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RESUMO
Com a atual expansão do modal hidroviário no país, estudos são necessários
para a quantificação das interferências ambientais geradas. O presente trabalho
analisa aspectos relacionados à propagação da esteira de ondas de embarcações,
verificando possíveis impactos nas margens dos rios. Para melhor compreensão dos
parâmetros envolvidos no processo, foi realizado um ensaio em laboratório. Um
histórico da navegação fluvial no Brasil é descrito inicialmente, com ênfase nos
aspectos ambientais e políticos. A seguir, são apresentados os impactos ambientais
em hidrovias, gerados por obras e pela navegação fluvial. A esteira de ondas
geradas pela passagem de embarcações e seus efeitos na margem são discutidos
com maior detalhamento. No capítulo seguinte, são explicados a dinâmica da
esteira, os padrões de ondas e os regimes de velocidade das ondas geradas.
Posteriormente, é detalhado o ensaio realizado com modelo em escala reduzida em
Tanque de Provas. Como o modelo se baseou em um comboio fluvial da hidrovia
Tietê-Paraná, é relatada uma breve descrição desta hidrovia. No próximo capítulo
são analisados os resultados obtidos no ensaio, comparando-os com formulações
de altura e energia de ondas existentes na literatura. Finalmente, são discutidas as
principais técnicas e tecnologias para a minimização dos efeitos da erosão em
hidrovias, incluindo as possíveis soluções implementadas no setor de navegação
para a diminuição dos efeitos das esteiras de ondas nas margens.
Palavras-chave: esteira de ondas, hidrovia, impactos ambientais.

ABSTRACT
Influence of wake waves generated by vessels on the margins of inland
waterways
With the current expansion of the inland waterway transportation in Brazil,
studies are needed to quantify the environmental interference generated. This paper
examines issues related to the propagation of wake waves of vessels, checking
possible impacts on the river margins. To better understand the parameters involved
in the process, studies have been performed in laboratory. A history of inland
navigation in Brazil is first described, with emphasis on environmental and political
aspects. The following are the environmental impacts on waterways, generated by
constructions and inland waterway transportation. The wake waves generated by the
passage of vessels and their effects on the bank are discussed in more detail. In the
next chapter, are explained the dynamics of the wake, the wave patterns and vessel
speed regimes of waves generated. Subsequently, the test with scale model in
Towing Tank is explained. As the model was based on a convoy of Tiete-Paraná
waterway, is reported a brief description of this waterway. In the next chapter are
analyzed test results, comparing them with formulas of wave height and wave energy
in the literature. Finally, we discuss the major techniques and technologies to
minimize the effects of erosion in waterways, including the possible solutions
implemented in the navigation industry to reduce the effects of wave wakes on the
banks.

Keywords: wake waves, inland waterway, environmental impacts.
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1

INTRODUÇÃO
Por definição, hidrovia é uma rota pré-determinada para o tráfego aquático.

Para ser considerado uma hidrovia, um rio deve ser navegável diuturnamente
(profundidade e velocidade da correnteza adequada, largura mínima e traçado
favorável), ser balizado e sinalizado para o tráfego de determinada embarcação,
oferecer boas condições de segurança para as embarcações, suas cargas e
passageiros ou tripulantes e dispor de carta de navegação (mapas delimitadores das
rotas) (ANTAQ, 2011).
O termo hidrovia será utilizado neste trabalho para indicar o tráfego de
embarcações em águas interiores, não sendo considerada a navegação marítima e
de cabotagem (ao longo da costa).
A navegação interior (rios, canais, lagos, lagoas, baías e estuários) tem como
principais características a grande capacidade de transporte e fretes menos
onerosos para longas distâncias que de outras modalidades, sendo indicada para
movimentação de cargas a granel.
A grande extensão hidrográfica do Brasil (aproximadamente 43.000 km)
contrasta com a pouca utilização do transporte hidroviário. Em países como Estados
Unidos, França e Alemanha as hidrovias são muito utilizadas, com ênfase para o
transporte de cargas. A Figura 1 compara a utilização dos modais entre alguns
países.
90

Ferroviário
Rodoviário

80

Aquaviário, outros
70
60
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Figura 1 – Comparativo entre modais (%)
Fonte: Costa (2009)

Brasil
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Os países que apostaram na eficiência do modo hidroviário para o transporte
de cargas reconhecem uma série de vantagens, dentre as quais se destacam menor
consumo de combustível, menores investimentos em infraestrutura, fretes mais
baratos, maior vida útil de sua infraestrutura e o mais importante para o presente
estudo, menores impactos ao meio ambiente. Entre as cargas mais transportadas
por este modal estão carvão, petróleo, combustíveis líquidos, fertilizantes, produtos
agrícolas, minério de ferro, aço e materiais de construção.
Com o aumento da movimentação de produtos no Brasil e um modal
rodoviário sobrecarregado e com infraestrutura precária em boa parte do território
nacional, há atualmente uma tendência de investimentos para a ampliação do
transporte de produtos por ferrovia e hidrovia em território nacional. Para que o
crescimento do modal hidroviário seja realizado de forma sustentável, há
necessidade de estudar os possíveis impactos gerados no meio ambiente. Este
trabalho pretende contribuir com a literatura existente e está organizado da seguinte
maneira:
O Capítulo 2 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados neste
trabalho.
O Capítulo 3 descreve os possíveis impactos ambientais gerados por
embarcações em uma hidrovia, dando ênfase à erosão de margens.
O Capítulo 4 detalha a dinâmica da esteira gerada pelas embarcações,
apresentando os principais parâmetros envolvidos.
O Capítulo 5 descreve como foram realizados os ensaios em campo e com
modelo em escala reduzida no Tanque de Provas.
O capítulo 6 analisa os dados obtidos nos ensaios, comparando-os com
formulações de altura e energia de onda existentes na literatura.
No capítulo 7 são apresentadas as técnicas e tecnologias utilizadas para a
minimização dos impactos de ondas geradas por embarcações em hidrovias.
O Capítulo 8 apresenta a conclusão do trabalho proposto.
1.1

Histórico da navegação fluvial no Brasil
O transporte aquaviário (marítimo e hidroviário) é um dos mais antigos do

mundo e contribuiu com a evolução de muitas civilizações, que ao longo do tempo
desenvolveram-se em regiões litorâneas ou próximas aos grandes rios.
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Desde a época da conquista e expansão do território brasileiro, a navegação
fluvial colaborou na consolidação das fronteiras e integração do país, fixando
populações em locais mais afastados.
Até o final do século XIX, a maior parte da movimentação fluvial restringia-se
ao abastecimento de cidades ribeirinhas isoladas dos grandes centros próximos à
costa. Em função da pequena demanda e de obstáculos como bancos de areia e
corredeiras, a navegação era realizada por embarcações mistas que transportavam
cargas e passageiros, como ainda ocorre em rios da Amazônia (MMA, 2006).
Nesta época, o transporte ferroviário era considerado prioridade, pois
apresentava maior agilidade e capacidade de carga. Porém, os planos Bicalho
(1881) e Comissão (1890), buscando maior aproveitamento das vias disponíveis,
contemplavam a conexão de trechos navegáveis dos rios brasileiros às ferrovias que
seguiam para o litoral. Neste sentido, os rios Araguaia, São Francisco, Paraguai,
Tocantins, Madeira, Paraná e Tietê adquiriram grande importância regional.
Posteriormente, o transporte rodoviário passou a ser mais utilizado por ser um
modal mais rápido e capaz de atender entregas “porta a porta”, entre outras
características. Principalmente a partir de 1956, favoreceu-se a construção de
rodovias, que atendiam bem as necessidades de integração e baixa demanda de
cargas, diminuindo as ações governamentais direcionadas ao aproveitamento do
transporte hidroviário. Nesta época, o interior do Brasil não apresentava produção
que consolidasse uma navegação fluvial em escala empresarial e que justificasse
maiores intervenções de melhoria no leito fluvial ou investimentos privados em
embarcações.
Segundo MMA (2006), este cenário começou a ser alterado no início dos
anos 1970, época em que a fronteira agrícola, partindo do Rio Grande do Sul e
Paraná, avançou sobre os cerrados de Mato Grosso do Sul e Goiás.
As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo otimismo quanto ao
aproveitamento do potencial hidroviário brasileiro. Entretanto, os rios mais
caudalosos

encontravam-se

em

regiões

com

menor

desenvolvimento

socioeconômico (Centro-oeste e Norte) e os que estavam em áreas de maior
expressão econômica (Sudeste) dependiam de obras de canalização para a
navegação. Além disso, esta região não possuía ligação direta com o mar.
Novas estradas foram concluídas visando interligar regiões que estavam
desenvolvendo sua produção agrícola (Mato Grosso do Sul e Goiás) aos centros de
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consumo e exportação localizados no sudeste e sul do país. Os principais portos de
escoamento da produção agrícola nacional eram Paranaguá, Rio Grande e Santos.
Com a produção agrícola se deslocando no sentido do centro-oeste e norte
do Brasil, identificou-se a necessidade de meios de transporte mais econômicos e
eficientes. Porém, pela falta de planejamento integrado dos recursos hídricos,
principalmente em relação à geração de energia hidroelétrica, a maioria dos rios
permaneceu em seu estado natural ou foram barrados por aproveitamentos
energéticos, geralmente desprovidos de eclusas.
Como exceção à regra, a hidrovia Paraná-Tietê encontrava-se em construção,
com eclusas vinculadas à construção das hidroelétricas. Projetada na década de
1950, utilizou como modelo os conceitos das obras do Vale do Tennessee, com foco
no uso múltiplo das águas. Em 1991, foi realizada a ligação do rio Tietê ao Paraná.
Neste ano, já se mostrava intensa a movimentação rodoviária de grãos entre o
centro-oeste e os portos do sul e sudeste.
1.1.1 Legislação ambiental
A adequação ambiental exigida pelos órgãos reguladores e a burocracia
envolvendo documentos de fiscalização aparecem como grandes desafios na
expansão da navegação fluvial brasileira.
De acordo com Santana (2008) a necessidade de obras para viabilizar
determinadas hidrovias dificulta ainda mais a ampliação da malha hidroviária
nacional, pois a legislação ambiental brasileira está cada vez mais rigorosa,
principalmente no licenciamento ambiental de atividades ou de obras utilizadoras,
modificadoras ou potencialmente poluidoras do meio ambiente. Além disso, o
transporte hidroviário está diretamente relacionado à questão do uso múltiplo da
água (consumo, abastecimento industrial, irrigação, piscicultura, recreação, geração
de energia elétrica, e transporte aquaviário).
A visão atual sobre os recursos hídricos acentua a importância da água como
um bem público e de uso múltiplo. Em 8 de janeiro de 1997 foi aprovada a Lei
Federal n° 9.433 que instituiu a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Seu
texto apresenta os seguintes pressupostos:
"Capítulo I: dos fundamentos
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I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades".
A legislação nacional do transporte hidroviário, das hidrovias e dos portos é
regulada por meio de normas, decretos, portarias, resoluções e leis federais de
órgãos intervenientes, em termos de meio ambiente, uso múltiplo das águas,
fiscalização, segurança no trabalho, saúde, infraestrutura, uso e ocupação do solo,
responsabilidades técnicas, etc (SANTANA, 2008).
Em 2001 foi criada a ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários,
por meio da Lei Federal n°10.233 de 5 de junho, que por definição “é entidade
integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico
especial,

