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RESUMO 

 

 

A implantação de um empreendimento hidrelétrico exige uma combinação criteriosa e 

integrada de vários fatores, técnicos e não técnicos, de naturezas distintas, mas, sem 

dúvida, as feições geológico-geotécnicas locais constituem a questão de relevância 

fundamental para um adequado controle de qualidade das obras, garantia de segurança 

do empreendimento e redução de custos e dos riscos associados às atividades de 

construção, operação e manutenção da usina hidrelétrica. Para o caso de uma Pequena 

Central Hidrelétrica - PCH, estas condicionantes se aplicam integralmente, num 

contexto de execução de um empreendimento envolvendo prazos consideravelmente 

menores e recursos financeiros muito mais limitados para a elaboração dos projetos. 

O presente trabalho, após uma explanação geral do roteiro básico a ser adotado para a 

elaboração do projeto básico de uma PCH, de acordo com as normas da ANEEL / 

Eletrobrás, teve como principal objetivo analisar e quantificar os chamados ‘imprevistos 

geológicos’, no contexto de 5 diferentes empreendimentos de PCH’s (Ponte, Palestina, 

Triunfo, Cachoeira Encoberta e Granada).  Para a consecução deste objetivo, foram 

realizadas análises comparativas entre os quantitativos dos volumes de escavações em 

solo e rocha, aterros, enrocamentos e ensecadeiras, previstos nos respectivos Projetos 

Básicos e efetivamente executados nas obras correspondentes.  

 

Em todos os casos estudados, o acesso direto às fundações locais após a fase de desvio 

do rio mostrou realidades muito distintas daquelas previstas nos estudos do Projeto 

Básico, com variações expressivas da locação do topo rochoso inferido e a ocorrência 

de feições geológicas locais não detectadas previamente. Neste contexto, as análises 

demonstram a enorme relevância de se estabelecer, com o maior rigor e objetividade 

possíveis, as bases do que se entende e o que se define efetivamente como modelo 

geológico adequado para a contratação de uma obra de PCH ou equivalente, sendo 

apresentada, como sugestão complementar, uma metodologia geral de projeto de PCH’s 

com a inserção dos potenciais imprevistos geológicos, como premissa básica de projeto. 
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ABSTRACT 

 

 

The construction of a hydroelectric undertaking requires wise combination formed by 

several technical and nontechnical aspects of different nature but, by all means, the local 

geological- geotechnical characteristics are  of fundamental importance for a suitable 

quality control of works, guaranty of undertakings security, reductions of costs and risks 

related to activities comprising construction, operation, and maintenance of the 

hydroelectric station. In the event of a Small Hydroelectric Power Station - PCH, such 

conditions are completely applicable for the performance of an undertaking which will 

require considerably small terms and much more limited financial resources for carrying 

out the projects. 

 

The present work, after a general explanation of the basic schedule intended to be 

followed for the performance of a basic project of a PCH in accordance with 

ANEEL/Eletrobrás norms had as its main goal the analysis and quantification of the 

called “unexpected geological aspects” in the context of 5 different undertaking of 

PCH’s (Ponte, Palestina, Triunfo, Cachoeira Encoberta e Granada). For the performance 

of this task were performed comparative analyses among quantitatives of excavation 

volumes in soil and rock, embankments, enrockments, and cofferdams, as foreseen in 

respective Basic Projects and effectively performed in corresponding works. 

 

In all cases so studied, the direct access to local foundations after the step of deviation 

of the river did not show realities very diverse from those foreseen in the studies of the 

Basic Project, with expressive variations as to location of rocky top and not previously 

detected local geological aspects. I this context, the analyses show a great importance of 

being more rigorously and objectively established the basic of what is understood and 

effectively defined as the geological model suitable for the contracting of a PCH work 

or similar, being submitted as a complementary suggestion, a general methodology of a 

PCH’s project with the insertion of potential geological unforeseen aspects as a basic 

premise of the project. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na implantação de um projeto de PCH (Pequena Central Hidrelétrica) ou de qualquer 

empreendimento de grande porte, é natural e inevitável que ocorram discrepâncias entre 

o planejado e o construído, entre as concepções genéricas de um Projeto Básico e as 

realidades das etapas da construção da obra. Diante deste fato, o que se busca é a 

manutenção destas discrepâncias dentro de limites admissíveis, de tal forma que os 

impactos decorrentes das mesmas, embora possam causar variações relevantes dos 

quantitativos previstos, não sejam significativos, a ponto de comprometer seriamente os 

cronogramas e/ou os custos globais do empreendimento. 

 

A prática atual, entretanto, particularmente no caso de projetos de PCH’s, tem 

demonstrado que estes impactos vão muito além destes ‘limites admissíveis’, com 

interferências substanciais no andamento previsto da obra. Tais implicações têm levado 

a uma profunda rediscussão dos modelos vigentes de contratos de grandes obras, 

especialmente aqueles formalizados por preço global (modelo EPC). 

