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PROECLUSAS
DEFINIÇÕES 



CANAIS E ECLUSAS - CONCEITOS

ECLUSA: Obra de engenharia que permite as

embarcações superarem os desníveis em cursos

d’água, ou seja, que elas subam ou desçam os rios

ou mares, em locais onde há desníveis.

São normalmente construídas em barragens,

quedas d’águas, corredeiras ou hidrelétricas.

(Glossário Hidroviário – DNIT)

FUNCIONAMENTO: As eclusas funcionam

como elevadores para embarcações, separando

os dois níveis do curso d’água, conforma

representação a seguir.



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Abertura da 
comporta Jusante

Abertura da Válvula 
de Enchimento

Abertura da comporta 
Montante

 As comportas separam os dois 

níveis do rio.

 Para chegar à parte alta, sentido

jusante para montante, a

embarcação entra pela comporta

de jusante

 A câmara começa a encher,

elevando a embarcação até a

equalização do nível d’água entre

as câmaras de jusante e montante.

 A comporta de montante é aberta

e a embarcação segue o seu curso

normalmente.



ECLUSAS DO DNIT – Localização
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ECLUSAS DO DNIT

1. Amarópolis (RS)

2. Anel de Dom Marco (RS)

3. Bom Retiro do Sul (RS)

4. Fandango (RS)

5. Jupiá (MS)

6. Sobradinho (BA)

7. Três Irmãos (SP)

8. Tucuruí (PA)

1 2 3

5 64

7 8
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PROECLUSAS
CONDIÇÃO ATUAL DAS ECLUSAS DO DNIT



BARRAGEM E ECLUSA DE AMARÓPOLIS

 Corpo Hídrico: Rio Jacuí – RS

 Município : General Câmara - RS

 Idade : 45 anos  (1974)

 Câmara (m): 17 x 120 x 2,5 (Larg.x Comp.x Cal.) 

 Status: Em operação 

Possui o maior movimento no âmbito da AHSUL 
(volume de tráfego > 8.000 embarcações anuais)

Fonte: EVTEA

Intervenções

 Recuperação da Barragem (alças, ponte passarela, e

mecanismos de ajustes de alças)

 Recuperação/modernização da Eclusa (portões de

montante e jusante; comportas; sistemas hidráulicos e

eletromecânicos; stop logs)

 Recuperação estrutural (laje, muros de contenção de

margens e dique)



BARRAGEM E ECLUSA DE ANEL DE DOM MARCO

 Corpo Hídrico: Rio Jacuí – RS

 Município: Rio Pardo

 Idade: 47 anos (1972)

 Câmara (m): 17 x 120 x 2,5 (Larg.x Comp.x Cal.) 

 Status: Em operação

Intervenções

• Recuperação da Barragem (estruturas metálicas, ponte

levadiça e túnel da barragem)

• Recuperação/modernização da Eclusa: (portões de

montante e jusante e sistemas elétricos e hidráulicos)

• Recuperação estrutural (margens da eclusa e da

barragem e diques)

Eclusa e barragem foram construídas afastadas.



BARRAGEM E ECLUSA DE BOM RETIRO DO SUL

 Corpo Hídrico: Rio Taquari – RS

 Município:  Bom Retiro do Sul

 Idade: 43 anos (1976)

 Câmara (m): 17,0 x 120,0 x 2,5 (Larg.x Comp.x Cal.) 

 Status: Em operação

Intervenções

 Recuperação da Barragem (comportas, guinchos, estruturas

metálicas

 Recuperação/modernização da Eclusa (portões de

montante e jusante; comportas; sistemas hidráulicos e

eletromecânicos; trucks)

 Recuperação estrutural (muro guia)



BARRAGEM E ECLUSA DE FANDANGO

 Corpo Hídrico: Rio Jacuí-RS

 Município: Cachoeira do Sul

 Idade: 61 anos (1958)

 Câmara (m): 15,0 x 85,0 x 2,5 (Larg.x Comp.x Cal.) 

