
Número 33, 2008 Engenharia Civil • UM 41 

 
 

Estudo Experimental da Erosão Localizada na Proximidade de Pilares de 
Pontes 

 
Maria Manuela C. Lemos Lima1 

 
Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil 

Azurém, P – 4800-058 Guimarães, Portugal 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 

Este artigo descreve um estudo experimental do fenómeno de erosão localizada junto 
de pilares de pontes, em fundos não coesivos. Efectuaram-se ensaios de maneira a caracterizar 
a influência das dimensões do pilar, da duração das medições e da granulometria do material 
do fundo. Desenvolveu-se um método experimental que permitiu retirar moldes da cavidade 
de erosão localizada no pilar, de maneira a melhor caracterizar este fenómeno. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A erosão localizada de pilares e encontros de pontes é a maior causa de ruptura destas 
estruturas. Devido à sua complexidade, bem como aos meios físicos envolvidos, o estudo do 
fenómeno da erosão localizada deve formar à sua volta equipas multidisciplinares constituídas 
não só pelos projectistas de pontes, mas também por engenheiros hidráulicos e geotécnicos. 

Os primeiros artigos (e.g., Breusers et al., 1977) preocupavam-se com a previsão da 
profundidade máxima da cavidade de erosão, através do ajuste de leis matemáticas a um 
conjunto vasto de resultados laboratoriais e observações reais. No entanto, a erosão localizada 
de um pilar ou de um encontro de uma ponte é um fenómeno bastante complexo, resultante da 
forte interacção do campo de escoamento turbulento tridimensional em redor do obstáculo 
com o leito de sedimentos (arenosos ou coesivos), o que se reflecte no estado do 
conhecimento e da investigação ainda actual deste assunto (Roulund et al. (2005) e Hill e 
Younkin (2006)). 

O estudo deste fenómeno pode ser efectuado através da análise experimental dos 
fenómenos ou por simulação numérica. Este trabalho insere-se numa opção pela via 
experimental da análise do fenómeno da erosão localizada de pilares de pontes, tendo como 
objectivos principais a avaliação da influência dos parâmetros a utilizar para o estudo 
experimental e o estabelecimento de um método experimental adequado. Contrariamente à 
maioria dos estudos existentes, optou-se por um pilar não cilíndrico, por se considerar mais 
representativo da realidade. 

O artigo está organizado em 5 secções, incluindo esta secção inicial introdutória. Na 
secção 2 descreve-se o fenómeno da erosão localizada de pilares de pontes, sendo o método 
experimental utilizado descrito na secção 3. Na secção 4 analisam-se os resultados, 
terminando o artigo com o resumo das conclusões do trabalho na secção 5. 
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2. EROSÃO LOCALIZADA DE PILARES DE PONTES  
 
2.1 Princípios físicos 
 

Qualquer escoamento de água sobre leitos de fundo móvel, em ambiente marítimo ou 
fluvial, pode provocar erosão. Esta erosão classifica-se como global, se ocorre mesmo na 
ausência de qualquer obstáculo, ou local, se ocorre devido à existência local de um obstáculo. 
Assim, pode definir-se erosão localizada como a perda de solo devido a erosão em torno de 
estruturas hidráulicas, como pilares ou encontros de pontes. 

Os factores que afectam a magnitude da profundidade de erosão localizada em pilares 
de pontes são (Richardson e Davies, 2001): a velocidade de aproximação do escoamento, a 
profundidade da água do escoamento, a largura do pilar, o comprimento do pilar se oblíquo 
em relação ao escoamento, a dimensão e distribuição granular dos sedimentos do leito do 
escoamento, o ângulo entre o escoamento e o pilar, e a forma do pilar. 

No caso de pilares circulares (Roulund et al., 2005) observa-se a existência de um 
escoamento descendente e a formação de um vórtice em ferradura (horseshoe vortex) 
imediatamente a montante do pilar, um padrão de escoamento com desprendimento de 
vórtices a jusante na zona abrigada do pilar, e a contracção das linhas de corrente na secção 
transversal em que se localiza o pilar. Como consequência verifica-se o aumento do transporte 
de sedimentos, e consequentemente o fenómeno de erosão localizada. 
 