 

Neste contexto, o aspecto mais crítico constitui os chamados ‘imprevistos geológicos’ 

ou ‘risco geológico’ do projeto. O conceito de risco geológico, num sentido amplo, está 

associado à possibilidade de ocorrência de condições geológicas, durante uma obra, 

diferentes daquelas previstas nos estudos de projeto. De uma certa forma, portanto, o 

conceito de risco geológico está condicionado à qualidade e à quantidade das 

investigações realizadas: menos investigação qualificada, maior o risco (‘risco 

geológico’) de se defrontar na fase de construção com feições geológicas não previstas 

(‘imprevistos geológicos’). A compatibilização entre risco aceitável e investigação 

geológica pertinente é um desafio a ser superado, toda vez que se estabelece a 

contratação da obra de uma PCH e isto envolve, basicamente, a formulação com 

máxima clareza e objetividade, do conceito mais amplo e mais relevante do que se 

entende como prescrições básicas do modelo geológico aceitável para a obra. 
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A caracterização deste ‘modelo geológico lógico’ pressupõe entender previamente quais 

e em que medida os imprevistos geológicos ocorrem em obras civis de grande porte. 

Neste sentido, este trabalho teve como principal objetivo caracterizar estes imprevistos 

geológicos na obra de implantação de uma PCH e quantificar a magnitude das 

discrepâncias entre as previsões do Projeto Básico e as realidades defrontadas nas fases 

de construção da obra e como, na maioria absoluta das situações, os impactos 

resultantes superaram, em larga escala, os limites previstos.  

 

Para a consecução deste objetivo, foram realizadas análises comparativas entre os 

quantitativos dos volumes de escavações em solo e rocha, aterros, enrocamentos e 

ensecadeiras, previstos na construção de cinco PCH’s e os volumes realmente 

executados, após detalhamento das informações constantes dos respectivos Projetos 

Básicos e da caracterização dos eventos observados na execução das obras 

correspondentes. Estas obras contemplaram os dois tipos de arranjos mais comuns deste 

tipo de empreendimento, dependendo da presença ou não de queda natural localizada. 

As PCH’s Ponte, Cachoeira Encoberta e Granada possuem queda natural localizada, 

enquanto que, nas PCH’s Palestina e Triunfo, a queda foi induzida por estruturas de 

barramento. 

 

1.1 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho foi subdividido em 07 capítulos, incluindo-se esta introdução que apresenta o 

tema, os objetivos propostos, as PCH’s estudadas e a estruturação do trabalho. Em todas 

as fases de construção das cinco PCH’s analisadas (Ponte, Palestina, Triunfo, Cachoeira 

Encoberta e Granada), o autor deste trabalho participou ativamente, desde a fase inicial 

dos serviços até a concretização das obras.  

 

Como etapa preliminar dos estudos, procedeu-se a uma revisão dos critérios e dos 

aspectos teóricos e práticos relativos à elaboração de um Projeto Básico de uma PCH, 

baseado na revisão bibliográfica disponível na literatura nacional sobre o tema (Capítulo 

2). Neste capítulo, são abordados também os condicionantes relativos à implantação das 

principais estruturas que compõem uma usina hidrelétrica.  
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Os quatro capítulos seguintes abordaram os empreendimentos propriamente ditos, com 

ênfase na catalogação e sistematização das informações constantes dos Projetos Básicos 

e a apresentação e a discussão dos imprevistos geológicos detectados, subdivididos em 

três estudos distintos: PCH’s Ponte, Palestina e Triunfo, PCH Cachoeira Encoberta e 

PCH Granada. 

 

O capítulo três é dedicado à apresentação dos Projetos Básicos das PCH’s Ponte, 

Palestina e Triunfo, incluindo-se o histórico dos estudos, a geologia e os condicionantes 

geológico-geotécnicos locais, os levantamentos de campo e os estudos básicos 

realizados, bem como os estudos e a seleção das alternativas de arranjo final. 

 

O capítulo quatro trata da análise comparativa entre os Projetos Básicos das PCH’s 

Ponte, Palestina e Triunfo e as obras efetivamente construídas, além da caracterização 

dos imprevistos geológicos ocorridos e as soluções de engenharia adotadas para superá-

los, enfatizando-se os impactos e as diferenças entre os volumes previstos e executados.  

 

O capítulo cinco refere-se à PCH Cachoeira Encoberta, mostrando como foi elaborado o 

projeto e feitos os estudos para a seleção das alternativas de arranjo, bem como a análise 

comparativa com a obra executada. Neste capítulo, expõe-se em detalhes um caso típico 

de imprevisto geológico, representado pela presença de uma falha geológica no leito do 

rio, somente detectada após o início do tratamento da fundação da barragem. 