 Status: Em operação

Intervenções

 Recuperação da Barragem (alças, carros de manobra,

estruturas metálicas)

 Recuperação/modernização da Eclusa (portões de

montante e jusante; comportas; sistemas hidráulicos e

eletromecânicos)

 Recuperação estrutural (proteção de margem;

vedações e cantoneiras)



ECLUSA DE TRÊS IRMÃOS

 Corpo Hídrico: Rio Tietê

 Município:  Pereira Barreto - SP

 Idade: 24 anos (1995)

 Número de câmaras: 2

 Câmara (m): 12,1 x 142 x 3,5 (Larg.x Comp.x Cal.)

 Diferença de nível (m): 24,3 (Eclusa 1) e 25,5 (Eclusa 2)

 Canal intermediário (m): 926

 Status: Fora de operação (Manutenção do Sistema de 

Bombas de Esvaziamento e Válvulas, Previsão Fev 2020)

Intervenções

 Recuperações na Eclusa: Vazamentos nas tubulações de adução,

equipamentos eletromecânicos; infraestrutura elétrica; comportas.



ECLUSA DE JUPIÁ

 Corpo Hídrico: Rio Paraná - MS

 Município: Três Lagoas

 Idade: 21 anos (1998)

 Câmara: 17 x 210 x 5 (Larg.x Comp.x Cal.) 

 Diferença de nível (m): 23

 Status: Fora de operação (Bombas do Sistema de 

Combate a Incêndio, Previsão Dez 2019)

Intervenções

 Recuperação na Eclusa: Inoperância do sistema de combate a incêndio.

Recuperação em andamento com previsão de conclusão em Dezembro 2019.



ECLUSA DE SOBRADINHO

 Corpo Hídrico: Rio São Francisco - BA

 Município : Sobradinho

 Idade: 40 anos (1979)

 Câmara (m): 17,0 x 120 ,0x 2,5 (Larg.x

Comp.x Cal.)

 Status: Fora de operação (Em fase de 

contratação de diagnóstico para a operação e 

manutenção, Previsão Março 2020)

Intervenções

 Recuperações na Eclusa: Reparos em comporta de enchimento;

porta tipo vagão; poço de drenagem e transformador.



ECLUSA DE TUCURUÍ

 Corpo Hídrico: Rio Tocantins - PA

 Município: Tucuruí

 Idade:  9 anos (2010)

 Número de câmaras: 2

 Dimensões (m): 32 x 200 x 3 (Larg x Comp x Cal)

 Canal intermediário (m): 5.500 

 Status: Fora de operação (Em fase de contratação de 

diagnóstico para a operação e manutenção, Previsão 

Março 2020)Intervenções

 Recuperações nas Eclusas: Diagnóstico da

inundação de galerias; recuperação de estruturas

civis, e recuperação de sistemas eletromecânicos

e hidráulicos.



PROECLUSAS
O PROGRAMA



DEFINIÇÃO

A partir de uma visão integrada dos diversos

aspectos técnicos e administrativos envolvidos na

operação, manutenção e gestão das eclusas, foi

idealizado o PROECLUSA, que se configura em

um Programa Nacional de Recuperação,

Operação, Manutenção e Gestão de Eclusas.

Esse programa intenciona implementar a

necessária estruturação e governança a esse

segmento de infraestrutura de transporte, no

horizonte temporal de 2019 a 2026.



PROPÓSITO

Seu propósito maior é: Promoção da Operação, Manutenção e Gestão das eclusas sob 

responsabilidade do DNIT, por meio de:

Desenvolver contratos 
eficientes de 

Operação, 
Manutenção e 
diagnóstico das 

eclusas;

Recuperar e/ou 
modernizar os 

sistemas das eclusas;

Criar acervos de 
documentos técnicos;

Implementar a 
manutenção, 

vigilância e segurança 
predial nas instalações 

envolvidas; e

Promover a 
regularização 

patrimonial, ambiental 
e administrativa.