com

personalidade

jurídica

de

direito

público,

independência

administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao Ministério dos
Transportes”. Entre outras funções, a ANTAQ é responsável pela:
a. Fiscalização, supervisão e regulação das atividades de prestação de serviços
de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e
aquaviária, exercida por terceiros;
b. Implantação das políticas do Ministério dos Transportes e do CONIT –
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes.
De acordo com Carmo (2001) apud Santana (2008), a referida Lei também
criou a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres e o DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes. O DNIT substituiu o
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e a PORTOBRÁS Empresa Brasileira de Portos S. A., e passou a cuidar das obras e de toda
infraestrutura dos transportes terrestres, hidrovias e portos do Brasil. Desta forma, o
transporte hidroviário interior passou a ser regulado e fiscalizado pela ANTAQ, em
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substituição a STA - Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos
Transportes.
Há também as Administrações de Hidrovias, órgãos que possuem duplo
comando, sendo subordinadas ao Departamento de Infraestrutura Hidroviária do
DNIT e às Companhias Docas no âmbito de suas respectivas jurisdições. Às
Administradoras compete o desenvolvimento de atividades de acompanhamento,
execução e fiscalização de estudos, obras e serviços de hidrovias, portos fluviais e
lacustres. As administradoras integrantes do sistema são:
a.

AHIPAR - Administração da Hidrovia do Paraguai;

b.

AHIMOR - Administração da Hidrovia da Amazônia Oriental;

c.

AHIMOC - Administração da Hidrovia da Amazônia Ocidental;

d.

AHSFRA - Administração da Hidrovia do São Francisco;

e.

AHINOR - Administração da Hidrovia do Nordeste;

f.

AHSUL - Administração da Hidrovia do Sul;

g.

AHRANA - Administração da Hidrovia do Paraná;

h.

AHITAR - Administração da Hidrovia do Tocantins / Araguaia.

A Marinha do Brasil, por sua vez, exerce a fiscalização e o controle sobre as
embarcações que trafegam em águas jurisdicionais brasileiras e instalações
ribeirinhas de armazenagem, produção e transferência de produtos poluentes,
contribuindo preventivamente para a salvaguarda da vida humana, a segurança da
navegação e proteção ambiental das áreas costeiras, portuárias e interiores.
Também fiscaliza e controla obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais em
águas sob jurisdição nacional.
A legislação ambiental nacional não contempla especificamente o controle da
esteira de ondas formadas pela passagem de embarcações (tema deste estudo),
porém, esta questão deve ser analisada nos projetos ambientais, principalmente em
canais com restrições de largura e/ou profundidade.
1.2

Justificativa
Diante da crescente necessidade de se evitar um colapso da logística

nacional de transporte para o escoamento da produção agrícola e de produtos
industrializados,

a

viabilidade

desenvolvimento nacional.

de

hidrovias

se

torna

necessária

para

o
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O tema justifica-se diante dos seguintes fatos:
a. aumento da utilização de hidrovias no país, com pouco desenvolvimento de
estudos ambientais;
b. necessidade de maior compreensão dos impactos gerados pela navegação
fluvial para a criação de normas adequadas a realidade nacional;

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral do estudo é a investigação da influência de ondas geradas
por embarcações em margens de hidrovias.
1.3.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são:
a. descrição da dinâmica da esteira de ondas formadas pela passagem de
embarcações;
b. realização de ensaio em campo para obtenção de dados relacionados a
geração de ondas pelas embarcações;
c. realização de ensaio com modelo em escala reduzida de comboio fluvial para
coleta de dados de ondas geradas;
d. comparação dos dados obtidos no ensaio com formulação existente para
cálculo de altura e energia de onda.
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2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi elaborado utilizando o método indutivo, que parte da obtenção de

dados particulares para o geral. A adoção desse método é justificada em função do
estudo de caso de determinada região, ampliando as considerações observadas
para outras áreas.
A pesquisa realizada consistiu na verificação dos aspectos ambientais
envolvidos na operação de embarcações em hidrovias e na caracterização dos
possíveis impactos causados ao meio ambiente, apresentando propostas para
minimização desses impactos ambientais.
Os principais procedimentos metodológicos da pesquisa foram:
a. levantamento bibliográfico específico referente ao assunto;
b. ensaio em campo com três embarcações no rio Araguaia;
c. ensaio com modelo em escala reduzida em Tanque de Provas;
d. sistematização dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e no ensaio em
campo e em laboratório;
e. análise dos resultados e conclusão.
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3

IMPACTOS AMBIENTAIS EM HIDROVIAS
Segundo a Resolução do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, é

considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia, resultante das atividades humanas, que afete direta ou indiretamente a
saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a
qualidade dos recursos ambientais (DNIT, 2011).
A primeira citação de âmbito mundial da interferência ambiental da navegação
fluvial ocorreu no Congresso Internacional de Navegação da PIANC – Permanent
International Association of Navigation Congresses, em sua 27ª edição, em maio de
1990 na cidade de Osaka, Japão, sob o título “The Quality of Water and Sediments
in Waterways”.
A abordagem ambiental no transporte hidroviário nacional começou a ser
relatada em meados da década de 1990, com estudos e desenvolvimento de
projetos nas hidrovias Tietê-Paraná, Paraná-Paraguai e Tocantins-Araguaia. Em
1998, a CESP - Companhia Energética de São Paulo desenvolveu o trabalho
intitulado “Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento Santa Maria da Serra”.
Esta obra previa a construção de uma barragem com eclusa no rio Piracicaba,
afluente do rio Tietê. No mesmo ano, o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo apresentou o manual “Navegando no rio Araguaia”, dando
ênfase à questão ambiental.
A grande vantagem ambiental do modal hidroviário em relação aos demais
transportes é o menor consumo de combustível por tonelada transportada, e
consequentemente, menor quantidade de emissões (Tabela 1).
Comparando o comboio tipo duplo Tietê (utilizado no ensaio) com
equivalentes ferroviários e rodoviários, é possível verificar que o consumo de
combustível e as emissões são menores para transportar a mesma quantidade de
carga. No cálculo, foi considerada uma capacidade de carga de cada barcaça de
1.500 t, 70 t de cada vagão e 35 t de cada carreta, totalizando 6.000 t.
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Tabela 1 - Comparação entre modais de transporte

Fonte: ANTAQ (2011)

3.1

Impactos ambientais gerados por obras em hidrovias

De acordo com Diniz (2007) a viabilidade operacional e econômica da
navegação fluvial está relacionada à movimentação de grandes volumes de carga a
grandes distâncias, gerando custos menores quando comparados aos demais
modais de transporte. Para que isto seja possível, as condições físicas da via devem
ser adequadas. Os parâmetros da hidrovia que interferem na navegabilidade das
embarcações são:
a. Largura do canal – atua como restrição ao tipo de embarcação. No Brasil, é
adotada uma largura mínima de 1,5 e 2,2 vezes a boca da embarcação para
tráfego em um sentido e 4,4 vezes a boca da embarcação para o tráfego nos
dois sentidos;
b. Profundidade do canal – influencia no tipo de embarcação e na capacidade
de carga. Em locais com probabilidade de assoreamento, seções restritas ou
fundos rochosos é recomendável adotar uma folga mínima de 0,5 m a mais
que o calado máximo, por motivos de segurança;
c. Área da seção transversal – condiciona a largura da embarcação que pode
trafegar no trecho. É estabelecido que a área da seção transversal da via
fluvial deve ser maior do que 6 vezes a área da seção mestra molhada da
embarcação;
d. Transporte de sedimentos – influencia na navegabilidade dos rios a medida
que modifica as formas topográficas do leito dos canais aluviais;
e. Erosão fluvial – influencia a navegabilidade dos rios, pois altera o processo de
formação topográfica em leitos rochosos;
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f. Frequência das cheias – interfere na navegabilidade quando há variação do
débito do canal fluvial, em virtude dos diferentes valores de largura e
profundidade do perfil a ele associado;
g. Formação de meandros – interfere na navegação, pois a existência de curvas
sinuosas aumenta as distâncias a serem percorridas e dificulta as manobras
das embarcações restringindo o tipo e o tamanho dos comboios;
h. Raio de curvatura – é o raio da curva imaginária que se ajusta ao traçado do
leito de um curso d’água. Para comboios com sistemas convencionais de
propulsão, os raios de curvatura não devem ser inferiores a 10 vezes o
comprimento do comboio. A passagem em um raio de curvatura abaixo do
valor mínimo recomendado resulta em redução de velocidade;
i. Sobrelargura – é o acréscimo necessário da largura da via para que a
embarcação consiga realizar a curva;
j. Desníveis – em quedas, corredeiras ou cachoeiras há necessidade de
executar transbordos ou construir sistemas de eclusas para sua transposição.

