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RESUMO

No projeto de usinas hidrelétricas, a fase de dimensionamento das estruturas hidráulicas, 

no caso de túneis adutores, é de grande importância para se obter valores teóricos de perda 

de carga aferidos com os dados levantados em campo durante as escavações, de modo a 

garantir a mesma ou menor perda de carga para o circuito hidráulico de geração, 

garantindo assim a energia na qual a usina foi concebida. O uso de túneis como 

condutores de água exige que suas características hidráulicas sejam conhecidas pelo 

projetista, podendo ser executados em diversos formatos, com grandes dimensões e 

possuindo ou não revestimento. O objetivo geral deste estudo é calcular a perda de carga 

durante o dimensionamento dos túneis adutores, através do uso de algumas metodologias 

existentes para a determinação do coeficiente de rugosidade em túneis e comparar os 

resultados obtidos nos cálculos teóricos com dados experimentais das escavações. Os 

cálculos realizados para as usinas hidroelétricas de Capim Branco I e Cachoeirão são 

usados como estudos de caso. A caracterização do maciço é realizada através das 

interpretações das sondagens e observações em campo, aplicando os tratamentos 

específicos nas áreas onde forem necessárias e com isso adotar valores adequados para o 

coeficiente de rugosidade (manning). Os resultados da análise das perdas de carga na fase 

do projeto executivo, deverão ser iguais ou menores aos dos cálculos do projeto básico, 

que foram objeto de contratação das turbinas, para garantir maior confiabilidade na 

geração de energia das usinas hidroelétricas. 

  

Palavras-chave: Coeficiente de rugosidade, manning, escavação, perda de carga 
hidráulica, rugosidade, túneis adutores. 
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ABSTRACT

The design of the hydraulic structures of the hydroelectric power plants, in the case of 

adductor tunnels, it is a very important step to get theoretical values of load losses 

measured with the data collected during the excavations, to guarantee the same or lower 

load losses to the generation hydraulic circuit, ensuring the purchased energy in the power 

plant design. The use of tunnels as water conductors requires that their hydraulic 

characteristics be known to the designer, and can be built in various shapes, large 

diameters, and with or without coating. The main objective of this study is to figure out 

the pressure drop during the tunnel design, by use of some existing methodologies to the 

determination of the coefficient of roughness in tunnels, and to compare the results 

obtained in the theoretical calculations with experimental data of the tunnels excavations. 

The calculations of Capim Branco I and Cachoeirão power plants are used as case studies. 

The characterization of the massif is carried out through the interpretation of the drillings 

and field observations, applying the specific treatments in the areas where they are needed 

and with this to adopt adequate values for the coefficient of roughness (manning). The 

results of the load loss analysis in the executive design phase should be equal to or less 

than those of the basic design calculations, which were the subject of turbine contracting, 

to ensure greater reliability in the power generation of the power plants.

Key words: Coefficient of roughness, manning, excavation, hydraulic pressure drop, 
roughness, adductor tunnels.
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CAPÍTULO1
1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em um empreendimento de geração hidráulica, é necessário elaborar estudos detalhados 

objetivando a maximização do rendimento do sistema de geração. Um dos itens que tem 

um grande peso nestes estudos refere-se à perda de carga nos sistemas de adução. Dentre 

as várias opções possíveis de configuração, existem os sistemas que incorporam os 

chamados túneis de adução. Conhecer as características e grandezas das perdas de carga 

ao longo destes túneis é uma tarefa que deve ser empreendida desde a fase do projeto 

básico, pois, na fase do projeto executivo, estes estudos servem como referência para 

aferição do que está sendo implantado em campo.  

O estudo detalhado de perdas no circuito hidráulico de geração das usinas hidrelétricas é 

importante para que não ocorra uma super ou subestimação da perda de carga, e, pode-se 

ter como parâmetro de projeto uma queda útil, respectivamente, menor ou maior do que 

a real. Isso pode levar à implantação de turbinas que operam fora de seu ponto ótimo de 

funcionamento. 

Uma abordagem bastante relevante dessa investigação consiste em estabelecer 

comparações da magnitude da influência dos coeficientes de rugosidade nos cálculos da 

perda de carga através dos túneis adutores do circuito hidráulico de geração de uma usina 

hidrelétrica, com o objetivo de confrontar as estimativas teóricas com os resultados 

obtidos em campo, após as escavações e conclusão do túnel. Essa é a premissa básica de 

proposição do presente trabalho. 

Neste contexto, o foco dos estudos compreende a avaliação da perda de carga no circuito 

hidráulico de geração das usinas Hidrelétricas de Capim Branco I e da PCH Cachoeirão. 

O circuito hidráulico é composto por canal de adução, túnel de adução, câmara de carga 

e ou chaminé de equilíbrio, conduto de alta pressão, casa de força e canal de fuga. Estes 

circuitos são projetados para absorver a vazão de projeto destes empreendimentos 
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hidrelétricos. Com base nas estimativas teóricas, obteve-se a perda de carga que atendeu 

aos requisitos técnicos dos parâmetros e dos padrões pré-estabelecidos nos manuais e 

diretrizes de dimensionamento de usinas hidrelétricas e na literatura técnica disponível, 

garantindo assim um rendimento elevado da operação. Na fase da obra propriamente dita, 

as intervenções exigiram o atendimento às premissas básicas de projeto. 

Essas intervenções construtivas visam, essencialmente, alcançar condições de superfícies 

expostas que garantam valores adequados de coeficientes de rugosidade e que sejam 

compatíveis com os critérios adotados no projeto, sendo comumente reavaliados 

posteriormente na fase operacional, por meio de medição direta das asperezas superficiais 

das paredes das escavações do circuito hidráulico de geração.  

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA DE TRABALHO DA DISSERTAÇÃO 

Uma vez que a rugosidade superficial introduz impactos significativos na magnitude das 

perdas de carga induzidas nos túneis de adução de circuitos hidráulicos, o estudo desta 

grandeza demanda uma investigação abrangente e cuidadosa em empreendimentos 

hidrelétricos, visando avaliar a eventual necessidade de tratamentos específicos de 

regularização das paredes das escavações, de forma a minimizar as referidas perdas.

A natureza e a contextualização dessa abordagem nos túneis de adução construídos nos 

circuitos hidráulicos destes empreendimentos hidrelétricos são os objetivos principais do 

presente trabalho de pesquisa. Neste propósito, a metodologia de trabalho adotada 

consistiu em se correlacionar as estimativas teóricas com as observações pós-construtivas 

dos túneis destes dois importantes projetos hidrelétricos situados no estado de Minas 

Gerais: Usina Hidrelétrica (UHE) Capim Branco I e Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 

Cachoeirão. 

Como objetivos específicos, este trabalho de pesquisa visa identificar os procedimentos 

de correção reais e efetivos de forma mais direta com relação aos aspectos correlatos ao 

tema abordado no seguinte sentido: 

-  Aferição dos procedimentos convencionais de tratamento superficial das paredes 
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das escavações dos túneis em relação às faixas de valores comumente adotadas 

em projetos desta natureza; 

- Avaliação dentre os impactos das análises teóricas aquelas que estabeleceram 

parâmetros mais próximos da realidade após as observações das escavações de 

campo durante a execução dos túneis de adução dos circuitos hidráulicos de 

usinas hidrelétricas e suas correções para que se atinja os coeficientes de 

rugosidade estabelecidos; 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

O texto da dissertação foi subdividido em 7 capítulos. No Capítulo 1, estão incluídas as 

considerações iniciais, objetivos e metodologia do trabalho e a estruturação final do texto 

da pesquisa. 

O Capítulo 2 aborda uma revisão bibliográfica dos estudos de rugosidade e das perdas de 

carga em túneis de adução de circuitos hidráulicos, elencando as principais abordagens 

disponíveis na literatura técnica, contemplando os principais critérios de projeto, 

planejamento das escavações e aferições das superfícies escavadas. 

O Capítulo 3 apresenta uma descrição geral do projeto e dos condicionantes geotécnicos 

das estruturas que compõem o circuito hidráulico de geração da UHE Capim Branco I. 

No Capítulo 4, são apresentadas as estimativas teóricas das perdas de carga do circuito 

hidráulico de geração da UHE Capim Branco I e as comparações com as observações de 

campo após as escavações, bem como a descrição dos procedimentos adotados para o 

tratamento e correções de zonas de elevada rugosidade observadas principalmente na 

abóbada do túnel de adução. 

O Capítulo 5 apresenta uma descrição geral do projeto e dos condicionantes geotécnicos 

das estruturas que compõem o circuito hidráulico de geração da PCH Cachoeirão. 

No Capítulo 6, são apresentadas as estimativas teóricas das perdas de carga do circuito 

hidráulico de geração da PCH Cachoeirão e as comparações com as observações de 
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campo após as escavações. Neste caso, de uma maneira geral, os resultados de campo 

atenderam bem às especificações adotadas em projeto. 

Finalmente, o Capítulo 7 sistematiza as principais conclusões deste estudo e algumas 

recomendações para estudos complementares.  

  



22 

CAPÍTULO 2
2 RUGOSIDADE E PERDAS DE CARGA EM CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE 

GERAÇÃO 

2.1 INTRODUÇÃO 

O circuito hidráulico de geração dos aproveitamentos hidráulicos, objeto desta 

investigação, é composto basicamente pelas seguintes estruturas: canal de adução, tomada 

d�água, conduto ou túnel de adução, chaminé de equilíbrio ou câmara de carga, conduto 

ou túnel forçado, casa de força e canal ou túnel de fuga. Essas estruturas são dispostas em 

arranjos ordenados, compactos e harmônicos, no sentido de propiciar volumes mínimos 

de escavação e uma adequada inserção do circuito hidráulico como um todo no arranjo 

geral do empreendimento. 

O arranjo do circuito hidráulico de geração (Figura 2.1), depende das características 

topográficas e geológicas locais, da vazão máxima turbinada e do deplecionamento 

máximo do reservatório (ELETROBRAS, 2007). Na maioria das obras, soluções 

contemplando estruturas subterrâneas deste tipo em maciços rochosos são impostas por 

questões econômicas e ambientais. No caso particular dos trechos de adução, túneis de 

pressão são soluções relativamente comuns, podendo ser revestidos ou não com concreto 

projetado, com concreto moldado in loco (com ou sem armadura), com aço ou por uma 

combinação variável destes revestimentos em diferentes trechos do túnel (Mota, 2009). 

Figura 2.1 � Circuito Hidráulico de Geração (Proj. Básico - LEME-ENGEVIX-

INTERTECHNE, 2002) 
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2.1.1 Características topográficas e geológicas do local das estruturas 

O conhecimento das características topográficas do local onde serão implantadas as 

estruturas de uma usina, obtido a partir de levantamentos planialtimétricos em escala 

adequada, é imprescindível para subsidiar os estudos de arranjo e permitir uma melhor 

definição do traçado das estruturas e dos quantitativos de escavação (ANEEL, 2009). Para 

tanto, durante a fase de elaboração de estudos e projetos relacionados à implantação de 

centrais hidrelétricas, faz-se necessária a execução de serviços de cartografia e topografia, 

considerando as exigências pertinentes à respectiva fase, conforme normas técnicas e 

legislações pertinentes. 

Os estudos geológico-geotécnicos são de grande importância para o conhecimento e a 

definição das espessuras das camadas do solo e da posição do topo rochoso, bem como 

de sua condição geológica e geomecânica. Dessa forma, faz-se necessária a realização de 

campanhas de investigação direta (sondagens mecânicas) e indireta (geofísica) associadas 

a ensaios de laboratório, cuja programação é definida de acordo com a fase de estudos e 

as características do local de implantação e do arranjo previsto (ELETROBRAS, 2000).  

O resultado das referidas investigações permitirá a elaboração de um modelo geológico-

geomecânico da área de implantação do empreendimento, visando subsidiar as definições 

de projeto no que tange à definição do melhor traçado das estruturas e dos quantitativos 

de escavação e tratamento das superfícies finais, tanto no canal de adução, do túnel, da 

câmara de carga, da chaminé de equilíbrio e do canal de fuga.  

Nos projetos de usinas hidrelétricas, os estudos geológico-geotécnicos são realizados 

considerando graus de detalhamento crescentes, desde a concepção dos aproveitamentos 

na fase de inventário até a sua implantação, no âmbito de projetos executivos, conforme 

diretrizes estabelecidas pela ANEEL (ELETROBRAS, 1997��1999��2007). Investigações 

complementares também são realizadas para minimizar eventuais �imprevistos 

geológicos� durante a construção ou para verificação de alguma incerteza encontrada em 

campo. 
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2.1.2 Tipos de tratamentos nas superfícies escavadas 

As necessidades de determinados tipos de revestimento, nas escavações a céu aberto e 

subterrâneas, estão condicionadas, além dos aspectos econômicos, à qualidade 

geomecânica do maciço rochoso, definida a partir de critérios de classificação pré-

estabelecidos, juntamente com demais análises e interpretações, visando definir áreas de 

instabilidade e definir os sistemas de suporte necessários (ELETROBRAS, 2003).  

A rugosidade superficial também tem um impacto significativo na magnitude das perdas 

de carga induzidas no circuito hidráulico, e demanda, assim, estudos bastante específicos, 

sendo este o escopo e foco do presente trabalho. 

2.2 CANAL DE ADUÇÃO E CANAL DE FUGA     

As condições topográficas do local, assim como as características geológico-geotécnicas, 

irão definir o tipo da seção a ser adotada para o canal de adução e para o canal de fuga, 

ver Figura 2.1. No início da seção, o traçado da escavação é definido conforme o ângulo 

de saída do tubo de sucção das máquinas. A seção dos canais é definida, conforme os 

cálculos realizados, a partir de formulações teóricas conhecidas e consagradas, de forma 

a se obter a menor rugosidade possível, considerando os tipos de equipamentos e métodos 

de escavação previstos.  

Os coeficientes utilizados nos cálculos consideram que a superfície escavada pode ser 

com ou sem revestimento (ELETROBRAS, 2000). Os canais de adução e canal de fuga 

serão escavados em maciço de solo e/ou rocha, e conduzirão a água até uma chaminé de 

equilíbrio ou até uma câmara de carga. A forma como será executada a escavação é 

fundamental para obter a caraterística da rugosidade que se terá após, se alcançar a 

geometria final da seção. Pode-se ver que os cuidados na execução e no planejamento 

desta escavação são importantes para se alcançar uma configuração próxima a geometria 

estabelecida no projeto básico.  

No caso dos canais de adução, como eles ficaram com parte para dentro dos reservatórios, 

a perda de carga considerada será baixa� já nos canais de fuga, a geometria terá que ser 
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bem definida e a escavação bem executada para que não ocorram perdas diferentes das 

estabelecidas no projeto básico e nas indicadas pelo equacionamento utilizado para a 

aquisição do conjunto gerador da usina. Conforme Almeida (2006), quase todo o material 

proveniente das escavações do canal de adução e do canal de fuga, com boas 

características, pode ser utilizado em outras partes da usina, balanceando assim o volume 

de aterro necessário.  

2.3 TÚNEL DE ADUÇÃO 

2.3.1 Características dos túneis de adução 

Os túneis de adução são de grande importância para os aproveitamentos hidrelétricos, 

serão dimensionados com base em estudo econômico com o objetivo de minimizar a soma 

do custo da estrutura e do valor presente da energia perdida. Em princípio, o túnel adutor 

será dimensionado para o engolimento máximo das máquinas. A velocidade máxima do 

escoamento será da ordem de 2,5 m/s para túneis não revestidos, de 3,0 m/s para túneis 

revestidos com concreto projetado e de 4,5 m/s para túneis revestidos com concreto 

estrutural. (ELETROBRAS, 2003). 

  

São obras sem grandes impactos ambientais. Para executá-los, é necessária a obtenção de 

parâmetros geotécnicos de resistência e deformabilidade e índices físicos. Podem ter uma 

complexidade de execução elevada devido às condições geológico-geotécnicas do seu 

traçado. Os túneis existentes no circuito hidráulico de geração das usinas hidrelétricas 

podem ser curtos ou longos, define-se longos se a relação entre o comprimento total do 

conduto e a queda bruta exceder cerca de 4 vezes, com a necessidade de se ter uma 

chaminé de equilíbrio. 

Conduzirão a vazão por túnel de baixa pressão e pouca declividade até uma câmara de 

carga ou chaminé de equilíbrio e túnel de alta pressão ou pelos condutos forçados 

condutos forçados até a casa de força, (Figura 2.2).   

O procedimento mais comum nestes casos é se ter o túnel de baixa pressão, com pequena 

declividade e a chaminé de equilíbrio e o túnel de alta pressão ou conduto forçado a céu 

aberto até a casa de força. Em alguns casos não se caracterizam os trechos de baixa e de 
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alta pressão, com o ângulo de mergulho do túnel sendo ditado pela busca de cobertura de 

rocha mais favorável 

Figura 2.2 � Exemplos de trechos de baixa e de alta pressão (ELETROBRAS, 2000) 

Os túneis deverão atender aos critérios mínimos de cobertura da rocha (Bergh-

Christensen� Dannevig, 1971). Os trechos que conduzem a vazão máxima turbinada e 

ligam o reservatório à câmara de carga são de baixa pressão, assim como os trechos que 

conduzem as vazões turbinas ao leito do rio. O trecho de alta pressão transporta a vazão 

da câmara de carga ou segue direto do reservatório, em alguns casos, para a casa de força. 

A cobertura mínima para túneis pode ser obtida pela equação 2.1 (ELETROBRAS, 2000). 

        (2.1) 

sendo:       

βγ cosr

KH
L >

ARRANJO DE TÚNEL COM  TRECHOS EM  BAIXA E EM  ALTA PRESSÃO

ARRANJO DE TÚNEL COM  INCLINAÇÃO  EM DIREÇÃO À CASA DE FORÇA

ARRANJO  D E TÚNEL EM  BAIXA PRESSÃO  ACO PLADO A CO NDUTO  FORÇADO  A CÉU ABERTO
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- menor distância (cobertura), a partir do túnel, em qualquer direção, até a superfície 

estimada do topo rochoso, medida no plano da seção longitudinal (na direção do eixo 

do túnel) e na seção transversal (na direção perpendicular ao eixo do túnel), de cada 

seção/estaca (m) 

H - carga estática máxima de pressão d'água na seção em estudo (m) 

K - coeficiente de sobrelevação para a pressão, adotado normalmente 1,3 

- massa específica da rocha (t/m3) 

β - menor inclinação média da superfície do terreno natural, verificada na seção 
longitudinal e na seção transversal 

Os parâmetros acima informados podem ser identificados a seguir (Figura 2.3): 

Figura 2.3 � Critérios de cobertura quanto às condições do perfil longitudinal do 
túnel (ELETROBRAS, 2000) 

L
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VERIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE COBERTURA, EM UMA SEÇÃO,
QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO PERFIL LONGITUDINAL

β

H
L

SEÇÃO NN'

ESTACA N
VERIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE COBERTURA, NA MESMA SEÇÃO,

QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO PERFIL TRANSVERSAL
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2.3.2 Projeto, planejamento das escavações e verificação da superfície escavada 

O projeto do túnel deverá atender aos critérios de resistência à pressão máxima interna, 

conforme as condições que a usina irá operar, tanto no nível normal de operação quanto 

no nível máximo de operação. O planejamento da escavação do túnel passa primeiramente 

pela etapa de análise dos resultados das investigações geológico-geotécnicas e ensaios de 

laboratório, classificação dos maciços rochosos presentes na região e identificação dos 

sistemas de suporte, seguido da elaboração de planos de fogo condizentes com as 

condições do sítio de implantação, no âmbito do projeto executivo, visando a realização 

do desmonte de rocha com o uso sistemático de explosivos (Geraldi, 2011). As escavações 

deverão ser bem definidas e planejadas, de modo que a superfície após a escavação seja 

a mais regular possível.  

Cada um dos trechos escavados ao longo da extensão do túnel deve ser submetido a um 

mapeamento geológico-geotécnico, com a definição das classes de maciço presentes, 

visando às respectivas análises de estabilidade e definição dos sistemas de suporte 

necessários, que podem incluir cambotas, ancoragens e revestimento das superfícies. Nas 

regiões onde o maciço apresenta boa qualidade geomecânica, não há necessidade de 

revestimento, mas nas partes onde a rocha se encontra mais relaxada poderá ser necessário 

revestimento com concreto projetado, concreto moldado in loco com ou sem armadura, 

ou revestimento em aço de forma que a rocha possa ter um reforço para melhoria das suas 

propriedades de resistência (Mota, 2009).

Os túneis de adução de usinas hidrelétricas são mais econômicos se forem executados 

sem revestimento, mas poderá ocorrer a necessidade de tratamentos geológicos em pontos 

localizados, visando evitar eventuais desplacamentos (HDC, 1977). De qualquer forma, 

a parte inferior dos túneis deverá ser revestida para que não ocorra, com a velocidade 

imprimida pela vazão, desplacamentos e danos às turbinas.