2.2 Análise dimensional do problema 
 

As grandezas principais que condicionam o fenómeno da erosão localizada na 
proximidade de pilares de pontes, podem classificar-se nas seguintes categorias (Couto e 
Cardoso, 2001a): 

i. características geométricas: diâmetro do pilar (D), comprimento do pilar (L), 
ângulo de alinhamento do pilar com o escoamento (α), coeficiente de forma do 
pilar (Kp), altura de água do escoamento (h), largura da secção transversal do 
canal (B), declive do fundo do canal (i), coeficiente de forma da secção transversal 
(Kg); 

ii. características cinemáticas e dinâmicas: velocidade média de aproximação (U), 
perda de carga unitária do escoamento (J) e aceleração da gravidade (g); 

iii. propriedades do fluido: viscosidade cinemática (ν), massa volúmica (ρ); 
iv. propriedades dos sedimentos: massa volúmica (ρs), diâmetro mediano (D50) e 

coeficiente de graduação da curva granulométrica (σD). 
Entre estas grandezas, e designando por ys a profundidade da cavidade de erosão 

localizada, deverá verificar-se uma relação do tipo, 
0=) y,,d,,,g,J,U,,Ki,B,h,,K,L,F(D, sD50sgp σρρνα  .    (1) 

Em regime uniforme, J=i e utilizando a velocidade de atrito no fundo,  

ghi=u*              (2) 

vem,  

0=)yG,,,d,,,B,h,g,,uF(D, sD50s* σρρν         (3) 

em que G representa um parâmetro que caracteriza as condições do escoamento (forma do 
obstáculo, forma da secção transversal e alinhamento entre obstáculo e escoamento) (Ramos, 
2003). Para obstáculos e escoamentos padrão G pode ser desprezado. Substituindo D por D50 
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nos números índice semelhantes aos de Froude e Reynolds (Couto e Cardoso, 2001a) obtém-
se a relação (4) por aplicação do teorema de Vaschy-Buckingham. 
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sendo ρρ ss = . 
No caso de estudos experimentais em que se possa desprezar o efeito de B e utilizar 

areia como material do fundo ( 50DD >> ), a equação (4) simplifica-se e permite analisar a 
influência paramétrica das variáveis: caudal e altura de escoamento (traduzidas em u* e h), 
dimensão do pilar (D), tempo (t) e características das areias (traduzidas em D50 e σD) (equação 
(5)), 
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Em escoamentos completamente estabelecidos os dois primeiros parâmetros da 
equação (5) podem ser substituídos pelo quociente CUU , representando Uc a velocidade 
crítica de início do movimento do material do fundo, obtida através da equação, 

( ) 501 σgsU CC −Ψ=             (6) 

sendo Ψc determinado a partir do diagrama de Shields (Cardoso, 1998). Em alternativa 
Richardson e Davies (2001) sugerem a aplicação da equação, 
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sendo KS o coeficiente de Shields, que no caso do número de Froude ser inferior a 0,8 assume 
os seguintes valores: 0,047 para 0,065<D50<2 mm, 0,03 para 2<D50<40 mm e 0,02 para 
D50>40 mm. 

Assim, a relação entre parâmetros adimensionais que traduz a evolução temporal da 
erosão localizada em torno de pilares de pontes é dada pela equação, 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= D

C

s ,
h

Ut,
D
h,

U
UF

D
ty σ            (8) 

 
2.3 Determinação da profundidade da cavidade de erosão 

 
A determinação da profundidade máxima da cavidade de erosão (ys) em solos 

arenosos, é usualmente efectuada com base nas Normas Americanas H.E.C. 18 (Richardson e 
Davies, 2001), através da equação, 
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em que Fr representa o número de Froude do escoamento da montante do pilar, sendo 
definido por, 
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gh
UFr
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ys é função da profundidade de escoamento (h), da largura do pilar (D), do número de 
Froude e de quatro factores de correcção: K1 é o factor de correcção para a forma do nariz do 
pilar (sendo igual a 1,0 no caso de um pilar com nariz redondo); K2 é o factor de correcção 
para o ângulo que a direcção principal dos pilares faz com as linhas de corrente (sendo nulo 
no caso de pilares alinhados com o escoamento); K3 é o factor de correcção função da forma 
do leito do escoamento (sendo igual a 1,1 para canais de leito fixo); K4 é o factor de correcção 
função da dimensão do material do fundo (sendo igual a 1,0 no caso de D50 <2 mm). 

