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COMPRIMENTO LIMITE DE CONDUTOS RETANGULARES A JUSANTE 

DE COMPORTAS SUJEITOS A ESFORÇOS LIMITES DE TRAÇÃO 
 

Bruna Moreira Sell 1*; Priscila dos Santos Priebe 2; Mauricio Dai Prá 3.  
 

Resumo – Dada a capacidade de trechos de rios navegáveis ou potencialmente navegáveis que o 

Brasil dispõe, a Lei de n° 13.081/2015 instituiu a necessidade de implantar estruturas que 

possibilitem, de forma segura, a navegação nestas hidrovias. Dentre as estruturas utilizadas para 

transposição de desníveis estão as eclusas de navegação. A compensação da diferença de carga 

hidráulica, enchimento e/ou esvaziamento da câmara, se dá por meio de um sistema de tubulações, 

enquanto que a operação das eclusas é feita por meio de comportas. Como na região a jusante das 

comportas ocorre uma zona de instabilidade de pressões, o presente estudo avaliou esta região, na 

base e no teto de um conduto, exposta ao risco de erosão do concreto, causadas pelas mínimas 

cargas de pressões médias. A pesquisa propôs uma metodologia adimensional para análise do 

comprimento máximo do conduto no qual ocorreriam esforços críticos, da qual se concluiu que a 

mesma pode ser empregada tanto para analisar os esforços provocados por pressões médias 

negativas no teto, quanto na base de condutos. 
 

Palavras-Chave – eclusas de navegação; estruturas hidráulicas. 
 

 

LIMIT LENGTH OF RECTANGULAR CONDUITS AT LOCK GATES' 

DOWNSTREAM REGION SUBJECT TO LIMIT TENSILE STRESSES 
 

Abstract – Given the capacity of navigable or potentially navigable river stretches Brazil has, Law 

No. 13,081/2015 established the need to implement structures that allow the safe navigation in these 

waterways. For such purpose, navigation locks are among the structures used for transposition of 

height differences. The compensation of the difference of hydraulic head, chamber filling and/or 

emptying is achieved through a piping system, while the locks’ operation is performed by using 

lock gates. Since a zone of pressure instability occurs in the downstream region of the lock gates, 

this study evaluated this region at the lower and upper parts of a conduit, which is most exposed to 

the concrete erosion risk caused by the minimal mean pressure heads. The research proposed a 

dimensionless approach to analyze the conduit maximum length in which critical stresses would 

occur, which concluded that it can be used both to analyze the stresses caused by negative mean 

pressures in the upper and in the lower conduit parts. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Oliveira (2016), o sistema hidroviário do Brasil contempla uma das maiores malhas 

fluviais do mundo. Porém, o país obtém sua fonte energética principalmente por meio de usinas 

hidrelétricas, implementadas através de barramentos, que impõe grandes diferenças de nível, 

impossibilitando a navegação nestes trechos. Para assegurar os diversos usos da água, a Lei 

nº 13.081 de 2015, instituiu que para a construção de novas barragens deverá haver a construção 

concomitante de eclusas de navegação ou dispositivos para a transposição de nível.  

As estruturas de eclusagem tem como função promover, de modo seguro, a transposição de 

desníveis. Este mecanismo tem seu funcionamento embasado no princípio de vasos comunicantes, 

por meio do enchimento ou esvaziamento de uma câmara, até que se estabeleça o nível desejado a 

fim de permitir a navegação das embarcações. O processo de enchimento e/ou esvaziamento de 

eclusas é característico do tipo de eclusa, das quais são classificadas em: baixa queda, com desnível 

de até 10 metros; média queda, com variações de nível na ordem de 10 a 15 metros; e alta queda, 

com desnível superior a 15 metros (USACE,1995; PLEC, 2010; Kempka, 2011; Battiston, 2013; 

Kempka, 2014) apud Oliveira (2016). 

As eclusas de alta queda, enquadradas nas condições de construção junto às usinas 

hidrelétricas, apresentam, conforme Alfredini e Arasaki (2009), seu enchimento e esvaziamento 

dados pelo fundo da eclusa, através de um sistema de tubulações normalmente retangulares. A 

operação das comportas, dispositivos hidromecânicos utilizados para controlar o fluxo de vazão, 

deve ser realizada de forma cautelosa, visto que a entrada de água nas tubulações ocorre com 

velocidades extremamente elevadas e no trecho a jusante da comporta ocorre uma zona de 

instabilidade de pressões. Battiston (2013) destaca que a associação destes fatores pode provocar o 

fenômeno de cavitação e até mesmo desencadear processos de erosão, com potencial de remover o 

material das paredes dos condutos, de acordo com a intensidade das pressões atuantes. Tais 

circunstâncias são indesejáveis, pois podem comprometer a segurança da estrutura. 