2.3.3 Classificação dos maciços rochosos 

É de grande importância a caracterização geológico-geotécnica e classificação dos 

maciços rochosos nas obras de engenharia, desde a fase de projeto até as obras de 
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implantação. De modo geral, a caracterização geológico-geotécnica dos maciços é 

realizada a partir dos trabalhos de mapeamento e das campanhas de investigação, 

considerando informações acerca das litologias, graus de decomposição, 

consistência/coerência e fraturamento, bem como graus de permeabilidade ou 

condutividade hidráulica e RQD (Rock Quality Designation) ou índice de qualidade da 

rocha, (Oliveira, 1998). 

Para a classificação dos maciços rochosos, não existe uma classificação universal, 

entretanto existe estudos de vários autores com muitas semelhanças nestas classificações. 

Terzaghi (1946) fez uma primeira referência de classificação de maciço rochoso, em que 

estudou a influência da geologia na concepção de túneis suportados de aço. O princípio 

desta classificação é a definição de parâmetros relevantes, como a atribuição de um 

número e um peso para definir o grau de importância.  

Outros sistemas de classificação de maciços rochosos comumente utilizados são o índice 

de Qualidade Q (Barton et al.,1974), o índice RMR (Rock Mass Rating) ou índice do 

Maciço Rochoso, proposto por Bieniawski(1989) e o sistema com GSI (Geological 

Strength Index), simplesmente índice GSI, proposto por Hoek (1994), que tenta unir os 

dois sistemas anteriores para obter um único parâmetro de deformabilidade e de 

resistência do maciço rochoso. Essa tentativa de classificar os maciços rochosos, por meio 

de várias metodologias, tem como meta buscar melhores técnicas de escavação, 

estabilização do maciço e previsão de custos relacionados com as escavações propostas 

para o tipo de obra a ser implementada.  

2.3.4 Classificações Geomecânicas, RMR, Bieniawski e Q, Barton

A classificação geomecânica é utilizada para caracterizar os maciços rochosos através de 

um conjunto de propriedades identificadas por observação direta e ensaios realizados in 

situ ou em amostras recolhidas em sondagens. Estas classificações aqui apontadas serão 

utilizadas, após se obter a estimativa da qualidade dos maciços, para resolver os diversos 

tipos de tratamentos identificados nos tuneis de adução estudados neste trabalho.  

O Sistema de classificação conhecida como RMR foi proposto por Bieniawski e foi 

largamente modificada em relação a sua primeira versão. O objetivo desta classificação é 
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determinar a relação entre o vão livre do túnel e o tempo de sustentação sem suporte 

(Bieniawski, 1979), estimar a coesão e o ângulo de atrito para cada classe de maciço e 

atribuir pesos a 6 parâmetros, para classificar o maciço, que compreendem: resistência à 

compressão simples do material rochoso, Rock Quality Designation (RQD) � Índice de 

Qualidade das Rochas�, espaçamento das descontinuidades, orientação das fraturas, 

características das fraturas, condições da água subterrânea.

A Tabela 2.1 apresenta alguns parâmetros para classificar a qualidade de maciços 

rochosos em função de valores de RQD (Deere,1967). 

Tabela 2.1 ! Classificação dos maciços com base no RQD (Deere,1967)

RQD Qualidade do Maciço Rochoso 

< 25 Muito pobre 

25 � 50 Pobre 

50 � 75 Médio 

75 � 90 Bom 

99 � 100 Excelente 

A classificação Q, proposta por Barton et al. (1974), é usada para estimar a qualidade do 

maciço rochoso dos túneis, combinando com os parâmetros classificatórios dos boletins 

de sondagem para definição dos suportes necessários à estabilidade, e se avaliar a 

resistência que se tem nas descontinuidades desses maciços. Essa classificação analisa 6 

parâmetros, RQD, número de famílias de fraturas, rugosidade das fraturas, alteração das 

paredes das fraturas, caudal e SRF-Stress Reduction Factor (caracteriza o estado de tensão 

em profundidade).

Existem muitas variáveis usadas nas caracterizações existentes, que foram incluídas na 

maioria das metodologias propostas, como as propriedades de resistência de pequenas 

porções da rocha (forças de compressão), tipo de tensão (elástico, fluência, etc.), natureza 

da falha (quebradiça, plástico) e estrutura (espaçamento entre fraturas, tipo de fratura). 

Outras metodologias incluíram os parâmetros, como a velocidade de propagação de onda 

usando sísmica de refração como uma medida da necessidade e da arte de estabilizar os 

túneis (Push, 1995). 
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2.4 PERDAS DE CARGA E CARACTERÍSTICAS DA RUGOSIDADE

Para o caso de dimensionamento hidráulico de sistemas de adução, não existe uma 

formulação exclusiva ou uma mais correta, uma vez que abrange um estudo de 

escoamento amplo. No caso de dimensionamento de uma central hidrelétrica, os 

coeficientes de perda de carga devem ser condizentes com as seções das estruturas 

projetadas e tem uma grande importância na eficiência operativa da usina. De uma forma 

em geral, os coeficientes de perda de carga já foram vastamente estudados, sendo seus 

valores apresentados em bibliografias específicas, em geral nos manuais de hidráulica. 

A perda de carga linear em condutos circulares de diâmetro comercial e rugosidade 

homogênea apresenta estudo bem abrangente e é representada pelas equações de Darcy-

Weisbach e Colebrok-white. No caso de túneis com grandes dimensões e diversos 

formatos com ou sem revestimentos, obter valores adequados para o coeficiente de atrito 

pode se tornar um processo não muito fácil, devido a rugosidade imposta nestas 

superfícies.  

Quando as atenções são voltadas ao regime transiente, a perda de carga é fundamental na 

estabilização do sistema hidráulico, devido ao seu efeito amortecedor. A determinação 

correta de seus coeficientes é importante para o dimensionamento adequado das 

estruturas de proteção contra as variações de pressão no circuito de adução e de descarga. 

Na aplicação de um túnel para a condução de água, a resistência hidráulica é um dos 

fatores que precisa ser conhecido para o seu projeto.  

2.4.1 Rugosidade da Superfície 

A rugosidade da superfície escavada será observada e avaliada ao longo de toda seção, 

para que fique o mais próximo possível dos valores teóricos que foram usados nos 

cálculos da perda de carga no desenvolvimento do projeto básico. O plano de fogo para 

as áreas de superfície hidráulica deverá ser feito com critério para que se tenha uma 

superfície escavada o mais regular, de forma a evitar a necessidade de corrigir os ângulos 

irregulares que fiquem após a escavação. Nikuradse (1933) fez um experimento com tubo 
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áspero, no qual o fluxo em regime turbulento se desenvolvia ao longo do tubo. A intenção 

dessa experimentação foi representar a rugosidade utilizando grãos de areia de diferentes 

rugosidades. Com este experimento, pode-se observar que, quanto maior a rugosidade da 

parede, maior é a perda do sistema. No passado, havia mais ênfase em realizar testes das 

superfícies escavadas com testes em laboratório (HOEK, 1995).

Um conjunto de perfis, apresentado na Figura 2.4, foi publicado por Barton e Choubey

(1977), com testes realizados em laboratório para definir melhor o tipo e a aparência da 

superfície de escavação. Os perfis são mostrados na Figura 2.5 e são resultados da 

superfície que foi testada em laboratório. No caso das superfícies provenientes de 

escavação em campo, há a necessidade de se estimar seus valores em toda a seção (Hoek, 

1995). O coeficiente de rugosidade da junta JRC é um número que pode ser estimado 

comparando-se com a aparência de uma superfície de descontinuidade com perfis padrão 

publicados por Barton, Figura 2.6. 

Figura 2.4 � Rugosidade de uma superfície (Barton e Choubey, 1977) 
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Figura 2.5 � Perfis e valores correspondentes de rugosidade (em mm), adaptado de 
Barton e Choubey (1977) 

Figura 2.6 � Método alternativo para estimar o JRC a partir de medições da 
superfície, amplitude de rugosidade (n) a partir de uma borda reta (Barton,1982) 
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A rugosidade das superfícies do túnel, em relação às dimensões da sua seção transversal, 

é fundamental para a eficiência com a qual a água será transportada, sem ocorrer grandes 

perdas de carga. A metodologia de escavação dos túneis quanto à sua geometria e ao tipo 

de revestimento pode afetar a capacidade de vazão que o túnel comporta.  Isso poderá 

comprometer os aspectos econômicos no projeto de túneis. É importante observar o limite 

de velocidade suportada para a rocha, para que não ocorra cavitação do revestimento, nem 

depósito de sedimento no interior do túnel. A área da seção do túnel escavado deverá 

representar a mesma área dos estudos hidráulicos. A escavação de túnel por detonação 

deverá ser cuidadosa e controlada, para que não haja grandes excessos de overbreak

(sobrescavação) e underbreak (subescavação). 

2.4.2. Overbreak e Underbreak

�

No que tange ao acabamento das superfícies escavadas, deverão ser limitadas as 

sobrescavações (overbreaks), caracterizadas pela remoção de rocha além da linha final de 

escavação, bem como as subescavações (underbreaks), que representam a permanência 

de rocha indesejável aquém da linha final de escavação. O tipo e a qualidade da rocha nas 

regiões de overbreak e underbreak irão determinar sua influência na resistência do fluxo, 

considerando as definições, acerca da rugosidade das superfícies, admitidas nos cálculos 

elaborados nos estudos dos projetos básicos. Conforme definido nos Critérios de Projeto 

Civil de Usinas Hidrelétricas (ELETROBRAS, 2003), nos projetos serão indicadas duas 

linhas limites na escavação, em que qualquer saliência além da linha mais externa deverá 

ser removida e qualquer depressão além da linha mais interna deverá ser preenchida, para 

correção das rugosidades.

2.5 METODOLOGIAS APLICADAS NO DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO 

A seguir, são apresentadas algumas equações, dentre as mais importantes, utilizadas nos 

cálculos de perdas de carga. Segundo autores como Rahm (1958), Reinius (1970) e 

Pennington et al., (1998), é comum a utilização da Equação Darcy-Weisbach, conhecida 

como fórmula universal de perda de carga ou equação da perda de carga. 
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2.5.1 Darcy-Weisbach 

Com os dados e parâmetros para o cálculo de perda de carga linear, é comum a utilização 

da equação 2.2, conhecida como fórmula universal de perda de carga ou equação de 

Darcy-Weisbach.

        (2.2) 

Em que: 

- perda de carga no túnel (m); 

- coeficiente de Darcy-Weisbach; 

   - comprimento do túnel (m); 

  - diâmetro de referência (base ou altura da seção arco-retângulo) (m); 

  - velocidade média do escoamento no túnel (m/s); 

- aceleração da gravidade (m2/s). 

Esta equação é usada para geometrias de seção transversal, com o uso do conceito de 

diâmetro hidráulico (Dh). O coeficiente de perda de carga é uma função da rugosidade da 

parede, do diâmetro do túnel e da velocidade do escoamento. Simplificadamente pode ser 

estimado pela equação 2.3. 

        (2.3) 

Em que: 

 - Coeficiente de manning, que varia em função da rugosidade das paredes do túnel; 

- Diâmetro de referência (base ou altura da seção arco-retângulo) (m). 

Há várias formas para os túneis escavados em rocha, umas das mais usadas nos circuitos 

hidráulicos de geração é a forma arco-retângulo, conforme Figura 2.7(A) e a forma de 

ferradura, conforme Figura 2.7(B) se. É um formato que permite uma adequada 

distribuição das tensões internas na rocha e boa adaptação aos métodos de construção.  
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(A)                                          (B) 
Figura 2.7 � Formas do Túnel Seção Arco-Retângulo (A) e Seção Ferradura (B) 

(Battiston, 2005) 

O coeficiente de atrito (f) é uma grandeza dimensional, sem dimensões, é função do 

número de Reynolds e da rugosidade relativa utilizado para calcular a perda de carga.  

O cálculo do fator de atrito e baseado na influência de dois parâmetros número de 

Reynolds Re e rugosidade relativa �r depende do regime de fluxo. No diagrama de Moody 

(1944), pode-se obter o fator de atrito em função do número de Reynolds e a rugosidade 

relativa de uma tubulação.  

Figura 2.8 � Diagrama de Moody (1944) 
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A Equação 2.4 mostra a utilização da determinação do coeficiente de atrito de túneis (U.S. 

Army Corps of Engineers, 1973) escavados em rocha com seção ferradura, e a 

comparação de dados experimentais com a curva ajustada é mostrada (Figura 2.8). 

�
�� � �� ��	 


��
 � � ����            (2.4) 

          

Sendo que o valor de Dm é o diâmetro equivalente da área média e k é a rugosidade das 

paredes. Para condutos fechados, pode-se utilizar também a fórmula de manning, que é 

relacionada com a equação de Darcy-Weisbach (equação 2.5). 

� � 
���
�
�� �

��        (2.5) 

           

Alguns valores do coeficiente n de manning para túneis escavados em rocha são os 

seguintes (ELETROBRAS, 2003): 

- túnel revestido com concreto projetado; 

n = 0,020(mínimo), 0,022(médio) e 0,025 (máximo); 

- túnel sem revestimento escavado em rocha; 

n = 0,030(mínimo), 0,033(médio) e 0,038 (máximo);  

Sendo n representado em unidades do Sistema Internacional (SI) de Unidades conforme 

indicado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9 � Coeficientes de atrito observados pelo U.S. ARMY CORPS OF 
ENGINEERS (1973) e curva ajustada  
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2.5.2 Manning-Strickler 

Esta equação (2.6) é usada de maneira bem generalizada, tanto no dimensionamento de 

obras de adução em superfície livre como em redes de drenagem de águas residuais. 

� � �
��

�
�����         (2.6)               

sendo: 

v - velocidade média do escoamento (m s-1); 

n - coeficiente de rugosidade de manning (Tabela 2.1); 

R - raio hidráulico (m); 

J - perda de carga unitária (-). 

A Tabela 2.2, extraída do Handbook of Applied Hydraulics, de Davis e Sorensen (1969), 

é usada como fonte principal, indica as gamas mais habituais de valores empregados para 

o coeficiente de rugosidade. A tabela 2.3 apresenta valores típicos do coeficiente de 

manning em função do revestimento.  

Tabela 2.2 � Valores do Coeficiente de Rugosidade n, para uso na Fórmula de
Manning-Strickler (Davis, 1969) 

TIPOS E MATERIAIS 

DE CANAIS E 

ADUTORAS

CONDIÇÕES DOS

CANAIS E ADUTORAS

VALORES DE n

ÓTIMOS BONS RAZOÁVEIS MAUS

Canais a céu aberto e galerias 

Alvenaria de pedra   0,014 0,017  

Alvenaria de tijolo  0,012 0,014 0,016 0,018 

Betão Alinhamentos rectos  0,013 0,014  

Betão Curvas  0,015 0,017  

Rocha Escavação cuidada  0,030 0,035  

Rocha Escavação grosseira  0,035 0,040  

Solo-cimento   0,020 0,025  

Terra Condições normais  0,020 0,025 

Terra Pequenos canais  0,025 0,030  

Canalizações 

Aço liso  0,013 0,015 0,017  

Betão Juntas grosseiras  0,016 0,017  

 Cofragens grosserias  0,015 0,016  

 Cofragens metálicas  0,012 0,014  



40 

TIPOS E MATERIAIS 

DE CANAIS E 

ADUTORAS

CONDIÇÕES DOS

CANAIS E ADUTORAS

VALORES DE n

ÓTIMOS BONS RAZOÁVEIS MAUS

Canalizações 

 Muito liso  0,011 0,012  

Ferro fundido Limpo, revestido 0,010 0,011 0,012 0,015 

 Sujo, c/tuberculos   0,015 0,035 

Ferro galvanizado  0,013 0,014 0,015 0,017 

Fibrocimento  0,011 0,013 0,015 0,017 

Grês vidrado  0,011 0,013 0,015 0,017 

Latão ou vidro Liso 0,009 0,010 0,011 0,013 

Plástico  

0,010 0,011 0,012 0,014 

Tabela 2.3 � Coeficiente de manning (ELETROBRAS, 2003)

REVESTIMENTO 
Concreto projetado em secção regular 0.020 a 0.025 

Enrocamento  0.028 a 0.045 

Solo 0.030 a 0.033 

Cortes lisos e uniformes em rocha 0.030 a 0.038 

2.5.3 Colebrook-White 

A equação de Colebrook-White abrange todo o domínio dos escoamentos turbulentos 

(lisos, de transição e puramente turbulentos), que está apresentada para secções circulares 

na Equação 2.7: 

�
�� �� � ��	 !


"�#� � $�%�

&'��(              (2.7)

     

                                                                         
Em que: 

f - coeficiente de atrito (Darcy-Weisbach); 

k - rugosidade absoluta (m); 

D - diâmetro interior (m);  

Re - número de Reynolds (Re = v D/�). 

n
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Na expressão do número de Reynolds, � é a viscosidade cinemática, expressa em m2 s-1 e 

v a velocidade média, expressa em m s-1. 

A expressão anterior, para (k/D) � 0, toma a forma da equação de Karman-Prandtl para 

escoamentos turbulentos lisos, em que a viscosidade é dominante (equação 2.8): 

�
�� � �� ��	

&'��
$�%�         (2.8)

                      

Por outro lado, quando a rugosidade é o fator determinante (escoamentos turbulentos 

rugosos), Re �� e a equação resulta de Karman-Prandtl (equação 2.9). 

�
�� � �� ��	

"�#�
     (2.9)

            

Em problemas comuns de saneamento básico, o campo de aplicação da fórmula de 

Colebrook-White convém ser definido dentro do regime turbulento de transição, o qual 

pode-se situar para valores da relação �/k, sendo � a espessura da película laminar, como 

se segue: 

)�*� + ,
 + -��        

                  

Como � = (32,8 D/Re �.), resulta, finalmente, que o domínio de validade da equação 

inicial é o seguinte: 

)�*� + &/��
"$��� + -��        

   
Essa equação apresenta dificuldades de aplicação, caso não se disponha de tabelas ou 

ábacos para a sua resolução.  

2.5.4 Método de Rahm 

Este método apresenta um estudo sobre a perda de carga linear em túneis escavados em 

rocha usado na Suécia (RHAM, 1958). Para isso, foram escolhidos treze túneis de 

circuitos hidráulicos de geração com escoamento sob pressão. A partir disso, obteve-se 

as perdas de carga com a medição da diferença de nível d�água entre os extremos de 
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montante e jusante dos túneis e as vazões. Isso foi feito por meio da análise gráfica, do 

diagrama de operação das turbinas. 

O equacionamento clássico mostra que a perda de carga é variável em função do quadrado 

da vazão. A vazão em questão deve ser limitada à faixa de operação das turbinas. Por 

estar dentro de uma região de turbulência plena, considera-se que o valor de f é 

independente do número de Reynolds e dependente somente da rugosidade das paredes 

(Battiston, 2005);  

Esse método faz uma distribuição estatística do tipo normal, medindo áreas hipotéticas 

da seção transversal com 99% e 1% de frequência cumulativa para determinar o 

overbreak. A determinação de uma rugosidade relativa (01 é calculada pela equação 2.10. 

0 � 233452�4
2�4 ��))4�� � � � � � � (2.10)

� � �

�

A relação equivalente da rugosidade relativa (0) e a rugosidade equivalente absoluta (k) 

são representadas pela equação 2.11. 

056�% � )��)7�8 ��	
�%

&9:

       (2.11)

      

sendo: 

A = área 

Rh = raio hidráulico 

A Equação 2.12 permite calcular o coeficiente de atrito e é baseada em estudo empírico 

utilizando a equação universal de perda de carga e o conceito de diâmetro hidráulico.  

. � ���;7�8 �)5"8 0        (2.12)

    

   �



43 

2.5.5 Método de Colebrook 

Para este método, a rugosidade normal tm de um túnel não revestido é definida como a 

metade da diferença entre o diâmetro hidráulico médio e o diâmetro hidráulico da área, 

com 1% de frequência cumulativa de ocorrência tm igual à rugosidade absoluta k da 

superfície. O valor do coeficiente de perda de carga linear é calculado pela equação 2.13. 

. � �)�77 <=8&��>
?&@<=1��>        (2.13)

     

2.5.6 Método de Huval 

Neste método, mede-se a rugosidade como a diferença entre o diâmetro hidráulico médio 

(Dm) e o diâmetro hidráulico nominal (Dn) da seção transversal do túnel. A rugosidade 

é igual à rugosidade hidráulica equivalente k, tal como apresentada na equação 2.14 

(Garnayak, 2001).  

A � �B�  �BC � ��D E�F�  �FCG      (2.14) 

   

2.5.7 Método de Reinius 

O método de Reinius, apresentado nas equações 2.15, 2.16 e 2.17 (Reinius, 1970), 

estabeleceu algumas relações para a determinação do coeficiente de atrito em túneis 

escavados em rocha, dependentes do tipo de execução e considerando a rugosidade 

relativa (d), estabelecida por Rahm (1958). 