 
2.4 Evolução temporal da profundidade da cavidade de erosão 

 
De acordo com Briauld et al. (2003) a evolução temporal da profundidade de 

escavação (ys) pode ser dada pela equação,  
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em que t é o instante (em horas), iy&  representa a taxa inicial de erosão, e ys max é a máxima 
profundidade de erosão estimada pela equação, 

635,0
max Re18,0=sy             (12) 

válida quer para solos coesivos (argila), quer para arenosos. Nesta equação ys max é expresso 
em mm e Re representa o número de Reynolds calculado com base no diâmetro do pilar. 

 
2.5 Sobre o estudo experimental em modelo reduzido 
 

A definição de variáveis a utilizar em modelo físico reduzido, para o estabelecimento 
de relações que descrevam os fenómenos físicos envolvidos, coloca a dificuldade da escolha 
entre a viscosidade cinemática ou a aceleração da gravidade. No escoamento em torno de um 
obstáculo os fenómenos associados aos vórtices em ferradura, ao desprendimento de vórtices 
e à formação de uma esteira estão relacionados com as forças viscosas do escoamento, e 
consequentemente com o número de Reynolds. Por outro lado, existe também o transporte de 
sedimentos por acção de um escoamento com superfície livre, no qual as forças gravíticas são 
predominantes. Neste caso é necessário considerar o número de Froude do escoamento. 

Verifica-se na maioria dos casos a opção pela utilização do número de Froude, como 
representativo do escoamento (Ettema et al., 1998), em especial quando o objectivo é estimar 
profundidades máximas da cavidade de erosão localizada. No entanto, pretendendo-se 
caracterizar o escoamento, o número de Reynolds é igualmente importante (e.g., Roulund et 
al., 2005). Há ainda estudos que utilizam os dois números índice (Unger e Hager, 2007).  

Encontram-se na bibliografia da especialidade múltiplas referências ao número de 
Froude, estimado com base na altura de água do escoamento a montante do pilar (Ettema et 
al., 1998). No entanto, é igualmente possível calcular o número de Froude densimétrico, com 
base no D50 dos sedimentos e na respectiva velocidade de atrito (Unger e Hager, 2007). Da 
mesma forma, o número de Reynolds pode ser estimado com base na dimensão transversal do 
pilar (Roulund et al., 2005), ou de D50 (Couto e Cardoso, 2001a). A escolha da correcta 
formulação do problema exige alguma reflexão, e não deve ser imediata a adopção ou rejeição 
de um dos critérios. 

Outra das questões que se coloca é sobre a validade do estudo em modelo físico, no 
que diz respeito ao tipo de erosão localizada. A erosão localizada pode ocorrer sob duas 
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condições: erosão localizada com água limpa (clean-waster scour) e erosão localizada com 
fundos vivos (live-bed scour). No primeiro caso, não existe movimento do material do leito 
do escoamento a montante da estrutura hidráulica, sendo o tipo de erosão localizada 
usualmente reproduzida em modelo em laboratório. No segundo caso, existe transporte do 
material do leito do escoamento a montante da estrutura hidráulica, sendo o fenómeno de 
erosão localizada associado de natureza cíclica e usualmente o observado no protótipo. No 
caso de erosão localizada com água limpa, a profundidade da cavidade de erosão atinge o seu 
valor máximo para um período de tempo mais longo, do que no caso da erosão localizada com 
fundos vivos (Richardson e Davies, 2001). Verifica-se ainda que a máxima profundidade de 
erosão localizada com água limpa é cerca de 10 % superior à máxima profundidade de 
equilíbrio com fundos vivos. 

Por último, refere-se a dificuldade de estudar fenómenos de erosões localizadas em 
solos arenosos, utilizando em laboratório uma areia natural com um diâmetro D50 
suficientemente pequeno. A escala geométrica deve ser escolhida de maneira a que o estudo 
da erosão localizada para um determinado pilar e areia, na realidade não corresponda a um 
enrocamento, mas sim a uma areia de rio. Isto conduz geralmente a uma escala que obriga a 
que o protótipo do pilar seja exageradamente grande, e difícil de utilizar para muitos dos 
canais hidráulicos disponíveis. A solução passará pela adopção de uma semelhança parcial, 
baseada na escala (de sedimentos ou dos pilares) que for considerada mais importante. Para 
além disto, a evolução da cavidade de erosão depende não só do valor de D50 mas também da 
distribuição granulométrica dos sedimentos. Considera-se que a areia é de distribuição 
uniforme se tiver  σD inferior a 1,4 (Dey e Raikar, 2007) ou 1,5 (Couto e Cardoso, 2001a). 
Para misturas granulométricas não uniformes ocorre o transporte selectivo de partículas mais 
finas (Couto e Cardoso, 2001b), observando-se um efeito de encouraçamento, pelo que a 
evolução do processo erosivo será necessariamente afectada. Assim sugere-se a adopção de 
areias em laboratório com  σD próximos dos reais. 
 
