
Resumo 

Em obras de Engenharia Hidráulica a necessidade de utilização de dispositivos de regulação de 

caudais é frequente. Entre esses dispositivos encontram-se as comportas, sendo importante a função 

que desempenham. A sua forma e dimensão são variadas, devendo a sua definição ser objecto de 

cuidadoso, estudo feito em função das condições de trabalho impostas pelo fim a que se destinam. É, 

consequentemente, parte importante desse estudo o conhecimento das acções a que irão ficar 

sujeitos durante o seu funcionamento bem como a definição de critérios para o seu dimensionamento.  

As acções que se fazem sentir em comportas são, essencialmente de dois tipos: hidrostáticas e 

hidrodinâmicas, pelo que é nesses campos que a investigação concentra os seus esforços, e se, no 

que respeita ao primeiro, informação detalhada é de relativa fácil obtenção, o mesmo não acontece 

com o segundo em que, por vezes, os conhecimentos são ainda insuficientes. É sobretudo no que se 

refere a acções variáveis com o tempo que, presentemente, a investigação se desenvolve, com o 

objectivo de analisar as acções dinâmicas em comportas, especialmente nos casos em que a sua 

forma de fixação, em relação às restantes estruturas hidráulicas pode influenciar o seu 

comportamento relativamente ao escoamento.  

É, neste campo de pesquisa que se insere o presente trabalho que traduz um esforço do autor no 

sentido de, usando novas técnicas de medida em Mecânica dos Fluidos, aprofundar o conhecimento 

da forma como um escoamento se desenvolve em torno de uma comporta, tentando avaliar as 

características da interacção estrutura-fluido.  

Iniciou-se este estudo com uma pesquisa bibliográfica no campo de acções hidrodinâmicas em 

escoamentos, particularmente naqueles em que são utilizadas comportas, tendo sido feita uma 

análise pormenorizada da informação existente. São apresentadas no Capítulo 2, ainda que 

resumidamente, as conclusões da referida pesquisa. Observou-se que grande número dos estudos 

teóricos desenvolvidos partem de suposições intuitivas dado que a falta de instrumentação de medida 

adequada, quer para um estudo detalhado das condições de escoamento, quer para uma observação 

do comportamento da estrutura. Recentemente os desenvolvimentos experimental e tecnológico 

registados, nomeadamente nos campos da anemometria Laser-Doppler e de extensómetros e 

transdutores, resultaram na disponibilidade de utilização por parte do investigador de equipamento 

apropriado para fornecer a informação necessária aos estudos teóricos sobre a interacção Fluido-

estrutura. No presente trabalho, aparelhagem desse tipo é utilizada, com a finalidade de estudar 

pormenorizadamente em laboratório o escoamento de água num canal, no qual é introduzida uma 

comporta.  

Dado este estudo se relacionar intimamente com o comportamento do fluido em movimento 

apresentam-se no Capítulo 3, breves referências ao movimento de fluidos, às equações que os 

regem e às características de instabilidade que porventura possam surgir durante esse mesmo 

movimento. É apresentada a equação de Orr-Sommerfeld resultante da aplicação do "método das 

pequenas perturbações" no estudo da estabilidade do movimento de fluidos, fazendo-se 



seguidamente referência a recentes resultados experimentais e a algumas conclusões obtidas neste 

campo de investigação.  

O estudo teórico levado a cabo permitiu definir como grandezas a quantificar no escoamento a 

velocidade e a pressão sendo feita, no Capítulo 4, após algumas considerações de ordem estatística, 

a apresentação dos parâmetros escolhidos para a sua caracterização.  

As técnicas de medida utilizadas no presente trabalho são expostas no Capítulo 5. É aí feita uma 

introdução ao método de medição de velocidades por meio da anemometria Laser-Doppler bem como 

às técnicas de quantificação da pressão por meio de transdutores de pressão. A forma relativamente 

pormenorizada com que a primeira das referidas técnicas é apresentada em relação às segundas 

deve-se por um lado ao facto da pequena divulgação de que tem sido objecto, em literatura 

portuguesa, e por outro, à necessidade de fazer salientar certas características que lhe são 

particulares e que influenciam de forma definitiva toda a condução experimental do trabalho, 

nomeadamente no que se refere ao processamento de sinal, aquisição e tratamento de dados.  

A parte experimental do trabalho propriamente dita iniciou-se com uma série de ensaios prévios 

realizados no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto no 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos da Universidade de Karlsruhe na República Federal da 

Alemanha, que são descritos no Capítulo 6.  

A instalação experimental utilizada nas medições finais reali- no Lehrstuhl für Strömungsmechanik, 

Universidade de Erlangen na República Federal da Alemanha, é apresentada no Capítulo 7, onde são 

igualmente feitas considerações sobre os sistemas de processamento de sinal, aquisição e 

tratamento de dados.  

A fiabilidade de todo o sistema utilizado foi verificada por uma série de ensaios que se apresentam no 

Capítulo 8.  

Os resultados experimentais obtidos constituem o objectivo do Capítulo 9, sendo a sua análise 

matemática feita no capítulo seguinte, Capítulo 10.  

No Capítulo final do presente trabalho apresentam-se algumas considerações em relação aos 

estudos realizados e ao prosseguimento dos mesmos.  

Os anexos são dedicados a complementar a informação apresentada durante o trabalho. Assim no 

Anexo I podem ser encontradas as listagens dos programas de aquisição e tratamento de dados 

utilizados nas realizações experimentais e no Anexo II resultados experimentais que completam o 

conjunto anteriormente apresentado no Capítulo 8.  