Para condições de escavação normal: 

. � �)�)� � )�))�-�H�0       (2.15)

Para condições de escavação cuidadosa: 

I � �)�)* � )�)))J7�K�L       (2.16)  

Para condições de escavação rápida: 

I � �)�)� � )�))�;�K�L       (2.17) 
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2.5.8 Método de Solvik 

Neste método, a diferença relativa (em módulo) de áreas entre seções transversais 

adjacentes define a rugosidade AM, devido à variação das áreas da seção transversal. Esse 

valor pode ser calculado pela equação 2.18. 

AM � N2O52OP�N
QRO          (2.18)

  

A rugosidade da área ?AST�1 é dada pela equação 2.19: 

AST� � �
�U AM�MV�         (2.19)

      

A rugosidade total do túnel será dada por k = rugosidade da parede ?AW1+ rugosidade da 

área ?AST�1, em que ?AW1 é indicada como sendo igual a 0,15m. O coeficiente de atrito .
é dado pela relação apresentada na equação 2.20: 

. � )��X Y 
��&Z[\]

6�^^#
       (2.20)

    

2.5.9 Valores propostos por Czarnota 

Os valores de coeficiente de atrito foram medidos em um túnel de pressão escavado a 

fogo para diversos tipos de combinação de suporte (Czarnota, 1986). 

� Seção sem revestimento: f = 0,073; 

� Seção sem revestimento com o rebaixo revestido em concreto: f = 0,0623; 

� Seção com rebaixo não revestido e concreto projetado nas paredes e no teto: f = 0,0519; 

� Seção com rebaixo em concreto moldado, teto e paredes em concreto projetado: f = 

0,0411. 

2.6 CÂMARA DE CARGA-CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO 

A câmara de carga normalmente fica entre o túnel de adução e os condutos forçados, 

equilibrando o escoamento livre com canal de adução com o escoamento sob pressão do 
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conduto forçado. A sua necessidade e importância são para aliviar o golpe de aríete, que 

ocorre quando o conduto forçado é submetido a uma sobrepressão máxima, durante o 

fechamento ou a abertura brusca da máquina (ELETROBRAS, 2003). 

 � Chaminé de Equilíbrio  

A chaminé de equilíbrio atua de modo a reduzir o golpe de aríete, que acontece com o 

fechamento brusco do distribuidor, aliviando assim a pressão que ocorre nos condutos 

forçados. A sua instalação é a mais próxima da casa de força, de forma que os efeitos do 

golpe de aríete sejam reduzidos. Uma chaminé de equilíbrio bem dimensionada atende às 

características de manter as amplitudes das oscilações de nível sempre dentro da chaminé 

e amortecer rapidamente estas oscilações (Schreiber, 1977). Com as oscilações de nível 

d�água na chaminé de equilíbrio, muda a queda disponível nas turbinas e, 

consequentemente, a descarga necessária para a geração de uma potência constante. Em 

consequência disso, os reguladores das turbinas abrem e fecham alternadamente até as 

oscilações praticamente desaparecerem.   
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CAPÍTULO 3
3 DESCRIÇÃO DO PROJETO E CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DO 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE GERAÇÃO DA UHE CAPIM BRANCO I  

3.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO   

O Complexo AHE Capim Branco é composto pelas usinas hidrelétricas Capim Branco I 

e Capim Branco II (Figura 3.1). A UHE Capim Branco I está localizada no rio Araguari, 

na região de divisa dos municípios de Araguari e Uberlândia, em Minas Gerais, 

explorando uma queda bruta de 57,40m e uma vazão de 508,50m3/s, para gerar uma 

potência instalada final de 240MW (três turbinas Francis). 

Figura 3.1 � Localização da UHE Capim Branco I 

A área total inundada pelo reservatório da usina é de 20,66km2, atingindo os municípios 

mineiros de Uberlândia, Araguari e Indianópolis. A hidrelétrica é de responsabilidade do 

Consórcio Capim Branco Energia (Companhia Vale, Cemig Capim Branco Energia S/A, 

Comercial e Agrícola Paineiras Ltda e Companhia Mineira de Metais). 
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O arranjo geral do empreendimento é composto pelas seguintes estruturas: uma barragem 

com seção de enrocamento (com núcleo e uma parte homogênea de terra, com altura 

máxima de 55m); um dique na margem esquerda (de seção homogênea de terra, com 

altura máxima de 16m); um vertedouro de superfície (contínuo à barragem e situado na 

ombreira direita, incluindo canal de aproximação); uma estrutura de controle do tipo perfil 

Creager (com três comportas tipo segmento, projetada para descarregar cheias afluentes 

de até 9.000m3/s); uma calha em rocha revestida em concreto com dissipação tipo salto 

esqui, com lançamento em fossa de erosão; um circuito de adução/geração situado na 

margem direita e casa de força do tipo abrigada, localizada a cerca de 10km à jusante da 

barragem. 

3.2 GEOLOGIA REGIONAL 

O mapeamento litoestrutural realizado na área do sítio do aproveitamento, com base em 

trabalhos de pesquisa bibliográfica, fotointerpretação e serviços de campo desenvolvidos 

principalmente pela CEMIG, e, de forma mais extensa, nas diversas fases anteriores dos 

estudos do projeto executivo, indicou a ocorrência de basicamente três grandes domínios 

geológicos (Projeto Básico - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002): associação 

gnáissica, migmatítica, constituída por rochas do embasamento granito-gnáissico de 

idade Arqueana e litologias do Grupo Araxá (Proterozóico) e do Grupo São Bento, de 

idade Mesozóica. 

  

A área do empreendimento está inserida na Faixa Brasília, correspondente a um extenso 

sistema de dobramentos e imbricamentos de falhas de empurrão, com direção 

aproximadamente N-S, mobilizado ao longo da margem oeste do cráton São Francisco. 

Estes imbricamentos, com transporte tectônico em direção ao cráton, sofreram 

deslocamentos por zonas de cisalhamento transcorrentes, notadamente sinistrais, que 

deslocaram diferencialmente diversas lascas alóctones. Estas deformações afetaram tanto 

as rochas do embasamento granito-gnáissico como as litologias do Grupo Araxá. Após 

um longo período erosivo, o pacote pré-cambriano foi sobreposto discordantemente por 

camadas sub-horizontais não metamórficas de arenitos e basaltos do Grupo São 

Bento/Formação Serra Geral, com idade mesozóica, formando, na região, platôs alçados 

aproximadamente acima da El. 650,00m, que não foram atingidos pelas obras.  



48 

Essa sequência representa a borda norte da bacia do Paraná e foi depositada sobre uma 

superfície erosiva levemente ondulada, com algumas depressões maiores de origens 

diversas. O domínio das rochas do embasamento granito-gnáissico é representado por 

uma suíte variada de litotipos, ocorrendo com maior frequência gnaisses bandados, 

gnaisses migmatíticos com estruturas diversas, metabasitos, granitos e principalmente 

granitóides.  

Os granitóides apresentam granulação média a grosseira, com orientação tectônica dada 

pelas biotitas e anfibólio e podem estar cortados por diques de pegmatito ou aplito. Essas 

litologias têm ampla ocorrência na área do projeto, constituindo o maciço rochoso de 

fundação de todas as estruturas de concreto.  

O Grupo Araxá, que ocorre em uma pequena faixa ao norte e, de forma descontínua, no 

setor oeste da área mapeada, é constituído por xistos com muscovita, quartzo e biotita em 

proporções variadas, por vezes feldspatos; estaurolita, cianita, clorita e turmalina ocorrem 

subordinadamente, sendo que a granada pode se constituir num mineral importante. 

Associados aos xistos, podem ocorrer quartzitos, anfibolitos e intrusões ultramáficas.  

As rochas do Grupo São Bento são constituídas pelas formações Botucatu e Serra Geral, 

ocorrendo em uma faixa alongada no trecho central da área mapeada e nos seus extremos 

leste e oeste. A Formação Botucatu é representada por arenitos finos a médios de origem 

eólica, exibindo estratificação cruzada de grande porte e capeando ou intercalando-se aos 

derrames da Formação Serra Geral. Capeando estas litologias, ocorrem os solos residuais 

ou de alteração, saprolitos e coberturas transportadas, que, em termos gerais, apresentam 

espessuras variando de 15m a 30m na área do projeto.  

Esses materiais são constituídos por uma areia fina a média, siltosa, micácea, marrom 

avermelhada com abundância de fragmentos centimétricos de quartzo, fofa a 

medianamente compacta (solo residual), variando de uma areia fina a média, micácea, 

com fragmentos milimétricos a centimétricos de gnaisse, muito a pouco decomposto, 

medianamente a muito compacta, às vezes com grande concentração de lamelas de 

minerais micáceos, com cor marrom avermelhada, passando a cinza variegada 

(arroxeada, alaranjada, amarelada, esbranquiçada) e cinza escura (nos saprolitos).  
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As coberturas coluvionares têm ocorrência restrita na região do barramento e estão 

representadas por uma argila arenosa/areia fina argilosa, marrons avermelhadas, com 

fragmentos milimétricos a centimétricos de quartzo, mole a média, com espessura até 

cerca de 3,0m. Um fato que merece registro é a ocorrência de matacões de gnaisse de 

dimensões métricas na superfície do terreno natural e que podem ser observados 

principalmente na ombreira direita da barragem.  

As coberturas aluvionares se distribuem na região do leito/margens do rio e em suas 

planícies de inundação, sendo constituídas basicamente por três níveis de sedimentos que 

podem ocorrer distintamente. O primeiro é representado por uma camada de areia fina, 

argilosa, micácea, marrom amarelada, fofa, com eventuais passagens de material 

orgânico, com espessura média da ordem de 3,0m. O segundo nível corresponde a uma 

camada de argila com areia fina, fofa, micácea, variegada, com espessura média de 1,5m, 

onde geralmente encontra-se o nível freático. O último nível caracteriza-se pela 

ocorrência de um cascalho fino a grosso, com seixos sub-arredondados, constituídos 

predominantemente por quartzo em uma matriz de areia média, cinza, compacto a muito 

compacto e com espessura média entre 0,5m e 1,0m. Esta última camada geralmente está 

assentada sobre o topo do saprolito de gnaisse.  

3.3 PARÂMETROS GEOMECÂNICOS DOS MACIÇOS ROCHOSOS LOCAIS 

A classificação geomecânica dos maciços rochosos da UHE de Capim Branco I foi 

baseada em campanhas de investigações diretas realizadas em diferentes épocas. As 

seções geológico-geotécnicas consolidam os resultados dos levantamentos de superfície 

e de investigações diretas (LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002 e 2004). 

A caracterização geotécnica foi baseada em conceitos e simbologias internacionais 

recomendados pela International Society for Rock Mechanics - Suggested Methods

(Brown, 1981 - ISRM). Os critérios e parâmetros propostos pela norma internacional 

foram ajustados e complementados pelos critérios prescritos pela Associação Brasileira 

de Geologia de Engenharia (Oliveira, 1998). De acordo com a conjugação dos critérios 

das normas mencionadas, adotou-se uma sistemática geral para a caracterização dos 

seguintes parâmetros geomecânicos associados aos maciços rochosos locais:  
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- Grau de decomposição/alteração: baseado nas características macroscópicas de 

alteração da rocha;  

- Grau de consistência/resistência: apreciação táctil-visual das características de 

resistência ao impacto, risco e trabalhabilidade do material;  

- Grau de fraturamento: ponderado de acordo com o espaçamento médio entre fraturas 

quando abertas e separando porções da massa rochosa, apresentando superfícies que 

possam estar oxidadas e alteradas; também foi considerado como fratura na foliação o 

limite entre bandas composicionais, com graus distintos de decomposição/alteração, 

resistência e consistência;  

- Condições das fraturas: apreciadas segundo à persistência, à abertura, à rugosidade, à 

alteração das paredes e ao preenchimento;  

- RQD ou Rock Quality Designation: estimativa baseada no grau de fraturamento; em 

sondagens, o parâmetro foi avaliado para trechos de isofraturamento, de acordo com o 

procedimento usual, considerando a somatória dos fragmentos maiores que 10cm, não se 

incluindo trechos constituídos por maciço muito a extremamente decomposto;  

- Permeabilidade do maciço rochoso: condicionada pela presença das descontinuidades, 

da foliação e das juntas.  

�  Grau de Decomposição  

O grau de decomposição foi estimado com base na apreciação das características 

macroscópicas de decomposição/alteração da rocha. Os graus utilizados e suas 

características são apresentados na Tabela 3.1. Os graus W do ISRM estão associados ao 

grau D da ABGE, representados nos boletins de sondagem. Os graus W5 e W6 foram 

englobados em uma única categoria D5 nos boletins de descrição dos furos.  

Os graus de decomposição no maciço da região das estruturas distribuem-se, em geral, 

em um modelo simples. A homogeneidade litológica e textural dos micaxistos, sem 

intercalação de horizontes aquíferos notáveis, gerou um padrão de decomposição que 

diminui de cima para baixo (grau D5 ao grau D1), comportando todos os níveis (conforme 

Projeto Básico).      
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Tabela 3.1 � Graus de alteração/decomposição (ISMR, 1981) 

GRAU TERMO DESCRIÇÃO 

W1/D1 Rocha Sã 

Alteração mineralógica nula a incipiente. Minerais preservam brilho original, cor 
e clivagem. Eventual descoloração nas descontinuidades. Foliação visível e 
selada. Resistência original da rocha não afetada pela alteração. 

W2/D2 
Rocha Pouco 
Decomposta 

Alteração mineralógica perceptível, cores esmaecidas e perda do brilho. Leve 
descoloração e oxidação na matriz e ao longo das descontinuidades. Foliação 
visível e selada. Juntas fechadas, paredes ligeiramente alteradas. Resistência 
original da rocha muito pouco afetada pela alteração. 

W3/D3 
Rocha 

Moderadamente 
Decomposta 

A matriz apresenta-se descolorida, com evidências de oxidação. Juntas abertas 
(<1,0mm) e oxidadas, podendo ocorrer material mais alterado ao longo das 
descontinuidades. Foliação realçada pelo intemperismo. Resistência afetada pelo 
intemperismo e lixiviação. 

W4/D4 
Rocha Muito 
Decomposta 

Alteração mineralógica muito acentuada, alguns minerais parcialmente 
decompostos em argilo-minerais. Matriz totalmente oxidada e cores muito 
modificadas. Fraturas abertas (2< e <5mm) e oxidadas, preenchidas por materiais 
alterados. Foliação realçada pelo intemperismo. Desplacamentos ao longo da 
foliação. Resistência muito afetada pela alteração e lixiviação. 

W5 

D5 

Rocha 
Extremamente 
Decomposta 

Todo o material está completamente decomposto e alterado para solo estruturado. 
Extremamente descolorido, minerais resistentes quebrados e outros 
transformados em argilo-minerais. Foliação preservada. Juntas não discerníveis. 
Desintegra em água após um período de imersão. 

W6 Solo Residual 
Material totalmente transformado em solo. Estruturação da rocha matriz 
destruída. Prontamente desintegrado em água. 

�  Grau de Consistência/Resistência 

Conforme mencionado previamente, o grau de consistência e de resistência foi estimado 

com base na apreciação táctil-visual das características de resistência ao impacto e 

trabalhabilidade do material. A ponderação e as características dos graus utilizados estão 

apresentadas na Tabela 3.2, dada a seguir. 

  

Analisando os graus R da recomendação ISRM apresentados na Tabela 3.4, verificou-se 

que estão associados ao grau C da proposta ABGE, utilizados nos boletins de sondagem. 

Os graus R0 e R1 foram englobados na categoria C5, e os graus R5 e R6 em C1, nos 

boletins de sondagem. Pode-se perceber também que da mesma forma que no caso da 

decomposição/alteração, os graus de consistência/resistência se distribuem de acordo com 

um modelo simples no maciço.  
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O padrão de consistência aumenta de cima para baixo, indo, em geral, do C5 ao C1, 

passando também, quase sempre, por todos os níveis de ponderação adotados, conforme 

Projeto Básico.

Tabela 3.2 � Graus de Consistência/Resistência (Projeto Básico - LEME-ENGEVIX-
INTERTECHNE, 2002)  

GRAU DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

RESIST. 
UNIAXIAL 

(σc) 
ESTIMADA 

(MPa) 

R0 

C5 

Extremamente 
Branda e Solo 
Estruturado 
Coesivo, Rijo a 
Duro 

− Penetrada pela ponta do dedo polegar 
− Moldada pelas mãos 
− Facilmente penetrada pelo canivete e martelo de geólogo 
− Escavada por equipamento manual 

0,25 � 1,0 

R1 Muito Branda 

− Esmigalha-se facilmente sob o impacto de martelo de 
geólogo 

− Endentada facilmente pela ponta fina do martelo de geólogo 
− Riscada e raspada facilmente pelo canivete 
− Desplacamentos ao longo da foliação sob pressão dos dedos 
− Bordas dos fragmentos facilmente quebradas pela pressão dos 

dedos 
− Pequenos fragmentos (2 x 2 x 2cm) não quebram sob pressão 

dos dedos 
− Escavação por equipamentos mecanizados 

1,0 � 5,0 

R2/C4 Rocha Branda 

− Quebra-se sob único impacto do martelo 
− Endentação rasa sob impacto firme da ponta fina do martelo 

de geólogo 
− As bordas dos fragmentos podem ser quebradas pela pressão 

dos dedos 
− A lâmina do canivete provoca sulco acentuado na superfície 

do fragmento 
− Podem ser raspadas pelo canivete 
− Escavação por equipamentos mecanizados, exigindo, em 

alguns casos, fogo de afrouxamento do maciço 

5,0 � 25,0  

R3/C3 
Medianamente 

Resistente 

− Espécimes de mão podem ser quebrados sob poucos golpes 
firmes do martelo de geólogo 

− Bordas finas dos fragmentos podem ser quebradas pelas mãos 
com certa dificuldade 

− Superfície pouco riscável por lâmina de aço 
− Não pode ser raspada pelo canivete 
− Escavada por desmonte a fogo 

25,0 � 50,0 

R4/C2 
Resistente 

− Espécimes de mão requerem alguns golpes do martelo para 
serem quebrados 

− Bordas dos fragmentos dificilmente quebrados pelas mãos 
− Superfícies dificilmente riscadas pelo canivete 
− Escavada por desmonte a fogo 

50,0 � 100,0 

R5 
C

Muito 
Resistente 

−  Espécimes de mão requerem muitos golpes do martelo para 
serem quebrados 

− Fragmentos possuem bordas cortantes que resistem ao corte 
por lâmina de aço 

− Superfície praticamente não riscada pelo canivete 
− Escavada por desmonte a fogo 

100 � 250 

R6 
Extremamente 

Resistente 
− Espécimes somente lascados com o uso do martelo      > 250 
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�  Grau de Fraturamento e Espaçamento de Fraturas 

Adotou-se o espaçamento médio das juntas e das fraturas de foliação por ser a foliação 

do local uma estrutura penetrativa na matriz rochosa, considerando-se a fratura quando 

aberta e separando porções da massa rochosa, com superfícies apresentando oxidação, 

alteração e esfoliação. A ponderação dos graus e dos espaçamentos utilizados para a 

caracterização do fraturamento do maciço rochoso é apresentada na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 � Espaçamento e Graus de Fraturamento (Projeto Básico - LEME-
ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002)

DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

FRATURAMENTO
ESPAÇAMENTO 

(m) 
Nº DE FRATURAS 
/ m  (Testemunho) 

Ocasionalmente Fraturado F1 >1,00 < 1 

Pouco fraturado F2 0,20 a 1,00 2 a 5 

Medianamente fraturado F3 0,10 a 0,20 6 a 10 

Muito fraturado F4 0,05 a 0,10 11 � 20 

Extremamente fraturado F5 < 0,05 > 20 

No levantamento de superfície, o espaçamento médio foi estimado para foliações e juntas, 

quando o nível de afloramento permitiu. Em sondagens, o grau foi estimado por trecho 

de isofraturamento, pelo espaçamento das fraturas ao longo do eixo dos testemunhos. 

Partições claramente induzidas pelas sondagens não foram levadas em consideração. O 

parâmetro RQD foi estimado convencionalmente com base nos graus de fraturamento.  

O grau de fraturamento do maciço do sítio da barragem tende, em geral, a diminuir em 

profundidade (Projeto Básico - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002). No que diz 

respeito à foliação localizada e juntas, estas também tendem a ser mais abertas mais 

próximas à superfície, por efeitos de alívios litostáticos. Em profundidade, podem estar 

localmente abertas devido, principalmente, aos efeitos das tensões neotectônicas atuantes 

no maciço. 
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�  Condições das Fraturas 

Para a caracterização das condições das fraturas, foram adotados os parâmetros dados na 

Tabela 3.4. Essas características foram utilizadas na avaliação da foliação e das juntas 

que efetivamente correspondem às principais descontinuidades de relevância para 

classificação dos maciços. As condições de alteração das paredes das descontinuidades 

normalmente acompanham as da matriz rochosa, sendo pouco comum a presença de 

zonas fraturadas com paredes mais alteradas do que a rocha não fraturada. 

