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RESUMO 
No projecto de emissários submarinos com anéis de estabilização o conhecimento das forças 
na tubagem é de elevada importância. Para aprofundar este conhecimento realizaram-se 
ensaios tridimensionais para estudar a influência da direcção da agitação incidente e da 
distância da conduta ao fundo nas forças que atuam no emissário. O programa de ensaios do 
emissário submarino foi realizado numa conduta circular, com e sem anéis, incluiu diferentes 
condições e direcções de agitação incidente (90º, i.e., perpendicular à conduta, 30º e 10º) e 
duas distâncias da conduta ao fundo, além de ensaios com a conduta sem anéis apoiada no 
fundo.  

Nesta comunicação descrevem-se os ensaios realizados, os dados obtidos e os resultados da 
análise preliminar desses dados. Os resultados obtidos até ao momento permitem concluir que 
as forças na conduta com anéis se reduzem significativamente quando o ângulo de incidência 
se reduz de 90º para 30º e de 30º para 10º. A influência da distância ao fundo é bastante mais 
reduzida, obtendo-se uma força ligeiramente inferior para a maior distância ao fundo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento das forças que atuam nos emissários submarinos devido à acção das ondas é 
essencial para o seu correcto dimensionamento. Actualmente, embora muitos dos emissários 
sejam compostos por uma conduta e anéis de estabilização de betão, o cálculo das forças para 
o dimensionamento é feito com base em coeficientes deduzidos para o caso de condutas 
cilíndricas sem anéis. O conhecimento da resposta da conduta para o caso de agitação com 
direcção de propagação próxima da direcção do emissário é muito precário. A definição da 
orientação do emissário deverá ser, tanto quanto possível, igual à direcção da agitação para as 
condições mais desfavoráveis. Na bibliografia existente, os valores das forças de referência 
para o projecto são obtidos com base em resultados de ensaios em modelo físico 
bidimensionais a escala reduzida. 

Existem diversos estudos experimentais sobre forças a actuar em condutas circulares sujeitas 
a campos de ondas. No entanto, para emissários submarinos constituídos por conduta com 
anéis de estabilização, os estudos que se encontram na literatura são escassos e não analisam 
os efeitos da direcção da agitação incidente, nem quantificam o efeito dos anéis nas forças 
sobre o emissário. Na literatura disponível, também não se encontram referências a estudos de 
forças recorrendo a ensaios tridimensionais (3D), o que é essencial para o estudo da 
estabilidade do emissário com anéis.  
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Para contribuir para o conhecimento das forças em emissários submarinos com anéis, foi 
definido um plano de ensaios que se realizou nas instalações do Danish Hydraulics Institute 
(DHI) durante os meses de Junho e Julho de 2013. Nos ensaios o emissário submarino foi 
simulado através de uma conduta circular, com e sem anéis, incluiu diferentes condições de 
agitação e direcções de agitação incidente (90º, i.e., perpendicular à conduta, 30º e 10º) e três 
distâncias da conduta ao fundo, incluindo a conduta apoiada no fundo. Neste artigo 
apresentam-se os ensaios realizados e os principais resultados obtidos. 

Assim, após a introdução (ponto 1), segue-se o ponto 2 onde se descreve o modelo físico, 
identificando-se as características das geometrias testadas, os instrumentos de medição e as 
condições e procedimentos dos ensaios realizados. No ponto 3 apresentam-se os resultados 
obtidos e no último ponto tecem-se os comentários finais. 

 

2. MODELO FÍSICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MODELO 

Os ensaios foram realizados no DHI, Figura 1, num tanque com 35 m de comprimento, 25 m de 
largura e 0.8 m de profundidade, munido de um gerador de ondas multidireccional. Na fronteira 
oposta à do batedor havia uma praia de enrocamento para absorver a energia e reduzir a 
reflexão. 
 

 

Figura 1. Vista do tanque onde se realizaram os ensaios. 

 

O modelo do emissário foi construído de forma a ter uma escala com ordem de grandeza de 
1:15 relativamente às dimensões usuais dos emissários usados em descargas urbanas. Assim, 
o emissário foi modelado por uma conduta de 0.07 m de diâmetro e aproximadamente 10 m de 
comprimento e colocado sobre um fundo plano.  