 
3. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

Nesta secção são descritas a instalação experimental (subsecção 3.1) e a secção de 
teste (subsecção 3.2). Apresentam-se nas subsecções 3.3 e 3.4 as condições experimentais e a 
metodologia de medição. 
 
3.1 Instalação Experimental 
 

O fenómeno da erosão localizada foi estudado no canal hidráulico do Laboratório de 
Hidráulica e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do 
Minho. Este canal tem 14 m de comprimento, dos quais 10 m correspondem a uma secção 
transversal com paredes laterais de vidro, com 30 cm de largura. A inclinação longitudinal 
pode ser variada entre -1/200 e 1/50, tendo-se adoptado no presente trabalho uma inclinação 
de 1/500. O canal permite o transporte de um caudal máximo de 150 m3h-1, monitorizado 
através de um medidor de caudal magnético (classe de resolução: 0,3). 

No canal foi construída uma caixa de areia, com 2,5 m de comprimento, 10 cm de 
altura e uma largura igual à do canal. A caixa era antecedida por uma rampa fazendo um 
ângulo de 5º com a horizontal e por uma plataforma com 1,5 m de comprimento. A rampa e a 
plataforma eram constituídas por placas de vidro acrílico. 
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3.2 Secção de Teste 
 

Muitos dos estudos referem-se a pilares cilíndricos, enquanto que no presente estudo 
se optou por usar pilares rectangulares com extremidades de montante e jusante 
semicirculares (figura 3). Esta escolha deveu-se ao facto de esta ser a geometria em muitas 
das pontes existentes no país, como é o caso da ponte sobre o rio Douro, no Pocinho. 
Utilizaram-se pilares em betão, por ter uma densidade que permite que o pilar resista por 
acção do seu peso próprio ao escoamento, e em vidro acrílico. Neste caso o pilar tinha que ser 
preenchido no seu interior com sedimentos para evitar que se deslocasse da sua posição inicial 
no decorrer dos ensaios. Apresentam-se na tabela 1 as dimensões dos pilares utilizados no 
presente estudo. 

 
Fig. 3 – Geometria dos pilares 

 
Tabela 1. Dimensões dos pilares 

Pilar D [cm] L [cm] Material
P1 4 12 betão 
P2 4 12 acrílico 
P3 4 4 betão 
P4 4 8 betão 
P5 2 12 betão 
P6 3 12 betão 

 

Optou-se por utilizar areias naturais com uma densidade próxima de 2,44, e diferentes 
valores de D50 e coeficiente de graduação da curva granulométrica σD (tabela 2). Os valores 
de  σD utilizados correspondem a areias não uniformes, como é frequentemente o caso dos 
leitos fluviais. 

Tabela 2. Características das areias 
Areia D50 [mm] Dσ  
A1 0,35 1,89
A2 0,38 1,98
A3 0,27 1,98

 
3.3 Condições Experimentais 
 

Foram efectuadas medições para diferentes relações entre caudais e alturas de água. 
Foram analisadas as profundidades de água 5, 10, e 15 cm., sendo os caudais escolhidos com 
base no início do fenómeno da erosão localizada na proximidade do pilar. Os caudais 
utilizados variaram entre 10 e 50 m3h-1.  
 