          Tabela 3.4 � Classificação das Descontinuidades Principais Projeto Básico 
(LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002) 

TIPO

Diaclase                (D) 

ABERTURA 

Aberta                 (A) 

Falha                     (F) Fechada               (F) 

Xistosidade           (X) 
Foliação                 (f) 

MATERIAL DE 
PREENCHIMEN

TO 

Areia                   (A) 

Contato                 (C) Argila                 (Ag) 

Acamamento         (A) Silte                     (S) 

Junta                      (J) Calcita                (Ca) 

REGULARIDADE:           Plana                (P)      Curva        (C)         Irregular      
(I) 
ASPEREZA:                      Espelhada         (E)      Lisa           (L)         Rugosa       
(R) 
PAREDES:                        Decomposta      (D)      Oxidada   (O) 

INCLINAÇÃO:                 Medida em graus decimais 

ESPESSURA DO PREENCHIMENTO: Medida em centímetros 

�  Permeabilidade 

A permeabilidade do maciço rochoso é condicionada pelas características das 

descontinuidades, foliação e juntas, respondendo claramente ao processo de relaxação do 

maciço rochoso dos trechos superficiais, podendo estar relacionada também às tensões 

tectônicas que podem promover a abertura de certas estruturas (Tabela 3.5). 
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Tabela 3.5 � Graus e Intervalos de Permeabilidade (Projeto Básico - LEME-ENGEVIX-
INTERTECHNE, 2002) 

SÍMBOLO 
CARACTERÍSTI

CA 

PERDA D�ÁGUA 
Hv - (l/min x m x 

kg/cm2) 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE

K (cm/s) 

H1 Muito baixa Hv < 0,10 K < 10-5

H2 baixa 0,10 ≤ Hv ≤ 1,0 10-5≤ K ≤ 10-4

H3 Média 1,0 ≤ Hv < 3,0 10-4≤ K ≤ 5 x10-4

H4 alta 3,0 ≤ Hv < 10,0 5 x10-4≤ K ≤ 10-3

H5 Muito alta Hv ≥ 10,0 K ≥ 10-3

A abertura da foliação/juntas nos primeiros metros da zona relaxada, ou seja, após a 

cobertura de materiais inconsolidados, de modo geral e em trechos localizados, conduz a 

um maciço de características muito permeáveis (H5 e H4). Em trechos inferiores dessa 

zona, onde a rocha apresenta uma melhoria nos parâmetros geomecânicos, o maciço 

rochoso torna-se menos permeável (H3), e nos trechos não relaxados do maciço, a 

permeabilidade diminui sensivelmente (H2 e H1), salvo em zonas esporádicas associadas 

a uma maior abertura de descontinuidades.  

Na zona intemperizada do maciço, a permeabilidade está ligada à foliação aberta e às 

juntas subverticais. Na zona não intemperizada, as raras zonas mais permeáveis estão 

normalmente associadas às juntas subverticais singulares. A característica básica, tanto 

das juntas como da foliação aberta, é a quase ausência de material de preenchimento, 

denotando características de fácil injetabilidade ao longo dessas zonas. 

3.4  HIDROGEOLOGIA REGIONAL  

O Aproveitamento de Capim Branco I está localizado na bacia do rio Araguari, situada 

na bacia do Alto Rio Paranaíba. Desde a sua cabeceira até o eixo de Capim Branco I, a 

bacia drena uma área de 18.300km2, o que representa cerca de 83% de sua área total. A 

elevação média da bacia é da ordem de 750,00m, variando da El. 980,0m nas cabeceiras, 

até a El. 575,0m na região do eixo. 
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A bacia de drenagem do rio Araguari apresenta um arranjo espacial dos seus cursos 

d�água do tipo dendrítico, com uma densidade de drenagem de 1,3km/km2 e declividade 

efetiva de 0,0031m/m. O rio Araguari possui como principais afluentes o rio Quebra 

Anzol, pela margem direita, e o rio Claro, pela margem esquerda.  

A bacia contribuinte para o rio Araguari, a jusante da barragem da Usina Hidrelétrica 

Miranda, caracteriza-se por uma conformação alongada no sentido SE-NW (direção geral 

do rio Araguari no trecho em análise), segundo uma faixa bastante estreita limitada por 

chapadões. Ao sul e sudoeste, o rio Uberabinha e, ao norte, o rio Jordão correm paralelos 

ao rio Araguari. Assim, os afluentes têm dimensões reduzidas, com as cabeceiras situadas 

nas chapadas presentes nas duas margens do rio. 

A rede hidrográfica do vale do rio Araguari, na porção da usina de Capim Branco I, é 

composta pelos principais cursos fluviais contribuintes na margem direita, córrego 

Amparo, córrego Serragem/Santo Antônio, córrego Bálsamo, córrego Contenda, córrego 

Taboca, córrego Salto e córrego Cana Brava. Pela margem esquerda, têm-se os seguintes 

contribuintes: córrego Boa Esperança, córrego Veadinho, córrego Desengano, córrego 

Boa Vista, córrego Tenda, córrego Mangue, córrego Pindaíba, córrego Buracão, córrego 

Barreirinha e córrego Terra Branca/Marimbondo. A cobertura da bacia é do tipo silto-

argilo-arenoso, com cobertura vegetal densa, ao longo dos rios e vales, e esparsa nas 

vertentes, onde predomina o cerrado. A ocupação da área é dominantemente rural, com 

cultivo nas várzeas e formação de pastos no restante. 

3.5  ESTRUTURAS PRINCIPAIS DO CIRCUITO HIDRAÚLICO DE GERAÇÃO  

O circuito hidráulico de geração da UHE Capim Branco I é composto por um circuito de 

adução/geração, situado na margem direita e constituído por um canal de adução com 

comprimento aproximado de 402m, túnel adutor com seção arco-retângulo com 1195m 

de comprimento e câmara de carga escavada em rocha, comportando três entradas 

independentes para condutos forçados revestidos (trecho blindado e em concreto), com 

diâmetro interno de 6,30m e cerca de 125m de extensão cada um. 
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Figura 3.2 � Circuito hidráulico de geração da UHE Capim Branco I (Projeto Básico 
- LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002) 

• Canal de Adução 

O canal de adução é subdividido em dois trechos. O primeiro tem o seu fundo na El. 

615,0m, num trecho plano com cerca de 300m de extensão, seção trapezoidal com base 

de 22m e taludes 1,5H:1V, sendo que parte deste comprimento está situado dentro do 

reservatório (Figura 3.3). O segundo trecho apresenta-se em rampa, com 10% de 

declividade, ligando as El. 615,0m e El. 601,90m, sendo que na El. 604,50m existe um 

patamar com 10m de extensão, onde se posiciona a estrutura de fechamento do túnel 

adutor de baixa pressão. Essa estrutura é composta por uma ranhura, que acomoda o 

conjunto da comporta e ensecadeira do vertedouro, com uma largura total de 14m.  

Figura 3.3 � Vistas do canal de adução/emboque do túnel durante a obra e 
construído  
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• Túnel de Adução 

O túnel de adução opera em regime de baixa pressão e foi escavado em rocha, com 1195m 

de extensão, em seção cogumelo de 14,0m de diâmetro (Figura 3.4), interligando as El. 

601,90m no emboque e El. 600,40m na câmara de carga Projeto Executivo (LEME-

ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004).  

No cálculo das perdas de carga do túnel de adução, foram incluídas, além das perdas de 

atrito ao longo do túnel, uma perda de entrada, uma perda na curva em planta existente 

ao longo do túnel e uma perda de saída. Para as perdas da entrada e de saída, o cálculo do 

coeficiente de perda exige o conhecimento das áreas de escoamento, respectivamente, 

antes do emboque e depois do desemboque do túnel. Na região do emboque, a área de 

escoamento corresponde ao canal de adução. 

Figura 3.4 � Seção transversal típica arco-retângulo do túnel de adução (Projeto 
Básico - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002) 

Para o desemboque do túnel, tornou-se necessário considerar a geometria da câmara de 

carga, que foi estimada em 750m² em um plano vertical, coincidente com o espelho de 

desemboque do túnel, e limitado superiormente pela El.622m, que corresponde, 

aproximadamente, ao nível na câmara de carga, para reservatório no nível mínimo na El. 

623,30m e uma perda de carga nominal para as três unidades em plena carga.  

A Figura 3.5 apresenta a nova seção adotada no projeto executivo em substituição à seção 

arco-retângulo prevista no projeto básico, com à introdução de uma berma um pouco 
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abaixo do teto circular, permitindo o processo de escavação com bancada. A altura da 

seção foi revista para reproduzir a perda de carga prevista no projeto básico. 

Figura 3.5 � Seções transversal típica arco-retângulo do túnel de adução (Projeto 
Executivo - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004) e Seção escavada do maciço 

rochoso do túnel de adução. 

• Câmera de Carga 

A câmara de carga acomoda as estruturas de tomada de água, no total de três, sendo uma 

para cada unidade. A câmara de carga tem a função de agir como chaminé de equilíbrio, 

absorvendo a inércia do escoamento no túnel de adução na forma de oscilações de nível. 

Para tanto, é necessário que as seções horizontais da câmara de carga possuam área 

suficiente para limitar estas oscilações dentro de uma faixa aceitável, tanto do ponto de 

vista de afogamento das tomadas de água, quanto para a definição do coroamento da 

câmara.  

A partir da escavação da câmara de carga (Figura 3.6), foram obtidas as seguintes áreas 

das seções da estrutura geral, sempre medidas a montante do paramento das tomadas de 

água (conforme Projeto Executivo): 

Seção horizontal na El. 610,50m ........................................................................... 2.400m² 

Seção horizontal imediatamente abaixo da berma na El. 618,00m ....................... 2.705m² 

Seção horizontal imediatamente acima da berma na El. 618,00m ........................ 2.775m² 
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Seção horizontal imediatamente abaixo da berma na El. 625,50m ....................... 3.260m² 

Seção horizontal imediatamente acima da berma na El. 625,50m ........................ 3.335m² 

Seção horizontal no coroamento, na El. 633,00m ................................................. 3.855m² 

Figura 3.6 � Vista Geral Câmara de Carga 

• Tomada de água e Condutos Forçados 

A estrutura de tomada de água (uma para cada unidade geradora) é composta por dois 

vãos de grades, cada um com 4,0m de largura e aproximadamente 15,0m de altura, 

comportando ensecadeiras com 4,50m de largura e 7,67m de altura, além de comporta de 

emergência com 4,50m de largura e 6,90m de altura, sendo todas estas dimensões 

tomadas como livres. A cota da soleira das comportas encontra-se na El. 605,00m. A 

Figura 3.7 ilustra o desenvolvimento do trecho de sucção dos condutos forçados. 
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Figura 3.7 � Seção do desenvolvimento da sucção  
A Tabela 3.6 apresenta uma sistematização dos valores dos comprimentos desenvolvidos 

para os diferentes trechos dos condutos forçados (e também da tomada d�água), com a 

individualização dos segmentos blindados e submetidos a revestimentos com concreto.  

Tabela 3.6 � Tabela com valores de cálculos com comprimentos desenvolvidos Projeto 
Executivo (LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004) 

 Trecho Observações Comprimento 
[m] 

Tomada 
de Água 

Reta perpendicular ao paramento de montante e tangente à linha de centro 
da curva. Para efeito de cálculo de perda de carga, foi considerada a seção 
de saída, retangular 6,60m x 4,50m. 

13,13 

Curva da 
Tomada 

Raio da linha de centro igual a 10,683m e ângulo descrito igual ao ângulo 
reto menos a inclinação do paramento (1V:0,15H). Para efeito de cálculo 
de perda de carga, foi considerada a seção de saída, retangular 6,60m x 
4,50m. 

15,19 

Transição A seção na entrada é retangular 6,60m x 4,50m e a seção de saída é 
circular com diâmetro de 6,30m. Para efeito de cálculo de perda de carga, 
foi considerada a seção de saída, retangular 6,60m x 4,50m. 

7,56 

Trecho 
vertical 

Calculado entre a elevação da base da transição (El. 590,06m) e a linha 
de centro do distribuidor (El. 563,00m), subtraindo-se a curva na base, 
bem como o desnível do trecho com inclinação de 12%. 

6,71 

Curva na 
base 

Raio na linha de centro igual a 9,50m e ângulo descrito igual ao ângulo 
reto menos a inclinação de 12%. 

13,788 

Reto 
semi-
horizontal 

Comprimento entre a saída da curva na base e o início da curva em planta. 
Este trecho tem inclinação de 12%. 

32,476 
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Curva em 
planta 

O ângulo foi calculado para concordar o deslocamento lateral da tomada 
de água, resultando em 17,7665°, para um raio na linha de centro igual a 
10 diâmetros (63,00m). Este trecho tem inclinação de 12%, e o 
comprimento foi corrigido para a hipotenusa, pois a curva calculada está 
em planta. 

19,675 

Conexão 
à 
blindagem

Comprimento em planta igual a 1,00m e comprimento corrigido para a 
hipotenusa, dada a inclinação de 12%. 

1,007 

Reto 
blindado 

A blindagem inicia-se 60,1m a montante (medidos em planta) da linha de 
centro das unidades. Este trecho tem inclinação de 12% e termina na 
curva de adaptação, cujo ponto de inflexão situa-se a 20,9m a montante 
da linha de centro das unidades. 

37,398 

Curva de 
adaptação 

Raio na linha de centro igual a 18,00m e ângulo descrito correspondente 
à inclinação de 12%. 

2,15 

Cone de 
redução 

Diâmetro de entrada igual a 6,30m (aplicável até a base da transição na 
tomada de água) e diâmetro de saída coincidente com a entrada de caixa 
espiral (5,25m). O comprimento do tronco de cone é igual a 8,55m. Para 
efeito de cálculo de perda de carga, foi considerada a área média entre as 
seções de entrada e de saída. 

8,55 

Carretel Conecta o cone de redução à entrada da caixa espiral, considerando que 
o limite montante da caixa espiral está a 9,10m da linha de centro das 
unidades. A seção tem diâmetro constante e igual a 5,25m. 

2,174 

Total da tomada de água 13,13+15,19+7,56 35,88 

Total em concreto, com 
diâmetro de 6,30m 

6,71+13,788+32,476+19,675+1,007 73,656 

Total blindado, com diâmetro 
de 6,30m 

Inclui metade do cone de redução 
37,398+2,15+8,55/2 

43,823 

Total blindado, com diâmetro 
de 5,252m 

Inclui metade do cone de redução 
8,55/2+2,174 

6,449 

Total do Conduto Forçado 35,88+73,656+43,823+6,449 159,808 

• Canal de Fuga 

O canal de fuga interliga a saída da casa de força ao leito do rio e está, em sua maior parte, 

escavado em rocha. A largura do canal de fuga é de 50,60m, suficiente para abrigar a 

saída dos três tubos de sucção. No projeto básico, dividiu-se o efeito das perdas no canal 

em duas partes, sendo a primeira relativa ao trecho do canal que restitui a vazão turbinada 

à calha do rio e o segundo trecho, correspondente ao derrocamento no fundo do rio, 

visando recuperar um desnível no rio de cerca de 2,8m. Este segundo trecho recebe tanto 
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as vazões turbinadas como as vazões vertidas, e seu cálculo foi elaborado durante o 

projeto básico, refletindo na definição da curva chave de jusante.  

A curva chave considerada no dimensionamento das turbinas, na definição das quedas 

brutas, bem como nos estudos energéticos, corresponde à transposição da curva chave da 

seção 22 para a seção 14, segundo um cálculo de remanso, considerando-se o 

derrocamento do rio. Em outras palavras, a perda de carga relativa ao trecho do canal de 

fuga entre as seções 14 e 22 já está considerada na determinação da curva chave de jusante 

e, portanto, não necessita ser incluída nestes estudos de perda de carga do circuito de 

adução e geração.  

Para fixar a seção limite entre os dois trechos (trecho de montante, pertencente ao circuito 

de geração e trecho de jusante, contabilizado na curva chave), foi utilizado o ponto em 

que a seção 14 cruza a linha de centro do canal de fuga (conforme constante do Projeto 

Executivo). As duas seções de referência mencionadas são definidas pelas seguintes 

coordenadas (Tabela 3.7): 

Tabela 3.7 � Coordenadas das seções de usadas na curva chave (Projeto Executivo - 
LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004) 

Seção Margem Esquerda Margem Direita 

14 N 321.279 � E 248.653 N 321.461 � E 248.847 

22 N 321.226 � E 248.144 N 321.501 � E 248.110 

Lançando-se a linha correspondente à seção 14 na planta da escavação do canal de fuga, 

obtém-se o cruzamento com a linha de centro aproximadamente na Estaca 16 (Figura 

3.8), e, desta forma, o trecho do canal pertencente ao circuito de geração possui 

comprimento total igual a 16 x 20 = 320m. A Figura 3.9 mostra uma visão geral do canal 

de fuga. 
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Figura 3.8 � Planta de localização da seção de controle do canal de fuga � Seção 14 

Figura 3.9 � Vista Geral do Canal de Fuga 
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3.6  CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS ASSOCIADOS AO CIRCUITO 

HIDRÁULICO DE GERAÇÃO

• Canal de Adução e Tomada de Água 

O canal de adução foi escavado ao longo do vale existente nas proximidades da tomada 

d�água, com piso variando entre as El. 600,0m a 610,0m (Figura 3.10). Foram realizados 

quatro furos de sondagem à percussão nesta estrutura, revelando espessuras variáveis de 

4,50m a 14,00m de materiais inconsolidados, até o topo rochoso pouco decomposto, 

consistente e medianamente fraturado. Nesta região, os materiais inconsolidados são 

representados por solos aluvionares e saprolito de gnaisse. 

Figura 3.10 � Talude escavado do Canal de Adução  

Os aluviões correspondem a um material com granulometria de areia fina a média, 

argilosa, micácea, variegada, com grânulos de quartzo, de compacidade muito fofa a 

média. Os saprolitos de gnaisse podem ser descritos como uma areia fina a média, siltosa, 

micácea, cinza esbranquiçada, com fragmentos milimétricos a centimétricos de gnaisse 

muito decomposto, compacta a muito compacta.  

Para a avaliação das condições do emboque e também das fundações da estrutura de 

fechamento do túnel, a execução de um furo de sondagem rotativa mostrou o topo rochoso 

constituído por gnaisse pouco decomposto, muito consistente e medianamente fraturado, 
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com 16,00m de profundidade, sendo 13,50m em solos residuais/saprolitos de gnaisse e 

2,50m de gnaisse medianamente decomposto, muito consistente e muito fraturado. O topo 

rochoso é muito consistente, pouco fraturado e de condutividade hidráulica muito baixa, 

encontra-se na El. 638,60m. 

• Túnel Adutor, Câmera de Carga e Condutos Forçados 

O túnel de adução, com seção arco-retângulo de 14,0m de diâmetro e cerca de 1.200m de 

comprimento, foi escavado, em sua maior parte, em quartzo micaxistos do Grupo Araxá 

e, secundariamente, em gnaisses granitóides, além de lentes de granito intrusivo e 

prováveis intercalações de aplitos, quartzitos e/ou rochas de composição mais quartzítica, 

paralelas à xistosidade.  

Na investigação prévia, adotou-se como premissa uma condição geomecânica para todos 

estes litotipos como maciços são, muito consistentes e pouco fraturados, com capeamento 

rochoso médio da ordem de 20,0m na região dos emboques e superior a 60,0m ao longo 

do seu traçado. Nos contatos entre essas litologias, mesmo em elevadas profundidades, 

foi estimada a ocorrência de zonas de fraqueza e mesmo falhamentos, o que implicaria 

um comprometimento da qualidade do maciço rochoso em até 30% de sua extensão total. 

No detalhamento do Projeto Básico, a classificação geomecânica do maciço rochoso da 

região do túnel adutor foi feito usando-se o método de Barton (1974) para trechos 

homogêneos, adotando-se uma combinação de parâmetros classificatórios obtidos nas 

análises dos boletins de furos de sondagem (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 � Planta do Túnel de Adução � Sondagens (Projeto Básico - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002) 
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Estes estudos previam potenciais variações das análises em relação à realidade encontrada 

quando da escavação dessas estruturas. A análise da seção geológica ao longo das 

escavações e dos testemunhos de sondagem permitiu estabelecer a caracterização de 

cinco classes diferentes para o maciço rochoso, segundo o Sistema Q de Barton. Para fins 

de dimensionamento dos tipos de suporte e tratamentos, adotou-se o valor médio Q como 

representativo em 70% do trecho analisado e os valores máximos e mínimos, entre 20% 

e 10%, respectivamente (Projeto Executivo - LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 

2004). O valor médio do índice Q representa o valor mais provável de ser obtido, 

enquanto os valores máximos e mínimos correspondem a uma visão otimista e pessimista 

das análises (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 � Resumo Geral dos Valores de Q estimados 

Classe Ocorrência Extensão % 
Valores de Q 

Min. Méd. Máx. Adotad
o 

1 Maioria Túnel 
Adução 

850m (71%) 17,5 30 150 52,7 

2 Emboque 24m (2%) 4 10 49 17,2 
3 Desemboque 24m (2%) 3,3 11 40 16 
4 Reforço 

Abóbada 
239m (20%) 0,1 1,3 4 1,7 

5 Reforço Seção 60m (5%) 0,05 0,18 0,6 0,25 

No projeto básico, foram descritos os tratamentos previstos para cada uma das classes 

atribuídas ao maciço rochoso (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9 � Descrição de Tratamento para Maciço Rochoso (Projeto Básico - LEME-
ENGEVIX-INTERTECHNE, 2002)  

Classes de 
Maciço 

Descrição 

I 3cm de *CPRF e tirantes esporádicos de 3m de 
comprimento. 