Foram realizados ensaios com e sem anéis. No caso de ensaios sem anéis, foram ensaiadas 
três condições que diferiam entre si na distância da conduta ao fundo: 0 m, 0.020 m e 0.033 m. 
No caso dos ensaios com anéis, foram realizados ensaios com dois tipos de anéis, tipo A e tipo 
B, que diferiam na distância da conduta ao fundo, de 0.020 m e 0.033 m, respectivamente. As 
características dos anéis são as que se apresentam na Figura 2.  
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Os anéis foram colocados com uma distância fixa entre eles de 0.33 m (Figura 3).  

 

Figura 2. Geometria dos anéis utilizados nos ensaios. 
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Figura 3. Vista da tubagem com os anéis e do anel utilizado nos ensaios. 

Na Figura 4 apresenta-se um esquema da estrutura e do equipamento utilizado. 

 

 

Figura 4. Esquema da estrutura e do equipamento utilizado. 

 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

 

Em cada ensaio procedeu-se à medição: 

 da variação da superfície livre em 13 pontos ao longo do tanque; 

 da força num troço de 0.8 m de conduta (Secção II, Figura 4); 

 das pressões em duas secções da conduta, cada uma com oito sensores de pressão 
distanciados entre si de 45º; 

 das velocidades em três pontos no tanque. 

Realizaram-se ainda fotografias e vídeos ao longo dos ensaios. 

Para medir a variação da superfície livre nos referidos pontos usaram-se simultaneamente 13 
sondas resistivas, dez das quais (WG1 a WG10) mantiveram-se inalteradas ao longo de todos 
os ensaios para garantir a repetibilidade e o controlo de qualidade dos ensaios efectuados. 
Estas dez sondas correspondem a dois grupos de cinco sondas, colocadas alinhadas em 
relação à direcção de propagação e com distâncias fixas à primeira sonda do grupo de 0.4m, 
0.75 m, 1.00m e 1.10m. O primeiro grupo foi colocado a barlamar da estrutura e a 
aproximadamente um comprimento de onda do batedor, de forma a permitir separar a agitação 
incidente da reflectida. O segundo grupo de 5 sondas foi colocado entre a estrutura e a praia 
dissipadora, de forma a poder separar a energia transmitida da reflectida pela praia. As 
restantes 3 sondas (WG11 a WG13) foram colocadas ao longo da conduta e sobre o centro da 
mesma. 

As medições da velocidade efectuaram-se com três ADVs localizados: um num ponto a 
barlamar da estrutura (Figura 4) e dois a sotamar da conduta e distando do centro desta 
0.08 m, o que corresponde a aproximadamente 1/50 do comprimento de onda, L. 

As forças foram medidas com dois sensores de força, Figura 5 a), colocados de cada lado da 
secção II, que mede o deslocamento relativo deste troço em relação aos troços adjacentes 
fixos ao fundo. 

Os dois grupos de 8 sensores de pressão, Figura 5 b), foram colocados em duas secções da 
conduta que, no caso dos ensaios com anéis, a distância era 1/3 e 2/3 da distância entre anéis. 
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Os sensores estavam igualmente distribuídos na secção da conduta, isto é, distavam entre si 
de 45º. O segundo grupo de sensores de pressão só esteve em funcionamento nos ensaios 
com agitação incidente com 30º e a conduta sem anéis e em todos os ensaios com agitação 
incidente com 10º. 

 

a)    

 b)   

Figura 5. a) Sensores de força e b) dois grupos de oito sensores de pressão. 

 

2.3. CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Foram realizados ensaios com diferentes condições de agitação, que foram calibradas 
inicialmente em ensaios sem a estrutura. A profundidade foi mantida constante em todos os 
ensaios e igual a 0.7 m.  

Foram realizados ensaios para diferentes geometrias, que correspondem a: 

 Conduta simples colocada: 
o no fundo; 
o a 0.020 m do fundo; 
o a 0.033 m do fundo. 

 Conduta com anéis: 
o Tipo A (conduta a 0.020 m do fundo); 
o Tipo B (conduta a 0.033 m do fundo). 