BENEFÍCIOS ESPERADOS
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Priorização mais assertiva para o setor (eclusas), a partir de um planejamento integrado de ações;

Otimização na aplicação de recursos, por meio da aglutinação de contratos e da customização de 
produtos

Padronização de produtos e Termos de Referência em contratos de operação e manutenção

Redução de riscos na elaboração de projetos e obras, a partir de melhor conhecimento dos 
problemas e patologias, por meio de diagnósticos; 

Padronização em soluções técnicas, sempre que possível; 

Adoção de ações técnicas e administrativas de forma integrada e orientadas ao resultado;

Maior governança, por meio da adoção de processos padronizados relacionados à gestão, operação 
e manutenção das eclusas.



ESTRUTURAÇÃO

 A partir da consolidação de informações das

Administrações Hidroviárias, relatórios de fiscalização e

campanhas de inspeções técnicas realizadas pelo DNIT ao

longo de 2019, abaixo detalhadas:

 07 a 10/maio – Visita técnica à Eclusa de Sobradinho;

 28 a 30/maio – Visita técnica à Eclusa de Tucuruí;

 02 a 05/junho – Visita às eclusas de Amarópolis, Anel

de Dom Marco, Bom Retiro do Sul e Fandango.

 24 a 26/junho – Visita às Eclusas de Três Irmãos e

Jupiá.

As informações coletadas e os problemas identificados

foram agrupados em três eixos estruturantes: técnico,

administrativo e gestão (são os pilares que apoiarão o

programa).
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Técnico Administrativo Gestão



A partir dessa concepção, os

assuntos foram agrupados em

temas específicos dentro de

cada um dos três eixos.

As figuras a seguir, apresentam

as estruturações do Programa

em eixos e temas.

ESTRUTURAÇÃO



ESTRUTURAÇÃO – EIXO TÉCNICO



ESTRUTURAÇÃO – EIXO ADMINISTRATIVO



ESTRUTURAÇÃO – EIXO GESTÃO



ESTRUTURAÇÃO - Premissas

 Adoção de contrato preliminar, integrando a realização de diagnóstico, Operação e

Manutenção, com duração de cerca de doze meses.
Os dados obtidos com esse contrato servirão para uma correta identificação dos problemas e necessidades de cada

eclusa e orientarão o correto dimensionamento dos produtos e gastos em posterior Contrato regular de Operação e

Manutenção, com duração de cinco anos. Igualmente, resultará na contratação de obras corretivas identificadas pelo

diagnóstico.

 Adoção de um modelo de termo de referência base, customizado caso a caso.
O objetivo é manter uma estruturação comum dos produtos a serem desenvolvidos, seus critérios de aceitação e

detalhamento do conteúdo de entrega de cada produto.

 Redução do número de licitações, aglutinando as áreas geográficas próximas em que se

encontram as eclusas, sempre que possível.
Intenciona-se que contratos de Supervisão, capina, administração predial e vigilância, por exemplo, possam cobrir

uma determinada região. Assim, quando possível, avaliar-se-á a conveniência de aglutinar no mesmo contrato as 4

eclusas da AHSUL, as da AHRANA, etc.



ESTRUTURAÇÃO – Critérios de Prioridade

 Basicamente, as ações seguem em duas linhas paralelas. Uma voltada para contratos de

diagnóstico, Operação e Manutenção:

Nesse grupo, atribuiu-se a seguinte prioridade:

- eclusa de Tucuruí: elevada prioridade, por estar inoperante por falta de contratos de Ope& Man. 

- eclusa de Sobradinho: para o restabelecimento da operação e manutenção em 2020.

- eclusa de Três Irmãos: evitar interrupção por término de Contrato de Ope & Man em 2020.

- eclusa de Jupiá – para que não haja a interrupção por término de contrato em 2023.

 A segunda linha engloba as eclusas de Amarópolis, Fandango, Bom Retiro do Sul e Anel de

Dom Marco, e visa a elaboração de Projetos Básicos/Executivos para recuperações

necessárias.