3.4 Metodologia 

 
Foi adoptada uma metodologia experimental em que a incerteza experimental fosse 

minimizada. Após o nivelamento da areia e a colocação do pilar, procedia-se ao enchimento 

L 

D 
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da secção de teste lentamente, recorrendo a uma bomba auxiliar a descarregar a jusante da 
secção de teste, para além da bomba do canal, com o objectivo de elevar o nível da água sem 
provocar o transporte de sedimentos na vizinhança do pilar. Uma vez atingida a altura de água 
do escoamento desejada, esta passava a ser controlada pelo descarregador localizado na 
secção de jusante do canal, aumentando-se então o caudal até ao valor pretendido. Após o 
início do fenómeno da erosão localizada, e decorrido o tempo estipulado para a duração do 
ensaio, procedia-se ao esvaziamento do canal e à secagem da areia. Seguidamente era 
colocada em torno do pilar e da zona escavada, uma cofragem para ser feito um molde de uma 
mistura de parafina e vaselina. Este molde permitia obter o relevo da cavidade de erosão, e 
identificar zonas de escavação e de depósito de areia. Após a secagem do molde, este era 
removido e era determinada a profundidade máxima de escavação com o auxílio de um 
comparador. A incerteza associada à medição da profundidade de erosão localizada estima-se 
em 0,5 mm. Nos ensaios em que se mediu a evolução temporal da profundidade máxima da 
cavidade de erosão, não foram efectuados moldes e a profundidade era determinada através de 
uma vara telescópica vertical ligada a uma régua graduada (menor divisão igual a 0,1 mm), 
sem interromper o escoamento. Neste caso a incerteza associada à medição da profundidade 
de erosão localizada estima-se em 0,05 mm. A repetibilidade dos ensaios permitiu concluir 
que a incerteza global da medição da profundidade de erosão localizada era da ordem dos 0,4 
mm. 
 
 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Configuração da Cavidade de Erosão 
 

Apresentam-se nesta subsecção resultados qualitativos da configuração da cavidade de 
erosão localizada na proximidade de um pilar rectangular de bordos semicirculares. A 
configuração do escoamento em torno deste pilar (figura 4) não difere substancialmente da 
observada em torno de um pilar cilíndrico. Observa-se que a cavidade de erosão é simétrica 
em relação ao plano de simetria longitudinal do pilar, e que a máxima profundidade da 
cavidade de erosão ocorre a montante deste, a uma distância variável entre 4 e 9 mm. 

 

  
(a)         (b) 

Fig. 4 – Padrão de escoamento e erosão localizada em torno do pilar P1 ((a) vista de 
montante, (b) vista de jusante) (Areia A1, h=5cm e Q=12,5 m3h-1) 

Fixando a altura do escoamento e aumentando U/Uc, verifica-se que o volume da 
cavidade de erosão localizada aumenta (figura 5 (a) e (b)). A cavidade de erosão torna-se mais 
extensa para montante do pilar e alarga também lateralmente. Assim, a estabilidade desta 
estrutura pode ficar comprometida não só pela máxima erosão a montante como pela perda de 
estabilidade lateral. Para maiores velocidades do escoamento a região de erosão deixa de estar 
confinada ao extremo de montante do pilar (figura 5 (a)), podendo atingir toda a extensão 
longitudinal deste (figura 5 (b)). A jusante do pilar observa-se o efeito dos vórtices de esteira, 
com sucessivas regiões de escavação e deposição de material sólido (figura 5 (c)). 
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(a)      (b)       (c) 

Fig. 5 – Moldes da cavidade de erosão localizada do pilar P2 utilizando a Areia A3 ((a) h=5 
cm e Q=7,5 m3h-1; (b) h=5 cm e Q=17,5 m3h-1, (c) h=10 cm e Q=22,5 m3h-1) 

 
4.2 Influência das Dimensões Longitudinal e Transversal do Pilar 
 

Para o estudo da influência das dimensões longitudinal e transversal do pilar na 
profundidade da cavidade de erosão utilizaram-se medições efectuadas 60 minutos após o 
início da escavação, para a areia A1, e para valores de 1<CUU . Assim a equação (8) reduz- 
-se a, 
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Dimensão Longitudinal. Efectuaram-se medições com pilares de diâmetro constante e 
diferente dimensão longitudinal (figura 6). Os resultados mostram que não existe uma relação 
clara entre a profundidade da cavidade de erosão e a dimensão longitudinal do pilar. Isto está 
de acordo com o facto da cavidade de erosão, que se forma a montante do pilar, não ser 
influenciada pela extensão longitudinal deste. A dimensão longitudinal do pilar tem influência 
no despreendimento dos vórtices de esteira, e consequentemente na perturbação do 
escoamento a jusante destas estruturas. Por estas razões conclui-se que o parâmetro dimensão 
longitudinal do pilar deverá ser desprezado na presente análise deste fenómeno. 
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Fig. 6 – Profundidade de erosão localizada para pilares de diferente dimensão longitudinal 