Na Figura 6 apresenta-se um aspecto dos ensaios com uma distância ao fundo de 0.020 m, 
com e sem anéis. 

Para cada geometria ensaiada foram realizados ensaios com doze condições de agitação 
regular com altura de onda, H, variável entre 0.10 m e 0.25 m, período de 2.07 s e três 
direcções de agitação (90º, 30º e 10º). Foram ainda realizados ensaios com agitação irregular, 

com um espectro JONSWAP, com um factor de esbelteza, = 3.3, com altura de onda 
significativa, Hs, de 0.15 m, com período de pico igual a 2.07 s e direcções de agitação de 90º, 
30º e 10º. Para 30º e 10º realizaram-se ensaios com agitação bimodal, com altura de onda 
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significativa, Hs, de 0.15 m e com períodos iguais a 2.07 e 1.55 s. Todas estas condições de 
ensaio foram repetidas pelo menos uma vez.  

 

   

Figura 6. Aspecto dos ensaios com uma distância ao fundo de 0.020 m, sem e com anéis.  

 

Uma das condições ensaiadas foi repetida 30 vezes: ensaios com anéis do tipo A, agitação 
regular, com um ângulo de incidência de 30º, altura de onda de 0.25 m e período de 2.07 s.  

No Quadro 1 apresenta-se o resumo das condições de agitação utilizadas nos ensaios. No 
Quadro 2 apresenta-se o resumo das condições dos ensaios no que se refere à agitação e à 
geometria e o número de ensaios realizados, onde e é a distância da conduta ao fundo.  

 

Quadro 1. Resumo das condições de agitação ensaiadas 

Teste #
Tipo de 

agitação

Direcção           

(º)
   H, Hs (m)   T, Tp (s)

r01 0.10

r02 0.15

r03 0.20

r04 0.25

r05 0.10

r06 0.15

r07 0.20

r08 0.25

r09 0.10

r10 0.15

r11 0.20

r12 0.25

i01 90

i02 30

i03 10

b01 30

b02 10

30Regular

90

Bimodal 2.07+1.550.15

2.07

2.07

Irregular 0.15

10
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Quadro 2. Resumo das condições ensaiadas e número de ensaios realizados 

 

Direcção da 

agitação
Geometria e  (m) Teste #

Número de 

ensaios 

realizados

0.000 r01 to r04 2x4

r01 to r04 2x4

i01 2

r01 to r04 2x4

i01 2

r01 to r04 2x4

i01 2

r01 to r04 2x4

i01 2

r05 to r08 2x4

i02 2

b01 2

r05 to r08 2x4

i02 2

b01 2

r05 to r08 2x4

i02 2

b01 2

r05 to r07 2x3

r08 30

i02 2

b01 2

r05 to r08 2x4

i02 2

b01 2

r09 to r12 2x4

i03 2

b02 2

r09 to r12 2x4

i03 2

b02 2

r09 to r12 2x4

i03 2

b02 2

r09 to r12 2x4

i03 2

b02 2

r09 to r12 2x4

i03 2

b02 2

10º

0.000

0.020

0.033

conduta com anéis tipo A 0.020

0.020

0.033

0.020

0.033

0.020

0.000

0.020

0.033

conduta

conduta com anéis tipo A

conduta com anéis tipo B

90º

conduta

30º

0.033conduta com anéis tipo B

conduta

conduta com anéis tipo A

conduta com anéis tipo B 0.033
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Os ensaios de ondas regulares tiveram uma duração de 210 s, o que corresponde a um 
mínimo de 100 ondas. Os ensaios com agitação irregular e bimodal tiveram uma duração de 
cerca de 2100 s, o que corresponde a um mínimo de 1000 ondas. 

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

Realizou-se um total de 196 ensaios, dos quais 148 correspondem a ensaios com agitação 
regular, 28 com agitação irregular e 20 com bimodal.  

Os dados de elevação da superfície livre adquiridos nas sondas, dos sensores de pressão e de 
força e do ADV foram tratados com dois programas: SAM6, que utiliza o método do passo 
ascendente por zero, obtendo-se os valores da altura de onda média Hm e do período de onda 
médio Tm, em cada sonda; e SAM7, que trabalha no domínio da frequência, obtendo-se 
valores da altura de onda significativa Hs e do período de pico Tp (Capitão, 2002). Foram ainda 
analisados em Tecplot para verificar a sobreposição dos dados e verificar anomalias durante os 
ensaios.  