Quando as condições para a plena navegação não são favoráveis, há
necessidade de intervenção na via, por meio de obras, melhoramentos ou serviços.
Estas obras podem ser classificadas em:
a. Obras simples: demolição, retirada de obstáculos

(derrocamento) e

sedimentos (desassoreamento);
b. Obras de fixação do leito e proteção de estruturas: fixação das margens e
calha do rio (concretagem, enrocamento, atirantamento, aplicação de
gabiões, espigões e muros-guia);
c. Obras de regularização de vazão: construção de barragens e obras de
transposição; e
d. Obras de canalização: regularização do leito, interligação de rios ou criação
de canais paralelos ao leito natural;

A Tabela 2 descreve os possíveis impactos ambientais gerados por obras em
hidrovias e algumas medidas para mitigação dos mesmos nos meios físico, biótico e
antrópico.
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Tabela 2 – Possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras em obras fluviais

Fonte: DINIZ (2007)

3.2

Impactos ambientais gerados pelas embarcações

Segundo US-EPA (1999), os impactos ambientais gerados pela navegação
fluvial podem aparecer na forma de poluição do ar, descartes de rejeitos sólidos e de
esgoto, derramamentos acidentais de produtos perigosos, introdução de espécies
não nativas pelo despejo de águas de lastro trazidas de outros locais, assim como
distúrbio gerado pela esteira de ondas devido ao movimento das embarcações. Este
último é o foco deste trabalho.
Além dos impactos causados pela navegação e pelas intervenções na via,
outros impactos ambientais podem ser gerados em operações de carga/descarga,
transbordo, armazenagem e em acidentes nos terminais.

3.2.1 Impactos ambientais gerados por esteira de embarcações

A movimentação de uma embarcação pela água gera uma esteira formada
por ondas (Figura 2) com diferentes características. É importante conhecer a
dinâmica destas ondas, desde sua propagação até a chegada à margem, pois,
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dependendo da espessura da coluna d’água e do modelo de embarcação, diferentes
padrões de ondas são gerados.

Figura 2 – Exemplo de esteira de ondas gerada por embarcação
Fonte: Wikipedia (2011)

Quando uma embarcação navega em águas rasas, o gradiente de pressão
sobre o casco, e, portanto, o padrão de onda gerado pela embarcação é influenciado
pelas ondas que refletem a partir do leito do rio (BHOWMIK, 1982). A Figura 3
mostra a variação do padrão de onda na passagem de um comboio fluvial em águas
rasas e profundas.

Figura 3 - Aceleração do fluxo e turbulência criada por um comboio
Fonte: Bhowmik (1980)
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De acordo com Padovezi (2003) a interferência ambiental gerada pela esteira
de ondas pode ocorrer em dois diferentes aspectos:
a. turbulência e aumento da turbidez da água por efeitos da passagem de
embarcações (sucção e jato dos propulsores). Em trechos rasos, o tráfego
contínuo de embarcações pode gerar turbidez por um longo período de
tempo, prejudicando as espécies vivas que habitam o rio;
b. possibilidade de desestabilização de margens por ação de ondas geradas por
passagens de embarcações.
O principal efeito negativo gerado pela esteira de ondas é a erosão em
margens. Segundo Baptista e Von Sperling (2007) erosão é o processo de
desagregação

e

deslocamento

de

partículas

sólidas

quando

as

forças

hidrodinâmicas exercidas pelo escoamento sobre elas ultrapassam a resistência por
elas oferecida. Quando ocorre naturalmente, o processo de erosão depende
principalmente das propriedades do solo, clima, vegetação e topografia.
Dependendo de sua origem, a erosão pode ser classificada em pluvial (ação
das chuvas), por gravidade (movimentação de rochas pela força da gravidade),
eólica (ação dos ventos), fluvial (ação das águas dos rios), glacial (ação das
geleiras), química (alterações químicas no solo) e antrópica (ação do homem).
O foco de interesse deste trabalho é a erosão fluvial, causada pela água dos
rios e potencializada pela passagem de embarcações, podendo ocasionar a
destruição das margens por desmoronamento ou escorregamento.
Em sistemas fluviais os eventos erosivos significativos estão associados à
dinâmica dos canais, podendo ser atribuídos a dois principais processos: migração
lateral e incisão. A taxa de erosão devido à migração lateral é diretamente vinculada
a coesividade dos bancos. Rios margeados por sedimentos finos com abundante
vegetação tendem a possuir uma maior coesividade dos bancos dificultando a
erosão e a migração lateral do canal (SCHERER, 2004).
Por incisão entende-se a erosão vertical do substrato gerando um
aprofundamento do canal. As incisões podem estar associadas tanto a fenômenos
alocíclicos, quanto autocíclicos. As incisões vinculadas a fenômenos alocíclicos
envolvem um período maior de tempo e podem estar associadas a um aumento
progressivo da descarga devido a mudanças climáticas ou a um rebaixamento do
perfil de equilíbrio. As incisões de natureza autocíclica estão, por sua vez,
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associadas a avulsão de canais fluviais decorrentes de processos hidrodinâmicos e
geomorfológicos internos à planície aluvial.
A erosão marginal, como componente da erosão fluvial, está diretamente
ligada à migração lateral do canal, podendo ser considerada um dos principais
processos na remobilização de sedimentos nos canais fluviais. Um rio transporta o
material retirado das margens de três maneiras:
a. em solução, com o material dissolvido na própria água;
b. em suspensão, quando partículas minúsculas são transportadas pela
turbulência da água do rio;
c. em saltações, quando partículas maiores, como areia e cascalho, saltam ou
rolam no fundo do rio.
Além da distância da atividade da margem, o tipo de sedimento e a inclinação
dos taludes são aspectos que influenciam na magnitude do impacto que a onda
gerada por embarcação pode ter sobre a erosão das margens. A Tabela 3 apresenta
as inclinações máximas para os taludes de acordo com a natureza do material
encontrado na margem.

Tabela 3 - Inclinação dos taludes

Fonte: Brighetti et al. (2001)
Além da inclinação do talude, a variação do traçado de um rio também
influencia na remoção de material da margem. Correntes perpendiculares à margem
provocam maior remoção de material do que correntes paralelas.
Inúmeros estudos foram realizados relacionando a influência das ondas
geradas pelas embarcações com a erosão de margens de rios.

32

Em 1966, Brebner et al. identificou que no rio São Lourenço (Canadá) a
porcentagem de erosão provocada pela ação de ondas de embarcação era de 1 a
2%. Em 2003, o Departamento de Transporte de Quebec estudou o problema de
erosão neste mesmo rio, onde foi identificado que 86% da erosão ocorria por causa
da ação das ondas geradas por embarcações (NASCIMENTO, 2007).
Em 1980, Bhowmik e Schicht, coletaram amostras em 20 trechos do rio Illinois
que apresentavam erosão de margem. Um total de 67 amostras de material da
margem e 54 amostras de material do leito foram coletadas e analisadas para
determinar o tamanho das partículas. Nesta pesquisa, foi verificada que a principal
causa da erosão de margens no rio era a ação das ondas causadas pelo vento e
pelo tráfego fluvial, e foi proposto um programa de monitoramento para identificar a
evolução da erosão.
Mais recentemente, Heeps et al. (2000) descreveram os efeitos da navegação
de recreação na vida marinha, citando os potenciais impactos ambientais deste tipo
de atividade. Neste trabalho são especificadas as áreas com maior sensibilidade e
descritas as atividades que podem interferir no meio ambiente, incluindo os impactos
sofridos nas margens e leito destas vias com a passagem de embarcações. Além da
velocidade, tamanho e deslocamento da embarcação, foi verificado que a
distribuição do peso dentro da embarcação e a forma do casco também influenciam
no tamanho das ondas resultantes que provocam erosão.
PIANC (2003) apresentou uma revisão completa dos aspectos hidrodinâmicos
e físicos das ondas geradas por embarcações de alta velocidade com o objetivo de
dar orientação para uma efetiva administração das velocidades máximas permitidas
em hidrovias. Esta orientação seria direcionada para as autoridades que
administram hidrovias e os operadores de embarcações, buscando desenvolver uma
solução apropriada para “controlar” a altura de onda de embarcações que alcançam
grandes velocidades. O processo passaria pelo conhecimento das características
das ondas geradas (padrão de ondas), da sua propagação e transformação, seu
comportamento em áreas costeiras e os impactos ambientais e de segurança.
NANSON et al. (2006) mostraram a correlação entre a esteira de ondas
gerada por embarcações e a erosão causada no rio Gordon, Austrália. Eles
identificaram que em ondas geradas com altura acima de 35 cm os sedimentos mais
resistentes do banco erodiam, sendo este efeito reduzido em ondas incidentes com
altura menor que 30 cm.
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4

DINÂMICA DA ESTEIRA GERADA POR EMBARCAÇÕES

Quando uma embarcação se move na água, um campo de pressão é criado
ao seu redor, dando origem a ondas de superfície (AMC, 2009). Um esboço
descritivo de um sistema de ondas é mostrado na Figura 4, onde:
• H é a altura de onda, definida como a diferença de altura entre uma crista e um
cavado sucessivo;
• L é o comprimento de onda, definido como a distância horizontal entre as cristas ou
cavados adjacentes;
• C é a celeridade da onda, sendo a velocidade com que a onda se propaga.
Também está relacionada com o período de onda;
• d é a espessura da coluna d’água ou profundidade no local.
Este sistema ocorre em um período de onda T, que é o tempo necessário
para pontos correspondentes em duas ondas sucessivas passar por um ponto fixo,
geralmente a diferença de tempo entre cristas ou cavados sucessivos. O período de
onda é dado por T = L/C.

Figura 4 - Esboço de um sistema de ondas
Fonte: Bhowmik (1982)

Segundo Nascimento (2007) a relação d/L determina se o sistema é de onda
em águas profundas ou rasas. Em águas profundas (d/L ≥ 0,5), C e L dependem
apenas do período da onda, enquanto que em águas rasas (d/L < 0,5) eles
dependem também da espessura da coluna d’água.
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A esteira gerada pela embarcação é formada basicamente por dois tipos de
ondas, divergentes e transversais, como ilustrado na Figura 5.
Ondas divergentes ou ondas de proa se propagam obliquamente à linha de
navegação a um ângulo de aproximadamente 55°. Geralmente estas ondas são
íngremes e próximas da embarcação, transportando o máximo de energia em seu
comprimento de onda. Na quantificação da erosão em margens, o estudo do sistema
de ondas divergentes é de maior interesse quando comparado ao sistema
transversal, pois as ondas divergentes se propagam no sentido da margem.