 

O capítulo seis descreve o projeto e a construção da PCH Granada, com os estudos e a 

seleção das alternativas de arranjo. Durante a construção da barragem de terra e 

enrocamento desta PCH, ocorreu um galgamento e a ruptura da barragem e de parte da 

ombreira direita, com sérios comprometimentos do cronograma e dos custos globais da 

obra. Trata-se de um exemplo clássico de problemas hidrológicos induzidos por 

imprevistos geológicos. 

 

Finalmente, no capítulo 7, apresentam-se as principais conclusões obtidas no trabalho, 

bem como a proposição de uma metodologia geral de projeto de PCH’s com a inserção 

de potenciais imprevistos geológicos, como premissa básica de projeto. 



CAPÍTULO 2 

 

CARACTERISTICAS GERAIS DE PROJETO DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDRÉLETRICAS (PCH’s) 

 

2.1 − DEFINIÇÃO DE PCH 

 

Uma pequena central hidrelétrica – PCH é todo aproveitamento hidrelétrico 

caracterizado por uma potência instalada entre 1 e 30 MW e área inundada até 3,0 km2, 

para a cheia centenária (Resolução ANEEL 394, 1998). Esta resolução mais recente 

implicou uma redefinição da abrangência do conceito anterior de uma PCH, baseado em 

uma vinculação entre diferentes aspectos, tais como: potência instalada total entre 1,0 

MW e 10 MW, capacidade do conjunto turbina-gerador entre 1,0 MW e 5,0 MW, 

ausência de obras especiais como túneis, condutos de adução ou condutos forçados, 

obras de desvio do rio, etc, além do que a altura máxima das estruturas de barramento 

do rio (barragens, diques, vertedouro, tomada d’água, etc) não poderiam ultrapassar a 

altura limite de 10 m. (DNAEE/Eletrobrás, 1982).  

 

Por outro lado, a Lei n0 9.648, de 27/05/98, autoriza a dispensa de licitações para a 

implantação de empreendimentos hidrelétricos de PCH’s e a concessão será outorgada 

mediante autorização, até esse limite de potência. 

 

É importante ressaltar que este conceito pode induzir a idéia de se tratar de um 

empreendimento de pequeno porte, desvinculado da necessidade de estudos mais 

detalhados e/ou com modificações substanciais em relação a projetos de grandes usinas 

hidrelétricas. Na verdade, uma PCH constitui uma obra específica e complexa, que pode 

incorporar grandes estruturas de barramento e cujos projetos são comumente afetados 

por condicionantes hidrológicas e geotécnicas tão críticas quanto a de outros projetos de 

maior porte. Neste trabalho em particular, esta realidade será demonstrada para cinco 

empreendimentos, apresentando aspectos críticos de naturezas diversas. 
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2.2 − TIPOS DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

 

Quanto à capacidade de regularização do reservatório, as PCH’s podem ser classificadas 

em PCH a fio d’água, PCH de acumulação, com regularização diária do reservatório e 

PCH de acumulação, com regularização mensal do reservatório.  

 A PCH a fio d’água é empregada quando as vazões de estiagem do rio são iguais ou 

maiores que a descarga necessária à potência a ser instalada para atender à demanda 

máxima prevista. Nesse caso, despreza-se o volume do reservatório criado pela 

barragem. O sistema de adução deverá ser projetado para conduzir a descarga necessária 

para fornecer a potência que atenda à demanda máxima. O aproveitamento energético 

local será parcial e o vertedouro funcionará na quase totalidade do tempo, extravasando 

o excesso de água. 

 

Esse tipo de PCH apresenta, dentre outras, as seguintes simplificações: dispensa estudos 

de regularização de vazões e facilita bastante os estudos e a concepção da tomada 

d’água. Com efeito, não havendo flutuações significativas do NA do reservatório, não é 

necessário que a tomada d’água seja projetada para atender a depleções do NA; do 

mesmo modo, quando a adução primária é projetada através de canal aberto, a 

profundidade do mesmo deverá ser a menor possível, pois não haverá a necessidade de 

atender eventuais depleções. Pelo mesmo motivo, no caso de haver necessidade de 

instalação de chaminé de equilíbrio, a sua altura poderá ser mínima. 

 

Estas barragens são comumente de pequeno porte, pois têm a função apenas de desviar 

a água para o circuito de adução e, uma vez que as áreas inundadas são pequenas, os 

valores despendido com indenizações também serão reduzidos.  