 
Dimensão Transversal. Efectuaram-se medições com pilares de diferente diâmetro e 
dimensão longitudinal constante (figura 7). Desprezando o efeito de U/Uc (que se manteve 
inferior a 1 para todas as medições), os resultados mostram uma evidente relação linear entre 
a profundidade da cavidade de erosão e o diâmetro do pilar, traduzida pela equação 

D
h,,

D
ys 03509140 −=   .         (14) 

Esta relação foi obtida por regressão linear com um coeficiente de regressão R2=0,96, 
excluindo duas medições que se afastam significativamente dos restantes resultados. 
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Os resultados mostram que as profundidades de erosão localizada são superiores para 
maiores diâmetros, para números de Froude do escoamento iguais. Verifica-se igualmente 
que, para um dado diâmetro, a profundidade de erosão localizada aumenta com o número de 
Froude do escoamento. 
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Fig. 7 – Profundidade de erosão localizada para pilares de diferente dimensão transversal 

Alguns estudos referem que ys/D é crescente com h/D (Couto e Cardoso, 2001b). A 
diferença para o presente estudo poderá residir no facto de não se estar a analisar a 
profundidade máxima de equilíbrio da cavidade de erosão, mas unicamente os valores de ys 
determinados ao fim de um período de tempo fixo de 60 minutos. Além disso, é expectável 
que o processo erosivo alcance o estado se equilíbrio para instantes diferentes, pelo que a 
análise do fenómeno com base na determinação de ys para o mesmo instante temporal é 
passível de introduzir alguns erros. 
 
4.3 Influência da Duração dos Ensaios 

 
Para o estudo da influência da duração dos ensaios utilizaram-se medições efectuadas 

com a areia A1 e o pilar P1, mantendo-se os valores de 1<CUU . Assim a equação (8) reduz-
se a, 
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Apresentam-se na figura 8 a variação temporal da profundidade máxima da cavidade 
de erosão para diferentes alturas de água (símbolos), assim como as correspondentes 
representações gráficas da equação (11). Para calcular ys através da equação (11) estimou-se a 
taxa inicial de erosão ( iy& ) com base no valor de ys determinado no instante 10 minutos. 

Os resultados mostram que a profundidade máxima da cavidade de erosão aumenta 
muito rapidamente, a uma taxa independente do valor da profundidade relativa (h/D), 
correspondente à fase principal do processo erosivo (Couto e Cardoso, 2001a). 
Aparentemente não foi possível identificar a fase inicial do processo erosivo, mas observação 
visual permitiu constatar que o processo erosivo começa muito rapidamente e que a fase 
inicial terá uma duração máxima de aproximadamente 15 minutos. Também não foi possível 
identificar a fase de equilíbrio, para uma duração máxima dos ensaios de 4 horas. Refere-se, a 
título de exemplo, que Dey e Raikar (2007) referem ensaios com a duração de 80 horas para o 
estudo da erosão localizada de um pilar cilíndrico com h/D=2 e D50= 0,81 mm, σD=1,34, para 
uma velocidade média de aproximação de 0,357 ms-1. 

Observa-se uma concordância aceitável entre as medições e a aplicação da equação 
(11), em especial para maiores tempos de ensaio e para menores valores de profundidade 
relativa h/D. 

Verifica-se que os valores da profundidade máxima da cavidade de erosão obtidos 
para h/D=1,25 são muito próximos dos obtidos para h/D=2,5. Da análise da figura 9, observa- 
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-se que o escoamento para h/D=1,25 é diferente, apresentando uma evolução temporal a uma 
taxa menor. ys aumenta sensivelmente à mesma taxa para h/D= 2,5 e 3,75. 