II 5 a 7cm de CPRF e tirantes de 3, 0m em malha 2,0 x 2,0m. 

III 5 a 7cm de CPRF e tirantes de 3, 0m em malha 1,7 x 1,7m. 

IV 5cm de CPRF e ancoragens de aço de 3m de comprimento. 

V 5 a 7cm de CPRF e tirantes de 4, 0m em malha 1,7 x 1,7m. 
*CPRF: concreto projetado reforçado com fibras 
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Durante o detalhamento do projeto executivo, apresentou-se uma nova proposição para a 

distribuição dos tratamentos, de acordo com o suporte previsto para cada uma das 

categorias do maciço, baseados nos critérios definidos nesta fase. Correlacionando os 

projetos básico e executivo, e considerando as porcentagens previstas em cada um deles, 

foram definidas as seguintes metodologias gerais para suporte dos maciços da UHE 

Capim I (Tabela 3.10): 

Tabela 3.10 � Descrição das Categorias de Suporte do Maciço (Projeto Executivo - 
LEME-ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004) 

Categorias de 
Suporte 

Descrição 

1 5cm de *CPP (120º) e tirantes eventuais de 3m de comprimento. 
2 5cm de CPP (120º) e tirantes eventuais de 3m de comprimento. 

3 5cm de CPP (120°) e tirantes  de 3,0m em malha 2,4 x 2,4m. 

4 5cm de CPRF (180°) e tirantes  de 3,0m em malha 2,3 x 2,3m 

5 6cm de CPRF (180°) e tirantes  de 3,0m em malha 2,0 x 2,0m. 

6 10cm de CPRF (180°) e tirantes de 3,0m em malha 1,7 x 1,7m. 

7 12cm de CPRF (180°) e tirantes de 3,0m em malha 1,5 x 1,5m. 

                                       *CPP: concreto projetado padrão 

A correlação dos dados (previstos e obtidos) para a escavação do Túnel de Adução está 

dada na Tabela 3.11. Os valores apresentados para a fase de execução da obra representam 

a realidade para um estágio correspondente a 73% das escavações da abóbada do túnel. 

Tabela 3.11 � Comparação da Categoria dos Maciços nas diversas fases da obra 

Projeto Básico Projeto Executivo Obra 
Classe Maciço % 

previsto 
Cat. 

Suporte 
% prevista Cat. 

Suporte 
% real* 

I 71% 1  
58,5% 

1  
0% II 2% 2 2 

III 2% 3  
33% 

3  
91,2% IV 20% 4 4 

V 5% 5 5 
  6 8,5% 6 8,8% 
  7 7 
  8 - 8 - 
  9 - 9 - 

* valores para cerca de 73% das escavações da abóbada 
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Durante a obra, foram analisadas as discrepâncias apresentadas entre as estimativas de 

classes de maciço previstas nos projetos básico e executivo e aquelas efetivamente 

definidas pelo construtor após a abertura das escavações, interpretadas em função dos 

seguintes condicionantes geotécnicos: 

� na classificação realizada na fase das escavações, os valores de Q (índice de 

Barton) foram determinados considerando a definição de parâmetros relativos às 

descontinuidades para as piores condições geomecânicas previstas, mesmo que 

elas não representassem o sistema mais desfavorável;  

� a consideração generalizada, em toda a seção de escavação, da presença de 

alguma(s) descontinuidade(s) que seriam potencialmente indutoras de eventuais 

instabilidades da escavação pela formação de cunhas;  

� atribuição de valores muito críticos para graus de fraturamento do maciço rochoso 

local, com 4 ou mais famílias de descontinuidades, sendo que, na obra, não foram 

observadas a presença de tantas descontinuidades, caracterizadas por grande 

persistência e continuidade, que justificassem os valores estimados;  

� previsão de fenômenos do tipo rock burst em alguns trechos, conduzindo a adoção 

de valores muito conservativos para os parâmetros geomecânicos adotados e que 

não foram justificados no ambiente das escavações realizadas.  

• Casa de Força e Canal de Fuga 

A casa de força está situada à meia encosta, com a linha de centro do distribuidor na El. 

563,0m (Figura 3.12). Foram realizados dois furos de sondagens rotativas na região e 

outro no canal de fuga. O furo SR-16 mostrou um capeamento de solos 

residuais/saprolitos de gnaisse com espessura de 11,50m e de rocha muito decomposta 

(D4) com até 4,50m, estando o topo rochoso medianamente decomposto, muito 

consistente e medianamente fraturado a cerca de 16,0m de profundidade. Este furo 

revelou o topo rochoso com cerca de 21,50m de profundidade, sendo 16,0m de solos 

residuais/saprolitos de gnaisse e rocha muito decomposta e 5,50m de gnaisse. 
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Figura 3.12 � Casa de Força da UHE Capim Branco I  

O furo SR-20, também na região da casa de força, mostrou um capeamento de materiais 

inconsolidados até cerca de 11,0m de profundidade, sendo que a partir daí ocorre um 

maciço com intercalações de trechos menos competentes, até cerca de 24,0m de 

profundidade. Desta cota até o final do furo com 48,29m, o biotita-gnaisse ocorre 

praticamente em todo o intervalo.  

O furo SR-19, na região do canal de fuga, mostrou um capeamento de solos 

residuais/saprolitos de gnaisse com espessura de 11,0m. Este furo revelou o topo rochoso 

antes de 12,0m de profundidade, sendo que o topo rochoso mais competente (grau 

D2/C1/F2) foi atingido com 26,40m de profundidade. 
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CAPÍTULO 4
4 ESTIMATIVA DAS PERDAS DE CARGA DO CIRCUITO HIDRAÚLICO DE 

GERAÇÃO DA UHE CAPIM BRANCO I 

4.1 INTRODUÇÃO  

As perdas de carga do circuito de adução da UHE Capim Branco I foram obtidas na fase 

de projeto básico, utilizando-se metodologias convencionais da literatura técnica 

disponível. Na fase do projeto executivo, foram aferidas as perdas com as do projeto 

básico, subdividindo-as em perdas localizadas e distribuídas (escoamento forçado e 

aberto), sendo as primeiras relativas aos locais onde ocorrem mudança de direção ou de 

velocidade do escoamento, como entradas, curvas e reduções. Já as perdas distribuídas 

estão associadas aos efeitos de atrito entre o escoamento e as paredes dos túneis ou canais 

e, portanto, são dependentes das extensões destas estruturas. 

Como as perdas avaliadas na fase do projeto básico utilizaram as metodologias 

convencionais da literatura técnica disponível, e na fase do projeto executivo foram 

aferidas conforme as informações de campo, todas as formulações utilizadas no cálculo 

das perdas de carga na fase do projeto básico (LEME ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004)

foram mantidas na fase do projeto executivo, variando só os dados de alguns coeficientes 

e das seções que foram ajustadas durante o projeto executivo.  

Para fazer a aferição dos dados do projeto básico com os dados do projeto executivo, foi 

necessário o acompanhamento da execução das escavações no período da obra, de forma 

a garantir que o coeficiente de rugosidade produzido fosse aquele especificado no projeto 

mantendo o resultado da perda total, tal como definido anteriormente. Uma opção 

cotejada é obter um resultado de rugosidade inferior ao usado e que não altere as perdas 

de carga, que foram adotadas para a contratação das máquinas da usina. 
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4.2 CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA  

Os cálculos de perda de carga foram feitos para cada estrutura do circuito hidráulico de 

adução composto por um canal de entrada, túnel de adução, conduto forçado, tomada 

d´água, tubo de sucção e canal de fuga. Para isso, foram utilizados os dados das seções e 

a rugosidade do circuito hidráulico (Tabela 4.1). Com estes valores e as dimensões das 

seções, foram obtidas as perdas de cargas para o circuito hidráulico (Tabela 4.2). 

Tabela 4.1 � Coeficientes de Rugosidades e seções do Circuito Hidráulico de Geração  

Trecho Tipo da Rugosidade Comprimento Seção 

Canal de 
Entrada 

Escavado em rocha  
n = 0,030 

~240m 
Largura variável entre 

22,0m e 14,00m 

Túnel de 
Adução 

Piso em concreto ( n = 0,0125); 
abóbada em concreto projetado 

(n = 0,022); trecho escavado 
em rocha (n = 0,030) 

1194,50m 

Arco-retângulo com 
altura de 14,00m e 

largura (diâmetro da 
abóbada) de 14,00m 

Conduto 
Forçado em 

Concreto 
Moldado 

Concreto Moldado 
 n = 0,0125 

~85,5m 
Circular com 

diâmetro interno de 
6,30m 

Conduto 
Forçado 
Blindado 

Aço 
 n = 0,011 

54,65m com 
Ø6,30 e 6,95m 

com Ø5,252 

Circular com 
diâmetros internos de 

6,30 e 5,25m 
Canal de 

Fuga 
Escavado em rocha 

 n = 0,030 
260m 

Largura de 42,00m; 
cota de fundo variável 

Tabela 4.2 � Perda de carga do Circuito Hidráulico 

Trecho
Velocidade 

(m/s) 
Componente 

Coeficiente      
ζ [-] 

Perda

[mca]

Canal de Entrada 1,70 a 2,60 Distribuída N.A. 0,151

Túnel de Adução 2,83 

Distribuída 2,276 0,932
Entrada 0,255 0,104

Curva em Planta 0,018 0,007
Saída 0,347 0,142

Conduto Forçado 

5,06 Tomada d�Água 0,20 0,260
5,17 Curva e Transição 0,152 0,207

5,29 

Curva Inferior 0,133 0,189
Distribuída (concreto) 0,143 0,203

Distribuída (blindada-1) 0,071 0,103
Curva de Ajuste 0,016 0,033

6,25 Redução 0,013 0,026
7,62 Distribuída (blindada-2) 0,010 0,027

Tubo de Sucção 2,53 Saída 1,00 0,326
Canal de Fuga 0,70 a 1,85 Distribuída N.A. 0,086

Total 2,796 
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4.2.1 Perdas Localizadas 

As perdas de carga localizadas foram obtidas mediante a somatória das perdas de entrada 

e saída do túnel de adução, perda nas curvas, nas transições e reduções dos condutos 

forçados (Handbook of Hydraulic Resistance). As equações usadas dependem da relação 

entre áreas e de outros fatores geométricos, como raio e ângulo descrito pelas curvas, e 

ângulo de conicidade para as reduções, obtendo assim um coeficiente adimensional (ζ) 

de perda para cada seção, relacionando a perda calculada com a velocidade do 

escoamento (V), conforme a equação (4.1) a seguir: 

g

V
H

2

2

ζ=∆
         (4.1)

          
  

sendo: 

_` = perda de carga em algum ponto do circuito hidráulico de adução (m) 

ζ = coeficiente adimensional  

V = velocidade do escoamento (m/s) 

g = aceleração da gravidade (m/s2) 

Para o cálculo das perdas distribuídas, usou-se o coeficiente adimensional, que foi 

encontrado a partir do coeficiente de atrito ( λ ) pela relação da largura da seção (L) pelo 

diâmetro da seção (D) e que pode ser obtido por (4.2):  

D

L
λζ =

         (4.2)

   
  

sendo: 

ζ = coeficiente adimensional  

λ = coeficiente de atrito  

L = largura da seção (m) 

D = diâmetro da seção (m) 

Para o cálculo das perdas na entrada, na saída e nas curvas (Idelcik, 1969), obteve-se os 

coeficientes adimensionais, em que F0 e F1 são, respectivamente, as áreas antes e depois 



75 

da mudança da área em cada mudança de cada seção, tanto pode ser no diâmetro ou na 

área, seja na expansão ou contração da seção. As perdas na entrada e na saída da seção 

são obtidas pelas equações 4.3 e 4.4:                                               

4
3

0

115,0 ��
�

�
��
�

�
−⋅=

F

F
ζ    (4.3)                 e           

2

1

01 ��
�

�
��
�

�
−=

F

F
ζ         (4.4)

     Em que: 

ζ = coeficiente adimensional  

F1 = área depois da mudança de seção (m)  

F0 = área antes da mudança de seção (m)  

   A perda na curva tem o ângulo (a1 descrito pela curva, R0 e D0 são dados, 
respectivamente, pelo raio da curva e pelo diâmetro característico da seção, e pode ser 
obtido pela equação 4.5.  

0

0

21,0
9,0

D
R

sen ⋅⋅= δζ       (4.5)

     

  
Em que: 

ζ = coeficiente adimensional  

R0 = raio da curva (m)  

D0 = diâmetro da seção (m)  

Para a perda em cone convergente, tem-se n como a relação entre área de saída e área de 

entrada, e � é o ângulo total do cone, em radianos. Observa-se que Idel�cik (1969) 

menciona uma componente de fricção em todos os casos, mas esta composição não foi 

incluída nas equações, pois as perdas por fricção (distribuídas) já foram contabilizadas 

nos cálculos utilizando uma rotina tipo step, que considera um nível calculado para a linha 

de água que, por sua vez, permite calcular a área de escoamento, bem como o perímetro 

molhado, ambos requeridos para o cálculo de perda, interagindo até que o nível de água 

convirja, conforme pode ser observado na equação 4.6:  

  



76 

�
�

�
	




−−=

−+−+−=

⋅=

απαα

ζ

102

00745,000444,000723,00224,00125,0
23

234

B

nnnnA

BA

   (4.6) 

Em que: 

ζ = coeficiente adimensional  

n = relação da área de saída e área de entrada do cone 

� = ângulo total do cone (radianos) 

Os coeficientes adimensionais de perda encontrados pelas equações em cone convergente 

foram os seguintes: 

Perda de entrada do túnel de adução:                     ζ = 0,240; 

Perda de saída do túnel de adução:                         ζ = 0,559; 

Perda na curva do túnel de adução:                        ζ = 0,018; 

Perda na curva da tomada de água:                        ζ = 0,132; 

Perda na curva inferior dos condutos forçados:     ζ = 0,153; 

Perda na curva em planta dos condutos forçados:  ζ = 0,018; 

Perda na curva de ajuste no final dos condutos:     ζ = 0,013; 

Perda no cone de redução no final dos condutos:   ζ = 0,004. 

Aplicando-se os coeficientes mostrados acima, chega-se às perdas de carga localizadas 

apresentadas na Tabela 4.3, referente à vazão nominal de 505,32m³, ou seja, 168,44m³ 

por unidade. 

Tabela 4.3 � Valores de perdas de carga, referidas à vazão nominal de 505,32m (Projeto 
Executivo - LEME ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004)  

Singularidade Coeficiente de 
Perda [ζ] 

Velocidade 
[m/s] 

Perda de Carga 
[mca] 

Entrada do túnel de adução 0,240 2,67 0,087 

Saída do túnel de adução 0,559 2,67 0,203 

Curva no túnel de adução 0,018 2,67 0,006 

Perda na tomada de água 0,150 5,67 0,246 

Perda na curva da tomada 0,132 5,67 0,216 
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Perda na curva inferior 0,153 5,40 0,227 

Perda na curva em planta 0,018 5,40 0,027 

Perda na curva de ajuste 0,013 5,40 0,019 

Perda no cone de redução 0,004 7,77 0,012 

Perda na saída do tubo de 
sucção 

1,00 2,58 0,339 

Perdas Localizadas Totais   1,382 

Nos cálculos, considerou-se o coeficiente global de perda para a tomada de água igual a 

0,15, e um coeficiente de perda na saída do tubo de sucção igual a 1(um), sendo que a 

saída de cada tubo de sucção é composta por dois vãos com 5,87m de largura e 5,561m 

de altura e, portanto, 65,286m². 

O cálculo de perdas em tomadas de água, quando se separa os diferentes componentes, 

como grades, ranhuras para comporta, transição de seção etc., sempre conduz a 

coeficientes menores do que os valores observados. Isso pode ocorrer devido à 

complexidade da geometria, bem como pela interação entre os diversos componentes de 

perda. Desta forma, o cálculo de perdas de carga em tomadas de água normalmente deve 

estar baseado em ensaio em modelo ou assumindo-se coeficientes de perda medidos em 

tomadas de geometria semelhante.  

O coeficiente adotado (0,15) foi obtido na literatura técnica (Levin 1968; Idel�cik; 1969), 

em que se procurou identificar geometrias semelhantes de tomadas de água, excetuando-

se a curva abrupta incluída para conectar a tomada ao túnel vertical, cujo coeficiente de 

perda foi considerado à parte e somado às demais perdas calculadas.  

No coeficiente de perda global para a tomada de água, também foram consideradas a parte 

das perdas distribuídas, embora pudesse interpretar que os coeficientes globais 

mencionados por Levin (1968) e por Lencastre (1996) já consideram todas as perdas, 

localizadas e distribuídas. Somando os coeficientes de perda localizada e distribuída, com 

relação à seção do conduto forçado, obteve-se um coeficiente global para a tomada de 

água igual a 0,39, o que foi considerado adequado ao projeto. 
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No desenvolvimento do projeto básico, foi adotado o coeficiente de perda para a tomada 

de água igual a 0,20, valor este próximo ao valor de 0,15 adotado nos cálculos do projeto 

executivo. O valor de 0,20 foi adotado porque houve uma alteração na seção da tomada 

de água do projeto básico em relação ao projeto executivo, sendo assim a velocidade 

encontrada no cálculo da perda adotada na seção da comporta ensecadeira, de 7,67 x 

4,50m² no projeto básico, foi alterada no projeto executivo, quando se adotou a seção de 

6,60 x 4,50m². Com esta mudança na seção da tomada de água, houve uma variação na 

velocidade que passou de 5,06m/s para 5,67m/s. 

Essas alterações são usuais como ajustes durante os projetos executivos para melhor 

adaptação da geometria a ser adquirida, de forma que atenda aos critérios já definidos no 

projeto básico. 

4.2.2 Perdas de Carga Distribuídas nos Condutos forçados  

As perdas de carga distribuídas nos condutos forçados foram calculadas com base na 

equação de Darcy-Weisbach, que estabelece a relação entre o coeficiente de atrito (λ), o 

comprimento do trecho considerado (L), o diâmetro da seção (D), a velocidade do 

escoamento (V) e as perdas de carga (∆H), mediante a relação apresentada em 4.6: 

g

V

D

L

g

V
H

22

22

⋅
⋅

=⋅=∆
λ

ζ         (4.7)

   

Em que: 

∆h = perda de carga (m); 

λ = coeficiente de atrito; 

V= velocidade do escoamento (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s2); 

L = largura da seção (m); 

D = diâmetro da seção (m). 

Para a seleção dos valores dos coeficientes de atrito, em função dos parâmetros de 

rugosidade da superfície, usou-se o número de Reynolds. Ao se avaliar os dados de campo 
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em projetos de usinas hidrelétricas, é muito comum o uso da formulação de Manning

(número de Manning n), com base nos seguintes valores de referência: 

• Trecho escavado em rocha:        n = 0,030; 

• Trecho em concreto moldado:    n = 0,0125; 

• Trecho blindado:                         n = 0,011.

A relação entre os valores dos coeficientes de atrito (λ) e o número de Manning (n) é 

expressa em termos do raio hidráulico (Rh) da seção e pode ser obtido mediante a equação 

4.7:

3
1

2 8

hR

g
n ⋅=λ         (4.8)

      

sendo: 

λ = coeficiente de atrito 

n = coeficiente de rugosidade 

g = aceleração da gravidade (m/s2)  

Rh = raio hidráulico (m) 

Há uma dependência entre os coeficientes de atrito e o raio hidráulico, sendo necessário 

adotar uma seção básica para correlacionar os coeficientes de atrito e de Manning. Para 

os trechos que foram escavados em rocha e revestidos com concreto projetado, foi 

utilizada a seção cogumelo de 14,0m de diâmetro e 15,6m de altura correspondente ao 

túnel com funcionamento em baixa pressão. Para os trechos em concreto moldado e 

blindado, foi utilizada a seção circular com diâmetro interno de 6,30m. Após essas 

análises, calcularam-se os coeficientes de atrito: 

• Trecho escavado em rocha (Rh = 3,558m):       b = 0,0462; 
• Trecho em concreto moldado (Rh = 1,575m):   b= 0,01051; 
• Trecho blindado (Rh = 1,575m):                        b = 0,00816. 