 

As PCH’s de acumulação, com regularização diária ou mensal do reservatório, são 

empregadas quando as vazões de estiagem do rio são inferiores à necessária para 

fornecer a potência prevista e, nestes casos, o reservatório tem a função de fornecer o 

adicional necessário em termos de vazão regularizada. 
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Quanto ao sistema de adução, são considerados dois tipos de PCH: adução em baixa 

pressão com escoamento livre em canal e em alta pressão em conduto forçado ou 

adução em baixa pressão por meio de tubulação e em alta pressão em conduto forçado. 

A escolha de um ou outro tipo dependerá das condições topográficas e geológicas locais 

do aproveitamento, bem como dos comparativos em termos de viabilidade econômica. 

 

As PCH’s podem ser ainda classificadas quanto à potência instalada e quanto à queda de 

projeto (Tabela 2.1), considerando-se estes parâmetros conjuntamente. Nesta 

abordagem, além das PCH’s propriamente ditas, podem ser caracterizadas também as 

chamadas micro e mini-centrais hidrelétricas. (Eletrobrás, 2000; Pereira, Hora e 

Albuquerque, 1998). 

  

Tabela 2.1 - Classificação das PCH’s quanto à Potência Instalada e à Queda de Projeto  

CLASSIFICAÇÃO POTÊNCIA  QUEDA DE PROJETO - Hd (m) 

DAS CENTRAIS (kW) BAIXA MÉDIA ALTA 

MICRO P < 100 Hd < 15 15<Hd < 50 Hd > 50 

MINI 100<P < 1.000 Hd < 20 20<Hd<100 Hd > 100 

PEQUENAS 1.000<P<30000 Hd < 25 25<Hd<130 Hd > 130 

 

 

2.3 − PREMISSAS DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE PCH’s. 

 

A exploração de um determinado potencial hidrelétrico é uma atividade sujeita a uma 

série de regulamentações de ordem institucional, ambiental e comercial. Durante o 

processo de implantação do empreendimento, atividades multidisciplinares constituem o 

arcabouço legal de todo o projeto.  O fluxograma dos estudos gerais para a avaliação do 

inventário, projeto e implantação de uma PCH é dado na Figura 2.1, que descreve as 

atividades principais desta abordagem e as suas correspondentes interações, 

principalmente no tocante aos estudos de engenharia e às questões ambientais e 

providências institucionais. Os estudos e as seqüências das atividades específicas para a 

elaboração do Projeto Básico de uma PCH é mostrado na Figura 2.2, de aplicação 
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generalizada em empreendimentos hidrelétricos (Eletrobrás, 2000; Goulart Jr, H.; 

Milanez, J.C.; Grinstein, M. e Motta, P. F. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Fluxograma Geral dos Estudos para Viabilidade da Implantação de PCH’s 

(Eletrobrás, 2000; Albuquerque, F. C. C. e Paulon, J., 2000). 
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Figura 2.2 – Atividades para Projetos Básicos de PCH’s 

(Eletrobrás, 2000) 
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Inicialmente, a viabilidade econômica da usina, no local selecionado, deve ser analisada 

de forma expedita. Confirmada a atratividade do local, desenvolvem-se as atividades 

técnico-ambientais propriamente ditas. Desta forma, os levantamentos e os estudos 

básicos deverão fornecer todos os subsídios necessários para a etapa seguinte de 

trabalhos, relativa aos estudos de alternativas de arranjo e tipo das estruturas do 

aproveitamento. 

 

Todas as estruturas deverão ser pré-dimensionadas com base nos diversos parâmetros 

determinados ou estimados anteriormente. Cabe destacar que os aspectos topográficos 

do sítio condicionam, de forma significativa, os estudos das alternativas de arranjo. 

Selecionado o arranjo do aproveitamento, passa-se para a fase de projeto das obras civis 

e de projeto dos equipamentos eletromecânicos. 

 

Nessa fase, desenvolve-se o dimensionamento final das estruturas, o que possibilitará a 

determinação do potencial hidrelétrico do empreendimento, utilizando-se as fórmulas 

tradicionais para cálculos das perdas de carga ao longo do circuito hidráulico de adução. 

A partir da série de vazões médias mensais e do potencial disponível, serão elaborados 

os estudos energéticos definitivos e determinada a potência a ser instalada na PCH. 

Com base na potência a ser realmente instalada, procede-se ao dimensionamento final 

dos equipamentos eletromecânicos principais. 