Da análise dos dados das sondas obtiveram-se os resultados da altura de onda, H (ou altura 
de onda significativa, Hs) e respectivo período, T (ou Tp) para cada uma das cinco geometrias 
e para todas as condições de agitação ensaiadas. Estes resultados permitiram analisar a 
repetibilidade das condições de agitação ensaiadas e a ordem de grandeza dos valores 
medidos.  

Verificou-se que as alturas de onda medidas nas sondas se mantinham bastante similares ao 
longo de todos os ensaios, independentemente da geometria ensaiada. A título de exemplo, 
apresenta-se na Figura 7 os resultados da altura de onda medida em cada sonda obtido nos 
ensaios com agitação regular, para 30º e 10º, com geometria com anéis do tipo A. Como se 
pode verificar, a diferença de valores é muito pequena, inferior a 3%, o mesmo ocorrendo com 
o período. 

 

Figura 7. Altura de onda medida nas sondas 1 a 13 nos ensaios com agitação regular, 
para 30º e 10º, com geometria com anéis do tipo A. 

Finalmente, utilizou-se um programa para a separação da agitação em agitação incidente e 
reflectida, baseado no método de Baquerizo (1995) e nas três sondas do grupo de 5 colocadas 
junto ao batedor. Com a aplicação deste programa foi possível determinar o coeficiente de 
reflexão e a altura de onda incidente. Verificou-se que os coeficientes de reflexão variaram 
conforme as condições de agitação ensaiadas e a geometria, tomando valores entre 14% e 
23%. No entanto, a praia de absorção colocada no final do tanque também sofreu alterações, 
que certamente influenciam a reflexão. A título de exemplo, apresenta-se na Figura 8 os 
resultados dos coeficientes de reflexão, KR, obtidos para os ensaios de agitação com um 
ângulo de incidência de 30º, onde Hs é a altura de onda incidente significativa calculada pelo 
método de separação. 
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Figura 8. Coeficientes de reflexão obtidos nos ensaios. 

 

O ADV colocado a barlamar da estrutura permitiu calcular a velocidade do escoamento não 
perturbado. Com base na velocidade do escoamento segunda a direcção da propagação, u, foi 
possível calcular o nº de Reynolds do escoamento. O valor de u variou entre 0.41 m/s e 
0.93 m/s nos ensaios sem estrutura. A temperatura da água no tanque era da ordem dos 18º. 
Assim, para os ensaios realizados, o número de Reynolds varia entre 2.7.10

4
 e 6.410

4
 e o 

número de Keuleng-Carpenter entre 12.8 e 28.8. 

As pressões nas duas secções de medição permitem estimar a força horizontal e vertical por 
integração das pressões, permitindo comparar os resultados com os obtidos directamente com 
o sensor de força. A título de exemplo e para a condição de agitação regular r06, 
apresentam-se, na Figura 9, as séries temporais das pressões medidas com os sensores 1, 3 e 
8 do 1º grupo de sensores, com a conduta a 0.020 m do fundo. Na Figura 10 apresentam-se os 
resultados da média da pressão nos oito sensores obtidos para 90º com a estrutura junto ao 
fundo, e=0 e para a estrutura com a distância de 0.020 m do fundo, e=0.02m. Como se pode 
verificar, a alteração da posição da tubagem relativamente ao fundo não alterou 
significativamente a média das pressões medidas, o que ocorreu para todas as condições 
ensaiadas. 

 

 

Figura 9. Série temporal das pressões medidas com os sensores 1, 3 e 8 do 1º grupo de 
sensores para o ensaio r06, com a conduta sem anéis a 0.020 m do fundo. 
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Figura 10. Média da pressão nos oito sensores obtidos para 90º com a conduta sem 

anéis e com as três distâncias ao fundo ensaiadas. 

