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RESUMO --- Atualmente o aproveitamento dos recursos hídricos tem se mostrado fator de análise 
imprescindível para o crescimento de países por possuir usos múltiplos, como, abastecimento 
humano, irrigação, navegação, produção de energia, entre outros. A construção de usinas 
hidrelétricas, além de aumentar a geração, pode melhorar as condições de navegabilidade dos rios, 
porém é necessário que associadas as usinas, sejam construídas obras de engenharia para que assim 
o país possa dispor de uma rede fluvial com adequadas características de navegabilidade. As eclusas 
de navegação são instalações para transposição de embarcações entre dois níveis diferentes de água, 
permitindo uma continuidade do trecho de navegação fluvial. O uso de modelagem matemática, 
associada à modelagem física, possibilita uma ampla análise do comportamento hidráulico durante 
as suas operações, resultando, assim, uma busca por um melhor desempenho sem colocar em risco a 
estrutura física e as embarcações em trânsito. No presente trabalho apresenta-se uma revisão dos 
modelos numéricos desenvolvidos para simulação e otimização do comportamento hidráulico de 
eclusas de navegação e são discutidos aspectos relacionados à necessidade de integração de 
resultados desses com aqueles obtidos com modelagem física para projetar eclusas de navegação de 
alta queda. 
 
ABSTRACT --- Nowadays the utilization of water resources has been showing as a fundamental 
issue to allow the economical growing of countries due to the water multiple uses such as human 
water supply, irrigation, navigation, energy production, among others. The construction of 
hydroelectric power stations may improve the navigability conditions of water courses, but it is 
fundamental to jointly considerer the implementation of locks in order to allow the transposition of 
water levels by any kind of ship or boat. The use of mathematical models, in association with 
physical models, makes available an extensive analysis of the hydraulic behaviour of navigation 
locks, which results in a search for better performance still avoiding the security of the maneuvers. 
In the present contribution it is presented a review of the numerical models used to simulate and 
optimize the hydraulic systems observed in navigation locks and a discussion of issues related to the 
still need integration of results observed with physical models to better design new navigation 
locks. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade passado, o crescimento brasileiro tem sido resultado de um 

acelerado processo de industrialização e urbanização, gerando assim um consumo intensivo de 

recursos como água e energia. Historicamente, o setor elétrico tem sido priorizado como o principal 

agente do processo de gestão de recursos hídricos superficiais no Brasil, denotando uma assimetria 

em relação às demais categorias de usuários (FERNANDES & BURSZTYN, 2008). 

Para se transportar uma tonelada de carga útil por um quilômetro, consomem-se em média 

seis vezes mais combustível por rodovia do que por hidrovia (ROSA, 2005). Uma das únicas 

desvantagens do transporte por hidrovias é o fator tempo, que pode diminuir em muito a sua 

competitividade. Por isso, é necessário analisar as características de cada hidrovia para que se possa 

maximizar as condições de utilização das mesmas e avaliar os produtos transportados, pois aqueles 

com baixo valor agregado e peso bruto alto deveriam ser transportados por hidrovias. 

A construção de usinas hidrelétricas, além de aumentar a geração energética com o uso da 

água, pode melhorar as condições de navegabilidade dos rios, tanto pela regularização de vazões 

como pela transformação de trechos de rios devido aos seus reservatórios. Entretanto, é necessário 

que, associadas às usinas, sejam construídas diversas outras obras de engenharia, como portos, 

sistemas de transposição, canalizações e eclusas de navegação, para que assim o país possa dispor 

de uma rede fluvial com adequadas características de navegabilidade. 

Segundo Kolosov (2002), a Rússia possui 134 eclusas financiadas pelo Departamento de 

Águas e Navegação desse país. O Brasil, assim como a Rússia, também é um país de grande área 

territorial, entretanto possui, segundo o Ministério dos Transportes (Brasil, 2010), apenas 18 eclusas 

(duas delas ainda em projeto), conforme segue: Tucuruí (PA); Sobradinho (BA), Boa Esperança 

(PI) e projeto de Serra Quebrada (MA); Barra Bonita (SP), Bariri (SP), Ibitinga (SP), Promissão 

(SP), Nova Avanhandava (SP), Três Irmãos (SP), Ilha Solteira (SP), Jupiá (SP), Porto Primavera 

(PR) e projeto de Itaipu (PR); Amarópolis (RS), Anel de Dom Marco (RS), Bom Retiro (RS) e 

Fandango (RS). 

Segundo Santos (1993), o Brasil se defronta com sérias limitações de expansão de fronteiras 

agrícolas, dada a insuficiência de corredores ferro-hidroviários. A rede hidrográfica brasileira 

efetivamente considerada pelo Ministério dos Transportes possui uma extensão de 26.662 km, 

entretanto o Brasil utiliza de fato apenas cerca de 10.000 km de vias navegáveis para o transporte de 

cargas. Vê-se, assim, o potencial ainda a ser explorado e a recente retomada de construção de 

barragens na região Norte do país traz ao debate a necessidade de implementação de novas eclusas 

de navegação. Neste artigo é apresentada uma revisão bibliográfica referente ao comportamento 

hidráulico dos sistemas de enchimento e esgotamento de eclusas de navegação, sendo abordados 
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aspectos de modelos físicos e numéricos, incluindo modelos de otimização dessas operações 

considerando restrições de velocidade máxima do nível d’água na câmara e cavitação. 

 

2 – ECLUSAS DE NAVEGAÇÃO 

As eclusas de navegação são instalações para transposição de embarcações entre dois níveis 

diferentes de água, permitindo uma continuidade do trecho de navegação fluvial. As eclusas são 

constituídas basicamente por uma câmara suficientemente espaçosa para conter uma ou várias 

embarcações, portas nas extremidades frontais e um sistema para encher e esvaziar a água no 

interior da câmara. A função de uma eclusa de navegação é permitir a transposição do desnível por 

qualquer tipo de embarcação, tanto particular como transportadora de carga. A transposição deve 

ser realizada de maneira rápida, com o intuito de minimizar os custos de transporte dos produtos, 

mas também de maneira segura, evitando situações que coloquem em risco as embarcações. 