 

Dessa forma, o Arranjo Final do Projeto da PCH será caracterizado, sendo feitos os 

ajustes complementares que se fizerem necessários. Por exemplo, as dimensões do 

circuito de adução e da casa de força deverão ser revisadas, em função das dimensões 

definitivas dos equipamentos eletromecânicos principais. A partir da definição do 

Arranjo Final do Projeto, serão realizados os Estudos de Planejamento da Construção e 

Montagem, os Estudos Ambientais definitivos e os Estudos de Manutenção e Operação, 

estabelecendo-se ainda a estimativa final dos Custos do Empreendimento. Finalmente, 

considerando-se o custo total do empreendimento, os quais incluirão os custos de 

operação e manutenção e a energia firme a ser gerada anualmente, será realizada a 

Avaliação Final do Empreendimento. 
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2.4 − CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE PCH’s 

 

2.4.1 − AVALIAÇÃO EXPEDITA DA VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

 

A seleção do melhor local para implantação de uma PCH deve ser feita considerando-se 

os Estudos de Inventário (partição de queda) de toda a bacia hidrográfica em foco, 

desenvolvidos previamente segundo a metodologia preconizada para aproveitamentos 

hidrelétricos no país. (Eletrobrás, 2000; Goulart Jr, H.; Milanez, J.C.; Grinstein, M. e 

Motta, P. F. 2000). 

 

Um bom local para a implantação de uma PCH deve atender aos seguintes requisitos: 

disponibilidade local de uma queda natural acentuada, possibilidade de construção de 

uma barragem de pequena altura, ombreiras e fundações com condições geotécnicas 

adequadas, disponibilidade local de jazidas de materiais de construção em quantidade e 

distâncias adequadas do empreendimento e condicionantes ambientais não críticos.  

Como etapa preliminar destes estudos, deve ser coletada todas as informações relativas 

à bacia hidrográfica de interesse. Para as bacias já inventariadas, a consulta aos estudos 

existentes é imprescindível, com vistas à inserção do empreendimento em sintonia com 

os estudos de partição de queda já feitos, o que facilitará, sobremaneira, os estudos 

subseqüentes. 

 

Para as bacias não inventariadas, visando-se a elaboração do estudo de inventário 

simplificado, deverão ser coletados dados, tais como: mapas diversos da região, 

inclusive rodo-ferroviários; fotografias aéreas e mapas cartográficos; restituições 

aerofotogramétricas; imagens de satélites; sistema energético da região; dados 

hidrométricos disponíveis; estudos hidrológicos porventura já realizados na bacia e 

quaisquer outros dados geológico-geotécnicos e ambientais disponíveis, em escala 

regional ou local. (Eletrobrás, 2000; Veiga, B. V. e Nora, A. D. 2002). 

 

Os dados coletados devem ser organizados com vistas a identificar a localização de 

possíveis quedas naturais e/ou dos locais de barramento e identificação das principais 
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limitações existentes à formação de reservatórios, tais como impactos sobre as zonas 

urbanas e rurais, rodovias e ferrovias, linhas de transmissão de energia e de 

telecomunicações, reservas indígenas, áreas de preservação permanente, projetos de 

irrigação ou áreas irrigadas, etc. Estes estudos compreendem ainda a análise da 

consistência dos dados hidrometeorológicos, avaliação dos aspectos geológicos e 

geotécnicos locais, análises da qualidade da água e avaliação prévia de possibilidades de 

assoreamento próximo ao remanso do reservatório e/ou na desembocadura de algum 

afluente próximo. 

 

Após a identificação dos locais, proceder-se-á ao reconhecimento de forma a confirmar 

e/ou alterar a posição dos locais pré-definidos, verificando-se as potenciais 

interferências/impactos locais e regionais, as condições geomorfológicas da bacia ao 

longo do curso principal e de seus afluentes, as condições topográficas, hidrológicas, 

incluindo inspeção dos postos pluviométricos e fluviométricos existentes, bem como as 

condições geológicas e geotécnicas. Ressalta-se que, nesta fase de estudos, é 

extremamente importante observar o aspecto do melhor aproveitamento possível do 

potencial energético do curso d’água, em absoluta sintonia com o planejamento do Setor 

Elétrico. 

 

Antes da fase do detalhamento dos estudos, a nível de Projeto Básico, deverá ser 

avaliada a atratividade energético-econômica do local selecionado. Neste contexto, a 

energia firme EFe do aproveitamento é estimada com base na seguinte relação: 

 

t
HQ

EF liq
e ∆⋅

⋅⋅⋅µ
=

1000
81,9

, ou 

liqe HQEF ⋅⋅= 0083,0  (MW médio) 

Onde: 

EFe: energia firme estimada em MW médios, considerando-se Q e Hliq constantes 

durante o funcionamento da usina, sendo 1 MW médio igual a 8760 MWh por ano, ao 

longo da vida útil da usina; 

µ: rendimento do conjunto turbina-gerador (adotado comumente igual a 0,85); 
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∆t: intervalo de tempo igual a 1 s; 

Q: vazão mínima local ou a vazão média ao longo do período crítico do sistema 

interligado (m3/s); 

Hliq: queda líquida (m) 

 

Esta queda líquida (Hliq) será igual à queda bruta menos as perdas hidráulicas; nesta fase, 

as perdas são estimadas da ordem de 3% para casas de força ao “pé” da barragem e 5% 

para aduções em túnel/canal. A Potência instalada será, então, calculada por: 

• 
c

e
ot F

EFP =  

Sendo Pot a potência instalada, em MW e Fc o fator de capacidade, adotado, nesta fase, 

como sendo igual a 0,55. (Eletrobrás, 2000; Veiga, B. V. e Nora, A. D. 2002). 