A explicação poderá residir na classificação do escoamento como de águas profundas 
e pouco profundas. Para águas profundas, encontra-se estabelecido que a profundidade de 
equilíbrio não depende da altura do escoamento, sendo a relação ys/D=2,3 (Couto e Cardoso, 
2001a e Richardson e Davies, 2001). A separação entre águas profundas ocorre usualmente 
para h/D>6 (Couto e Cardoso, 2001a), mas no presente estudo parece ser h/D>2. Em 
escoamentos sob fundos coesivos, quando a profundidade da água é pelo menos duas vezes 
superior ao diâmetro do pilar, a profundidade máxima da cavidade de erosão torna-se 
independente da profundidade da água (Briauld et al., 2003). 
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Fig. 8 – Variação temporal de ys/D função de h/D 
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Fig. 9 – Variação temporal de ys/D função de Ut/h 

 
4.4 Influência das Características dos Sedimentos 
 

Para o estudo da influência das características dos sedimentos utilizaram-se medições 
efectuadas 60 minutos após o início da escavação. Avaliaram-se diferentes areias (tabela 2) 
recorrendo aos pilares P1 e P2, para diferentes valores de CUU . Para o cálculo de Uc optou-  
-se pela equação (7), pois a equação (6) fornece um valor de Uc independente da 
profundidade h, em desacordo com a observação do comportamento do escoamento e o início 
do fenómeno de erosão localizada para diferentes valores de h. Assim a equação (8) reduz-se 
a, 
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Os resultados mostram (figura 10) que a profundidade máxima da cavidade de erosão 
aumenta com a U/Uc, ou seja com a velocidade do escoamento e respectivo número de 
Froude. Aparentemente a figura 11 não evidencia qualquer relação entre as características das 
areias e a respectiva profundidade máxima da cavidade de erosão. Uma observação mais 
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atenta, separando os resultados experimentais de acordo com h, mostra algumas diferenças. 
Observa-se para a menor altura do escoamento (h=5 cm) que ys aumenta com U/Uc à mesma 
taxa, para todas as areias. Para alturas de água superiores (h=10 e 15 cm) a areia A1 apresenta 
menores taxas de crescimento de ys com U/Uc, e as areias A2 e A3 apresentam taxas 
aproximadamente iguais. 
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Fig. 10 – Variação de ys/D com o U/Uc para diferentes areias 

 
Alternativamente ys pode ser representado graficamente como função do número de 

Froude do escoamento de montante (figura 11), de maneira a evitar a adimensionalização por 
D50, que acontece quando se utiliza a U/Uc. Representam-se nesta figura, para além dos 
resultados das medições experimentais, rectas de regressão com o objectivo de facilitar a 
interpretação dos resultados. As areias A2 e A3 apresentam igual σD e diâmetros diferentes. 
Comparando os resultados experimentais para as areias A2 e A3 não se verifica a variação de 
ys com D50. De entre as três areias, A1 apresenta um D50 superior e σD menor, e para alturas 
de escoamento superiores a 5 cm apresenta menores taxas de crescimento de ys com U/Uc. 
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Fig. 11 – Variação de ys/D com o número de Froude para as areias A1(∆) A2(○) e A3(□), e 
(a) h=5 cm, (b) h=10 cm e (c) h=15 cm. 

 
 
5. CONCLUSÕES 
 

Este artigo reúne um conjunto de ensaios em canal hidráulico, e descreve os 
procedimentos para o estudo do fenómeno da erosão localizada na proximidade de pilares de 
pontes. 

Verificou-se que a configuração do escoamento em torno de um pilar rectangular de 
extremidades semicirculares não difere substancialmente da observada em torno de um pilar 
cilíndrico. A dimensão da cavidade de erosão localizada aumenta com U/Uc chegando a 
atingir toda a extensão longitudinal do pilar, observando-se a jusante deste o efeito dos 
vórtices de esteira, com sucessivas regiões de escavação e deposição de material sólido. 

Não se observou variação da profundidade da cavidade de erosão localizada com a 
dimensão longitudinal do pilar. A profundidade da cavidade de erosão aumenta com o 
diâmetro do pilar, para igual número de Froude do escoamento. A profundidade máxima da 
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cavidade de erosão aumenta muito rapidamente com o tempo. Este aumento é independente 
de h/D para profundidades relativas superiores a 2. A fase principal do processo erosivo 
inicia-se 15 minutos após o início da erosão localizada, e 4 horas após ainda não se atingiu a 
fase de equilíbrio. De entre as três areias, A1 apresenta um D50 superior e σD menor, e para 
alturas de escoamento superiores a 5 cm apresenta menores taxas de crescimento de ys com 
U/Uc. 

Como conclusão final, considera-se que a metodologia experimental adoptada, 
nomeadamente no que diz respeito ao levantamento das características da cavidade de erosão 
através de molde, é adequada para a análise em modelo físico deste fenómeno. 
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