Ondas divergentes

Popa

Proa

Ondas transversais

Figura 5 - Padrão de ondas Kelvin
Fonte: Bhowmik (1982)

A geração de ondas divergentes é uma função da forma do casco da
embarcação, do ângulo de entrada, da velocidade e da razão entre velocidade /
comprimento da embarcação e é significativa no desenvolvimento da altura e da
energia da esteira de ondas, especialmente a baixas ou médias velocidades.
Ondas transversais ou ondas de popa se propagam paralelamente à linha de
navegação, ocorrendo na transição entre o rebaixamento e o nível normal atrás da
embarcação. A altura destas ondas é dada principalmente em função da proporção
deslocamento - comprimento da embarcação, e desta forma, uma embarcação
menor e com maior afundamento produz ondas mais elevadas.
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As ondas geradas na proa e na popa interagem a alguma distância do navio.
Se as cristas destas ondas coincidem, ou seja, estão em fase, resultam em ondas
maiores. Se as ondas estiverem fora de fase, elas tendem a se anular mutuamente,
resultando em ondas relativamente pequenas (BHOWMIK, 1982).
O ponto de intersecção de ondas divergentes e transversais é denominado
cúspide e representa um pico localizado de altura de onda. Em cúspides sucessivos,
as ondas divergentes perdem altura mais lentamente do que as ondas transversais,
de modo que em uma esteira medida longe da linha de navegação, as ondas
divergentes aparecerão em maior destaque.

4.1

Padrões de ondas de embarcação

O padrão de ondas gerado pela passagem de embarcações é influenciado
principalmente pela profundidade da água e velocidade da embarcação. Quando
estas duas variáveis são consideradas, a esteira de ondas pode ser dividida em três
categorias (Figura 6). A relação utilizada para defini-las é o número de Froude de
profundidade:

Frd 

v
g d

O número de Froude de profundidade tem seu maior efeito quando a
profundidade da água é inferior a um quarto do comprimento da linha d'água da
embarcação, tem influência moderada em profundidades de até metade do
comprimento da linha d'água e tem pouca influência em profundidades maiores do
que o comprimento da linha d'água.
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Subcrítico

Crítico

Supercrítico

Ondas divergentes

Onda crítica
Ondas divergentes

U

Ondas transversais

Figura 6 – Padrões de ondas
Fonte: Ghani (2008)

4.1.1 Velocidade subcrítica

Em águas profundas, quando o número de Froude de profundidade é inferior
a um, a velocidade é conhecida como subcrítica. Nesta condição, a embarcação
produz um padrão de onda denominado de padrão de onda Kelvin, em referência a
um dos pioneiros da teoria de ondas de navios. Como mencionado anteriormente,
um típico padrão de onda Kelvin é caracterizado por possuir ondas divergentes e
transversais.

4.1.2 Velocidade Crítica

Quando a profundidade da água diminui ou a velocidade da embarcação
muda em relação à profundidade, o padrão de ondas muda. A profundidade da água
limita a velocidade que uma onda pode se deslocar em águas rasas, de tal modo
que a velocidade crítica (máxima) é alcançada quando o número de Froude de
profundidade é crítico. Quando isto ocorre, as ondas divergentes aumentam seu
ângulo em relação à linha de navegação, propagando em linha com as ondas
transversais de popa.
Na velocidade crítica a embarcação irá experimentar um pico de resistência.
A magnitude relativa deste pico depende da relação entre a profundidade da água e
do comprimento da linha d’água da embarcação.
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De acordo com AMC (2009) o padrão de onda gerado pode ser constituído
por apenas uma onda de longo período, denominada de translação, propagando
paralelamente à linha de navegação. Esta única onda viaja com a embarcação e por
isso não irradia a partir dela. Nesta fase, a embarcação transmite energia para a
onda, gerando um aumento de altura. Quando a altura estabiliza, a onda cresce em
comprimento de crista, sendo que a velocidade desse crescimento é igual a
velocidade da embarcação.
Estas ondas de translação são prejudiciais e devem ser evitadas. Os efeitos
nocivos são uma função não linear do deslocamento da embarcação, de modo que
em embarcações maiores são mais preocupantes do que em menores.

Figura 7 – Zonas de velocidade
Fonte: AMC (2009)

A velocidade de um comboio fluvial navegando sem restrições (curvas
fechadas, obstáculos, etc.) é de aproximadamente 8 nós (14,8 km/h). Para um
comboio alcançar um número de Froude de profundidade igual a 1 nesta velocidade
(Figura 7), a profundidade deverá ser próxima a 2,5 m. Como em locais com pouca
profundidade os comboios não podem navegar em grandes velocidades, um
comboio fluvial geralmente se mantém em velocidade subcrítica.
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4.1.3 Velocidade supercrítica

Em velocidades acima da velocidade de profundidade crítica, com número de
Froude de profundidade maior que 1, o padrão de onda muda novamente.
Nestas condições, as ondas transversais, que viajam à velocidade da
embarcação, já não são capazes de viajar à mesma velocidade, devido à limitação
entre a máxima velocidade de onda e a profundidade da água. À medida que a
embarcação acelera de uma velocidade subcrítica para uma supercrítica, as ondas
transversais desaparecem. A falta de uma esteira de ondas transversal reduz a
resistência de geração de ondas na embarcação, o que explica por que muitas
embarcações navegam mais rápido em águas muito rasas (AMC, 2009).
As ondas divergentes reaparecem, mas propagam a um ângulo da linha de
navegação que é dependente da velocidade da embarcação. Quanto maior for a
velocidade supercrítica da embarcação, menos agudo será o ângulo de propagação.
Para embarcações de alta velocidade em águas rasas, as ondas divergentes se
propagam quase perpendicularmente à linha de navegação.
O padrão supercrítico se diferencia do subcrítico por ser formado por ondas
de cristas longas, enquanto o subcrítico é formado por uma série de ondas de cristas
curtas.
4.2

Regimes de velocidade de embarcação

A esteira de ondas gerada está relacionada diretamente à resistência de
geração de ondas de uma embarcação. Existem três faixas distintas de velocidades
onde o fluxo de água na margem resultante da passagem da embarcação (wash)
muda de intensidade. As interações entre essas condições de velocidade e os três
padrões de ondas citados anteriormente podem criar um wash prejudicial. A Figura 8
mostra esses regimes de velocidade em termos de uma relação não-dimensional de
velocidade e comprimento, conhecida como número de Froude de comprimento
(FrL). A definição do número de Froude de comprimento é:

FrL 

v
gL
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Figura 8 - Regimes de velocidade
Fonte: AMC (2009)
Em termos práticos, o primeiro regime (velocidade de deslocamento) é melhor
observado em navios lentos, pesados. Estas embarcações praticam um limite da
sua velocidade, denominada velocidade de casco, a qual só pode ser ultrapassada
com um aumento substancial na potência do motor. Embarcações que atingem
grandes velocidades, com relação peso-potência que as permitem viajar mais rápido
que a velocidade de casco, experimentam um pico de resistência acima da
velocidade de casco antes de se estabelecer no regime de alta velocidade.

4.2.1 Velocidade de deslocamento

Todas as embarcações têm uma velocidade de deslocamento em que o
comprimento gerado das ondas transversais é menor que o comprimento da linha
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d’água. O limite superior desta variação de velocidade é dado quando o número de
Froude de comprimento é igual a 0,399 e a velocidade (nós) é igual a:

v  2,43  L
Esta velocidade máxima de deslocamento, ou velocidade de casco,
representa a condição em que a maior onda gerada é igual ao comprimento da linha
d’água da embarcação. Para viajar mais rápido do que isso, a embarcação deve
subir a sua própria onda de proa.
A resistência na geração de ondas na região de deslocamento é proporcional
à ʋ6, e pequenas alterações na velocidade causam grandes alterações na
resistência e no wash da margem.
Na região de velocidade de deslocamento, os períodos de onda são
pequenos e a energia de produção de onda é transformada em altura de wash,
criando ondas íngremes. Em geral, operando a velocidades de até 75% da
velocidade de deslocamento máxima (ou cerca de 1,82.√L) serão produzidas
washes de pequena altura e período.

4.2.2 Velocidade de semi-deslocamento

Quando o limite da velocidade de deslocamento é ultrapassado, há um
aumento de trim (inclinação longitudinal) da embarcação e de geração de ondas
transversais atrás da popa. A resistência de geração de onda é alta, atingindo um
número de Froude de comprimento de cerca de 0,5 (AMC, 2009).
A altura da esteira de ondas aumenta ao máximo e os períodos de ondas
divergentes aumentam de forma constante. Uma condição operacional a ser evitada
ocorre quando o número de Froude de comprimento for igual a 0,5 e o número de
Froude de profundidade for igual a 1, pois neste cenário a máxima resistência
específica de geração de onda e os efeitos da profundidade coincidem.
A velocidade de semi-deslocamento, ou velocidade de cavado, cria um wash
prejudicial.
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4.2.3 Alta velocidade

À medida que o número de Froude de comprimento aumenta acima de 0,5, a
resistência específica de geração de onda reduz lentamente. A altura máxima de
onda reduz e o período máximo de onda nivela para um valor relativamente
constante. Em um casco de planeio, a embarcação estará se aproximando de sua
condição de planeio total. A área da superfície molhada torna-se o componente
principal de arrasto, e uma queda no total de energia da esteira de ondas ocorre
com o aumento da velocidade. Nesta velocidade o trim da embarcação diminui.
Por gerar ondas elevadas e íngremes, a velocidade de semi-deslocamento é
considerada mais prejudicial do que a alta velocidade. Porém, a condição de alta
velocidade produz períodos mais longos de onda, podendo afetar negativamente as
margens tanto quanto a altura de onda.
Portanto, considerando o comprimento da embarcação, a velocidade em que
ela navega e a profundidade do local, é possível controlar a esteira de ondas gerada
pela passagem de embarcações. Em locais mais suscetíveis à erosão, tornar-se
necessária a divulgação de informações para que pilotos evitem determinados
padrões e regimes prejudiciais.
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5

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS EXPERIMENTAIS

Para melhor compreender a dinâmica das ondas geradas por embarcações,
três abordagens podem ser utilizadas: medição com embarcação em campo, ensaio
em laboratório com modelo em escala reduzida e simulação numérica com modelos
computacionais. Cada uma dessas abordagens tem vantagens, mas também
possuem limitações em termos de tempo, custo ou eficácia.
Neste estudo, as ondas associadas à passagem de embarcação foram
verificadas em campo, em trecho do rio Araguaia, com três diferentes tipos de
embarcações, e foram simuladas com um modelo de comboio fluvial em escala
reduzida, ensaiado no Tanque de Provas do Centro de Engenharia Naval e
Oceânica (CNaval) do IPT.