Atribuída maior prioridade à eclusa de Amarópolis, por ser a de maior fluxo de embarcações e a que mais

limita as operações, e posteriormente a contratação das restantes três eclusas da AHSUL.



ESTRUTURAÇÃO - PROJETOS E SUBPROJETOS (exemplo)
2019

TUC1 - Projeto/obras 

elétricas e civis

JUP1 - Manutenção 

corretiva do sistema 

de proteção contra 

2023 20242022

TUC4 - Renovação da LO e condicionantes (DNIT) TUC4 - Monitoramento (incluído em TUC3)
TUC5 - Consolidação doc. técnica (incluído em TUC2) TUC5 - Revisão e Atualização (incluído em TUC3)

TUC2 - Diag./Man. Básica
TUC3 - OP&MAN 5 anos

TUC6 - Manutenção predial/ vigilância/ limpeza/ copeiragem/ roçada

SOB1 - OP&MAN 5 anos

2025

TIR5 - Obtenção/ratificação da LO (DNIT)

TIR2 - Projetos

JUP3 - Projetos

SOB5 - Obtenção da LO (DNIT)
SOB4 - Supervisão Projeto e Obras

TIR4 - Supervisão de Projetos e Obras

TIR7 - Manutenção predial/ vigilância/ limpeza/ copeiragem/ roçada

SOB5 - Monitoramento (incluído em SOB1)

2026

TIR5 - Monitoramento (incluído em TIR1)
TIR6 - Revisão, atualização e digitalização do acervo técnico (incluído em TIR1)

TIR1 - OP&MAN - 5 anos

DIAG1 - 3 Irmãos

JUP6 - Monitoramento das condicionantes (incluído em JUP2)
JUP7 - Revisão, atualização e digitalização do acervo técnico (incluído em JUP2)

DIAG1 - Jupiá

JUP5 - Supervisão Projetos e Obras

SOB6 - Revisão, atualização e digitalização do acervo técnico (incluído em SOB1)

2020 2021

JUP6 - Obtenção/ratificação da LO (DNIT)

SUP1 - Tucuruí

SUP1 - Sobradinho

SUP1 - Jupía

SUP1 - Três Irmãos

DIAG1 - Sobradinho
SOB2 -  Projeto SOB3 - Obras

SOB7 - Manutenção predial/ vigilância/ limpeza/ copeiragem/ roçada

JUP2 - OP&MAN 5 anos

JUP4 - Obras

JUP8 - Manutenção predial/ vigilância/ limpeza/ copeiragem/ roçada

TIR3 - Obras

TUC7 - Predial/Limpeza/Copeiragem/ Roçada/Vigilância

Tu
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SUP1 - Supervisão OP&MAN - TUC, SOB, JUP e 3IR
DIAG1 - Diagnóstico (SOB, JUP, TIR)

Comuns



PROECLUSAS
PRÓXIMOS PASSOS



Ações: em andamento e futuras
Em Andamento

 Avaliação da situação de cada eclusa (recomendações e relatórios da fase de campo - DNIT e

USACE);

 Licitação dos projetos de recuperação das eclusas da AHSUL;

 Licitação dos serviços diagnóstico, manutenção e operação da eclusa de Tucuruí;

 Licitações para atender as condicionantes para a renovação da Licença de Operação da Eclusa de

Tucuruí;

 Licitação dos serviços de diagnósticos, manutenção e operação da eclusa de Sobradinho;

 Licitação das Supervisões para os contratos de Diagnóstico, Operação e Manutenção de eclusas.

Ações Futuras

 Elaboração de TR para serviços de diagnósticos, manutenção e operação para as eclusas de Três Irmãos e Jupiá;

 Contratação das Obras de Recuperação eclusas de Anel de Dom Marco, Fandango e Bom Retiro do Sul

(AHSUL).

 Elaboração de TR para o Contrato de Manutenção e Operação das Eclusas (Contrato de 5 anos)
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