As eclusas são basicamente caracterizadas quanto ao tamanho do desnível que a estrutura 

hidráulica possibilita transpor. A queda de uma eclusa é a diferença entre os níveis de água de 

montante e de jusante. Dessa forma, são classificadas em eclusas de baixíssima, baixa, média, alta e 

altíssima queda. Porém, o valor da queda hidráulica não define a concepção do funcionamento, pois 

por um longo período podem ocorrer variações no valor da queda devido ao regime fluvial. Um 

sistema hidráulico corretamente projetado considerará todas as quedas possíveis, suas 

permanências, suas probabilidades e seus tempos de operação cabíveis.  

As eclusas de baixa queda, ainda muito utilizadas, por exemplo, na Europa, possuem sistemas 

mais simples, com a maioria das operações de adução/esgotamento realizadas pelas extremidades. 

Os sistemas sofisticados, de alimentação pelo fundo da câmara, são próprios de eclusas de alta 

queda. Para as de queda intermediária se tem a opção de sistemas de enchimento e esgotamento 

pelas extremidades e por condutos que se distribuem ao longo da câmara pelos muros laterais.  

A classificação das quedas depende de conceitos de técnica de execução local, possuindo uma 

variação entre algumas regiões. Porém, a American Society of Civil Engineers utiliza a seguinte 

classificação: eclusas de baixíssima queda para desníveis de até 10 pés (3,05 m); eclusas de baixa 

queda para desníveis entre 10 e 40 pés (12,2 m); eclusas de alta queda para desníveis entre 40 e 100 

pés (30,48 m); e eclusas de altíssima queda para desníveis acima de 100 pés. 

A evolução dos sistemas de enchimento e esgotamento das câmaras de eclusas tem como um 

dos objetivos centrais a garantia de uma uniformidade da lâmina de água dentro da câmara, 

buscando assim uma maior segurança para as embarcações durante as manobras de eclusagem. Os 

principais problemas relacionados com as leis de manobras das comportas são: 
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• Segurança das embarcações: 

A segurança das embarcações em trânsito em uma eclusa pode ser traduzida, de forma 

objetiva, em termos dos riscos de colisões e de danificação dos materiais transportados e das 

embarcações. O principal motivo de colisões é o excessivo esforço na amarração causado por ondas 

da água no interior das câmaras de navegação, cujas consequências são o movimento da 

embarcação e o potencial risco de colisão. Os critérios limites para o esforço de amarração variam 

largamente de país para país. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o esforço máximo 

permitido é de 5 toneladas. Já no Brasil, a Petrobras estabeleceu o critério de 1/600 da tonelada 

bruta da embarcação (TONDOWSKI, 1987). 

Os esforços nas amarrações são proporcionados pelas perturbações da água decorrentes da 

alimentação irregular de água das tubulações, ocasionando uma má distribuição de vazão. O estágio 

mais crítico, quanto à amplitude de oscilação da superfície da água, é no início da operação, quando 

a quantidade de água dentro da câmara, no caso do enchimento da câmara de navegação, é menor e 

a velocidade da água é maior devido a pequenos valores de abertura das comportas e às maiores 

diferenças de desnível entre jusante e montante. 

• Efeitos de cavitação: 

A cavitação é um dos principais problemas encontrados nas eclusas, limitando principalmente 

o aumento de altura das eclusas, decorrente do fenômeno de vaporização de um líquido devido à 

baixa pressão durante o seu movimento. Um líquido ao ser acelerado tem uma redução de pressão 

para que a sua energia mecânica se mantenha constante. A cavitação ocorre quando é atingida a 

pressão de vapor na região, formando-se núcleos gasosos que, mantida a condição de pressão, 

podem resultar em cavidades de vapor. 

Essas cavidades, caso a pressão local fique próxima do valor da pressão de vapor, tende a 

aumentar, podendo ocorrer seu rompimento repentino. Se a pressão na tubulação alcançar valores 

acima da pressão de vapor, as bolhas se tornarão instáveis e implodirão, causando muitas vezes 

estrondos com ruídos e eventuais danos à tubulação e aos demais componentes dos circuitos 

hidráulicos. Na engenharia hidráulica a cavitação é tida como um fenômeno dos mais complexos, 

seja pelo seu entendimento, seja pelos diversos parâmetros que a influenciam e pela grande 

dificuldade de fazer sua simulação em laboratório. 

Há dois tipos de cavitação: gasosa e vaporosa. A primeira ocorre quando há grande 

quantidade de gases suspensos na água, sendo potencializada quando o processo de cavitação é 

suficientemente lento, permitindo o aumento da quantidade de ar no líquido em função de sua 

gaseificação. Devido a esse aumento gradativo de volume de ar os rompimentos das bolhas 

acontecem de forma mais lenta, fazendo com que a cavitação gasosa não seja tão agressiva. 
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A cavitação vaporosa ocorre quando há pouco ar no interior do fluxo de água e no interior das 

bolhas há somente o vapor. Nesse caso, as pressões geradas pelo rompimento das bolhas são 

elevadas, causando danos às estruturas hidráulicas, tais como: ruídos, vibrações, flutuações de 

pressão, danos causados por erosão e perda de eficiência hidráulica. 