 

Os resultados de força obtidos com os dois sensores de força serão objecto de uma análise 
cuidadosa, especialmente no caso da conduta sem anéis, já que, nesse caso, os movimentos 
da conduta não são realistas (pois há ligeiros movimentos nas secções vizinhas da conduta, 
que deveriam estar fixas) e influenciam os resultados das forças, tornando-os menos fiáveis. 
No entanto, no caso sem anéis, a força pode ser obtida através da integração das pressões, já 
que a força não deve variar significativamente de uma secção para outra.  

A título de exemplo, apresenta-se na Figura 11 a série temporal das forças horizontais, Fx, e 
verticais, Fy, medidas para o ensaio r07 (ver Quadro 1) com anéis tipo A. Na Figura 12 
apresenta-se o respectivo espectro. Como se pode observar, e tal como esperado, Fx 
apresenta o período da onda enquanto Fy apresenta, além do período da onda (T=2.07 s, 
f=0.48 Hz), outro período mais energético, que corresponde à metade deste (T=1.04 s, 
f=0.96 Hz). 

 

 

 

Figura 11. Séries temporais das forças horizontais, Fx, e verticais, Fy, medidas para o 
ensaio com 30º, com anéis tipo A, H=0.20 m e T=2.07 s. 
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Figura 12. Espectro correspondente às forças horizontais, Fx, e verticais, Fy, medidas 
para o ensaio com 30º, anéis do tipo A, H=0.20 m, T=2.07 s. 

Com base nos valores das forças, é possível calcular os valores dos coeficientes 
adimensionais de arrastamento, sustentação e inércia, que são a base dos cálculos realizados 
no dimensionamento de emissários submarinos, procurando assegurar a estabilidade da 
conduta por critérios de estabilidade estática e de estabilidade dinâmica.  

Os valores das forças e dos respectivos coeficientes adimensionais dependem da geometria da 
estrutura e das características hidrodinâmicas do escoamento. As medições obtidas com os 
sensores de força nos ensaios com anéis do tipo A e do tipo B foram analisadas de forma 
preliminar calculando-se a amplitude da força. Para tal considerou-se, como primeira 
aproximação, que o sinal da força era uma sinusoide e a amplitude foi estimada com a metade 
da diferença entre a crista e a cava de uma onda média, obtida através da média de, no 
mínimo, 58 ondas do registo. Na Figura 13 e na Figura 14 apresentam-se os resultados dos 
ensaios e suas repetições, obtidos para as três direcções de agitação ensaiadas no que se 
refere a Fx e Fy, respectivamente. Como se pode observar, existe uma redução acentuada das 
forças, da ordem dos 50%, quando o ângulo de incidência se reduz de 90º para 30º e uma 
redução, da ordem dos 80%, quando se reduz de 30º para 10º, quer em Fx como em Fy. A 
influência do tipo de anéis é bastante mais reduzida, obtendo-se uma força ligeiramente inferior 
para os anéis de maior dimensão (tipo B), sendo esta diferença mais relevante no caso de Fy 
para 30º. 
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Figura 13. Amplitude das forças obtida para os ensaios com anéis do tipo A e do tipo B 
para as três direcções testadas. 

 

Figura 14. Amplitude das forças obtida para os ensaios com anéis do tipo A e do tipo B 
para as três direcções testadas. 

Na Figura 15 apresentam-se os resultados da força máxima horizontal, Fx, para 90º calculada 
analiticamente com os parâmetros adimensionais Det Noret Veritas para incidência normal à 
estrutura (90º) com a estrutura junto ao fundo, e=0, e com a estrutura a 0.020 m e 0.033 m do 
fundo e para valores do nº de Reynolds da ordem de 10

5
 a 2.10

6
. Apresentam-se ainda os 

resultados obtidos nos ensaios com anéis do tipo A e do tipo B, onde o nº de Reynolds era da 
ordem de 10

4
. É de referir que este é o ângulo de incidência para o qual se espera uma menor 

influência da presença dos anéis nas forças. Na 

Figura 16 apresentam-se os resultados da força máxima vertical, Fy, para as mesmas 
condições. Da análise destas figuras observa-se que as forças máximas horizontais medidas 
nos ensaios são superiores às obtidas analiticamente sem anéis e, à medida que as alturas 
aumentam, os valores obtidos nos ensaios vão-se aproximando ligeiramente dos analíticos. 
Estes valores traduzem a diferença, nos coeficientes de arrastamento e de sustentação, do nº 
Re, que passa de valores da ordem de 10

4
 para 10

5
-10

6
. 
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Figura 15. Valores analíticos de Fx para 90º, com e=0 m, 0.020 m e 0.033 m e resultados 
obtidos nos ensaios com anéis do tipo A e do tipo B.  