 

Em seguida, dever-se-á estimar a vazão de projeto do vertedouro, que poderá ser 

estimada em função de informações de bacias com características hidrológicas 

semelhantes ou, ainda, com base na experiência em projetos dessa natureza. 

 

A partir dos parâmetros estimados (potência instalada e vazão de dimensionamento do 

vertedouro) e com base nos aspectos topográficos (via restituição aerofotogramétrica) e 

geológico-geotécnicos do local, estabelece-se um arranjo preliminar e simplificado do 

aproveitamento, para fins de estimativa de quantidades e de custos do empreendimento. 

Os principais impactos ambientais deverão ser avaliados de forma simplificada, em 

função da área inundada e de outros problemas a montante e a jusante do barramento, 

como, por exemplo, a questão da manutenção de vazão mínima para jusante. Todos os 

principais impactos deverão ser orçados e incluídos na estimativa de custos do 

empreendimento. 

 

De posse dos custos aproximados de implantação da obra, dever-se-á fazer um estudo 

de viabilidade econômica, comparando-se os custos globais de implantação da PCH no 

local previsto para o empreendimento com os custos associados a outras alternativas de 

projeto. 
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2.4.2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Conforme explicitado anteriormente, os trabalhos de levantamento de campo 

compreendem aspectos topográficos, geológicos e geotécnicos, hidrológicos e 

ambientais do local do empreendimento da PCH. Em fase posterior, são efetuados os 

estudos específicos para elaboração das bases geotécnicas para o Projeto Básico das 

Obras Civis da PCH. Embora se tratem de fases distintas no projeto, devido ao caráter 

estritamente complementar destas atividades, estes levantamentos e estudos são tratados 

em conjunto a seguir. 

 

2.4.2.1 – LEVANTAMENTOS E ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

Para o projeto de uma PCH, serão necessários os levantamentos topográficos listados a 

seguir: determinação da queda natural no local; levantamentos planialtimétricos das 

áreas de implantação das estruturas principais; levantamentos planialtimétricos das 

áreas de empréstimo de solo, jazidas de areia e cascalho e pedreiras; nivelamento da 

linha d’água do reservatório; cadastro jurídico das propriedades atingidas; levantamento 

das propriedades atingidas para efeito de subdivisão e averbação legal. (Eletrobrás, 

2000) 

 

A determinação da queda natural poderá ser feita utilizando-se, alternativamente, a 

tecnologia de rastreamento de satélite GPS, para locação das Referências de Nível 

(RNs) no sítio da PCH, em substituição ao transporte de cotas para o local a partir de 

marcos topográficos do IBGE na região. Alternativamente, deverá ser feito o 

levantamento batimétrico do fundo do rio na região de implantação das estruturas. 

 

Os estudos topográficos, a partir do levantamento anterior, compreenderão as seguintes 

atividades: elaboração da base cartográfica na escala 1:1000, adequada ao 

desenvolvimento do projeto; determinação da queda bruta no local; levantamento do 

perfil do rio no trecho do empreendimento; levantamento da curva cota x área x volume 

do reservatório; locação das estruturas; locação dos furos de sondagem e delimitação da 

área do reservatório. 
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2.4.2.2 – LEVANTAMENTOS E ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

 

Os levantamentos e os estudos geológico-geotécnicos deverão ser realizados com os 

seguintes objetivos: investigar as condições das fundações das estruturas principais e 

das ombreiras, bem como das encostas na vizinhança da obra; pesquisar e caracterizar 

as áreas de empréstimo de solo, jazidas de areia e cascalho mais próximas do sítio do 

empreendimento, bem como locais promissores para lançamento de bota-foras, 

instalação do canteiro e alojamentos de operários. 

 

A escolha do eixo da barragem deve estar centrada na busca de locais com condições 

adequadas de fundação para as estruturas e com ombreiras com boas características 

geotécnicas para o engastamento da barragem. Estas análises devem ser precedidas por 

consultas bibliográficas de estudos anteriores e análise de fotografias aéreas locais. A 

seguir, é realizada uma visita de reconhecimento de campo para realização do 

mapeamento geológico-geotécnico de superfície. 

 

Fundações permeáveis, com a presença de bancos de areia e/ou cascalho ou rochas com 

fraturas na direção do fluxo, deverão ser pesquisadas através de investigações 

específicas. As ocorrências de turfa ou de argila orgânicas (solos moles) devem ser 

perfeitamente identificadas e delimitadas através de sondagens. (Souza, Silva e 

Iyomasa, 1998). 