5.1

Medições em campo no rio Araguaia

O objetivo principal da medição em campo foi identificar as alturas máximas
de ondas geradas pela passagem de embarcações distintas.
Para a coleta dos dados, um ondômetro (Figura 9) foi instalado no rio
Araguaia, próximo às margens do município de Conceição do Araguaia (PA), nos
dias 16 e 17 de setembro de 2009.

Figura 9 – Equipamento medindo altura de ondas
Fonte: Souza (2012)
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Durante o experimento, três embarcações da AHITAR, com diferentes
características, realizaram dez passagens próximas ao equipamento de medição de
altura de onda, variando sua velocidade, distância da margem e profundidade.

Figura 10 - Trecho do rio Araguaia onde foram realizadas as medições
Fonte: Google Earth (2011)

As etapas da medição são apresentadas a seguir:
a. A trajetória de cada embarcação foi gravada com um DGPS (Differential
Global Positioning System) a bordo, identificando a distância de cada
passagem do equipamento de medição;
b. Um estudo batimétrico do rio foi realizado para posterior verificação da
profundidade dos locais de passagem das embarcações;
c. Fotografias foram tiradas para a visualização e documentação do fenômeno
de geração e propagação da esteira de ondas.
Os testes de campo foram realizados em horários com menor influência de
ondas geradas pelo vento. As passagens das embarcações foram realizadas a favor
e contra a corrente.
Foi programado um intervalo entre cada passagem das embarcações para
que as condições de oscilação da água voltassem ao estado natural, não
interferindo na medição da próxima passagem. Durante todo o experimento, não
houve passagem de outras embarcações próximas ao local.
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Figura 11 – Margem próxima ao local de medição
Fonte: Souza (2012)

A primeira medição foi realizada com uma embarcação de grande porte
denominada King River (Figura 12). Esta embarcação possui as seguintes
características: oito camarotes, cozinha industrial e escritório, calado de 1,50 m,
comprimento de 19,60 m, boca máxima de 5,70 m, propulsão com 2 motores de
182 HP, capacidade de deslocamento carregado de 51,45 t e o casco em aço.

Figura 12 – King River
Fonte: Souza (2012)

O segundo modelo a ser testado foi um barco de alumínio, popularmente
conhecido como “voadeira” (Figura 13) com comprimento de 6 m, boca de 1,35 m,
pontal de 0,50 m, 1 motor de 25 HP, peso de 85 kg, capacidade de carga de 722 kg
e capacidade para 5 passageiros.
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Figura 13 – Voadeira
Fonte: Souza (2012)

A terceira embarcação utilizada foi uma lancha Focker 190 (Figura 14). Suas
principais características são: comprimento total de 5,70 m, boca de 2,20 m, calado
de 0,50 m, propulsão com 1 motor de 135 HP, peso sem motor de 560 kg, ângulo V
do casco de 19º e material do casco de fibra de vidro. Têm capacidade para 7
passageiros.

Figura 14 – Lancha Focker 190
Fonte: Souza (2012)
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5.1.1 Hidrovia Araguaia-Tocantins

A região que engloba a hidrovia Araguaia-Tocantins apresenta alta
potencialidade produtiva de grãos para exportação, especialmente a soja. Como os
insumos e produtos a serem transportados possuem baixo valor unitário e grandes
volumes, o custo reduzido do transporte é essencial.
O modal hidroviário nesta região apresenta-se estrategicamente localizado,
com direção norte-sul, sentido de velocidade de correntes de sul a norte, devendo
fazer parte de um corredor multimodal que chegará ao porto de Itaqui ou Ponta da
Madeira, em São Luiz (MA).
A navegação pelo rio Araguaia ocorre durante o período de águas altas entre
sua foz no rio Tocantins e a cidade de Baliza (GO), entre os meses de dezembro e
maio, em uma extensão de 1.818 km. Os principais empecilhos à navegação são os
baixos calados durante a época de águas baixas, quando as profundidades mínimas
chegam a 0,90 m e a existência de afloramentos rochosos e bancos de areia em
trechos esparsos (BAYER, 2002).
No período das cheias, o rio Araguaia é navegável num trecho de 1.100 km e
possui algumas restrições devido a profundidade, porém, é suscetível de correção
por meio de melhoramentos a serem implantados progressivamente. As soluções da
maioria destes problemas são, respectivamente, a dragagem e o derrocamento.
Diferentemente do derrocamento, que tem seus efeitos definitivos, a dragagem deve
ser planejada de maneira continuada, já que os bancos de areia mudam
constantemente.
Uma série de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT) analisa a navegabilidade nesta hidrovia desde 1991.
Segundo IPT (1998), o Araguaia é tipicamente um rio de características
tropicais, com grande variação de nível d’água em função da época do ano. De
fundo arenoso na maior parte de seu leito, com baixa declividade, sofre um processo
contínuo de mudanças de seus canais, definidos como as partes mais profundas,
mais propícias à navegação.
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5.2

Medições em escala reduzida no Tanque de Provas do IPT

O Tanque de Provas do IPT (Figura 15) é dividido em duas seções: uma mais
larga, com 220 m de comprimento, 6,6 m de largura e 4,5 m de profundidade e uma
seção mais estreita com 60 m de comprimento, 3,7 m de largura e 2 m de
profundidade. Para a realização de medições de ondas geradas pelo modelo de
comboio fluvial em águas rasas (equivalente a 6 m de profundidade em escala real),
foi utilizado no Tanque de Provas um trecho de fundo falso, confeccionado com
perfis de aço e placas de madeira impermeabilizada.

Figura 15 – Carro dinamométrico do Tanque de Provas do CNaval
Fonte: CNaval (2012)

O ensaio no Tanque de Provas foi realizado para identificar as variações de
altura de onda na passagem de um comboio fluvial em águas rasas e profundas.
Dois sensores (ondômetros) foram instalados próximos à lateral do Tanque de
Provas para a medição da altura de onda gerada. O primeiro sensor que coletava
sinais (águas profundas) estava posicionado em um trecho com 4,5 m de
profundidade (Figura 16).
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Figura 16 – Medidor de altura de onda posicionado em águas profundas
Fonte: CNaval (2012)

No segundo sensor (Figura 17), a condição de passagem em águas rasas foi
simulada instalando um fundo falso a uma profundidade de 17,14 cm, equivalente a
uma profundidade real de 6 m.

Figura 17 – Medidor de altura de onda posicionado em águas rasas
Fonte: CNaval (2012)

O modelo em escala reduzida do comboio fluvial foi acoplado a um carro
dinamométrico deslocando em trilhos (Figura 15). Assim como no ensaio em campo,
após cada passagem do modelo pelos sensores uma pausa era feita para eliminar a
perturbação na linha d’água para a próxima passagem.
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Figura 18 – Passagem de modelo de comboio em escala reduzida
Fonte: CNaval (2012)

O modelo ensaiado representava um comboio tipo Tietê-duplo, composto por
4 barcaças (na formação 2 x 2) e um empurrador. As dimensões do comboio fluvial
ensaiado são (em escala real):
a. Barcaça: comprimento de 60 m, boca de 10,67 m e calado de 3,0 m;
b. Empurrador: comprimento de 18 m, boca de 8m e calado de 2,5 m.
c. Comboio 2 x 2: comprimento total de 138 m e boca total de 21,4m.
A escala utilizada no modelo era de 1:35. Considerando um calado carregado
das barcaças de 3 m, o calado do comboio em escala reduzida era 8,6 cm.
Os sensores na lateral do Tanque estavam posicionados a 127 cm da linha de
navegação do modelo, equivalente a 55 m de distância da margem em escala real.

5.2.1 Hidrovia Tietê-Paraná

Diferentemente da hidrovia Araguaia, que como a maioria das hidrovias no
país é uma via de corrente livre (natural), a hidrovia Tietê-Paraná é uma via
canalizada (barragens e eclusas) em grande parte de sua extensão, sendo
considerado o sistema mais desenvolvido de canalização para aproveitamento
múltiplo dos recursos hídricos do país, em função dos investimentos em
infraestrutura e tecnologia.
Apesar da canalização proporcionar condições de navegabilidade mais
favoráveis pela elevação do nível d’água, redução das limitações de vazão mínima e
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declividade, o impacto das ondas geradas pelas embarcações nas margens mantém
dinâmica semelhante em rios canalizados e de corrente livre. Ou seja, a erosão de
margens não depende do tipo de via e sim das particularidades de cada trecho de
rio.
A hidrovia Tietê-Paraná é uma sequência de reservatórios em cascata
formada por aproximadamente 1.653 km de vias fluviais navegáveis (Tabela 4),
interligando cinco estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná e São Paulo.
Esta hidrovia integra as regiões produtoras de cana-de-açúcar, grãos e
etanol, ao alto Tietê, onde a carga tem acesso aos centros consumidores e portos
marítimos (ANTAQ, 2011).

Tabela 4 - Principais rios que compõem a hidrovia Tietê-Paraná
Rios
Paraná
Tietê
Piracicaba
Paranaíba
Grande
Canal Pereira Barreto
São José dos Dourados

Extensão navegável (km)
740
554
22
170
80
17
37

Fonte: ANTAQ (2011)
Desde os estudos iniciais até sua consolidação pela CESP, a hidrovia TietêParaná baseou-se em quatro premissas:
a.