O aumento da queda de projeto das eclusas implica em pressões cada vez mais baixas a 

jusante das válvulas. O problema de cavitação ocorre basicamente nas eclusas de médio e alto 

desnível, sendo intimamente ligada às altas velocidades de escoamento e às baixas pressões a 

jusante das comportas, e à recirculação do fluxo sobre o ressalto afogado que se forma. A solução 

que em primeiro lugar se visualiza é diminuir as cotas de implantação das válvulas, posicionando-as 

sob pressão estaticamente mais elevada, dificultando que a pressão alcance valores próximos ao 

valor de pressão de vapor do líquido, solução essa que normalmente é refutada devido aos aumentos 

dos custos de implantação da obra. 

Outra medida para a minimização da cavitação consiste na aeração controlada das zonas 

críticas de baixa pressão. A saturação de ar impede a formação de bolhas de vapor, ocorrendo 

apenas a cavitação gasosa, sendo essa de menor impacto, reduzindo consideravelmente os danos 

causados pela cavitação. É possível, dentro de certos limites, evitar problemas de cavitação por 

meio de um correto dimensionamento das válvulas e tubulações, ocasionando um circuito 

hidráulico de maior durabilidade, e pela adoção de leis de manobras mais adequadas das comportas 

dos circuitos de enchimento e esvaziamento das eclusas. 

• Limitação do servo mecanismo: 

Os servo-mecanismos das comportas das eclusas de navegação são responsáveis pelo controle 

de vazão nos circuitos de enchimento e esvaziamento da eclusa. Eles devem permitir a aplicação da 

operação de manobra. Logicamente, existe um limite físico do servo mecanismo, associado a uma 

velocidade máxima de abertura e fechamento ou até a um número limitado de movimentos a 

algumas velocidades, impossibilitando muitas vezes a utilização de leis de manobras mais 

eficientes. 

• Força de amarração: 

A perturbação da água no interior da câmara da eclusa provoca esforços adicionais nos cabos 

de amarração. Quando essas rompem, podem ocorrer colisões da embarcação contra as portas e 

paredes da câmara, causando grandes prejuízos. 

 

3 – EQUACIONAMENTO HIDRÁULICO 

O escoamento nos circuitos de uma eclusa, tanto para as etapas de enchimento como de 

esgotamento, desenvolve-se em regime transitório. As equações básicas para os escoamentos 
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transitórios em conduto forçado para o caso geral são demonstradas pelas equações de movimento e 

da continuidade, conforme as equações a seguir (ambas representadas em forma unidimensional): 

• Equação de movimento 
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• Equação da continuidade 
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nas quais: 

Q é a vazão do escoamento no instante t; 

v é a velocidade média do escoamento no aqueduto no instante t; 

x é a posição no eixo horizontal no aqueduto; 

g é a aceleração da gravidade; 

Ah é a área do aqueduto; 

H é a carga hidráulica do aqueduto; 

f é o coeficiente de perda de carga de Darcy-Weisbach; 

D é o diâmetro hidráulico do aqueduto; e 

a é a velocidade do pulso de pressão. 

 

Admitindo-se que o fluido pelo escoamento analisado é incompressível e que o conduto 

possui paredes rígidas, admite-se que qualquer perturbação nas condições de escoamento é 

assumida instantaneamente por todo o fluido. Assim: 
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Partindo-se das equações (1), (2) e (3) é obtida a seguinte equação diferencial geral que 

representa o escoamento nos aquedutos de uma eclusa: 
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z&&  é a derivada segunda da posição do nível da água na câmara, ou seja, aceleração; 

z&  é a derivada primeira da posição do nível da água na câmara, ou seja, velocidade; 

z  é a posição do nível da água na câmara; 

K1 é a soma dos coeficientes de perda de carga a montante da comporta; 

K2 é a soma dos coeficientes de perda de carga a jusante da comporta; 

Kv é a coeficiente de perda de carga na comporta do sistema de enchimento; 

A1 é a área transversal da seção a montante da comporta; 

A2 é a área transversal da seção a jusante da comporta; 

Ac é a área da superfície da água na câmara da eclusa; 

L1 é a comprimento do aqueduto de montante do sistema de enchimento; 

L2 é a comprimento do aqueduto de jusante do sistema de enchimento; e 

zres é a posição do nível de montante da eclusa, para o enchimento, ou de jusante, para o 

esvaziamento. 

 

4 – MODELOS NUMÉRICOS DE SIMULAÇÃO 

A equação geral (4), que representa o escoamento na eclusa de navegação, é uma equação 

diferencial homogênea de segunda ordem que não possui solução analítica. Logo, para a obtenção 

de sua solução é necessária a utilização de algum método numérico. São descritos a seguir alguns 

modelos matemáticos que foram desenvolvidos para simular o comportamento hidráulico durante 

manobras de enchimento e esgotamento nas câmaras de eclusas. 

4.1 – Simulador Hidráulico de Enchimento e Esgotamento de Eclusas - LOCKSIM 

O simulador LOCKSIM é um modelo numérico desenvolvido pela TVA (Tennessee Valley 

Authority) utilizado para simulação uni-dimensional de eclusas de navegação para enchimento e 

esvaziamento. No LOCKSIM, o sistema de enchimento e esvaziamento é representado por um 

circuito fechado e seções de um canal natural a montante e jusante da eclusa, englobando assim 

velocidades de aproximação e de saída ao sistema. 

