressões médias ao longo do teto do conduto para a condição a=60% e
Q=220l/s.
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Para os casos de comporta parcialmente aberta, a pressão na base do conduto a jusante da
comporta decresce até encontrar a seção da vena contracta, trecho onde a energia potencial é
convertida em energia cinética. A vena contracta representa o ponto de menor pressão e maior
velocidade. A partir desse ponto a energia cinética volta a se converter em energia potencial e
percebe-se o aumento gradativo das pressões até encontrar o equilíbrio com a energia potencial
necessária para vencer as perdas de carga até o reservatório de jusante. Já no teto do conduto, as
menores pressões medidas foram as mais próximas à comporta. Entre a comporta e o teto do
conduto se forma uma região de recirculação altamente turbulenta e responsável por grande parte da
dissipação de energia entre montante e jusante da comporta.
Para o caso da comporta completamente aberta, a linha piezométrica apresenta um decréscimo
constante, como verificado em um conduto usual, exceto na região do recesso da comporta, onde a
perda de carga é maior.
A partir do balanço de energia entre o ponto de medição de pressão imediatamente a montante
da comporta e o ponto da vena contracta, Equação (4), foi calculado o coeficiente de contração (Cc)
do escoamento e os resultados estão apresentados na Figura 11.
Os coeficientes de contração calculados variaram entre 0,7 e 0,9 e foram comparados com os
dados publicados por USACE (1975) mostrando um bom ajuste.

Figura 11 – Coeficiente de contração do escoamento a jusante da comporta.
As Figuras 12 a 15 apresentam os coeficiente de pressão calculados pela Equação (1) para
duas aberturas de comporta ensaiadas, a=10% e a=60%.
As flutuações de pressão medidas na base do conduto apresentaram um aumento na
magnitude das flutuações próximo à seção de escoamento supercrítico e em seguida um decréscimo
contínuo. Já no teto do conduto as flutuações foram maiores na região de recolamento do
escoamento principal com o teto, que também é o ponto final da região de recirculação.
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Para as menores aberturas (a/D < 30%) as flutuações de pressão junto à base foram mais
intensas que as flutuações junto ao teto do conduto e o oposto ocorreu para as maiores aberturas
(a/D ≥ 80%). Para as aberturas de comporta iguais a 50% da altura do conduto, as flutuações foram
tão intensas na base quanto no teto do conduto.

Figura 12 – Coeficientes de pressão ao longo da base do conduto para os casos de a=10%.

Figura 13 – Coeficientes de pressão ao longo do teto do conduto para os casos de a=10%.
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Figura 14 – Coeficientes de pressão ao longo da base do conduto para os casos de a=60%.

Figura 15 – Coeficientes de pressão ao longo do teto do conduto para os casos de a=60%.

5 – CONCLUSÕES
De forma a obter um melhor entendimento sobre a hidráulica desse escoamento a jusante das
comportas do sistema de enchimento/esvaziamento das eclusas de navegação uma pesquisa
experimental foi desenvolvida no Laboratório de Obras Hidráulicas (LOH) do IPH/UFRGS.
Os resultados dessa pesquisa mostraram que, para os casos de comporta parcialmente aberta,
as menores pressões medidas no teto ocorrem próximas à comporta e que as pressões na base do
conduto a jusante da comporta decrescem até encontrar a seção da vena contracta, e, a partir desse
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ponto, se elevam até encontrar o equilíbrio com a energia potencial necessária para proporcionar o
escoamento no conduto de jusante.
Os coeficientes de contração calculados variaram entre 0,7 e 0,9 e apresentaram um bom
ajuste com os dados publicados por USACE (1975).
As flutuações de pressão medidas na base do conduto apresentaram um aumento na
magnitude das flutuações próximo à seção de escoamento supercrítico e em seguida um decréscimo
contínuo. Já no teto do conduto as flutuações foram maiores na região de recolamento do
escoamento principal com o teto, que também é o ponto final da região de recirculação. Para as
menores aberturas (a/D < 30%) as flutuações de pressão junto à base foram mais intensas que as
flutuações junto ao teto do conduto e o oposto ocorreu para as maiores aberturas (a/D ≥ 80%). Para
as aberturas de comporta iguais a 50% da altura do conduto, as flutuações foram tão intensas na
base quanto no teto do conduto.
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