 

O programa de execução de sondagens deve compreender a extensão, quantidade e 

natureza das investigações geotécnicas pretendidas – sondagens a trado, percussão ou 

rotativas, poços e /ou trincheiras, definidas em função do diagnóstico das condições 

geológicas do sítio. Cabe destacar que as informações obtidas deverão ser suficientes 

para caracterizar, em detalhes, o perfil do subsolo, em termos de resistência, 

permeabilidade e deformabilidade dos diferentes estratos. Para a determinação da 

resistência e da permeabilidade dos materiais do subsolo, será necessária a execução, ao 

longo dos furos de sondagem, de ensaios específicos para cada horizonte. Em solos, a 

campanha deve incluir a realização de sondagens a percussão, com medidas de SPT e 

ensaios de infiltração, a cada metro perfurado.  
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Para os trechos em rocha, investigados por meio de sondagens rotativas, deverão ser 

realizados ensaios de perda d’água sob pressão de acordo com as prescrições 

estabelecidas pela ABGE (ABGE, 1990). 

 

Nos locais onde serão previstas escavações de porte, impõe-se a coleta de amostras 

indeformadas para a realização de ensaios especiais em laboratório, para a determinação 

dos parâmetros de resistência e de deformabilidade dos materiais investigados. Este 

procedimento será necessário, também, para a caracterização dos solos de fundação de 

barragens de terra homogêneas com alturas elevadas. (Souza, Silva e Iyomasa, 1998).  

 

Obviamente, cada obra deve ser construída com os materiais disponíveis no local, o que 

significa dizer que o projeto deverá ser desenvolvido para utilização dos mesmos. 

Portanto, deverão ser pesquisadas as ocorrências dos materiais disponíveis na área, na 

qualidade requerida e na quantidade necessária, incluindo-se os solos para utilização nas 

obras de terra; areia para utilização nos concretos e filtros; cascalho (seixo rolado) 

para utilização em concretos e rocha para utilização em enrocamentos, transições e 

agregados graúdos (brita) para os concretos. Com relação à qualidade, os materiais 

deverão ser classificados observando-se o exposto nas Normas NBR 7250 para solos e 

NBR 6490 para rochas. (ABNT, 1982 e 1985). 

 

Os materiais inconsolidados para a construção da PCH deverão ser classificados através 

de uma análise táctil-visual e ensaios de caracterização. Da mesma forma, areias e 

cascalhos deverão ser classificados através de análise táctil-visual e ensaios de 

caracterização, visando constatar sua adequabilidade para uso nos filtros e transições 

das barragens de terra e terra-enrocamento e como agregado para concreto. Esses 

materiais deverão estar totalmente limpos e livres de impurezas. O agregado graúdo, 

brita ou cascalho, deverá ter uma adequada resistência ao impacto e à desagregação 

quando exposto a ciclos diários de molhagem e secagem ao tempo. Os enrocamentos 

deverão ter as mesmas características dos cascalhos e britas. Cabe registrar que o 

material rochoso para utilização nos concretos deverá ter a sua composição 

mineralógica determinada, com o objetivo de avaliar a sua reatividade com os álcalis do 

cimento, o que é totalmente indesejável. (Frazão e Paraguassu.1998). 
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No caso das áreas de empréstimo de solo, executam-se poços de inspeção ou sondagens 

a trado. Para cada horizonte, além da espessura, deverão ser definidas as características 

dos materiais encontrados. No caso de jazidas de areia, executa-se uma malha de 

sondagens por tentativas. Cabe registrar que, na ausência de jazidas de materiais 

arenosos, pode-se usar areia artificial, obtida como subproduto da britagem do material 

rochoso. 

 

Caso as escavações obrigatórias não atendam às necessidades da obra, deverão ser 

investigadas ocorrências de pedreiras nas quais a profundidade do topo rochoso poderá 

ser estimada através de sondagens geofísicas. As investigações deverão considerar os 

seguintes aspectos: sanidade da rocha, a cobertura da camada de solo sobre o maciço 

rochoso e as condições do NA local. 

 

Por outro lado, os estudos geológicos e geotécnicos de detalhamento compreenderão a 

definição dos projetos de escavação e de tratamento das fundações, caracterização 

detalhada dos materiais naturais de construção oriundos das áreas de empréstimo 

pesquisadas e análises da estabilidade dos taludes das barragens de terra/enrocamento. 

 

2.4.2.3 – LEVANTAMENTOS E ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

Para estudos da vazão, será necessária a instalação de uma estação fluviométrica, 

constituída de dispositivos para leitura da cota fluviométrica, seção de medição de 

vazão e referências de nivelamento, onde serão feitas, regularmente, observações de 

altura do nível d'água e realizadas as medições de descarga líquida e, quando necessário, 

de descarga sólida. (Schreiber, 1977). 