Figura 16. Valores analíticos de Fy para 90º, com e=0 m, 0.020 m e 0.033 e resultados 
obtidos nos ensaios com anéis do tipo A e do tipo B.  

Para 30º e 10º espera-se que a influência dos anéis já se faça sentir no valor das forças. De 
facto, o comportamento do escoamento na proximidade dos anéis altera-se substancialmente 
com a alteração do ângulo de incidência. Na Figura 17 apresentam-se algumas imagens 
obtidas com uma câmara de vídeo submersa durante os ensaios com anéis do tipo A para 10º, 
30º e 90º, onde foi adicionado um corante para permitir visualizar o escoamento ao redor da 
conduta. Como se pode observar, para 10º e 30º a presença dos anéis e a obliquidade das 
ondas faz com que o escoamento junto à conduta se altere, levando a que as forças se 
reduzam quando comparadas com a incidência normal à estrutura, onde a formação e 
desprendimento de vórtices é clara. 
  

0

200

400

600

800

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Fx
  (

g)

H (m)

Analítico, e=0

Analítico, e=0.020 m

 Analítico, e=0.033 m

Ensaios, tipo A

Ensaios, tipo B

0

100

200

300

400

500

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Fy
  (

g)

H (m)

Analítico, e=0

Analítico, e=0.020 m

 Analítico, e=0.033 m

Ensaios, tipo A

Ensaios, tipo B

13



8ªs JORNADAS PORTUGUESAS DE ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUÁRIA 
 

 
Figura 17. Imagens do escoamento nos ensaios com anéis do tipo A para a) 10º, b) 30º e 

c) 90º.  

4. CONCLUSÕES 

Neste artigo apresenta-se o estudo, em modelo físico, das forças num emissário submarino 
sujeito à acção da agitação marítima. O emissário foi simulado por uma conduta circular de 
0.07 m de diâmetro, considerando-se a estrutura sem anéis de estabilização e com duas 
configurações de anéis, que diferem entre si pela distância da conduta ao fundo.  

Os ensaios foram realizados num tanque e estudou-se a influência da direcção da agitação 
incidente e da distância da conduta ao fundo nas forças que atuam no emissário. Para tal 
realizaram-se ensaios para uma direcção de agitação perpendicular á tubagem (90º) e para 
duas condições de grande obliquidade: 30º e 10º. Foram realizados ensaios com diferentes 
distâncias da conduta ao fundo: 0 m, 0.020 m e 0.033 m.  

O programa de ensaios incluiu 196 ensaios com diferentes condições de agitação (regular e 
irregular), com o mesmo período (de pico) de 2.07 s e alturas de onda variáveis entre 0.10 m e 
0.25 m e uma altura de onda significativa de 0.15 m. Realizaram-se ainda alguns ensaios com 
agitação bimodal, caracterizada por dois períodos de 2.07 s e 1.55 s. 

Nos ensaios mediram-se forças numa secção da conduta com 0.80 m de comprimento, 
pressões ao redor de uma secção da conduta, velocidades em três pontos da conduta e 
elevação da superfície livre sobre a conduta e a barlamar e a sotamar desta.  

Com base nestes dados analisaram-se as características do escoamento ao redor da estrutura 
e as forças na conduta para cada uma das geometrias testadas (com e sem anéis e com 
diferentes distâncias da conduta ao fundo) e para cada condição de agitação. 

A principal conclusão obtida até ao momento mostra que as forças na conduta com anéis se 
reduzem bastante quando o ângulo de incidência se reduz de 90º para 30º e de 30º para 10º. A 
influência do tipo de anéis é  mais reduzida, obtendo-se uma força ligeiramente inferior para os 
anéis com maior distância da conduta ao fundo (tipo B), sendo esta diferença mais relevante no 
caso de forças verticais para 30º. 
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