O simulador LOCKSIM é apto para estimar a força de amarração longitudinal na câmara, o 

índice de cavitação e pressões mínimas a jusante das comportas, considerando um rigoroso 

tratamento para o sistema de enchimento ou esvaziamento com diversos pontos de alimentação da 

vazão. Na Tabela 1 é apresentada uma comparação dos fatores que são considerados no sistema do 

LOCKSIM com um modelo reduzido na escala de 1:25. 
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Tabela 1 – Comparativo entre variáveis consideradas pelo sistema LOCKSIM e modelo reduzido 

Parâmetros hidráulicos LOCKSIM (Modelo 1-D) Modelo físico 1:25 

Câmara de navegação 

Tempo de enchimento e 

esvaziamento 
X X 

Turbulência da superfície da água  X 

Força de amarração longitudinal X X 

Força de amarração transversal  X 

Conduto 

Pressão X X 

Descarga X X 

Bolhas de ar  X 

Comporta 

Potencial de cavitação X X 

Entrada de ar X X 

Vibrações X X 

Seções de aproximação 

Velocidade de aproximação X X 

Vórtices  X 

Correnteza  X 

Seções de dissipação 

Velocidades de dissipação X X 

Correnteza  X 

Ondas  X 

Com as informações da Tabela 1, infere-se que o LOCKSIM é uma ferramenta suplementar e 

não auto-suficiente para estudos de enchimento e esvaziamento de eclusas. É evidente a necessidade 

de um modelo físico em escala reduzida, entretanto o custo desses modelos é muito elevado. 

Modelos matemáticos auxiliam na elaboração de um pré-projeto de dimensionamento, evitando 

assim intervenções estruturais após a construção do modelo físico, devido a problemas hidráulicos. 

O modelo não permite estimar a turbulência da superfície da água e a força de amarração 

transversal durante uma manobra de eclusagem. Entretanto, diversos estudos em modelos físicos 

sugerem que o aumento da quantidade de pontos de alimentação da câmara da eclusa de navegação 
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diminui a turbulência da água (SCHOHL, 1978) e que a força de amarração transversal é 

tipicamente menor do que a força longitudinal (ELDER et al., 1964). 

Segundo Stockstill et al. (2003), diferentes pontos de alimentação de água na câmara da 

eclusa provocam um desnível de água entres os respectivos pontos de entrada da água, pois 

diferentes distribuições de velocidades e pressões resultam em diferentes linhas de energia entre 

cada ponto. No LOCKSIM, as equações da continuidade e de quantidade de movimento são 

resolvidas usando o método explícito das características ou o método implícito de Preissmann. Para 

um dado segmento de conduto fechado, a escolha depende do comprimento do segmento, da 

velocidade da onda e do tamanho do espaçamento de tempo (∆t) adotado na resolução. 

O simulador LOCKSIM é um sistema de simulação de enchimento e esgotamento de eclusas 

de navegação que vem sendo estudado e adaptado por mais de 20 anos. Ele é tido como consolidado 

por mais de nove anos para aplicações em eclusas de navegação e também considerado como uma 

ferramenta robusta para avaliar sistemas de enchimento e esgotamento de diferentes sistemas de 

eclusas. Uma descrição mais detalhada do sistema de simulação pode ser encontrada no manual do 

usuário (SCHOHL, 1999), que foi gerado dentro do programa de pesquisa de navegação interna 

(Inland Navigation Research Program). 

4.2 – Modelos SEEEC 

Ussami (1980), motivado pela complexidade de determinar as características e as dimensões 

básicas do sistema de enchimento e esvaziamento de uma eclusa de navegação, desenvolveu os 

modelos numéricos SEEEC-I e SEEEC-II. O primeiro deriva basicamente do modelo matemático 

Lock Filling Emptying – Symmetrical System, desenvolvido pelo U.S Army Waterway Experiment 

Station (HEBLER & NEILSON, 1976). 

O segundo modelo matemático, denominado SEEEC-II, foi elaborado a partir dos estudos 

desenvolvido no St. Lawrence Seaway Authority, do Canadá, e também com contribuições devidas a 

Abbott e Verwy, do International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, de Delft, 

Holanda. No modelo SEEEC-II, ao contrário do SEEEC-I, descreve-se sem simplificações a 

totalidade do escoamento em cada um dos elementos que compõem o sistema de enchimento e 

esgotamento, incluindo os orifícios dos difusores. Devido ao seu detalhamento, sua aplicação se 

torna mais trabalhosa e difícil, pois ele exige uma maior quantidade de dados. 

Modelo Matemático SEEEC-I 

O modelo SEEEC-I considera um sistema de enchimento e esgotamento de uma eclusa de 

navegação de uma maneira simplificada composto por tomada de água a montante, aqueduto de 

montante, comporta, aqueduto de jusante e câmera da eclusa ou de restituição. Ussami (1980) 

modelou o comportamento hidráulico de uma eclusa de navegação montando um sistema de 

equações possível e determinado com três incógnitas – posição, velocidade e a altura de inércia –, e 
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três equações – integral da equação da continuidade em relação ao tempo, equação do escoamento e 

equação da altura de inércia. Essas equações estão representadas, respectivamente, pelas expressões 

a seguir: 

( )∫
+

=−+

1

1

0
1

i

i

t

t

tt dttV
A

A
zz ξ              (5) 

na qual: 

1+tz  é a posição do nível d’água na câmara no instante t+1; 

tz  é a posição do nível d’água na câmara no instante t; 

ξ  é o coeficiente numérico para indicar enchimento (+1) ou esgotamento (-1) da câmara; 

0A  é a área do aqueduto na seção de referência; 

1A é a área da superfície da água na câmara; e 

)(tV  é a velocidade média do escoamento na seção de referência 

e 

( )[ ] [ ] )()(
2

)(2

4321 tHtzz
g

tV
KKtKKK mrefv −−=++++ ξ        (6) 

na qual: 

1+tz  é a posição do nível d’água na câmara no instante t; e 

mH  é a altura de inércia ou carga necessária para acelerar ou desacelerar o esgotamento. 

Para um conduto prismático de comprimento (L), a altura de inércia é dada por: 

t

tV

g

L
H m

∂

∂
=

)(
               (7) 

As equações 5, 6 e 7 formam um sistema de equações, sendo que duas delas se apresentam 

sob forma diferencial e a última, na forma quadrática. Esse sistema é matematicamente 

determinado, por possuir o mesmo número de incógnitas e equações. Assim, o problema se resume 

na resolução das equações diferenciais, sendo utilizado o método das diferenças finitas, empregando 

um método interativo de predição e correções sucessivas. 