De acordo com Oliveira (2016), imediatamente após a abertura do dispositivo de controle de 

vazão, a mudança abrupta que ocorre na geometria da seção do conduto, dada as altas velocidades 

de escoamento, faz com que o fluxo colida nas paredes, base e teto do conduto. Esta alteração 

brusca pode provocar vórtices e turbilhonamento na água, com ocorrência de pressões positivas na 

base e negativas no teto.  

Os condutos de enchimento e esvaziamento das eclusas de navegação, quase na totalidade, 

são revestidas por concreto. Conforme Kormann (2002), os principais agentes causadores dos 

desgastes superficiais do concreto são a erosão por abrasão, cavitação e ataques de agentes 

químicos. Cabe salientar que, de acordo com Pinheiro (2007), a altura piezométrica mínima 

admissível para que não ocorra cavitação é p/γ = − 6 m.c.a., ou seja, a máxima resistência à tração 

do concreto. Logo, em situações em que a carga de pressão média se encontre em um valor muito 

próximo a este limite, o sistema hidráulico operará em situação crítica, sendo o concreto exposto a 

esforços, dos quais podem desencadear danos à estrutura em um curto período de tempo.  

Com o intuito de garantir a segurança da estrutura hidráulica e evitar possíveis danos, 

modelos físicos construídos em escala reduzida, têm sido amplamente utilizados, permitindo o 

estudo prévio e, possibilitando identificar as características e os problemas associados ao projeto, 

anteriormente à fase de construção. 

Conforme USACE (2006), os modelos experimentais em escala reduzida têm melhorado 

significativamente a eficiência dos sistemas de enchimento e esvaziamento de eclusas. Por esta 

razão, Priebe (2016) destaca que os modelos reduzidos de eclusas de navegação apresentam 
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crescente desenvolvimento, permitindo identificar os esforços hidrodinâmicos causados nas 

estruturas à jusante de comportas, com a detecção de grandezas físicas.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar as pressões médias obtidas em um modelo 

físico de um aqueduto de enchimento/esvaziamento de uma eclusa de navegação de média/alta 

queda, no trecho à jusante da comporta, na base e no teto de um conduto retangular e avaliar 

situações que impliquem risco de erosão, pelo limite máximo de tração do concreto admissível.  

 

METODOLOGIA 

Os dados coletados para a realização deste estudo foram obtidos em um modelo físico 

construído no laboratório de Hidráulica e Hidroenergia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

com escala reduzida de 1:32 de um protótipo, cuja a altura do conduto a ser projetado apresentará 4 

metros de altura. O modelo reduzido possui um sistema de comporta do tipo segmento invertido e 

conta com uma chaminé de equilíbrio, uma bomba, dois reservatórios e diversas peças especiais a 

fim de conduzir e acompanhar as características hidráulicas do escoamento. 

Os valores de carga de pressão média foram obtidos por meio de piezômetros e coletados no 

trecho a jusante da comporta, na parte da base e do teto de um conduto retangular. Registrou-se a 

distância entre as tomadas dos pontos de coleta de pressão dos piezômetros e posteriormente as 

mesmas foram acumuladas. As condições de cada de ensaio, como vazão, o grau de abertura da 

comporta e a carga de pressão média, também foram registradas. 

Com o propósito de evidenciar a ocorrência das baixas pressões em condutos, principalmente 

dos revestidos em concreto, dada sua baixa capacidade de resistência aos esforços de tração, 

buscou-se identificar quais condições de abertura e vazão, que combinadas, poderiam apresentar tal 

problemática. Este estudo seguiu a recomendação de Pinheiro (2007), quanto ao valor da carga de 

pressão limite a tração do concreto, de -6 m.c.a. O valor da carga limite foi convertido para a escala 

do modelo estudado e resultou no valor equivalente a -0,1875 m.c.a. A tabela 1 apresenta as 

condições de ensaio realizadas para a base e o teto do conduto. 

Tabela 1 - Condições de ensaio realizado na base e no teto do conduto. 