Como o escoamento é rugoso, o coeficiente de atrito não depende mais do número de 

Reynolds, podendo-se usar a formulação de interpolação, correlacionando os coeficientes 

de atrito (b) com suas respectivas rugosidades. Foram consideradas a equação de 
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interpolação correlacionando os coeficientes de atrito (b) por meio da equação 4.8, 

encontrados nos cálculos anteriores, com as rugosidades equivalentes aos seguintes 

coeficientes de Manning (∆): 

• Trecho escavado em rocha:      c = 248mm; 
• Trecho em concreto moldado:  c = 0,310mm; 
• Trecho blindado:                       c = 0,068mm. 

                         
)

7,34
(log4

1

2

hR⋅⋅

∆
⋅

=λ                                                            (4.9) 

sendo: 

λ = coeficiente de atrito 

∆= coeficiente de rugosidade 

g = aceleração da gravidade (m/s2)  

Rh = raio hidráulico (m) 

As escavações onde há uma preocupação em se ter rugosidades baixas são chamadas de 

escavações cuidadosas, típicas em aproveitamentos hidrelétricos; e os valores de 

coeficiente de Manning são retirados de literatura específica. Em função das diferenças 

entre as duas formulações mencionadas, a equivalência entre rugosidades e coeficientes 

varia ligeiramente com o diâmetro. No caso da UHE Capim Branco I, os valores da 

rugosidade usados nos cálculos ficaram bem definidos para as dimensões e superfície da 

seção final do túnel.  

A seção dimensionada para o túnel de adução é a seção nominal de escavação acrescida 

do overbreak médio. É nesta seção nominal que é aferido o coeficiente de atrito e o 

coeficiente de Manning com o overbreak médio, assumindo-se que a seção de projeto é 

mínima, ou seja, o overbreak distribui-se por fora da linha teórica de escavação, 

aumentando a seção de referência (Tabela 4.4). Quanto aos túneis escavados em rocha 

(sem revestimento), normalmente, aplica-se a formulação de Huval (1969), que 

correlaciona a rugosidade diretamente com o overbreak médio da escavação (Eq. 4.9).  
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Neste método, mede-se a rugosidade como a diferença entre o diâmetro hidráulico médio 

(Dm) e o diâmetro hidráulico nominal (Dn) da seção transversal do túnel. A rugosidade 

é igual à rugosidade hidráulica equivalente k, tal como apresentada na equação 4.9 

(Garnayak, 2001).  

A � �B�  �BC � ��D E�F�  �FCG     (4.10) 

   

Tabela 4.4 - Valores de overbreak médio com a adequação do coeficiente de atrito para 
um overbreak médio pouco inferior a 400mm (conforme Projeto Executivo)

Seção de Projeto 
(sem considerar 
overbreak) 

Área (m²) 189,27 

Perímetro(m) 53,19 

Overbreak [mm] 200 400 600 800 

Seção escavada 
acrescentando-se o 
overbreak médio 

Área[m²] 194,62 200,05 205,55 211,12 

Perímetro[m] 53,90 54,62 55,33 56,05 

Coeficiente de atrito (b), 
considerando a rugosidade igual ao 
overbreak [-] 

0,0424 0,0550 0,0649 0,0736 

3
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⋅

∆ λ 3,956.1
0-9

4,783.10-9 5,274.10-9 5,587.10
-9

Coeficiente de manning (n), referido à 
seção de projeto 

0,0277 0,0305 0,0320 0,0330 

Os coeficientes de atrito (b) e de Manning (n) não se referem à mesma área da seção (S), 

portanto as velocidades utilizadas para o cálculo de perda de carga não são as mesmas. 

Os valores encontrados para o coeficiente de atrito e de rugosidade hidráulica (0,0462 e 

248mm) referem-se à seção de projeto e não contabilizam o overbreak, ou seja, são 

compatíveis com a definição do coeficiente de Manning. As duas formulações levam a 

resultados idênticos. 

No cálculo da perda de carga do túnel de adução, também foram considerados os 

tratamentos com concreto, que levaram a uma diminuição no coeficiente global de atrito, 

já que a formulação de Darcy-Weissbach não prevê diferentes rugosidades em uma 
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mesma seção, então foi adotada para o cálculo da perda de carga no túnel de adução 

somente a formulação de Manning, calculando-se um coeficiente médio igual à média 

ponderada pelo perímetro, aplicável para cada tipo de acabamento. Os valores de 

coeficiente de Manning foram novamente obtidos (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5 � Valores de coeficiente de Manning, adaptado de Chow (1985) 

Tipo de Acabamento Perímetro 

[m] 

Coeficiente de manning

Concreto Projetado (2/3 do arco da abóbada) 14,66 0,022 

Concreto Aplainado (piso) 13,00 0,0125 

Rocha Bruta (restante da seção) 25,53 0,030 

Média Ponderada 53,19 0,0235 

O valor médio pode ser convertido de volta para a formulação de Darcy-Weissbach pelas 

relações das equações 4.7 e 4.8, obtendo-se b= 0,02836, e a partir daí calculou-se uma 

rugosidade equivalente igual a 56,5mm, sempre referindo à seção de projeto (sem 

acréscimo de overbreak). Com a vazão nominal de 505,32m³/s (168,44m³/s por unidade), 

os valores de perdas distribuídas ficaram conforme os dados apresentados na Tabela 4.6: 

Tabela 4.6 � Valores de perdas distribuídas, (Bureau of  Reclamation, 1977) 

Trecho Coeficient
e de Perda 

[b ]
D

l
λζ =

Velocidade 
[m/s] 

Perda de 
Carga 
[mca]

Túnel de Adução 0,02836 2,413 2,67 0,877 

Tomada de Água 0,01051 0,0704 5,67 0,115 

Em concreto, com diâmetro de 
6,30m

0,01051 0,1228 5,40 0,183 

Blindado, com diâmetro de 6,30m 0,00816 0,0568 5,40 0,084 

Blindado, com diâmetro de 5,252m 0,00816 0,0083 7,77 0,025 

Perdas Distribuídas Totais    1,284 
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4.2.3 Perdas Distribuídas em Escoamento Aberto 

Para a perda de carga para o canal de entrada e de fuga, como já mencionado 

anteriormente, foi utilizada a rotina tipo step, que considera um nível calculado para a 

linha de água, permitindo assim calcular a área de escoamento, bem como o perímetro 

molhado, todos os dois requeridos para o cálculo de perda, interagindo até que o nível de 

água convirja.  

Os resultados dos cálculos, dados na Tabela 4.7, foram obtidos após a convergência dos 

níveis de água, com o reservatório na El. 623,30m, correspondente ao nível mínimo 

operacional do reservatório, e a vazão nominal de 505,32m³/s correspondente às três 

unidades geradoras em plena carga. Os cálculos foram obtidos pelo Software River 

Analysis System (Hec-Ras), do U.S Army Corps of Engineers, que permite ao usuário 

estimar escoamentos unidimensionais.  

Tabela 4.7 � Valores de perdas com reservatório na El. 623,30 (Programa Hec-Ras) 
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A diferença entre a energia na entrada e na saída do canal foi de 623,3000 - 623,1537, 

valor este que corresponde à perda de carga (0,146mca). Foi encontrado um valor de 

303,58m², referente à área utilizada no cálculo do coeficiente de entrada do túnel de 

adução. 

Para o canal de fuga, a geometria das seções é mais simples, corresponde a dois trechos 

diferentes: o primeiro em rampa, entre as El. 552,05m e El. 560,00m; e o segundo com o 

piso todo na El. 560,00m. A largura do fundo foi considerada sempre igual a 50,60m, 

com paredes verticais, seção esta que corresponde ao início do canal, junto à saída dos 

tubos de sucção. A seção foi variável, apresentando bermas, taludes inclinados e 

alargamentos, inclusive não havendo parede no lado esquerdo do canal aproximadamente 

a partir da estaca 14, entretanto a seção com paredes verticais constitui uma simplificação 

do cálculo, resultando em um valor de perda superestimado, e, portanto, a favor da 

segurança (Figura 4.1). 

Figura 4.1 � Seção de controle do canal de fuga projeto e executado 

A Tabela 4.6 reproduz os resultados para a vazão nominal de 505,32m³/s, após a 

convergência dos níveis de água, e nível na saída do canal correspondente à curva chave 

de jusante no canal de fuga. É importante notar que, na utilização da curva chave, não foi 

considerada nenhuma contribuição do rio à montante, seja por vertimento, seja pela vazão 
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sanitária. Na prática, isso significa que o nível no canal de fuga será ligeiramente mais 

alto, tendendo a uma diminuição desprezível na perda de carga no canal de fuga.  

A diferença entre a energia na entrada e na saída do canal de 566,64 - 566,57 (Tabela 

4.8), corresponde à perda de carga de 0,07mca. Este valor está bem abaixo do previsto no 

projeto básico, para uma hipótese original do canal com somente 42,0m de largura. 

Tabela 4.8 � Valores de perdas na entrada e saída do canal (Programa Hec-Has )



86 

Tanto o canal de adução quanto o canal de fuga foram discretizados em um número de 

muitas seções, sendo cada uma das seções descrita na forma trapezoidal, incluindo bermas 

nas regiões aplicável. Parte dos canais de adução e de fuga foram escavados em solo, mas 

o coeficiente de Manning (n) considerado para o cálculo foi equivalente à escavação em 

rocha, ou seja, n = 0,030, por terem uma rugosidade alta, sendo que parte das escavações 

foi feita em rocha e parte em solo. Dessa forma, optou-se por adotar o valor de n = 0,030, 

que corresponde às superfícies escavadas em rocha. 

4.2.4 Perdas Totais � Localizadas e Distribuídas  

Para a composição das perdas localizadas e distribuídas, foram segregadas as perdas ao 

quadrado da vazão de todas as unidades geradoras (canais de entrada e de fuga e túnel de 

adução), e as proporcionais ao quadrado da vazão de cada unidade geradora (tomada de 

água, conduto forçado e saída do tubo de sucção), resultando nos valores encontrados 

(Tabela 4.9), referidos à vazão nominal usada de 505,32m³/s. 

Tabela 4.9 � Perdas totais localizadas e distribuídas (Projeto Executivo - LEME 
ENGEVIX-INTERTECHNE, 2004)  

Perdas distribuídas nos canais de entrada e de fuga 0,21mca 

Perdas distribuídas e localizadas no túnel de adução 1,17mca 

Total das perdas proporcionais ao quadrado da 
vazão total 

1,38mca 

Perdas distribuídas e localizadas nas tomadas de água 0,58mca 

Perdas distribuídas e localizadas no conduto forçado 0,58mca 

Perdas localizadas na saída dos tubos de sucção 0,34mca 

Total das perdas proporcionais ao quadrado da 
vazão unitária 

1,49mca 

Perdas Totais à Plena Carga 2,88mca 
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Considerando-se a proporcionalidade às vazões total ou unitária, deduz-se a seguinte 

equação para as perdas de carga em qualquer condição operacional, em que a vazão total 

(Qt) é a vazão unitária e (Qu) representa a vazão turbinada em uma unidade: 

2526 10.2622,510.4240,5 ut QQH ⋅+⋅=∆ −−
     (4.11) 

sendo: 

	H = perda de carga total (mca); 

Qt = Vazão turbinada nas três unidades (m3/s); 

Qu = Vazão turbinada em uma unidade (m3/s). 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS 

Em relação ao projeto básico, na perda de carga calculada no projeto executivo, havia 

sido utilizada a vazão nominal de 165m3/s para 3 máquinas. Com a aplicação das 

equações utilizadas e verificadas com as seções aferidas em campo, conduziu-se a uma 

perda de carga total de 2,76mca - valor este que é ligeiramente inferior à perda de 2,79mca 

relatada no projeto básico.  

A seção do túnel adutor dos estudos finais do projeto executivo foi diferente da seção do 

túnel adutor apresentada no projeto básico, mas a sua implantação não foi problema, pois 

foram respeitadas a seção útil e a rugosidade previstas no estudo básico.  Ao se refazer o 

estudo da perda de carga, incluíram-se todas as componentes. Para correção da 

rugosidade, foram definidas zonas de aplicação de concreto projetadas em toda extensão 

da abóbada do túnel, para correção das rugosidades fora do previsto. Com isso, pode-se 

chegar ao valor de perda estipulado na memória do projeto básico, que deveria ser igual 

ou menor a perda já definida na especificação técnica dos equipamentos eletromecânicos 

de geração.  
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CAPÍTULO 5
DESCRIÇÃO DO PROJETO E CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DO 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE GERAÇÃO DA PCH CACHOEIRÃO  

5.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO  

  

A PCH Cachoeirão está localizada no rio Manhuaçu. O curso d�água desenvolve-se pela 

margem direita do rio Doce, sub-bacia 56, região leste do estado de Minas Gerais, nos 

municípios de Alvarenga (margem esquerda) e Pochrane (margem direita), com 

coordenadas geográficas aproximadas 19º26�12� S e 41º36�51� W no eixo do barramento. 

Com a diferença de elevação de montante e jusante obtém-se uma queda bruta de 50,68m 

e uma vazão turbinada de 67,35m3/s, gerando uma potência de total de 27MW em três 

turbinas Francis (Figura 5.1). 

Figura 5.1 � Localização da PCH Cachoeirão (Projeto Básico - MEK, 2006) 

Os estudos do projeto básico da PCH Cachoeirão foram elaborados pela SPEC (2000) e 

consolidados pela MEK (2006), incorporando as alterações de novos estudos 

����������	���
����
��
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complementares realizados (levantamentos topográficos, hidrometria, hidráulica, 

geologia, geotécnica, mecânica, elétrica e transmissão de energia).  

O empreendimento é composto por um vertedouro de soleira livre com 90m de 

comprimento, uma barragem de enrocamento com núcleo de argila de 22m (margem 

esquerda) e uma pequena barragem de fechamento de concreto convencional de 17,50m 

(margem direita), um circuito de adução composto por uma tomada d�água posicionada 

na ombreira direita, por um túnel de adução de aproximadamente 450m de extensão, até 

a Casa de Força. A seção do túnel é arco-retângulo, com diâmetro de 6,60m. Nos 50m 

finais do túnel, ocorre a transição para um trecho blindado e uma trifurcação até a casa de 

força. Esse trecho revestido em aço inicia-se com uma transição com diâmetro interno de 

4,40m, passando, após a trifurcação para condutos, a um diâmetro de 2,60m (Figura 5.2). 

Figura 5.2 � Estruturas do Circuito Hidráulico de Geração  

5.2  GEOLOGIA REGIONAL  

A área do empreendimento apresenta rochas metamórficas de idade pré-Cambriana, em 

que distintas unidades sofreram mais de um evento metamórfico, como as rochas dos 

Complexos Pochrane e Juiz de Fora, que se encontram inseridas dentro do período 

Arqueano. Outras unidades mais recentes, derivadas de rochas sedimentares e intrusivas, 

também fazem parte da litologia da região, englobando os Grupos São Tomé e Crenaque, 

e as Suítes Intrusivas Galiléia e Aimorés. 

O Complexo Pochrane, unidade de maior expressão espacial, ocorre, preferencialmente, 

na porção sudoeste da região. Esta unidade possui litotipos oriundos de rochas ígneas e 
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sedimentares. Os principais tipos encontrados são biotita e/ou hornblenda gnaisses bem 

foliados, com ou sem granadas. No local, ocorrem migmatitos mobilizados, metatexitos 

com paleossoma de anfibolitos, ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica, 

além de xistos e quartzitos em quantidades subordinadas. Este complexo possui, no 

mínimo, três fases distintas de deformação e é considerado como terreno de alto grau 

metamórfico, comum em regiões de idade arqueana (MEK, 2006a). 

O Complexo Juiz de Fora encontra-se localizado na porção mais a oeste, sendo 

constituído por litotipos derivados de rochas ígneas e sedimentares. Esses litotipos 

caracterizam-se por bandamentos marcantes, de origem tectônica, retratados por bandas 

máficas e félsicas. É observada a presença de quartzo discóide, uma intensa catáclase e a 

ocorrência de dobras intrafoliais disruptas, indicando o metamorfismo. 

A parte norte é constituída pelo Grupo São Tomé, unidade composta de quartzo-biotita 

xistos, localmente com granada e sillimanita, apresentando intercalações restritas de 

biotita-quartzo xistos e lentes de calcossilicáticas, raramente gnáissicas, e ocorrem, ainda, 

intercalações subordinadas de quartzitos, anfibólio xistos, mármores e migmatitos de 

injeção, nas proximidades de corpos granitóides. 

A parte central é constituída pelo Grupo Crenaque, unidade litológica de origem 

sedimentar, composta por quartzitos puros a muscovita, de granulação média a grossa, 

ocasionalmente fina, com coloração creme e intercalações subordinadas de biotita xisto 

granatíferos com estaurolita e/ou sillimanita e mármores. 

A Suíte Intrusiva Galiléia localiza-se, preferencialmente, na porção nordeste da região, 

podendo também estar dispersa em outras áreas. Apresenta-se sob a forma de batólitos e 

alguns stocks de caráter intrusivo. A rocha possui composição tonalítica-granodiorítica, 

diorítica e quartzo-diorítica e granítica, geralmente de granulação média, rica em encraves 

microgranulares e diques sin-intrusivos. Os encraves apresentam comumente forma 

elíptica, de mesma composição, com granulação mais fina, às vezes contendo mega 

cristais de feldspato em seu interior. 

A Suíte Intrusiva Aimorés é representada por uma pequena porção isolada (perto da 

cidade de Itanhomi) e, em maior quantidade, fora da área de estudo. Essa unidade 
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apresenta rochas de composição que variam de granítica-tonalítica a norítica, com 

granulação grossa, com megacristais de feldspato, maciços ou com foliação cataclástica, 

de coloração (muitas vezes) esverdeada, possuindo raros encraves micro granulares e 

xenólitos. Esse tipo de rocha é melhor denominada de charnockítica. 

5.3 PARÂMETROS GEOMECÂNICOS DOS MACIÇOS ROCHOSOS LOCAIS  

Toda classificação geomecânica dos maciços rochosos da PCH de Cachoeirão foi 

definida conforme as campanhas de investigações realizadas em diferentes épocas das 

etapas desde o projeto básico até o projeto executivo. As seções geológico-geotécnicas 

mostram os resultados dos levantamentos de superfície e de investigações diretas (MEK, 

2006a). 

A rocha das principais estruturas hidráulicas é representada por uma rocha de composição 

granítica, de coloração variando de cinza claro a escuro, granulação fina a grossa, 

composta por quartzo, feldspato, mica e alguma granada. A foliação é bastante incipiente 

ou inexistente. O maciço rochoso apresenta boas qualidades geomecânicas, com 

características sã, consistente e maciça. Ocasionalmente, há trechos pouco decomposto a 

decomposto e pouco fraturado. Associado ao litotipo de composição granítica, ocorre 

uma rocha mais micácea, que define uma foliação moderada, sub-vertical. 

A caracterização dos maciços rochosos foi baseada na metodologia de Bieniawski (1989). 

Os critérios e parâmetros geomecânicos envolvidos para tratamentos e classificação são: 

• Resistência da rocha intacta; 

• Espaçamento das descontinuidades;  

• Condição das descontinuidades; 

• Grau de alteração/Coerência; 

• Condição da água; 

• Classe do maciço. 

• Resistência da rocha intacta  
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A classificação dos maciços rochosos, natural na região das estruturas, depende muito do 

estado da formação rochosa da rocha intacta, e sua resistência observada nos logs de 

sondagens. A rocha de fundação das principais estruturas da PCH Cachoeirão é 

representada por uma rocha de composição granítica, de coloração variando de cinza claro 

a escuro, com alguns biotíticos, de grandes dimensões, granulação fina a grossa, composta 

por quartzo, feldspato, mica e alguma granada. A foliação é bastante incipiente ou 

inexistente. O maciço rochoso apresenta boas qualidades geomecânicas, com 

características sã, consistente e maciça. Há trechos pouco decomposto a decomposto e 

pouco fraturado.  

Associada ao linotipos de composição granítica, ocorre uma rocha mais micácea, que 

define uma foliação moderada, sub-vertical (Projeto Básico � MEK, 2006). Os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do contato concreto rocha são: φ = 40º e c = 

0,1MPa, aceitáveis para as condições das rochas observadas nas escavações (Projeto 

Executivo � MEK,2008). A Tabela 5.1, a seguir, apresenta os parâmetros de resistência 

da rocha intacta usados como referência. 