Desenvolvimento regional ao longo do rio Tietê, no qual estão inseridas as
regiões de Campinas, Bauru, Araçatuba, Piracicaba, Sorocaba e outros
municípios menores;

b.

Exportação de produtos agrícolas e seus subprodutos originários do centrooeste pelo Porto de Santos;

c.

Integração interior com Argentina, Uruguai e Paraguai;

d.

Integração das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil.
A AHRANA administra 970 km na hidrovia do Paraná nos rio Paranaíba, rio

Grande e rio Paraná, exceto os trechos entre as Usinas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha
Solteira. O Departamento Hidroviário da Secretaria dos Transportes do Estado de
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São Paulo (DH) administra 683 km no rio Tietê, rio Paraná, rio Piracicaba, rio São
José dos Dourados e canal Pereira Barreto (ANTAQ, 2011).
Ao longo da hidrovia existem oito barragens construídas para geração de
energia elétrica equipadas com eclusas, seis no rio Tietê e duas no Paraná. O
sistema de transposição de desnível de dois dos barramentos do rio Tietê conta com
duas eclusas cada, totalizando 10 eclusas na hidrovia (Figura 19). As dimensões
máximas das embarcações da hidrovia são baseadas nas restrições dadas pelas
câmaras das eclusas.

Figura 19 – Principais rios navegáveis na hidrovia Tietê-Paraná
Fonte: Ministério dos Transportes (2011)

De acordo com ANTAQ (2011) um grande aumento na movimentação de
comboios por esta hidrovia é esperado para os próximos anos devido aos
investimentos realizados pela Petrobras Transporte S.A (Transpetro) para o
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transporte de etanol na região. O projeto contempla a construção de 20
empurradores e 80 barcaças pelo Estaleiro Rio Tietê em Araçatuba (SP) que
formarão 20 comboios, com capacidade de transporte de 7,6 milhões de litros cada.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A seguinte sequência foi realizada para a análise dos resultados dos ensaios:
a. obtenção das séries temporais de elevação da superfície da água medidas
pelos ondômetros e coletadas pelos softwares de aquisição de sinais
AqDados e AqAnalysis;
b. análise, com o software Excel, dos padrões de ondas gerados pelo modelo.

6.1

Ensaio com modelo em escala reduzida no Tanque de Provas

No ensaio realizado, o modelo do comboio passou 11 vezes pelos dois
ondômetros, com aumento gradual de velocidade: 0,200; 0,301; 0,352; 0,402; 0,453;
0,504; 0,553; 0,601; 0,703; 0,804 e 0,903 m/s. Considerando que as velocidades
abaixo de 0,6 m/s não apresentaram variação significativa de altura de onda, estes
valores foram descartados para esta análise.

6.1.1 Altura de onda

Como o modelo do comboio foi confeccionado em uma escala de 1:35, foram
utilizadas as seguintes formulações para a determinação dos valores reais de
velocidade e altura de onda (Figura 20):

 real 

 modelo  35
0,5144

(nós)

e

H real  H modelo  35

(cm)

A Figura 20 apresenta os resultados da passagem da embarcação pelos
sensores, sendo possível observar menor altura de ondas quando o modelo de
comboio passa pelo sensor em águas profundas.
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Figura 20 – Valores em escala real obtidos no ensaio
Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando uma velocidade operacional de um comboio fluvial de 8 nós, os
valores reais de altura de onda obtidos foram de 20 cm para águas profundas e 25
cm para águas rasas.

6.1.1.1 Aproximação teórica

Valores de altura de ondas geradas pela passagem de embarcações foram
analisados com um modelo de regressão publicado em 2003 por Kriebel, Seelig e
Judge. As equações foram desenvolvidas a partir de análises de dados coletados
pelos autores, com ajustes para satisfazer algumas considerações teóricas. O
modelo também se baseou em uma análise de dados de ondas geradas em testes
com uma grande variedade de modelos de embarcações (GHANI, 2008).
As embarcações só foram testadas no levantamento de dados com número
de Froude de profundidade de até 0,8, com a maioria dos pontos variando no
intervalo entre 0,3 e 0,8. A fórmula proposta por Kriebel et. al. para calcular a altura
da maior onda na esteira em uma distância y a partir da linha de navegação é:

2
 y
H     ( F*  0,1) 2   
g
L



1
3

O número de Froude de profundidade modificado que agrega o comprimento
do navio, o calado (R) e a forma é:

55



F*  Frd   e 

R
d

O coeficiente , relacionado à forma do casco, principalmente ao coeficiente
de bloco (Cb), é calculado por:

  2,35  (1  C b )
E  um parâmetro também relacionado à forma do casco, principalmente ao
ângulo de proa, calculado por:


 L

  1  8. tanh 3  0,45    2  
 Le


No cálculo da altura de onda H para o comboio fluvial, a constante 0,1 foi
substituída por 0,02, sendo a fórmula utilizada para construir os gráficos:
2

H

VS
 y
   ( F*  0, 02) 2   
g
L



1
3

A utilização da constante 0,02 na fórmula proposta por Kriebel et al., em
substituição à constante 0,1, mostrou-se mais adequada para embarcações de altos
coeficientes de bloco e de baixos valores da razão calado / boca, como é o caso de
comboios fluviais. A constante utilizada por Kriebel (0,1) reflete uma média de
resultados para diferentes tipos de embarcações, com predominância de cascos
com formas convencionais, como lanchas e embarcações marítimas.
Calculando o número de Froude de profundidade para cada passagem do
modelo de comboio fluvial é possível verificar que os valores estão no intervalo entre
0,3 e 0,8, validando a utilização da fórmula de Kriebel para comparação.
Observando a Figura 21, é possível identificar que mesmo em velocidades
acima do praticado por um comboio fluvial, a embarcação não alcança a velocidade
crítica. Porém, a fórmula e os dados obtidos no ensaio indicam valores expressivos
de ondas em escala real.
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Figura 21 – Comparação dos valores do número de Froude de profundidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Comparando os resultados dos ensaios do modelo com as fórmulas
desenvolvidas por Kriebel, são obtidos os gráficos para águas rasas e profundas das
Figuras 22 e 23.
Além da evidente influência da profundidade na altura de onda gerada,
observa-se que o incremento de velocidade a partir de 8 nós gera um grande
aumento de altura das ondas formadas.
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Figura 22 – Comparação dos valores calculados para águas rasas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 – Comparação dos valores calculados para águas profundas
Fonte: Elaborado pelo autor

Para comparação dos métodos, podemos calcular ainda o número de Froude
de profundidade por Kriebel e no ensaio em águas rasas (Figura 24):
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Figura 24 – Valores do número de Froude de profundidade em águas rasas
Fonte: Elaborado pelo autor

Em 2001, Patterson Britton and Partners, em um projeto de monitoramento de
ondas nas margens do rio Parramatta, Austrália, adotaram como critério de altura
máxima (GLAMORE, 2005):
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a. ondas menores que 20 cm, não há necessidade de ação para estabilização
da margem;
b. ondas de 20 a 30 cm, há necessidade de monitoramento;
c. ondas de 30 a 40 cm, há necessidade de avaliação de margens e
remediação.

Apesar da altura de onda gerada pelas embarcações ser um fator de grande
importância na erosão de margens, a reincidência constante de ondas menores ou
ondas com períodos mais longos em um determinado trecho da margem pode afetar
tanto quanto a altura de onda.
Adotando um valor de altura máxima de onda de 30 cm na fórmula de Kriebel,
é possível obter novos valores de altura de onda, variando a distância da linha de
navegação em relação à margem (Figura 25) e a profundidade (Figura 26).
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Figura 25 – Valores de altura de ondas com variação de distância da margem
Fonte: Elaborado pelo autor

Atualmente, grande parte dos estudos de erosão em margens está voltada
para a passagem de embarcações de passeio menores que navegam mais próximas
às margens e com velocidades maiores, gerando ondas maiores como mostra o
gráfico acima.
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Figura 26 – Valores de altura de ondas com variação de profundidade
Fonte: Elaborado pelo autor

6.1.1.2 Altura de onda gerada por vento

A literatura existente diz que na falta de medições de ondas geradas por
embarcações na via, a altura de onda máxima de embarcações não deve
ultrapassar as ondas geradas por vento (NASCIMENTO, 2007).
Para compararmos os valores obtidos de altura de ondas no ensaio, é
possível utilizar como exemplo o caso do reservatório de Ilha Solteira, onde ocorre
erosão das margens por ação dos ventos. Com o projeto Ondisa 5 financiado pela
FINEP, pesquisadores desenvolveram mapas de ondas máximas geradas por
ventos, possibilitando uma avaliação geral da ocorrência de ondas.
Este projeto foi realizado para compreender a dinâmica dos ventos que geram
ondas, auxiliando a navegação na Hidrovia Tietê-Paraná. Para a coleta de dados de
vento (velocidade e direção) foram utilizados anemômetros e para a medição da
altura das ondas um ADCP (Acoustic Doopler Current Profile).
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Figura 27 - Mapa de ondas máximas (m) previstas no reservatório de Ilha Solteira
Fonte: Ondisa (2011)

6.1.2 Energia de onda

O dano causado na margem pela passagem de uma embarcação é função da
quantidade de energia gasta pela frente de onda no momento do impacto. Esta
função não é medida facilmente de forma direta, mas a densidade de energia por
metro linear de frente de onda pode ser calculada. A energia total é a soma da
energia cinética e da potencial. A energia cinética ocorre com as partículas de água
em movimento e a energia potencial é o resultado do deslocamento de uma massa a
partir de uma posição de equilíbrio contra um campo gravitacional. Quando a água
está em repouso com uma elevação de superfície livre uniforme, a energia potencial
é mínima. No entanto, o deslocamento de um conjunto de partículas resulta no
deslocamento da superfície livre, gerando um aumento na energia potencial
(STUMBO, 1998).
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De acordo com USACE (1984, apud Maynord, 2008), se todas as ondas se
propagam na mesma direção, as energias cinética e potencial são iguais e a energia
total das ondas em um comprimento de onda por unidade de largura de crista é

E  ECinética  E Potencial
 gH2 L  gH2 L  g H2 L
E


16
16
8
onde ρ é a densidade da água, g é a constante gravitacional, H é a altura de onda e
L é o comprimento de onda.