  

Abertura da Comporta (%) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Q                 

(L/s) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

 

10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

 

* 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

 

* 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

  

19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

  

23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

   

27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 

      31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 
*Condições de ensaio realizado apenas no teto do conduto 

A figura 1 apresenta, a título de exemplificação, o gráfico gerado para a base do conduto, na 

condição de abertura de 40% da comporta, para as vazões ensaiadas e o limite de tração do 
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concreto, onde no eixo das abcissas têm-se a distância (X) no trecho a jusante da comporta e no 

eixo das ordenadas a carga de pressão média (Px/). 

 

Figura 1 - Comportamento longitudinal das cargas de pressões médias na base do conduto a jusante da comporta. 

Após a etapa de construção dos gráficos para a base e para o teto do conduto, foi identificado 

o valor da distância correspondente ao ponto limite, para as vazões que apresentaram valores de 

carga de pressão inferiores ao limite de tração do concreto. A identificação do ponto limite, região 

onde as cargas de pressão em determinada condição de ensaio passam a não apresentar mais valores 

inferiores à máxima capacidade de tração do concreto, permite detectar até qual distância do ponto à 

jusante da comporta o conduto estará mais propenso aos danos causados pelas pressões médias 

mínimas. A figura 2 apresenta o ponto limite para a condição de ensaio realizado na base do 

conduto, com abertura de 40% e vazão de 31,8 L/s. 

 

Figura 2 - Identificação do ponto limite, no ensaio realizado na base do conduto na condição de abertura de 40% e 

vazão de 31,8 L/s. 

Posteriormente, optou-se por realizar uma análise adimensional das pressões médias. Visto 

que deste modo distintas estruturas hidráulicas, sejam modelos reduzidos, protótipos ou mesmo 

estruturas em funcionamento possam identificar, a partir de dados de fácil obtenção e controle, a 
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faixa de maior susceptibilidade aos esforços atuantes quanto à tração do concreto, por consequência 

da influência de pressões mínimas, no trecho a jusante da comporta.  

Para a análise dos adimensionais de pressões médias, seguiu-se a proposta do Teorema PI 

(White, 2002). Este estudo priorizou varáveis de fácil aquisição e que, de modo concomitante, 

exerçam influência direta no escoamento e na carga de pressão média. A tabela 2 mostra os 

parâmetros adotados neste estudo, bem como suas grandezas. 

Tabela 2 - Parâmetros hidráulicos utilizados para a análise adimensional 

Parâmetro Hidráulico Símbolos Grandeza 

Velocidade da Abertura da Comporta Vabertura comporta LT-1 

Velocidade do Conduto Pleno Vconduto pleno LT-1 

Vazão Q 
 

L3T-1 

Carga de Pressão do Limite de Tração do Concreto P/ limite L 

Perda de Carga  hf L 

Altura da Abertura da Comporta Habertura comporta L 

Altura do Conduto Hconduto pleno L 

Massa Específica  ML-3 

Viscosidade Cinemática  L2T-1 

Aceleração da Gravidade g LT-2 

Após a análise de diversos grupos adimensionais, optou-se por trabalhar com um parâmetro 

(7) composto pela relação entre perda de carga (hf) produzida pela comporta, a vazão (Q) e a 

viscosidade cinemática da água (). 

7 =  
hf .  

Q
                (1) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio dos conjuntos adimensionais elaborados neste estudo, foram gerados gráficos 

também adimensionais com os dados obtidos para a base e para o teto do conduto. Assim, a figura 3 

apresenta os resultados obtidos para a base do conduto, onde no eixo das abcissas apresenta-se o 

adimensional de posição e no eixo das ordenadas o adimensional 7. 

É possível identificar que, com o emprego do adimensional adotado, os dados que expressam 

os valores de pressão média inferiores ao limite admissível do concreto apresentam um 

comportamento semelhante. A curva de ajuste utilizada para esta série de dados foi do tipo 

polinomial de segundo grau. 

Na análise dos dados obtidos por meio de medições experimentais na base do conduto 

retangular, apenas as condições de abertura de comporta de 30%, 40% e 50% apresentaram valores 

de pressão média inferiores ao valor limite de tração do concreto. É importante salientar que as 

mínimas pressões médias ocorreram nas situações das maiores vazões ensaiadas para tais aberturas. 