Modelo Matemático SEEEC-II 

O modelo SEEEC-II foi elaborado por um sistema composto de canal ou reservatório de 

adução, tomada d’água, aqueduto de enchimento entre a tomada d’água e o poço da comporta, 

comporta de controle de vazão de enchimento, aqueduto de enchimento entre o poço da comporta e 

difusores, orifícios, curvas, transições, câmara da eclusa, aqueduto de esgotamento, comporta de 

controle de vazão de esgotamento e canal de restituição. 
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Na Figura 1 constam os resultados da aplicação do SEEEC-II para uma eclusa com 186,0 m 

de comprimento e 25,6 m de largura, e um desnível total de 14,2 m. A lei de abertura é linear 

simples, com abertura total em 80 segundos. São apresentadas as curvas características do 

enchimento e as principais grandezas hidráulicas relacionadas com a operação de enchimento em 

função do tempo. Na mesma figura observa-se, na curva de variação de posição do nível d’água na 

câmara, que o tempo de enchimento da eclusa é igual a é igual a seis minutos e 30 segundos. Uma 

vez que a comporta é mantida aberta, devido aos efeitos de inércia do escoamento, observa-se uma 

sobre elevação máxima de 0,47 metros em relação ao nível de montante da eclusa. 

 

Figura 1 – Curvas características do enchimento utilizadas no modelo SEEEC-II 

Fonte: Ussami (1980) 

Ressalta-se que o modelo matemático SEEEC-II permite descrever os fenômenos hidráulicos 

que ocorrem nos aquedutos e difusores dos sistemas de enchimento e esgotamento, entretanto não 

descreve os fenômenos oscilatórios que ocorrem no interior da câmara da eclusa, bem como a 

interação com a embarcação. 

4.3 – Métodos de Runge-Kutta 

Os métodos de Runge-Kutta são métodos interativos implícitos e explícitos de resolução 

numérica de equações diferenciais que têm a seguinte formulação geral: 

),,(1 hyxhyy iiii φ+=+              (8) 

sendo φ  a função incremento dada pela média ponderada das aproximações das derivadas. 

O método de Runge-Kutta de quarta ordem, conhecido pela abreviação RK4 e amplamente 

aplicado para resolução de equações diferenciais. O método também pode ser aplicável para 

resolução de equações de ordem superior por meio da obtenção e resolução de sistemas de 

equações. No caso do escoamento na eclusa, a resolução da equação geral do escoamento, dada pela 

equação (4), é obtida transformando-a em um sistema com duas equações diferenciais de primeira 

ordem, como se segue na Figura 2. 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos       12 

Por ser um método de resolução de equações diferenciais tanto de primeira ordem como de 

ordens superior, o método RK4 é bastante amplo em aplicações. Stockstill et al. (2003), por 

exemplo, utilizaram o método para a resolução da equação da força de amarração provocado pela 

oscilação do nível de água na câmara da eclusa. 

 
Figura 2 – Equações da aplicação do método de Runge-Kutta a sistemas de eclusas de navegação 

4.4 – Transformada de Laplace 

Petry e Palmier (1991) aplicaram a transformada na equação geral do escoamento dada pela 

equação (4) e obtiveram equações para a posição, velocidade e aceleração do nível da água na 

câmara da eclusa, conforme descrição abaixo: 

• Posição:  

ξϖξξϖϖ

ξϖξξϖϖϖ
ϖ

ϖ

dsent

dtsentsen
z

tzzztz

t

t

o
oresres

)()()cos(

)cos()()()()cos()()(

0

0

∫

∫

Φ

+Φ−+−−=
&

     (9) 

• Velocidade: 

ξϖξξϖϖ

ξϖξξϖϖϖϖϖ
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dttztsenzztz

t

t

ooref

)()()(
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0

2

0

2

∫

∫

Φ
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   (10) 

• Aceleração: 

ξϖξξϖϖ

ξϖξξϖϖϖϖϖϖϖ

dsent

dtsenttsenztzztz

t

t

ooref

)()()cos(

)cos()()()()()cos()()(

0

3

0
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∫

∫

Φ

−Φ+Φ−−−= &&&

  (11) 
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nas quais: 

zzAtt cv
&&

2
21 ))(()( ααα ++=Φ  

Desta forma, as três variáveis (posição, velocidade e aceleração) do nível da água dependem 

de integrais, cujos valores têm que ser calculados por alguma aproximação. 

 

5 – MODELOS NUMÉRICOS DE OTIMIZAÇÃO 

Diversos modelos matemáticos foram desenvolvidos para simular o enchimento e o 

esvaziamento das câmaras de eclusas, sendo aplicadas algumas leis de manobras para as comportas. 

Apesar de bastante eficientes para tal análise, esses modelos limitam-se a validar as leis 

previamente estabelecidas. O uso da otimização numérica é um importante passo na área de 

pesquisa, pois resulta em uma maior compreensão do fenômeno físico de enchimento e 

esvaziamento, além de uma maior sensibilidade quanto à melhoria das manobras de eclusagem, 

visando solucionar alguns problemas específicos evidenciados. 

Com o avanço de recursos computacionais, a otimização por meio de modelos numéricos tem 

sido empregada em estudos de eclusagem ao longo do tempo, entretanto ainda pode ser mais 

explorada por possuir grande relevância para a obtenção de operações de enchimento e 

esvaziamento de uma forma segura e mais rápida, possibilitando também uma redução nos tempos 

de manobras e proporcionando uma melhor opção econômica, tendo assim resultados diretos no 

aumento da competitividade dos produtos e a redução dos gastos com transportes por vias fluviais. 

