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1. INTRODUÇÃO
A hidrovia Tietê-Paraná possui um trecho navegável de 2400 km composta de 8
barragens com 10 eclusas e 5 barragens sem eclusas, e tem registrado ao longo
dos anos, um incremento na movimentação de carga em virtude da sua posição
geográfica, conectando o centro produtor de grãos no Brasil localizado na região
Centro-Oeste com o porto de Santos, permitindo que o país passe a ser um
importante exportador de alimentos e matérias primas (Anderson et al., 2009).
O rio Tietê é uma via navegável com várias sinuosidades e obstáculos, sendo toda
sinalizada em sua extensão indicando o canal de navegação, as disposições na
passagem em pontes e delimitação de áreas para efetuar a transposição de
eclusas. As eclusas possuem dimensões para a passagens de embarcações tipo
Tietê, que possuem 137 m de comprimento, 11 m de largura, 7 m acima da linha
d’água e calado de 2,5 m a 2,80 m, definidos pela Capitania Fluvial de Barra
Bonita - CFBB. A maioria dos comboios utilizados da Hidrovia Tietê-Paraná possui
sistema de propulsão e governo formado por hélice de passo fixo e leme e que
utilizam a formação 2x2 (um empurrador e quatro barcaças), ao longo da via e, na
transposição, o arranjo 1x2. Em geral os empurradores possuem 2 motores de
400 Hp cada.
Até meados de 2000, cerca de 60 % dos acidentes com comboios envolviam
colisões na transposição de pontes (Ferreira, 2000). Para sanar este problema,
obras de proteção dos pilares de pontes foram executadas, reduzindo de forma
significativa este tipo de acidente de forma que nos dias atuais a incidência maior
dos acidentes passou a ser colisão no acesso às eclusas(Amorim e Mendonca,
2011). Estes acidentes estão associados com a baixa visibilidade que o
comandante tem da proa do comboio, assim como a presença de ventos e ondas,
que afetam o comportamento da embarcação. Atualmente a manobra é feita
manualmente e depende muito da habilidade do comandante. Até 2011
ocorreram 14 acidentes na hidrovia (28%) , 21 acidentes nos acessos às eclusas
(43%), 10 acidentes nas câmaras das eclusas(20%) e 4 colisões com pilares de
pontes (8%).
Uma modelagem matemática foi realizada para comboios usando propulsão
convencional e azimutal e a análise foi feita por simulação numérica. Os estudos
envolveram manobras de giro e zig-zag. Os resultados mostram que para águas
rasas, como é o caso das eclusas, o trabalho indica a necessidade de estudos mais
aprofundados (Yuba, 2014). Tal modelagem assume que o comboio satisfaz as
seguintes condições:
•O corpo é rígido;
•A massa é constante;
•O sistema de referência está no CM do comboio;
•Os eixos principais do momento de inércia coincidem com os eixos do SRM.
•A embarcação tem um eixo de simetria xz.

2. MODELAGEM MATEMÁTICA
A equação que governa a dinâmica do comboio no arranjo 12BP(2 chatas em
linha e 1 empurrador), que é o arranjo para aproximação em direção à eclusa
envolve termos relacionados ao movimento em três graus de liberdade: forças
que envolvem termos do leme, propulsor convencional, ondas, ventos, empuxo e
amortecimento hidrodinâmico, a massa da embarcação, as velocidades lineares e
angulares, seguindo a convenção SNAME e termos relacionadas com a massa
adicional. Efeitos oriundos da navegação em águas rasas afetam os termos de
massa adicional.
O sistema de controle é o PID, inicialmente aplicado ao sistema de leme, como é
usual na navegação marítima. Posteriormente será estendido ao controle da
rotação dos motores. Uma versão reduzida, na escala 1:50 está sendo preparada
usando Arduino para o controle das manobras da embarcação.

Figura 1. Vista do arranjo do comboio, na escala 1:50.

3. OBJETIVOS
• Analisar a eficácia de uma tecnologia para a aproximação do comboio

padrão Tietê-Paraná em eclusas.
• Atualizar e classificar os dados sobre acidentes ocorridos com comboios na

Hidrovia Tietê-Paraná;
• Examinar os fatores envolvidos nos acidentes ocorridos com os comboios;
• Analisar a modelagem matemática do comboio padrão Tietê-Paraná, com

os fatores ambientais inclusos e verificar a sua influência nas manobras de
aproximação de eclusas;

• Desenvolver em escala reduzida, uma tecnologia de aproximação de
comboios e eclusas e verificar a sua eficácia, simulando a sua manobra em
diversas condições climáticas;

• Simular numericamente a manobra de aproximação de um comboio na
eclusa;

• Efetuar alguns estudos de caso usando o simulador de navegação;
• Ensaiar o modelo reduzido do comboio em uma manobra de aproximação a

uma eclusa, no tanque de provas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
A análise de dados sobre acidentes na hidrovia será feita por meio de
consulta documental junto a Capitania Fluvial de Barra Bonita.
Por meio de pesquisa com os Capitães Fluviais, serão identificados os fatores
envolvidos nos acidentes, assim como as dificuldades enfrentadas na
manobra de aproximação da eclusa.
Um modelo reduzido de comboio será montado e motorizado, assim como
uma réplica da entrada da eclusa será montada no tanque de provas para a
identificação da manobra do comboio em situações climáticas variadas.
Na etapa de modelagem matemática será usada a equação dinâmica do
comboio e elaborado o código a ser estudado.
Um arranjo de sensores será dotado na embarcação ou na eclusa como
equipamento auxiliar para a segurança da navegação.
Com as análises experimentais e de simulação, buscar aplicar estes
conhecimentos no simulador de navegação. Em função dos resultados, será
elaborado um manual com orientações para a aproximação de comboios nas
eclusas e a indicação de uso dos sensores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema de aproximação para transposição de eclusas é uma ferramenta de
apoio, auxílio e suporte para a tomada de decisões dos comandantes de
embarcações. Esse sistema emprega os resultados experimentais, obtidos no
tanque de provas, e de simulação numérica para a modelagem hidrodinâmica
de comboios tipo Tietê-Paraná submetidos à ação do vento, com geração de
ondas. Os ensaios e testes com o protótipo de hardware da eletrônica
embarcada servem como parâmetro para a validação dos resultados e que
serão avaliadas pela Capitania para a sua validação, adotando como
referência nas regulamentações de segurança de navegação.
Os resultados desta pesquisa irão dar subsídios para que a Marinha oriente as
embarcações sobre os procedimentos a serem adotados na aproximação de
eclusas, da mesma forma que tornará mais clara as questões envolvidas neste
tipo de incidente. O estudo feito utilizando sensores no modelo reduzido
estimulará as empresas que desenvolvem produtos para a navegação a
testarem em embarcações na escala real.
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