Para ondas cujo comprimento é inferior a duas vezes a profundidade da água,
o comprimento de onda (Tabela 5) pode ser encontrado a partir de:

g T 2
L
2
Assim, a energia E em cada comprimento de onda (por unidade de largura de
crista de onda) pode ser calculada usando:

  g 2  H 2 T 2
E
16

2

ou

E  1913  H  T 2

com densidade de energia expressa em joules por metro de frente de onda, altura
de onda em metros e período em segundos.

Pela equação acima é possível verificar que o aumento da altura de onda está
diretamente relacionado ao aumento da energia que será dissipada na margem,
portanto o valor da altura de onda é determinante para o nível de erosão.
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Tabela 5 – Fórmulas para determinação do comprimento e celeridade de onda

Fonte: USACE (1984)

Substituindo o valor de comprimento de onda (Tabela 5) para águas rasas, o
valor da energia E é calculado por:

  g  H 2 T  g  h
E
8
O gasto de energia de ondas na margem por unidade de comprimento do
banco ao longo do período de tempo Δt é

E w  P  t
Considerando as variações de profundidade no ensaio, e um período de onda
T entre 03 e 05 s, os valores de energia obtidos por comprimento de onda foram:
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Figura 28 – Valores de altura de ondas com variação de profundidade
Fonte: Elaborado pelo autor
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Como o valor da energia de onda é diretamente proporcional a altura de onda
gerada, era esperado um grande aumento da energia após a velocidade de 8 nós.

6.2

Ensaio com embarcações no rio Araguaia

Como houve variação nos parâmetros entre as embarcações durante a coleta
de dados, principalmente na distância das embarcações à margem e na
profundidade da linha de navegação em que circulavam, os dados obtidos não
puderam ser comparados entre as três embarcações. Porém, este ensaio contribuiu
para demonstrar a grande influência da velocidade das embarcações na formação
de ondas.
As Tabelas 6 e 7 mostram alguns resultados obtidos em medições no rio
Araguaia com os três tipos de embarcações: o empurrador King River, uma lancha e
uma voadeira. Sendo ʋ a velocidade, y a distância entre o centro da embarcação e o
ponto de medida de onda, d a profundidade do local de medida e H a altura máxima
de onda medida.

Tabela 6 – Valores de altura de onda, com King River e lancha de recreio

Fonte: Elaborado pelo autor
Da Tabela 6, percebe-se que, com a mesma distância e profundidade, os
valores de alturas de ondas geradas são quase iguais entre o empurrador King River
e a lancha, em velocidades diferentes: velocidade da lancha é 2,81 vezes maior que
a do King River. Ou seja, uma embarcação de lazer pode ter interferência nas
margens de igual importância a uma embarcação comercial como um empurrador.

Tabela 7 – Valores de altura de onda, com King River e voadeira

Fonte: Elaborado pelo autor
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Pela Tabela 7, verifica-se que uma voadeira, passando em distância menor
do que um empurrador pode gerar onda com altura máxima equivalente.

Tabela 8 – Parâmetros obtidos com o empurrador King River

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 29 mostra os resultados de máxima altura de onda gerada pelo
empurrador King River, nas medições realizadas no rio Araguaia, comparadas às
ondas estimadas pela formulação de Kriebel. Os resultados para este tipo de
embarcação mostram uma previsão adequada de ondas máximas geradas pela
utilização da formulação de Kriebel.

Figura 29 – Comparação de valores experimentais e formulação de Kriebel
Fonte: Elaborado pelo autor
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7

MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DAS ONDAS

O conhecimento das causas que afetam a estabilidade das margens é
fundamental para a elaboração de um projeto de proteção. Estas causas podem ser
classificadas em ação fluvial, devido ao escoamento e instabilidade geotécnica,
resultado da saturação e infiltrações de água. As causas das instabilidades por ação
do escoamento são subdivididas em:
a. Ação erosiva das correntes. São consideradas as forças erosivas críticas
sobre o material constituinte do leito e das margens. Se a força erosiva
atuante for superior à força erosiva crítica ou limite do material, ocorrerá a
erosão. O recuo das margens ocorre quando há erosão no pé do talude,
provocando seu solapamento;
b. Irregularidades localizadas no escoamento. Neste caso, a presença de
extremidade de espigões, afloramentos rochosos, pilares de pontes e outros
podem gerar turbilhões na corrente líquida que causam o solapamento da
parte inferior das margens;
c. Ação das ondas. Além da passagem de embarcações, as erosões causadas
pelo movimento das ondas contra as margens podem ocorrer também devido
ao vento ou a operação de estruturas hidráulicas do tipo comportas, usinas
hidrelétricas e estações elevatórias (BRIGHETTI et al., 2001).
A seguir, serão discutidas formas de proteção de margens, principalmente no
que diz respeito às técnicas e tecnologias empregadas contra a ação de ondas.
Além das obras civis, geralmente corretivas, as autoridades navais, por meio de
regulamentações, e a indústria do setor, com novos projetos, trabalham para a
redução dos impactos das esteiras de ondas.

7.1

Soluções de navegação

Muitas pesquisas são realizadas para a melhoria dos projetos de
embarcações, possibilitando esteiras menores e maior economia de combustível.
Estes estudos estão voltados principalmente para a forma do casco. Considerando
este aspecto, algumas agências do Estado do Alasca começaram a utilizar
embarcações de fundo chato como resultado de estudos de Maynord (2001) que
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mostraram redução na altura máxima de onda em embarcações com fundo plano
em relação as embarcações com casco em V.
Para a diminuição dos impactos gerados pelas esteiras de embarcações,
PIANC (2003) cita como medidas operacionais:
a. Aumento da distância de passagem de embarcações pelas margens;
b. Realocação dos trechos onde as mudanças de regime de velocidade (cap. 4)
são realizadas, evitando a geração de ondas grandes em determinado local;
c. Treinamento de pilotos para que compreendam o tipo de operação de suas
embarcações e a geração de esteira que é mais nociva para as margens;
d. Garantir que a embarcação esteja no canal de navegação correto e na
velocidade estabelecida para cada trecho do percurso.
Ainda neste estudo, PIANC apresentou uma revisão completa dos aspectos
hidrodinâmicos e físicos das ondas geradas por embarcações de alta velocidade
com o objetivo de dar orientação para uma efetiva administração das velocidades
máximas permitidas em hidrovias.
Outra forma muito utilizada para evitar o aumento da erosão marginal é a
limitação da velocidade das embarcações em áreas mais críticas. Um estudo do
Serviço de Vida Selvagem Canadense revelou que em arquipélagos ecologicamente
sensíveis entre Montréal e Sorel, a ação das ondas de esteira de navios comerciais
poderia ser um fator importante na erosão da costa. No outono de 2000, a indústria
naval adotou uma medida de redução voluntária de velocidade, objetivando a
redução da altura de onda produzida. Mais de 80% dos navios cumpriram as
velocidades indicadas e após três anos de monitoramento foi possível identificar que
a taxa de recessão da costa diminuiu 45% em determinadas áreas. Estes resultados
convenceram a indústria naval a manter a medida de redução de velocidade nos
setores identificados pelo Serviço de Vida Selvagem do Canadá (DAUPHIN, 2000).
7.2

Proteção de margens
A incidência e a altura das ondas geradas por embarcações definirão a

necessidade de obras para a proteção e contenção das margens e qual o tipo de
proteção para cada caso. A utilização de proteções maiores, como espigões ou
gabiões, por exemplo, só é justificada em margens que sofrem grandes danos
causados por ondas.
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As proteções usualmente empregadas contra a ação hidráulica podem ser
classificadas em dois grupos: indiretas e descontínuas e diretas ou contínuas.

7.2.1 Indiretas ou descontínuas

De acordo com Brighetti et al. (2001) as obras construídas a uma certa
distância da margem para desviar as correntes e provocar a decantação de material
sólido transportado pela água. Estas obras destinam-se a afastar a corrente das
margens a serem protegidas, criando condições para a formação de depósitos de
sedimentos que tendem a aumentar a proteção com o tempo e reduzir a
necessidade de manutenção. As proteções descontínuas podem ser do tipo:
a. Espigões. Obras transversais que avançam desde a margem em direção ao
eixo do escoamento, até o limite adequado para exercer sua proteção, ou até
a nova linha da margem desejada.
Os espigões impermeáveis podem ser construídos em terra, protegidos por
enrocamento ou outro revestimento, bolsas e sacos preenchidos com solo
cimento, argamassa e concreto. Os espigões permeáveis são geralmente
construídos com enrocamento de blocos com granulometria variada, em gabiões,
estruturas de madeira com pilares e estacas preenchidos com enrocamento e
outros tipos especiais, como gaiolas metálicas.
b. Diques. Estruturas paralelas ao sentido do escoamento, destinadas à
proteção das margens, sem ser aplicados sobre elas. Os diques desviam o
fluxo de forma contínua, protegendo a margem e definindo um melhor traçado
ao canal, geralmente visando a navegação do trecho.

7.2.2 Diretas ou contínuas

São obras apoiadas ou executadas diretamente no talude das margens. As
proteções contínuas podem ser flexíveis, quando acompanham as deformações do
material base componente dos leitos, sem perder seu aspecto de integridade. Os
exemplos deste tipo são as proteções de enrocamento naturais e sintéticos,
colchões, revestimentos vegetais naturais ou consolidados, gabiões não revestidos,
elementos tipo sacos de areia, solocimento e argamassa arrumados.