5.1 – Kelley’s cutting plane method 

Palmier (1990) desenvolveu um modelo numérico para obtenção de uma lei ótima de manobra 

de abertura e fechamento das comportas das eclusas de navegação aplicando o método cutting plane 

de otimização a partir das equações (9), (10) e (11), procurando minimizar problemas de cavitação 

nos aquedutos de enchimento e esvaziamento e alimentação não uniforme da câmara, mas obtendo 

uma operação mais rápida possível em vista das vantagens econômicas proveniente de ciclos de 

eclusagem mais curtos. 

A lei de manobra das comportas, para cada T fixo, deve maximizar a diferença de nível inicial 

e final no processo total da manobra de eclusagem. Para a obtenção de uma lei de manobra ótima, 

Palmier (1990) utilizou algumas restrições, previamente inseridas no modelo, que balizam a busca 

para uma lei de manobra ideal e segura. A primeira das condições impostas foi o atendimento da 

equação geral do escoamento, pois essa é uma restrição inerente ao funcionamento da eclusa. As 

outras restrições são impostas para evitar uma manobra incompatível aos critérios de segurança para 

operação, ou às limitações dos equipamentos das eclusas. As restrições utilizadas foram a segurança 

contra a ocorrência de cavitação, a limitação das velocidades máximas de abertura e fechamento das 
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comportas e a limitação da velocidade máxima na câmara da eclusa. A última restrição visa uma 

maior segurança para as embarcações. Para reduzir os riscos de ruptura dos cabos de amarração e 

colisões, provocados devido às perturbações no interior da câmara, limites de velocidades máximas 

ascendentes e descendentes do nível da água são sugeridos durante a operação. 

Considerando os dados da eclusa de Promissão com desnível inicial de 24,08m, nas Figuras 3 

e 4 são ilustradas, respectivamente, as comparações da lei de manobra otimizada com a lei então 

utilizada e das posições correspondentes dos níveis d’água na câmara da eclusa. Foi obtida uma 

redução do tempo superior a 35% para alcançar o mesmo nível de montante da lei utilizada para a 

eclusa de Promissão dentro das restrições impostas de segurança e operacionalidade. 

 

Figura 3 – Lei de otimização para Promissão 

 Fonte: Palmier (1990) 

  

Figura 4 – Evolução do nível para lei ótima para eclusa de Promissão 

Fonte: Palmier (1990) 

5.2 – Colamussi, Desiderio e D’Amico 

Colamussi et al. (1974) desenvolveram um modelo matemático para simulação de enchimento 

e esvaziamento de uma eclusa de navegação com sistema lateral de alimentação de água. Várias 

simulações foram realizadas para enchimento e esvaziamento para diferentes valores de nível de 

montante nível na câmara da eclusa, tendo sido obtido pesos para os principais parâmetros. 

Para a determinação do modelo matemático as seguintes premissas foram adotadas: 

• as seções do conduto principal e o diâmetro da tomada de água são consideradas fixas; 
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• a perda de carga piezométrica, quando se passa de uma seção do aqueduto com uma alta 

velocidade para uma boca de alimentação de água da câmara, é considerada por um coeficiente 

variável; 

• a superfície livre da eclusa é horizontal; e 

• não se considera a presença da embarcação durante o enchimento. 

O modelo desenvolvido foi testado com dados da eclusa de Volta Grimana, localizada na 

Itália, com o principal objetivo de buscar uma otimização da abertura das comportas para aumentar 

a capacidade de trânsito por meio de eclusagens. Foram escolhidos os valores de 30 s e 60 s para o 

tempo de abertura das comportas. A fim de estabelecer um critério para o comportamento 

hidráulico durante o enchimento, foi adotada uma máxima velocidade do nível d’água na câmara.  

Foram realizadas várias simulações e concluiu-se que, partindo-se sempre dos mesmos 

valores dos níveis d’água a montante e no interior da câmara, a variação de todos os outros 

parâmetros testados provocou uma alteração pouco significativa do tempo total de enchimento, 

correspondendo ao menor valor de 196s e ao maior de 239s. 

5.3 – Natale e Savi 

Dando importância à segurança das embarcações durante as manobras de eclusagem, Natale 

& Savi (2000) desenvolveram um modelo matemático para simular o enchimento (ou 

esvaziamento) de eclusas levando em conta a força de amarração dos cabos de segurança das 

embarcações em conjunto com um modelo numérico de otimização. Foram testadas diferentes leis 

de manobras, tendo sido obtida uma solução otimizada que minimiza o tempo de operação 

mantendo-se a força de amarração dentro de valores admissíveis, conforme as expressões a seguir: 

( )TT
ii ta

c
,

* min=            (12) 

*RR ≤ , sendo 
( ))(max

0
trR

cTt≤≤
=

        (13) 

nas quais: 

*
cT  é o tempo ótimo de operação 

)(tr  é a força de amarração no instante t; e 

*R  é a força de amarração máxima admitida 

 

As equações, em forma matricial, do movimento do nível d’água são: 
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Na qual: 
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∫ −=
h

l dhbS
0

))(( ηηη  

fS  é a perda de carga unitária; 

lb  é a largura da seção de escoamento; e 

h  é a profundidade do escoamento 

Para a mensuração do movimento da embarcação foi considerado que o empuxo sempre 

contrabalanceia o peso da embarcação. Portanto, o movimento da embarcação foi simulado pela 

equação de vibração de um sistema amortecido com dois graus de liberdade, isto é: 

Φ=++ ξξξ RDI MMM &&&
         (15) 

Na qual: 
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s  é o deslocamento rotacional no eixo transversal da embarcação; e 

θ  é o deslocamento rotacional no eixo longitudinal da embarcação. 