Tabela 5.1 � Resistência da Rocha Intacta (Bieniawski, 1989) 

PARÂMETRO RESISTÊNCIA DE ROCHA 
INTACTA (MPa) 

PESOS 

R1 >200 15 

R2 100-200 12 
R3 25-100 5 

R4 10-25 2 

R5 3-10 1 

R6 <3 0 

• Espaçamento das descontinuidades  

A presença de descontinuidades no maciço íntegro são impôs ao projeto uma 

intensificação no tratamento da fundação, com uma cortina de injeção com furos 

espaçados a cada três metros nas partes da fundação e cota mais baixa. Com elevações 

maiores, o espaçamento foi de seis metros (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2 � Espaçamento das Descontinuidades (Projeto Básico - MEK, 2006a) 
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PARÂMETRO ESPAÇAMENTO (m) PESOS 

E1 >3 30 

E2 1-3 25 

E3 0.3-1 20 

E4 0.05-0.3 10 

E5 <0.05 5 

• Condição das descontinuidades 

Com a presença de descontinuidades no maciço íntegro são, que impôs uma 

intensificação no tratamento de fundação, foi necessário fazer injeções a partir de uma 

base de concreto, junto ao paramento de montante do barramento. Em caso de 

fraturamento excessivo, foi prevista uma malha de furos de injeção rasos para 

consolidação do maciço rochoso (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 � Condições das Descontinuidades (Projeto Básico - MEK, 2006a) 

PARÂMETRO CONDIÇÕES DAS DESCONTINUIDADES PESOS 

S1 RUGOSA DESCONTÍNUA FECHADA 
ROCHA X ROCHA 

25 

S2 POUCO-RUGOSA, ABERTURA <1mm  
ROCHA X ROCHA 

20 

S3 PLANA, ABERTURA <1mm  
PAREDES MOLES 

12 

S4 PLANA, ABERTURA 1 a 5mm  
CONTÍNUA 

 6 

S5 PREENCHIMENTO, MOLE > 5mm  
CONTÍNUA 

0 

• Grau de Alteração /Coerência 

O arranjo selecionado teve as principais estruturas de concreto do empreendimento 

(barragem, vertedouro, desvio, tomada d´água e casa de força) fundadas em rochas 

constituídas por granito, granitóide e gnaisse, com graus de alteração A1 (são), coerência 

C1 (coerente), fraturamento F1/F2 (pouco fraturada) e condutividade hidráulica H1/H2 

(baixa) (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 � Grau de Alteração (Projeto Básico � MEK, 2006) 
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PARÂMETRO 
GRAU DE ALTERAÇÃO PESOS 

A1 SÃ 30 

A2 POUCO ALTERADA 17 

A3 MEDIANAMENTE 
ALTERADA 

13 

A4 MUITO ALTERADA 8 

A5 COMPLETAMENTE 
ALTERADA (SOLO) 

3 

• Condições da água 

As sondagens executadas na área dos taludes da casa de força apresentaram uma rocha 

em profundidade, classificada como granitóide são, coerente e pouco fraturado, mas, em 

alguns trechos, mostra-se muito fraturada (F3 e F4) e com alta condutividade hidráulica 

(H3 e H5), conforme mostrado nas seções geológico-geotécnicas (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5 � Condição da Água 

PARÂMETRO 
ESPAÇAMENTO (m) PESOS 

W1 SECA 10 

W2 ÚMIDA E PINGOS 7 

W3 JORROS <30l/min 4 

W4 GRANDES FLUXOS >30l/min 0 

• Classe do maciço 

Para a classificação dos maciços da PCH Cachoeirão, foi utilizada a metodologia do 

sistema RMR - Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976), em que a classificação 

geomecânica é baseada no princípio da atribuição de pesos, dada aos seis parâmetros que 

Bieniawski considerou contribuírem com maior significância para o comportamento dos 

maciços rochosos. O somatório dos pesos é atribuído a cada um destes parâmetros e 

constitui um índice, usualmente designado por RMR, ao qual corresponde uma das cinco 

classes de qualidade de maciços (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.6 � Ponderação das Classes do Maçico (Somatório dos Pesos) (Projeto Básico 
� MEK, 2006) 

CLASSES DESCRIÇÃO PONDERAÇÃO (PESO GLOBAL) 

I Ótima 100-81 

II Boa 80-61 

III Regular 60-41 

IV Pobre 40-21 

V Muito Pobre <20 

5.4  HIDROGEOLOGIA REGIONAL  

O Aproveitamento da PCH Cachoeirão está localizado na bacia do rio Manhuaçu, drena 

uma área de 8.910km2 com terrenos pré-cambrianos, com a ocorrência de corredeiras e 

cachoeiras, devido ao controle estrutural das unidades litológicas. O padrão de drenagem 

deste rio é subdendrítico, porém, devido ao controle estrutural, são observados trechos 

retilíneos profundamente entalhados, que produzem, em muitos casos, o 

encachoeiramento do leito do rio. Devido à atuação de tectônica rúptil, a drenagem 

adquire muitas vezes o padrão subparalelo, o qual também é evidenciado por saltos e 

corredeiras, que, na realidade, indicam o desnivelamento brusco do curso fluvial. A 

elevação média da bacia é de 700m na nascente e de 90m de elevação na foz.  

A bacia hidrográfica do rio Doce está representada na área por um grande afluente de sua 

margem direita, o rio Manhuaçu, que apresenta uma declividade média da ordem de 

2,10m/km e comprimento total de 290km. Tem também como rio importante da região o 

José Pedro, que nasce na Serra do Caparaó, nas proximidades de Manhumirim, 

constituindo-se no principal afluente do Manhuaçu. Também tem como afluentes os rios 

Simonésia, Suisso e Capim. A nascente do rio Manhuaçu localiza-se nas encostas da Serra 

do Caparaó, município de Manhuaçu, e sua foz localiza-se próximo à cidade de Aimorés, 

no rio Doce. 

Os estudos hidrológicos que foram realizados (Projeto Básico � MEK, 2006) tiveram por 

objetivo atualizar a série de vazões médias mensais no local do aproveitamento e definir 

a curva chave do rio Manhuaçu no local do canal de fuga da usina. Para a realização 
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desses estudos, visando à definição da série de vazões médias mensais do rio Manhuaçu 

no local da PCH Cachoeirão, foram obtidos, junto à ANEEL, os arquivos de dados 

hidrológicos da bacia (Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 � Estações Fluviométricas Selecionadas (Projeto Básico � MEK, 2006) 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO 
ÁREA OBSERVAÇÃO 
 (km2) INÍCIO FIM 

56967000 Santana do Manhuaçu Manhuaçu 1547 1941 1965 

56974000 Cachoeira da Neblina Manhuaçu 2092 1938 1965 

56976000 Fazenda Bragança Manhuaçu 2205 1972 - 

56978000 Santo Antônio do Manhuaçu Manhuaçu 2367 1965 - 

56988500 Ipanema José Pedro 1422 1938 - 

56989400 Assaraí Montante José Pedro 3190 1976 - 

56989500 Assaraí José Pedro 3191 1938 1977 

56990000 São Sebastião da Encruzilhada Manhuaçu 8454 1938 - 

O tipo de vegetação com distribuição mais ampla na região é denominado de "mata 

mesófila" ou floresta estacional sub-caducifolia tropical pluvial. Na realidade, a região 

constitui-se de uma vegetação intermediária entre as formações florestais perenes de 

encosta e as formações não florestais do interior. O clima semi-úmido com estação seca 

bem marcada condiciona a periodicidade da vida vegetativa, que se caracteriza pela perda 

das folhas durante a estação seca. 

5.5  ESTRUTURAS PRINCIPAIS DO CIRCUITO HIDRAÚLICO DE GERAÇÃO 

O circuito hidráulico de geração (Figura 5.3), da PCH Cachoeirão, está situado na 

margem esquerda e é composto por uma tomada de água, um túnel adutor com seção 

arco-retângulo de 6,60m, uma transição para seção blindada, com cerca de 278,3m de 

extensão. A extensão total do túnel perfaz aproximadamente 436,0m até o desemboque 

da unidade 2 na Casa de Força. 



97 

Figura 5.3 � Locação das sondagens- circuito hidráulico de geração (Projeto Básico) 

•  Tomada d�água 

A estrutura da tomada d�água, situada na ombreira direita e cerca de 30,0m a montante 

do barramento (Figura 5.4), destinada a captar as vazões de adução, é uma estrutura em 

bloco único de concreto armado. As grades têm a função de reter detritos e/ou objetos 

submersos, arrastados pelo rio. A tomada de água é do tipo torre, em concreto armado, 

com comprimento da crista 10,2m, cota da crista EL. de 237,0m, altura 19,0m, dimensões 

da boca (L x H) de 8,50 x 9,0m e dimensões da comporta (L x H) de 3,50 x 6,0m. 

Figura 5.4 � Reservatório, Vertedouro e Tomada de Água 
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• Túnel de Adução 

O túnel de adução foi escavado em rocha, sem revestimento sistemático de concreto, com 

seção arco-retângulo de 6,60m, que aduz as águas da tomada de água até o conduto de 

alta pressão (túnel blindado). O túnel, em planta, segue inicialmente em linha reta desde 

a tomada de água, por cerca de 12,50m, logo após o traçado apresenta uma curva de cerca 

de 103m com raio de 110m. Daí até o início da transição para seção blindada, a diretriz é 

retilínea, com cerca de 278,30m de extensão. A extensão total do túnel perfaz 

aproximadamente 436,0m até o desemboque da unidade 2. No trecho da transição, a seção 

de escavação, arco-retângulo, tem altura e largura iguais a 7,60m. Do final da transição 

até o início da trifurcação, a seção de escavação terá H = B = 5,50m.  

A extensão total das escavações subterrâneas dos ramais das unidades 1, 2 e 3 perfaz 

≈76m, desde o início da trifurcação. Em perfil, o traçado é composto de um trecho com 

inclinação constante de 
12%, em seção arco-retângulo, com aproximadamente 360m de 

comprimento, seguido de um trecho horizontal com cerca de 36m.  

Nos 42m seguintes, até final do túnel, tem uma transição para alojar a seção circular do 

conduto, com 10,00m de comprimento, sequenciada por um trecho blindado em aço com 

40m de comprimento no interior da escavação subterrânea (até o desemboque da unidade 

2). A montante da transição tem implantado um rock trapp, para impedir o eventual 

deslocamento, para o interior do trecho blindado, de fragmentos de rocha porventura 

desagregados da superfície da rocha da abóbada do túnel.  

O túnel foi escavado em rocha, em sua maior parte, na presença de um granitóide são, 

coerente e pouco fraturado, enquadrado como de classes I/II. Nos emboques, observou-

se a ocorrência de maciço classe III, e, em dois trechos, ao longo do túnel, ocorreu maciço 

de classe IV, na presença de zonas de falhas/fraturas.  

• Condutos Forçados 

O conduto forçado, parte do qual se localiza no interior do túnel, foi projetado tendo como 

trecho inicial (após o final da transição) a extensão de 10,44m, diâmetro interno de 4,30m 
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e velocidade máxima de 4,69m/s. Após o trecho revestido em aço, tem-se a trifurcação 

com diâmetro da seção de entrada de 4,30m, velocidade máxima da vazão de entrada de 

4,69m/s, diâmetro das seções de saída de 2,50m, velocidade máxima nas saídas de 

4,62m/s e ângulos de derivação de 45º, com extensão das reduções de cerca de 5,0m. 

• Casa de Força/Canal de Fuga 

A casa de força (Figura 5.5) é do tipo abrigada, provida de três turbinas Francis de eixo 

horizontal, gerando uma potência de 9,00MW por unidade. A estrutura da Casa de Força 

tem 17,40m de largura por 51,00m de comprimento, com 22,40m de altura máxima e é 

fundada em rocha sã. Dimensionada para proteção contra a cheia decamilenar (Q = 

620m³), que corresponde a um N.A máximo maximorum de jusante na elevação 187,45m. 

A rocha presente é semelhante ao maciço rochoso encontrado nos demais sítios do 

empreendimento, com boas qualidades geomecânicas. 

Reservatório 

• Canal de Fuga 

O canal de fuga (Figura 5.5), escavado quase que totalmente em rocha, foi dimensionado 

hidraulicamente para restituir as vazões ao rio Manhuaçu, com largura aproximada de 

32m e comprimento aproximado de 28m, interliga a saída da sucção ao leito do rio.

Figura 5.5 � Vista da Casa de Força e Canal de Fuga
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5.6  CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS ASSOCIADOS AO CIRCUITO 

HIDRÁULICO DE GERAÇÃO  

• Canal de adução (reservatório) e Tomada de Água 

   

As principais estruturas de concreto do empreendimento - barragem, vertedouro, desvio, 

tomada d´água e casa de força - tiveram suas fundações em rocha constituídas por granito, 

granitóide e gnaisse, com graus de alteração A1 (são), coerência C1 (coerente), 

fraturamento F1/F2 (pouco fraturada) e condutividade hidráulica H1/H2 baixa. O arranjo 

geral destas estruturas na área do empreendimento com investigações geotécnicas é 

apresentado no Anexo I, (Projeto Básico � MEK, 2006). 

Todo o material sobrejacente das fundações, composto por solo e rocha 

alterada/fraturada, além de blocos soltos, foi removido. Em seguida, foi feita uma limpeza 

com jatos de ar e água da superfície rochosa, seguida de sua regularização e da aplicação 

de concreto dental. A presença de descontinuidades no maciço íntegro são impôs ao 

projeto uma intensificação no tratamento de fundação, através de uma cortina de injeção 

com furos espaçados a cada três metros nas partes da fundação de cota mais baixa; em 

elevações maiores, o espaçamento passa a ser de seis metros. As injeções foram 

executadas a partir de uma base de concreto, junto ao paramento de montante do 

barramento.  

As seções geológico-geotécnicas adotadas em projeto estão indicadas no Anexo II, ao 

passo que a locação do traçado do túnel de adução é apresentada no Anexo III, com os 

correspondentes estudos de caracterização geomecânica e metodologias de tratamento 

dos maciços locais. Todas as escavações a céu aberto e subterrâneas foram acompanhadas 

por geólogo experiente, no intuito de garantir um mapeamento geológico-estrutural e, 

junto com os engenheiros de campo, determinar e aplicar as devidas formas de tratamento. 

Ressalta-se que, tanto a definição proposta quanto à classificação de maciço, por ocasião 

da escavação, dependeu diretamente da experiência do profissional envolvido, assim 

como da sua interpretação. A geometria da escavação deverá ser ajustada em função de 

um novo posicionamento do topo de rocha sã, sendo que a definição final dos tratamentos 
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geológicos e seus limites laterais serão feitos baseados nos mapeamentos das superfícies 

tão logo sejam escavadas e expostas.  

• Túnel Adutor e Condutos Forçados 

O Túnel adutor (Figura 5.9) foi escavado, em sua maior parte, na presença de um 

granitoide são, coerente e pouco fraturado, enquadrado como de classes I/II. Nos 

emboques, foi observada a ocorrência de maciço classe III, e, em dois trechos, ao longo 

do túnel, estava previsto ocorrer maciço de classe IV, na presença de zonas de 

falhas/fraturas. Os tratamentos recomendados foram de acordo com cada classe de rocha 

prevista - Classes I, II, III e IV (Tabela 5.8). 

Figura 5.6 � Seção do Túnel (Projeto Executivo - MEK, 2008) e Seção escavada 

com a qualidade geomecânica do maciço rochoso do túnel de adução

Tabela 5.8 � Descrição de tratamento para o maciço rochoso (Projeto Básico, 2006) 

Classes  Tratamento Probabilidade de 
ocorrências (%) 

I/II 
Chumbadores ocasionais para estabilizar blocos localizados 
(L = 3,0m, θ = 1�, AÇO CA-50), avanço >3m. 

85 -90 

III 
Chumbadores sistemáticos, resinados (L = 3,0m, θ = 1�, 
malha 2,0 X 2,0m) e/ou concreto projetado (Espessura 5cm), 
AVANÇO  2 a 3m; a utilização conjunta de chumbadores 
sistemáticos e concreto projetado deve ser feita na Classe III 
de Pesos Mais Baixos (41 a 45). 

10 -12 

IV 
Chumbadores Sistemáticos, Resinados (L = 3,0m, θ = 1�, 
Malha 21,5 X 2,0m) E 10/15cm de Concreto Projetado com 
1/2 Tela Intermediária (Telcon 0196 ou Similar e/ou Fibra), 
avanço 1,2 a 2m. 

3 - 5 
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V 
Chumbadores Sistemáticos, Resinados de 15 A 20cm de 
Concreto Projetado mais 2 Telas Metálicas e/ou Fibra, 
Parcializar a Seção e Fechar Invert Provisório e Definitivo, 
caso necessário, enfilagem e Injeção na frente/drenagem, 
caso necessário, avanço 0,8 A 1,5 m. 

- 

• Casa de Força e Canal de Fuga 

O Canal de Fuga restituirá as águas turbinadas ao rio Manhuaçu, tem cerca de 75,00m de 

comprimento e largura de 42,40m (Figura 5.10). Foi escavado predominantemente em 

rocha sã pouco alterada, pouco fraturada. Junto ao paramento de jusante da Casa de Força, 

a soleira de fundo está na El. 171,00m, continuando com a inclinação de 1,0V: 3,0H até 

atingir a seção do leito do rio de controle, situada na El. 180,0.  

Nos taludes de escavação em rocha sã, ao redor da Casa de Força, foram previstas formas 

de tratamento (chumbadores e drenos), devido à presença de descontinuidades 

importantes. A maior parte das escavações na região da casa de força foi conduzida abaixo 

do lençol freático, de acordo com os dados extraídos das sondagens. Para isso, as 

escavações comuns foram executadas com cuidados especiais, inclusive com drenagens 

nos taludes, buscando garantir sua integridade e segurança.  

Figura 5.7 � Escavação do Canal de Fuga 
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As sondagens executadas na área dos taludes da Casa de Força identificaram uma rocha 

classificada como granitóide são, coerente e pouco fraturado, sendo que em alguns 

trechos é muito fraturada (F3 e F4), com alta condutividade hidráulica (H3 e H5). Grande 

parte da escavação nesta região foi executada abaixo do lençol freático.  
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CAPÍTULO 6
6 ESTIMATIVA DAS PERDAS DE CARGA DO CIRCUITO HIDRÁULICO DA 

PCH CACHOEIRÃO 

6.1 INTRODUÇÃO  

Para o cálculo das perdas de carga no circuito hidráulico da PCH Cachoeirão, foram 

definidas as dimensões das estruturas conforme a vazão total turbinada de 67,35m3s, 

utilizada na geração da usina. As perdas de carga foram calculadas na fase do projeto 

básico com o uso das metodologias convencionais da literatura técnica disponível. Na 

fase do projeto executivo, as perdas de carga foram aferidas conforme as informações 

obtidas das escavações de campo.  

Na fase do projeto básico, foram desenvolvidos os cálculos das perdas de carga no circuito 

hidráulico de adução, que se encontrava inteiramente apoiado em maciço de rocha sã. O 

circuito hidráulico era composto por um canal de adução, tomada de água, túnel de 

adução, chaminé de equilíbrio e um conduto forçado aduzindo à casa de força com três 

unidades geradoras, implantado na margem esquerda do empreendimento (conforme 

Projeto Básico � MEK, 2006). 

6.2 CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA  

Inicialmente, é importante ressaltar que houve uma diferença no cálculo das perdas do 

projeto básico para o projeto executivo; uma vez retirada a chaminé prevista, a seção do 

túnel teve que ser alterada para garantir a estabilidade hidráulica e condições satisfatórias 

de regulação dos grupos geradores das máquinas da Casa de Força. A seguir, são 

apresentados os dados das seções e a rugosidade do circuito hidráulico usados no 

desenvolvimento do projeto básico (Tabela 6.1) e os resultados das perdas de carga 

encontrados no projeto básico (Tabela 6.2). 
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Tabela 6.1 � Dados do Circuito Hidráulico de Geração (Projeto Básico - MEK, 2006)

Trecho
Tipo da Rugosidade 

ou K 
Comprimento Seção 

Conjunto 
Tomada de 

água 
Concreto n = 0.25 - B = 4,7m e H = 5,7m 

Túnel de 
Adução 

Túnel Falso 
n = 0,020 

Túnel de Baixa n = 
0,030 

 Túnel de Alta 
n = 0,030 

40m 
427m 
58m 

Arco-retângulo com altura 
de 5,70m e largura 

(diâmetro da abóbada) de 
5,70m 

Transição K = 0,10 -  
Blindagem 
Conduto 

n = 0,012 20 Diâmetro = 4,3m 

Trifurcação K= 0,25 - 2,4m 
Curvas K= 0,10 - 2,4m 

Conduto 
Forçado  

n = 0,0125 Aprox. 20m 
Circular com diâmetro 

interno de 2,4m 
Válvula K= 0,25 - 2,4m 
Sucção K = 1 -  

Tabela 6.2 � Perda de carga do Circuito Hidráulico (Projeto Básico - MEK, 2006) 

Trecho
Velocidade  

(m/s) 
Perda
[mca]

Conjunto Tomada de água 2,658 0,090 

Túnel de Adução 2,462 
0,060 
1,453 
0,197 

Transição   0,092 
Blindagem Conduto 4,903 0,063 

Trifurcação 5,246 0,351 
Curvas 5,246  0,141 

Conduto Forçado  5,246 0,157 
Válvula 5,246 0,351 
Sucção 2,500 0,319 
Total 3,274 

No projeto básico, as perdas de carga foram calculadas, tanto para as perdas localizadas 

quanto para as perdas distribuídas, para os escoamentos forçados e abertos. As primeiras 

para os locais onde ocorrem mudança de direção ou de velocidade do escoamento, como 

entradas, curvas e reduções, e as perdas distribuídas associadas aos efeitos de atrito entre 

o escoamento e as paredes dos túneis ou canais, que são também dependentes das 

extensões das estruturas.  
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Para os cálculos das perdas hidráulicas no circuito de adução, realizados na fase do 

desenvolvimento do projeto básico, obteve-se a equação 6.1: 

∆H = 8,55 x 10-4 x Q2,      (6.1) 

sendo: 

∆H = perda de carga total (mca); 

Q = vazão máxima turbinada (m³/s). 