68

Por sua vez os revestimentos rígidos não admitem deformação sem a perda
de alguma de suas características, como a impermeabilidade, rugosidade, aspecto
visual e etc. Entre estes revestimentos destacam-se os painéis de concreto
moldados e pré-moldados, muros de alvenaria, gabiões e elementos revestidos de
concreto ou argamassa.
Grande parte das técnicas e tecnologias empregadas na proteção de
margens são diretas ou contínuas, sendo que a eficiência varia em função da
dinâmica natural do rio e dos taludes a serem estabilizados. Atualmente, essas
intervenções são divididas em 3 campos: bioengenharia, geossintéticos e obras de
engenharia (ALMEIDA, 2009).
7.2.2.1 Bioengenharia
Associa técnicas de engenharia civil, agronômica e florestal. É utilizada para
proteção em situações envolvendo pouca energia, não sendo indicada para proteção
de taludes muito inclinados ou muito altos, assim como de composição
granulométrica de baixa coesão. Entre as técnicas empregadas na bioengenharia
estão:
a. Plantação de vegetação ribeirinha – utilizada como proteção superficial, é
pouco eficiente na proteção de margens sob o efeito de ondas. As plantas
nativas são as mais indicadas para esse propósito.
b. Biomanta – manta constituída de material fibroso de alta resistência e de
degradação lenta, como as fibras de coco e de palha, entrelaçada com
adesivos orgânicos (Figura 30).
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Figura 30 – Instalação de biomanta
Fonte: Borges (2009)
c. Grade viva - estrutura constituída com troncos de madeira perpendiculares
entre si, sustentando taludes muito íngremes.
d. Esteira viva - camadas sobrepostas de ramos, ancorados por estacas. Tende
a consolidar pelo crescimento da vegetação e pela deposição de materiais
(Figura 31).

Figura 31 – Instalação de esteira viva
Fonte: Almeida (2009)
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e. Degraus e barreiras vivas - utilização de material vegetal para criar ressaltos
no escoamento, controlando a velocidade de transporte de sólido.
f. Parede-Krainer - estrutura normalmente construída em madeira e preenchida
com pedras e solo. A face exposta da obra é vegetada para otimizar o
sistema (Figura 32).

Figura 32 – Parede-Krainer instalada
Fonte: Almeida (2009)

g. Fascinas vivas - construção que permite a armação da camada superficial do
terreno (Figura 33).

Figura 33 – Aplicação de fascinas na base da margem
Fonte: Almeida (2009)

7.2.2.2 Geossintéticos
Segundo

Koerner

(2005),

geossintéticos

são

materiais

sintéticos

manufaturados por indústrias petroquímicas ou fabricados a partir da borracha
natural, fibra de vidro e outros materiais similares. São elementos utilizados em
combinação com solo, rocha ou outros materiais relacionados com a engenharia
geotécnica, como parte integral de um projeto, estrutura ou sistema. (Figura 34).
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Figura 34 – Materiais geossintéticos
Fonte: LEG (2012)

Os principais geossintéticos utilizados para conter erosão são:
a. Geomanta - Manta fabricada com filamentos de determinados polímeros que
confinam as partículas do solo, garantindo estabilização da superfície
revestida para a germinação de sementes. Devido a sua forma de aplicação,
as geomantas são confeccionadas com materiais com grande resistência às
intempéries e a fotodegradação.
b. Geotêxtil - Manta sintética ou de material vegetal permeável, usada para
estabilizar margens. (Figura 35).

Figura 35 – Geotêxteis não tecido e tecido
Fonte: TechDuto (2012)

c. Geocélula – Painel com estrutura tridimensional de células que formam uma
colméia. Estas células podem ser preenchidas por brita, areia, concreto ou
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solo e além do controle de erosão podem ser empregadas no reforço de solos
moles e na construção de muros de contenção.
d. Geogrelha – estrutura plana em forma de grelha, cujas aberturas promovem o
travamento mecânico com o solo envolvente. (Figura 36).

Figura 36 – Geogrelha
Fonte: Geogrelhas (2012)

e. Geocomposto – Combinação de dois ou mais produtos geossintéticos, mais
comumente fabricado em duas camadas de geotêxtil com uma geomanta
entre eles. É utilizado principalmente em sistemas de drenagem, podendo
trabalhar em drenos horizontais ou verticais (Figura 37).

Figura 37 – Geocomposto para drenagem
Fonte: TechDuto (2012)

f. Geoespaçador ou georrede – Estrutura tridimensional com grande volume de
vazios. Sua principal aplicação é em drenagem, pois propicia grandes vazões
apesar da pequena seção transversal (FARIAS, 1999).
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Figura 38 – Instalação de georrede
Fonte: Roma (2012)
7.2.2.3 Obras de engenharia
À seguir são descritas as obras de engenharia diretas ou contínuas para a
contenção de margens:
a. Muro de arrimo - estruturas maciças, verticais, utilizadas para a proteção das
margens da ação de grandes ondas.
b. Anteparo - paredes de retenção vertical que impedem o deslizamento do solo.
c. Gabião - estrutura de tela de aço galvanizado, preenchida com pedra, para
proteção de margens de rios (Figura 39).

Figura 39 – Gabião instalado no rio Santo Antônio (RJ)
Fonte: Borges (2009)
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d. Enrocamento ou Rip-Rap - disposição de rochas de diferentes tamanhos ao
longo do declive das margens (Figura 40).

Figura 40 – Utilização de rip-rap no rio Peace, Canadá
Fonte: TranBC (2012)

e. Correção de talude - alteração da inclinação das margens para um declive
apropriado. Etapa de preparação para outras técnicas de estabilização.

f. Aterramento – colocação de material ao longo da margem para compensar as
perdas ao longo do tempo. Pode ser feita por dragagem de material do
próprio rio ou por caminhões (Figura 41).

Figura 41 – Aterramento com escavadeira
Fonte: Borges (2009)
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7.2.3 Exemplo de dimensionamento de proteção de margem

O principal parâmetro para o dimensionamento de proteção em margens é a
altura das ondas incidentes. Como exemplo, é possível citar o cálculo para
determinar a espessura mínima do colchão Reno®. O colchão Reno® é um tipo de
gabião, com estrutura metálica, em forma de paralelepípedo, de pequena espessura
e grande área. É formado por uma base e uma tampa, produzidas com malha
hexagonal de dupla torção (Figura 42) (MACCAFERRI, 2012).

Figura 42 – Esquema de um colchão Reno®
Fonte: Maccaferri (2012)

Para taludes com inclinação superior à 1V : 3,5H, a espessura mínima do
colchão em função da ação de ondas é:

t

H
3  (1  V )   S r  1  cot 

onde:
t - espessura do colchão Reno®;
HD - altura da onda de projeto;
V - porcentagem dos vazios das pedras de enchimento.
Sr - peso específico relativo do elemento;
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Para taludes com inclinação inferior à 1V : 3,5H, a espessura é calculada por:

t

H
1
3

7  (1  V )   S r  1  cot 
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8

CONCLUSÃO

Este trabalho descreveu o processo de impacto gerado nas margens de rios
de forma simplificada, pois para obter os efeitos reais que afetam as margens, é
necessária uma análise mais profunda das características físicas do rio, como
inclinação do talude, variação do nível da água, tipo de material da margem,
porosidade, formato do canal, velocidade da correnteza, entre outros. Como estes
fatores variam de um rio para outro, a erosão ocorre de forma específica em cada
site.
As

características

das

embarcações,

tais

como

deslocamento

da

embarcação, distribuição de peso dentro da embarcação, forma subaquática do
casco, também influenciam na magnitude das ondas. Porém, o que se pôde
observar com a realização dos ensaios foi a grande influência da velocidade da
embarcação na altura de onda gerada.
Devido às baixas velocidades de deslocamento, geralmente um comboio
fluvial opera no padrão de onda subcrítico (número de Froude de profundidade
menor do que 1). Neste caso, a tendência é que o efeito de sucção, que perturba o
fundo do rio, seja preponderante quando comparado com a formação de ondas.
Embarcações de alta velocidade, como lanchas, terão o efeito de formação de
ondas mais acentuado que o de sucção.
Mesmo assim a formação de ondas de comboios fluviais passando por locais
com restrição de largura e/ou profundidade tem importância e pode contribuir para a
desestabilização de margens próximas. Torna-se importante o controle da
velocidade de passagem por tais áreas para que a energia das ondas geradas não
coloque em risco as margens do rio.
Além da preocupação com a altura de onda gerada, a incidência constante de
ondas menores ou com períodos mais longos também deve ser observada em
trechos mais suscetíveis a erosão de margens.
A coleta dos dados nos ensaios possibilitou a observação dos parâmetros que
envolvem a dinâmica das ondas formadas pela passagem de embarcações. Apesar
de serem informações fundamentais, os valores de altura e período de onda
coletados, se analisados de forma separada, não refletiriam o verdadeiro potencial
de erosão de uma esteira de ondas gerada por embarcação. Por isto foram
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utilizadas as formulações para os cálculos de força e de energia de ondas nas
margens.
O ensaio com modelo em escala reduzida elucidou a influência da
profundidade na altura de onda e na energia produzida na esteira de ondas. Em
águas rasas, a atenção com a esteira de ondas formada deve ser maior.
O ensaio em campo demonstrou que o tamanho da embarcação é apenas um
dos fatores que contribui para a geração de ondas. Isto foi percebido na coleta de
sinais de alturas de ondas semelhantes entre três embarcações distintas.
Com os resultados obtidos é possível verificar que grande parte da atenção
em relação a erosão de margens em hidrovias deve estar voltada às embarcações
menores, pois:
a. geralmente elas percorrem o mesmo trecho, enquanto os comboios
percorrem extensões maiores;
b. navegam a velocidades maiores;
c. há maior dificuldade de fiscalização;
d. navegam mais próximas às margens.
Não existe uma legislação específica no país para as ondas geradas por
embarcações, mas este controle se torna necessário, visto que a erosão marginal já
ocorre em muitos rios devido a ação antrópica e este impacto seria potencializado.
Se confirmada a tendência atual de maior utilização das hidrovias nacionais,
trabalhos voltados a gestão ambiental são essenciais para a utilização deste modal
de forma sustentável e para a criação de procedimentos voltados a realidade
nacional.
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ANEXO

À seguir, são apresentados os gráficos obtidos no ensaio com modelo de
comboio fluvial em escala reduzida:
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Velocidade 0,703 m/s - águas profundas
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Velocidade 0,804 m /s - águas profundas
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Velocidade 0,903 m/s - águas profundas
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