O sistema de equações foi resolvido aplicando-se o método das diferenças finitas. Os 

resultados foram comparados com os dados das eclusas de Born (155,0m de comprimento, 16,0m 

de largura e desnível de 11,35m) e de Well (179m de comprimento, 14m de largura e desnível de 

6,25m). Nas Figuras 5 e 6 são mostrados os resultados para os níveis d’água na câmara da eclusa de 

Born e para a força de amarração para a de Well. Esses resultados foram considerados satisfatórios 

e mostram que a força de amarração possui um maior valor no início da operação e tende a diminuir 

durante o enchimento da câmara da eclusa. 

 

Figura 5 – Nível da água medido e computado para 

a eclusa de Born 

Fonte: Natale e Savi (2000) 

 
Figura 6 – Força de amarração medida e 

computada para a eclusa de Well 

Fonte: Natale e Savi (2000) 
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6 – USO DE MODELOS FÍSICOS E NUMÉRICOS: ECLUSAS DO CANAL DO PANAMÁ 

Outra importante frente de pesquisa é o uso de modelos físicos para aumentar o conhecimento 

do comportamento hidráulico de eclusas de navegação. A complexidade dos sistemas de 

enchimento e esgotamento de eclusas é tal que se torna difícil fazer uma análise precisa dos 

fenômenos hidráulicos envolvidos e, por esse motivo, a utilização de modelos físicos é, muitas 

vezes, imprescindível para a obtenção de um projeto viável. Apesar do desenvolvimento da 

modelagem numérica, que vem contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos 

projetos de eclusas, os modelos físicos podem antecipar certas características do comportamento 

hidráulico do sistema de enchimento e de esgotamento de eclusas de navegação, como curvas 

características do enchimento e do esgotamento, pressões mínimas, médias e instantâneas a jusante 

das comportas de enchimento e de esgotamento e os esforços de amarração. 

Segundo Freeman (1929) apud Tondowski (1987), já em 1923 eram utilizadas comparações 

entre resultados de modelo físico na escala de 1:50 e o protótipo da eclusa de Steenenhock, na 

Holanda, e os resultados da época já alcançavam diferenças médias da ordem de 3,5% nas 

observações dos níveis de água, vazão e inclinação do plano de água. As primeiras experiências 

norte-americanas na comparação dos resultados entre modelo físico e protótipo foram efetuadas na 

eclusa de Wheeler, em 1936. Confrontando resultados com o modelo na escala de 1:20, as 

diferenças registradas foram de aproximadamente 8% para o tempo total de enchimento da câmara 

(GRIFFIN, 1951 apud Tondowski, 1987). Esses resultados demonstram a confiabilidade dos 

estudos em modelos reduzidos e também indicam a presença do efeito de escala. 

Tanto no exterior como no Brasil ainda há a necessidade de estudos com modelos físicos. No 

Brasil, Santos (1993), utilizando um modelo físico constituído de um canal de aproximação e dos 

circuitos hidráulicos que compõem uma eclusa de navegação, desenvolveu estudos para a 

determinação de critérios operacionais para a obtenção de profundidades mínimas de eclusas. 

Visou-se uma otimização da operação de entrada e saída de embarcação a jusante para diminuir o 

tempo de trânsito das mercadorias transportadas, buscando, assim, uma redução do custo final dos 

produtos e um aumento de competitividade. 

Ronsi et al. (1988) definiram os aspectos operacionais das eclusas 1 e 2 de Tucuruí por meio 

de investigações em modelos físicos na escala de 1:25, focando diretamente os problemas 

relacionados com as válvulas de enchimento e esvaziamento nos seguintes aspectos hidráulicos: 

dissipação de energia e condições de pressão a jusante; turbulências e flutuações de pressão; 

contração e expansão do jato; cavitação e aeração do escoamento; e tempos de operação. 

A integração do uso de modelos físico e numéricos em nível mundial tem marco recente com 

a construção das novas eclusas do canal do Panamá. O aumento de trânsito pelo canal fez surgir o 

projeto de sua ampliação, que engloba a construção de um conjunto de eclusas constituído por 3 
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cubas auxiliares para cada câmara de navegação. Os modelos numéricos utilizados no projeto 

dessas eclusas são o LOCKSIM, para a análise de enchimento e esvaziamento da câmara de 

navegação e das cubas auxiliares, modelos 2D, para a otimização das geometrias dos emboques dos 

canais, e modelos 3D, para o estudo da geometria do canal de aproximação (Wong, 2008). 

Os objetivos da construção do modelo físico para a construção do novo sistema de eclusas 

constituintes de 3 cubas no canal do Panamá são: validar os sistemas de enchimento e esvaziamento 

selecionados pelos modelos numéricos; otimizar elementos dos sistemas hidráulicos; e obter dados 

hidráulicos das manobras de operação (tempo, força de amarração, pressões e velocidades). 

A escala adotada do modelo físico é de 1:30. Considerando as relações para as grandezas 

físicas em modelos de escala reduzida, com base na semelhança mecânica e com o uso da lei de 

Froude, as dimensões do modelo reduzido adotadas foram: câmara da eclusa com 15,3 m de 

comprimento por 1,8 m de largura; velocidade da água nos condutos de 1,3 m/s; descarga de 100 

l/s; e tempo de enchimento-esvaziamento de 2 minutos. Na Figura 7 ilustra-se, em foto e esquema 

comparativo, o modelo físico construído para as alterações da eclusa do canal do Panamá. O 

modelo físico foi construído para avaliar o comportamento hidráulico do sistema do lado do 

Pacifico, onde as condições de contorno são mais complexas (maior amplitude de variação de 

elevação do nível d’água) comparadas ao lado do Atlântico. Entretanto, os sistemas são os mesmos 

em ambos os lados, sendo a única diferença a cota de elevação da soleira de bloqueio da eclusa. 

Na Figura 8 é apresentada uma comparação dos resultados da evolução do nível d’água e do 

hidrograma de vazões obtidos por Re et al. (2010) para ensaios em regime não-permanente nos 

modelos físico e numéricos do novo sistema de eclusas do canal do Panamá. Os resultados obtidos 

foram considerados bastante satisfatórios para todas as condições de operações do projeto. 