6.2.1 Perdas de Carga Localizadas 

As perdas de carga localizadas foram calculadas por formulações a partir da somatória 

das perdas de entrada e saída do túnel de adução, perda nas curvas, nas transições e 

reduções dos condutos forçados. As perdas de carga foram calculadas pela equação 6.2, 

a qual é o produto de uma constante, calculada para cada caso particular, pela energia 

cinética do escoamento (Chart 228-1, do Hydraulic Design Criteria, 1977). 

_` � d8 e�$8�        (6.2) 

sendo: 
_` = perda de carga em algum ponto do circuito hidráulico de adução (m) 

V = velocidade do escoamento (m/s) 

g = aceleração da gravidade (m/s2) 

K = coeficiente de perda de carga  

Para as perdas nas curvas, é considerada a relação do coeficiente de perda de carga KB, 

pela relação da velocidade do escoamento ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração 

da gravidade (6.3):  

g

V
KH B

⋅
⋅=∆
2

2

        (6.3) 

sendo:      
∆H = perda de carga (m); 

KB = coeficiente de perda de carga;  

V = velocidade do escoamento (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s2). 
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O coeficiente de perda de carga KB é calculado de acordo com a equação 6.4: 

�
�


�
�

�
+�
�

�
�
�

�
⋅

⋅
= α

α

π

D

R

KB

ln
2

1 2

       (6.4)

     

sendo: 

R = raio da curva; 

D = diâmetro do conduto; 

� = ângulo da curva. 

As perdas de carga nas transições foram calculadas como uma parcela da variação de 

energia cinética, através da equação 6.5: 

��
�

�
��
�

�

⋅

−
⋅=∆

g
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KH T 2

2
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2
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        (6.5) 

sendo: 

∆H = perda de carga (m); 

KT = coeficiente de perda de carga (varia para cada caso); 

V1 = velocidade do escoamento antes do alargamento da seção (m/s); 

V2 = velocidade do escoamento depois do alargamento da seção (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s2). 

O coeficiente de perda de carga KT foi assumido como 0,10 para as mudanças graduais e 

0,30 para as mudanças bruscas. Finalmente, as perdas de carga nos acidentes foram 

calculadas como uma fração da energia cinética total no local, ou seja: 

g

V
KH A

⋅
⋅=∆
2

2

        (6.6) 

sendo: 

∆H = perda de carga (m); 

KA = coeficiente de perda de carga; 

V = velocidade do escoamento (m/s); 

g  = aceleração da gravidade (m/s2). 



108 

O coeficiente KA foi estimado para cada tipo de perda acidental com base nas referências 

bibliográficas. Para o conjunto da Tomada d�Água, o coeficiente KA inclui as perdas 

devido à aceleração do escoamento e devido às grades e aos nichos da comporta 

ensecadeira. 

As transições na adução têm mudança nos parâmetros de diâmetros (D) de 5,7m para 

4,6m e do diâmetro (D) de 4,6m para 3,6m. 

6.2.2 Perdas de Carga Distribuídas em Escoamento Forçado 

A perda de carga distribuída nos canais e nas seções retilíneas será calculada através do 

método das diferenças finitas Standard Step Method, utilizando-se a equação de 

Manning-Strickler. As características geométricas, fórmulas e coeficientes adotados nos 

cálculos (ELETROBRAS, 2003) são indicados a seguir.  

L x 
R

v 
  H

2

2C ��


��

�
=

3

µ
   ou  ����f � �

gh
�
�i��          (6.7) 

          
sendo: 

Hc = perda de carga contínua no canal (m); 

µ = coeficiente de rugosidade; 

V = velocidade média na seção (m/s); 

R = raio hidráulico = A/P (m); 

A = área molhada (m2); 

P = perímetro molhado (m); 

L = comprimento do canal (m); 

I = declividade do canal (m/m). 

Para os cálculos de perda de carga distribuída do circuito hidráulico de geração em cada 

seção e estrutura, foram considerados os parâmetros de tipo de acabamento, a área da 

seção, o comprimento e o coeficiente de Manning em cada estrutura (Tabela 6.4) 
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Tabela 6.3 � Coeficiente de Rugosidade (ELETROBRAS, 2003) 

Tabela 6.4 � Dados do Circuito Hidráulico de Geração (Projeto Básico - MEK, 2006) 

Tipo de Acabamento 
Trecho 

Seção Tamanho L (m) Coeficiente de 
manning (µ)  

Rocha Arco-
retângulo 

D = 5,70 545 0,030 

Concreto Circular D = 4,3 115 0,015 

Aço Circular D = 3,6 30 0,012 

A Tabela 6.5, extraída do Handbook of Applied Hydraulics, de Davis e Sorensen (1969), 

serve como fonte principal para indicar as gamas mais habituais de índices de referência 

para adoção de valores dos coeficientes de rugosidade. 
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Tabela 6.5 � Valores do Coeficiente de Rugosidade n, para uso na Fórmula de
Manning-Strickler (Davis, 1969)

TIPOS E MATERIAIS DE 

CANAIS E ADUTORAS

CONDIÇÕES DOS

CANAIS E ADUTORAS

VALORES DE n 

ÓTIMOS BONS RAZOÁVEIS MAUS

Canais a céu aberto e 
galerias 

    

Alvenaria de pedra   0,014 0,017  

Alvenaria de tijolo  
0,012 0,014 0,016 0,018 

Betão Alinhamentos rectos 
 0,013 0,014  

Betão Curvas 
 0,015 0,017  

Rocha Escavação cuidada 
 0,030 0,035  

Rocha Escavação grosseira 
 0,035 0,040  

Solo-cimento  
 0,020 0,025  

Terra Condições normais  0,020 0,025 

Terra Pequenos canais  0,025 0,030  

Canalizações     

Aço liso  0,013 0,015 0,017  

Betão Juntas grosseiras  0,016 0,017  

 Cofragens grosserias  0,015 0,016  

 Cofragens metálicas  0,012 0,014  

 Muito liso  0,011 0,012  

Ferro fundido Limpo, revestido 0,010 0,011 0,012 0,015 

 Sujo, c/tuberculos   0,015 0,035 

Ferro galvanizado  0,013 0,014 0,015 0,017 

Fibrocimento  0,011 0,013 0,015 0,017 

Grês vidrado  0,011 0,013 0,015 0,017 

Latão ou vidro Liso 0,009 0,010 0,011 0,013 

Plástico  0,010 0,011 0,012 0,014 
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6.3 VERIFICAÇÃO DA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE ESCAVADA EM 

CAMPO DA PCH CACHOEIRÃO  

O túnel de adução da PCH Cachoeirão é uma estrutura com maior área exposta de 

superfície rugosa. Foi objeto de uma avaliação da qualidade da superfície escavada, 

tomando por base o levantamento topográfico das seções escavadas e, considerando como 

parâmetro, a parcela distribuída da perda de carga ao longo do túnel. Foram consideradas 

as perdas globais (atrito) e locais (contração/expansão). Na fase de projeto executivo, 

foram recalculadas e aferidas as perdas de carga calculadas na fase do projeto básico, 

foram incorporadas nos cálculos as informações das escavações campo. 

A seção de projeto é tipo arco-retângulo com largura e altura de 6,60m (Projeto Executivo 

- MEK, 2008), sem revestimento sistemático no piso do túnel (área de 38,89m2). Foi 

dimensionada para uma vazão turbinada de 67,35m3/s, e foi considerada uma rugosidade 

absoluta K de 0,27, equivalente ao número de Manning de 0,030. Nessa situação, a perda 

de carga distribuída ao longo de 395m de túnel foi de 0,544m. 

Foram utilizadas, para aferição dos cálculos no projeto executivo, em relação ao projeto 

básico, um total de 77 seções efetivas entre as estacas 0+10 e 19+15, sendo a distância 

entre as estacas de 5,0m. A metodologia empregada neste estudo para o cálculo das perdas 

de carga baseou-se em Hydraulic Design Criteria (1977) e G. P. Schreiber (1977), 

obtendo uma perda de carga de 0,479m para o mesmo trecho. 

6.3.1 Método de Perda Global do Hydraulic Design Criteria (HDC, 1977) 

A relação das perdas de carga globais ao longo do comprimento do túnel foi calculada 

com base na metodologia do Hydraulic Design Criteria (HDC), com base na relação entre 

o coeficiente adimensional (f), o comprimento do trecho considerado (L), o diâmetro da 

seção (D), a velocidade do escoamento (V) e as perdas de carga (∆h), tal que: 
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D

L

g

V
fh ==∆

2

2

        (6.8) 

sendo: 

∆h = perda de carga (m); 

f  = coeficiente adimensional; 

V = velocidade do escoamento (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s2); 

L = largura da seção (m); 

D = diâmetro da seção (m). 

         
De acordo com a metodologia do Hydraulic Design Criteria (HDC, 1977), a rugosidade 

K pode ser estimada como a diferença entre o diâmetro médio da seção escavada e o 

diâmetro nominal da seção. Sendo f o coeficiente de fricção, que pode ser calculado pela 

fórmula de fricção de Colebrook-White, a partir da rugosidade K das paredes do túnel 

escavado, pela equação 6.9: 

2

.7,3
log.2

1

�
�
�
�

�



�
�
�
�

�

�

�
�

�
�
�

�
=

K

D
f

        (6.9)

sendo: 

f = coeficiente adimensional de fricção; 

K = rugosidade; 

D = diâmetro da seção (m). 

Utilizando-se a metodologia do Hydraulic Design Criteria (HDC, 1977), a perda de carga 

encontrada foi de 0,479m para o trecho de 395,0m de comprimento. 

6.3.2 Perdas de Carga na Expansão e na Contração da seção (Schreiber, 1977) 

• Expansão  

A perda de carga na expansão pode ser muito grande caso ocorra a mudança de seção de 
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forma brusca, a qual deve ocorrer sempre de uma forma mais suave. O método considera 

a perda de carga na expansão suave através do coeficiente ξ, que é uma função linear do 

quadrado da relação dos diâmetros d1 e d2, antes e depois da expansão. 

g

VV
he 2

2
2

2
1 −

=∆ ξ
        (6.10)

sendo: 

∆he = perda de carga (m); 

    ξ = coeficiente adimensional; 

    V1 = velocidade do escoamento antes do alargamento da seção (m/s); 

    V2 = velocidade do escoamento depois do alargamento da seção (m/s); 

     g = aceleração da gravidade (m/s2) / 

e tal que: 

    ξ = (n-1)2 sen δ          (6.11) 

         
A perda de carga na expansão é calculada considerando as velocidades V1 e V2, que são 

as velocidades encontradas na seção antes e na seção depois do alargamento do túnel, 

respectivamente. Com a aplicação desse método nos cálculos do alargamento da seção, 

obteve-se uma perda de carga localizada de 0,0249m.

• Contração: 

Analogamente, as perdas de carga na contração podem ser muito grandes caso ocorra a 

mudança de seção de forma brusca, de forma que estas devem ser suaves. O método 

considera as perdas de carga na contração suave por meio do coeficiente ξ, função linear 

do quadrado da relação dos diâmetros d1 e d2 equivalentes, antes e depois da contração. 

_j � k e��5e��$�          (6.12) 

sendo:  

∆h = perda de carga (m) 

ξ = coeficiente adimensional 
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V1 = velocidade do escoamento antes do alargamento da seção (m/s) 

V2 = velocidade do escoamento depois do alargamento da seção (m/s) 

 g = aceleração da gravidade (m/s2)  

O coeficiente, em que ζ é dado em função do ângulo de contração:  

� � )�))�7�l�m n$          (6.13) 

sendo o ângulo de contração,  o � �p. 

Na perda de carga por contração brusca, quando 0,05 < n < 0,5, o coeficiente de contração 

��é dado por: 

� � )��  )����q           (6.14) 

A perda de carga na contração é calculada considerando as velocidades V1 e V2, que são 

as velocidades encontradas nas seções, depois e antes da contração. Com a aplicação 

desse método nos cálculos da redução da seção, obteve-se uma perda de carga localizada 

de 0,0339m. 

As perdas de carga total encontradas no túnel de adução são dadas na Tabela 6.6. 

Tabela 6.6 � Resultados Finais das Perdas de Carga no Túnel de Adução (Projeto 
Executivo - MEK, 2008) 

Perda de carga estimada Projeto Básico 0,544m 

Perda de carga efetiva pelo método HDC 0,479m 

Perda estimada na expansão 0,0249m 

Perda estimada na contração 0,0339m 

Perda de carga efetiva total 0,538m 



115 

6.4 RESULTADOS OBTIDOS 

Após as escavações do túnel, e feitos os tratamentos adequados do maciço, pode-se 

verificar que o resultado obtido no cálculo da perda de carga efetiva, considerando as 

perdas locais e globais, situava-se abaixo do valor estimado no projeto básico, que foi de 

0,544m, mostrando que o acréscimo de área escavada em relação à área projetada 

permitiu menores velocidades de escoamento, o que compensou o aumento de rugosidade 

resultante. Em uma seção do túnel (Estaca 9 + 15 - 195m de extensão), pode-se observar 

que apresenta sobreescavação lateral excessiva, gerando expansão/contração brusca. 

Embora o resultado de perda de carga tenha levado em conta esse fato sem apresentar 

problemas, foi recomendada a adequação da área nesse trecho, de modo a direcionar 

melhor o fluxo e evitar turbulência.  

Também foi verificado que, após as adequações necessárias depois da escavação, ao se 

verificar os coeficientes de rugosidade, todos ficaram dentro dos valores esperados e 

definidos na fase do projeto básico, resultando numa perda de carga efetiva total de 

0,538m. 
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CAPÍTULO 7
7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

7.1 CONCLUSÕES 

As perdas de carga seja ela em uma Pequena Central Hidrelétrica-PCH ou em uma Usina 

Hidrelétrica-UHE, de médio ou grande porte, demanda alguns requisitos técnicos de 

engenharia de bastante complexidade.  

Neste estudo, foi verificado se os coeficientes de rugosidade usados nos cálculos teóricos 

conforme metodologias existentes, com os dados de rugosidades observados das 

escavações estavam coerentes. O coeficiente de rugosidade (manning) dos cálculos 

teóricos de um Projeto Básico tem que ser atendido nas seções escavadas. Foi feita uma 

análise ao longo de toda a seção dos túneis, objetos deste estudo, após as escavações, 

onde foi verificada se a rugosidade encontrada estava dentro dos critérios estabelecidos, 

para que não houvesse perda de carga por causa da rugosidade estar fora do valor 

estimado. 

No caso da UHE Capim Branco I, a seção do túnel adutor proposta nos estudos finais do 

projeto executivo era diferente da seção do túnel adutor apresentada no projeto básico, 

mas a sua implantação não foi problema, desde que respeitadas a seção útil e a rugosidade 

previstas no estudo básico. Para certificar-se destas perdas, foi necessário refazer o estudo 

da perda, incluindo todas as perdas de carga, desde as localizadas com seus coeficientes 

usados nas perdas distribuídas. Para correção da rugosidade, foram definidas zonas de 

aplicação de concreto projetado em toda extensão da abóbada do túnel, para correção das 

rugosidades fora do previsto, e com isso poder chegar ao valor de perda estipulado na 

memória do projeto básico, que deveria ser igual ou menor a perda já definida na 

especificação técnica dos equipamentos eletromecânicos de geração.  

Após as correções efetuadas em campo, algumas observações foram levadas em 

consideração e orientaram os levantamentos de campo e a novos cálculos teóricos das 
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perdas de carga, observando-se a rugosidade da superfície final, após escavação do túnel 

adutor, tais como: 

- O cálculo da perda de carga foi considerando um coeficiente de manning de 

0,030, caracterizando uma superfície bem regularizada; 

- O cálculo da perda de carga considerando uma extensão total de 115,0m para o 

canal de fuga, contada a partir da extremidade final do tubo de sucção. 

Também a superfície final da escavação realizada na região do canal de fuga identificou 

que os procedimentos adotados durante o projeto executivo não estavam satisfatórios, 

porque, após a escavação, apresentou-se bastante irregular e, portanto, incompatível com 

o coeficiente de Manning adotado, o que poderia acarretar perda de carga com possível 

redução na produção de energia da usina. Foi necessário, então, fazer intervenções no 

canal de fuga de forma a minimizar quaisquer riscos operativos, todas as depressões, 

dentro da extensão de 115,0m considerados para o canal de fuga que apresentaram 

profundidade (medindo simplesmente do seu topo) com valor superior a 0,35m, foram 

regularizadas, de forma a atender ao coeficiente de Manning de 0,030, adotado no 

memorial de cálculo para a perda de carga no canal de fuga. 

A UHE Capim Branco que tem uma queda bruta 57,40m e vazão turbinada de 508,50 

m3/s apresentou a seção do túnel adutor dos estudos finais do projeto executivo diferente 

da seção do túnel adutor apresentada no projeto básico, mas a sua implantação não foi 

problema, pois foram respeitadas a seção útil e a rugosidade previstas no estudo básico. 

Ao se refazer o estudo da perda de carga, incluíram-se todas as componentes das seções. 

Para correção da rugosidade, foram definidas zonas de aplicação de concreto projetadas 

e pode concluir que no projeto executivo a perda de carga total foi de 2,76 mca, valor 

inferior à perda de 2,79 mca do projeto básico.  

Para o caso estudado da PCH Cachoeirão que tem uma queda bruta de 50,68m e vazão 

turbinada de 67,35 m3/s, após as escavações do túnel e a verificação da superfície 

escavada, foram realizados os tratamentos necessários para adequação do maciço. Todos 

os coeficientes de rugosidade ficaram dentro dos valores esperados e definidos na fase do 
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projeto básico e pode-se assim verificar que o resultado obtido no cálculo da perda de 

carga efetiva, considerando todas as perdas locais e globais, apresentou-se o valor de 

0,538m, abaixo do valor estimado no projeto básico que foi de 0,544. Isto ocorreu porque 

a área escavada do túnel do projeto executivo em relação à área definida no projeto básico 

teve um aumento, para garantir a estabilidade hidráulica e as condições de regulação dos 

grupos geradores das máquinas da casa de força, após a retirada da chaminé prevista. Os 

valores menores de velocidades de escoamento nas seções do túnel compensaram o 

aumento de rugosidade resultante.  

Na seção da Estaca 9 + 15, onde ocorreu uma sobreescavação lateral excessiva, gerando 

expansão/contração brusca, foi recomendada a adequação da área neste trecho, de modo 

a direcionar melhor o fluxo e evitar turbulência, mas o resultado dessa irregularidade da 

área não gerou aumento da perda de carga. 

A avaliação, nestes estudos, da comparação dos estudos teóricos confrontados com os 

dados provenientes das escavações cuidadosas realizadas no campo mostrou a 

importância da atuação das correções que devem ser feitas nas seções dos túneis onde 

ocorrerem alguma irregularidade, desde excessos de escavações até tratamento de área 

mais fragilizadas do maciço. Após as observações em campo e suas correções onde for 

necessário, estes dados são trazidos para retroalimentar os dados inicias usados nos 

cálculos do projeto e garantir que os coeficientes e as perdas fiquem dentro do esperado, 

conforme definidos na equação final da perda de carga.  

Esta aferição é de grande importância para garantir que a produção de energia dessas 

usinas possa ocorrer de acordo com os parâmetros e padrões previstos, de forma a garantir 

uma geração hidrelétrica confiável tanto técnica quanto economicamente para os 

empreendimentos.  

7.2 SUGESTÕES DE PESQUISAS COMPLEMENTARES 

Estudos de rugosidade e perdas de cargas em circuitos hidráulicos constituem aspectos 

de grande relevância no comportamento e desempenho de usinas hidrelétricas e, por este 
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motivo, devem ser objeto de investigações contínuas e sistemáticas ao longo da vida útil 

do empreendimento.  

Assim, recomenda-se expressamente esta sistemática de aferição, por meio de medidas in 

situ de rugosidades superficiais ao longo das escavações das seções do sistema de adução 

adotado (particularmente em termos da calibração do número de Manning utilizado no 

dimensionamento dos túneis de adução), em períodos de manutenção e paralisação do 

fluxo.  

Recomenda-se ainda a extrapolação destes estudos a outros complexos hidráulicos, no 

sentido de se estabelecer um padrão de diagnóstico efetivo da realidade teoria versus

prática em termos das estimativas de perdas de carga ao longo de circuitos hidráulicos de 

empreendimentos hidrelétricos. Outra abordagem interessante seria estabelecer, a partir 

de retroanálises de sistemas reais, possíveis contribuições corretivas aos parâmetros ou 

às metodologias correntemente aplicadas nestes estudos. 
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