A figura 4 apresenta os resultados obtidos através da análise dos dados do teto. No eixo das 

abcissas apresenta-se o adimensional de posição, e no eixo das ordenadas encontra-se o 

adimensional 7. 
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Figura 3 - Ajuste dos pontos coletados na base do conduto com valores de pressão média inferiores ao limite máximo de 

tração do concreto. 

 

Figura 4 - Ajuste dos pontos coletados no teto do conduto com valores de pressão média inferiores ao limite máximo de 

tração do concreto. 

Do mesmo modo que no gráfico adimensional dos dados da base, utilizou-se um ajuste 

polinomial de segundo grau na figura 4, que expõe os dados de mínima pressão registrados no teto. 

A escolha do mesmo tipo de ajuste (polinomial), se justifica pelo fato deste apresentar o melhor 

coeficiente de correlação linear, com R²=0,9458. O decréscimo do valor R², pode ser atribuído pela 

dispersão do ponto correspondente à abertura de 20% de mínima pressão média. Todavia, o ajuste 

ainda é considerado satisfatório. 

É notável que, em confronto com os dados obtidos para a base do conduto, a figura 4 tem um 

número maior de pontos. A quantidade superior de dados pode ser explicada através da 

interpretação da tabela 4, que apresenta as condições de ensaio realizadas no teto e na base do 

conduto para as situações de mínima pressão média com valores inferiores ao limite máximo de 

tração do concreto. 
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Tabela 3 - Condições de ensaio da base e do teto do conduto, em que apresentaram valores de pressão 

mínima inferiores ao limite máximo de tração do concreto. 

Grau da Abertura de 

Comporta (%) 
Vazões (L/s) 

20 *10,6 *14,1 *15,9 

    30 

 
*14,1 *15,9  19,8     23,0 

  40 

   
*19,8     23,0  27,4  31,8 

50 

    
**23,0  27,4  31,8 

60           *27,4 *31,8 

*Condições de ensaio em que apenas no teto do conduto foram registrados valores de pressão mínima 

inferior ao limite máximo de tração do concreto. 

**Condições de ensaio em que apenas na base do conduto foram registrados valores de pressão mínima 

inferior ao limite máximo de tração do concreto. 

É possível identificar que as mínimas pressões inferiores ao limite de tração do concreto, 

encontram-se nas condições de maior vazão ensaiada para cada abertura. Contudo, diferentemente 

do caso analisado para a base, as aberturas imediatamente inferiores e superiores àquelas registradas 

(20% e 60%), também foram afetadas pelas condições de pressão negativa no teto.  

De modo a confrontar a validação do adimensional proposto neste estudo, a figura 5 traz 

ambas as análises, dos dados relativos à base e ao teto.  

É possível evidenciar que, através da figura 5, o adimensional proposto neste estudo tem bom 

ajuste, tanto para a base quanto para o teto. O coeficiente de correlação linear de 0,936, obtido 

também por meio de um ajuste polinomial de segundo grau fortalece esta afirmativa. 

 

Figura 5 - Ajuste dos pontos coletados no teto e na base do conduto com valores de pressão média inferiores ao limite 

máximo de tração do concreto. 

CONCLUSÃO 

Por meio dos resultados obtidos neste estudo, é possível concluir que o método adimensional 

proposto permite averiguar as condições de operação que comprometem a vida útil de estruturas e 

que por ventura possam representar risco as mesmas. O adimensional elaborado pode ser 

y = 0,0016x2 + 0,0395x + 0,0471
R² = 0,936
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empregado tanto para analisar os esforços provocados por pressões médias negativas no teto, quanto 

na porção da base de condutos. 

Desta forma, pode-se afirmar que a metodologia adimensional proposta neste estudo é 

eficiente para prever o comprimento do conduto a ser protegido quanto aos esforços de tração no 

concreto, pois permite estimar o trecho do conduto que está sujeito a pressões médias inferiores ao 

limite máximo de resistência à tração do concreto, seguindo a indicação de Pinheiro (2007). 

Cabe salientar que, a justificativa de estabelecer uma análise adimensional se deu pela 

necessidade de selecionar as variáveis de entrada, a fim de identificar a região a ser protegida à 

jusante da comporta. O critério usado para elencar as variáveis usadas no método adimensional 

proposto foi a simultânea influência nas cargas de pressão média e no escoamento, assim como 

formas distintas de obtenção das mesmas. A facilidade de aquisição das variáveis foi outra 

consideração que permitiu selecionar o modelo adimensional a ser implementado. 
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