 

Figura 7 – Modelo físico e esquema do novo sistema de eclusas do canal do Panamá 

Fonte: APP (2007) 
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Figura 8 – a) evolução dos níveis em uma câmara durante uma operação de esvaziamento do novo sistema 

de eclusas do canal do Panamá; b) hidrograma nos condutos principais 

Fonte: Re et al. (2010) 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se para as próximas décadas no Brasil um aumento dos investimentos por parte dos 

organismos públicos e privados com o intuito de tornar os produtos internos mais competitivos no 

mercado internacional por meio da redução do custo de seu transporte. Adicionalmente, constata-se 

a recente retomada de construção de barragens na região Norte do país. Assim, é de fundamental 

importância, conforme subsidiado pelo exemplo do projeto das novas eclusas do canal do Panamá, 

o desenvolvimento de pesquisas no Brasil que contemplem a análise do comportamento hidráulico 

dos sistemas de enchimento e esgotamento de eclusas de navegação de alta queda, considerando 

tanto modelos físicos como modelos matemáticos. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os dois primeiros autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG), pelo permanente apoio concedido ao Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Recursos da UFMG, tanto por meio do financiamento de projetos de pesquisa como pela concessão 

de recursos para apresentação de artigos em eventos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ACP - AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (2007). “Modelos numéricos y físicos para el 

diseño conceptual del sistema de llenado y vacinado y de navegación del tercer juego de esclusas”, 
Universidade Tecnológico de Panamá. 
BRASIL (2010). Ministério dos Transportes-MT. Banco de informações e mapas de transporte - 
BIT. Disponível em: < http://www.transportes.gov.br/bit/hidro/hidro.htm>. Acessado em: 21 junho 
2010. 
COLAMUSSI, A.; DESIDERIO, A.; D'AMICO, R. (1974). “Rappresentazione matematica dei 

processi di livellamento in una conca di navigazione ad acquedotti laterali. Ottimizzazione del 

processo”. Giornale del Genio Civile, 19 p. 
ELDER, R.A.; PRICE J.T.; ENGLE, W.W. (1964) “Navigation Lock: TVA’s Multiport Lock Filling 

and Emptying System”. Journal of the Waterways and Harbors Division, ASCE, Vol. 90, pp. 31-46. 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos       20 

FERNANDES, C.T.C.; BURSZTYN, M.A.A. (2008). “Usos múltiplos das águas de reservatórios 

de grandes hidrelétricas: perspectivas e contradições ao desenvolvimento regional sustentável” in 
Anais do IV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente 
e Sociedade. Brasília: ANPPAS. 
FREEMAN, J. R. (1929). Hydraulics laboratory practice. New York, ASME, 826p. apud 
Tondowski, L. (1987). Modelos reduzidos e efeitos de escala em eclusas de navegação. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 259 p. 
GRIFFIN, A.F. (1951). “Influence of model testing on lock design”. Transactions of the ASCE, 
1951 apud Tondowski, L. (1987). Modelos reduzidos e efeitos de escala em eclusas de navegação. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 259 p. 
HEBLER, M.T.; NEILSON, F.M. (1976). Lock filling and emptying-symmetrical systems, MP H-
76-13, U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, Miss. 
KOLOSOV, M.A. (2002) Safety of navigation locks, Vol. 36, Petersburg State University for Water 
Communications, Russia. 
NATALE, L., SAVI, F. (2000). “Minimization of filling and emptying time for navigation locks” 
Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 126, No. 6. 
PALMIER, L.R. (1990). Otimização das leis de manobra de comportas dos circuitos enchimento e 

esgotamento de eclusas de navegação, Tese de mestrado, COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro. 
PETRY, B.; PALMIER, L.R. (1991). “A transformada de Laplace como instrumento para análise 

numérica de oscilações de massa em eclusas de navegação”. Revista Brasileira de Engenharia, v.9, 
n.1. 
RE, F; BADANO, N.D.; MENÉNDEZ, A.N.; GERBEC, M.S, LECERTÚA E.A.; MARIANO, RE. 
(2010). “Modelación numérica del tercer juego de esclusas del canal de panamá para el estudio de 

alternativas de diseño”. XXIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Punta del Este, Uruguai. 
RONSI, A.; BARROS, A.; ALMEIDA, C.E.; USSAMI, H.; CORADINI, L. (1988). Leis de 

manobra de válvula em sistemas de enchimento e esvaziamento de eclusas de navegação, São 
Paulo. 
ROSA, D.J.M. (2005). Plano Nacional de Recursos Hídricos, ANA – Agência Nacional de Águas. 
SANTOS, R.S. (1993). Profundidade mínima em eclusas de navegação interior – Estudo em 

modelo reduzido. Dissertação de mestrado USP – São Paulo. 
SCHOHL, G. A. (1978). Model test result of various lock design modification, Tennessee Valley 
Authority. 
SCHOHL, G. A. (1999). User’s Manual for LOCKSIM: Hydraulic simulation of navigation lock 

filling and emptying systems, Mississippi: Research Library US Army Engineer Waterways. 
STOCKSTILL, R.L., NEILSON, F.M., ZITTA, V.L. (2003). “Mooring model coefficients for 

barge tows in a navigation lock”. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol 
129, no 5. 
TONDOWSKI, L. (1987). Modelos reduzidos e efeitos de escala em eclusas de navegação. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 259 p. 
USSAMI, H. (1980). Comportamento hidráulico dos sistemas de enchimento e esgotamento de 

eclusas de navegação. Dissertação de mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
WONG, H.J. (2008). Programa de ampliación del canal y diseño del tercer juego de esclusas, 
Pacífico Departamento de Ingeniería y Administración de Programas. 