 

É imprescindível que uma estação seja instalada a jusante do futuro canal de fuga de 

modo que, à medida em que sejam coletados dados de leitura da régua e de medição de 

vazões, seja possível estabelecer a curva-chave das vazões do rio no local da casa de 

força A freqüência das medições de vazão e de declividade da linha d'água deverá ser 

semanal, durante o período chuvoso e quinzenal durante o período seco, abrangendo, 

pelo menos, um ciclo hidrológico.  
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Durante a realização das campanhas hidrométricas, recomenda-se que sejam realizadas 

também campanhas sedimentométricas. A região deverá ser inspecionada para 

identificação de atividades de exploração de areia e argila. Deverão ser feitas coletas de 

amostras da água do rio para caracterização do transporte de sedimentos da bacia até o 

local do barramento, pelo menos durante um ciclo hidrológico. 

 

Os estudos hidrológicos constarão basicamente da caracterização fisiográfica da bacia, 

elaboração da curva-chave das vazões do rio, determinação das séries de vazões médias 

mensais, elaboração das curvas de duração/permanência, estudos de vazões extremas e 

mínimas e análises sedimentológicas. (Schreiber, 1977). 

   

2.4.2.4 – LEVANTAMENTOS E ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

Inicialmente, deverão ser levantados todos os dados ambientais e informações sobre as 

características técnicas disponíveis sobre o empreendimento, abrangendo um arranjo 

preliminar das obras, a pré-fixação do Nível d’Água Máximo Normal de Operação e a 

conseqüente área de inundação relativa ao reservatório a ser implantado. 

 

Posteriormente, com base na locação das obras de barramento e das obras de adução, 

além de mapas com a delimitação do reservatório, deverá ser feito um reconhecimento 

de campo. Nesse trabalho, deverão ser feitas anotações de aspectos importantes da 

região, tais como a população e as benfeitorias a serem diretamente afetadas, o grau de 

conservação dos ecossistemas (observações visuais e informações de moradores), a 

infra-estrutura existente e o zoneamento regional, com a definição das áreas rurais, 

urbanas, residenciais, industriais, de expansão, etc. (Eletrobrás, 2000).   

 

De forma associada com os estudos de engenharia, deverão ser também levantados 

dados sobre hidrologia, climatologia, geologia, recursos minerais e usos múltiplos atuais 

e previstos (se existirem) dos recursos hídricos disponíveis. Deverão ser localizadas os 

potenciais focos de poluição dos cursos d´água (cidades e indústrias), bem como o uso 

do solo na região, visando a análise de problemas associados à qualidade da água e aos 

efeitos de assoreamento. 
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Na fase dos estudos ambientais propriamente ditos, são feitas análises simplificadas ou 

com elaboração de relatórios de EIA (Estudo de Impacto Ambiental), a critério do órgão 

ambiental licenciador, conforme Resolução CONAMA 237/97(Eletrobrás, 2000), bem 

como estabelecidos os custos ambientais e avaliada toda a legislação aplicável ao 

Processo de Licenciamento. Os dados sobre a geologia, hidrologia, sedimentologia, bem 

como sobre o arranjo geral das obras, devem ser repassados à equipe de meio ambiente 

para utilização nos estudos. 

 

A síntese dos estudos ambientais da obra devem incluir a caracterização do 

empreendimento, o diagnóstico ambiental da região onde este será inserido, a 

identificação e a análise dos impactos ambientais nas fases de projeto, construção e 

operação, a proposição de medidas mitigadoras e/ou compensatórias dos impactos 

negativos ou de maximização dos benefícios relativos aos impactos positivos e dos 

programas ambientais implementados. Nesta fase do projeto, incluem-se também os 

estudos energéticos, que não serão tratados aqui, por estarem fora do escopo deste 

trabalho. .(Eletrobrás, 2000; Albuquerque, F. C. C. e Paulon, J., 2000). 

 

2.4.3 - ALTERNATIVAS DE ARRANJOS E TIPOS DE ESTRUTURAS 

 

O arranjo das estruturas é condicionado, basicamente, pelos aspectos topográficos, 

geológico-geotécnicos e ambientais do sítio. Em função desses aspectos, tem-se 

basicamente, dois tipos de arranjos, dependendo da presença ou não de queda natural 

localizada. 

 

No primeiro caso, com queda localizada, o arranjo deve contemplar um barramento a 

montante da queda, contendo vertedouro e tomada d’água. A casa de força fica, 

normalmente, posicionada longe do barramento. O circuito hidráulico de adução, em 

uma das ombreiras, é composto por dois trechos, sendo um de baixa pressão e outro de 

alta pressão. O trecho de baixa pressão, em função dos aspectos topográficos e 

geológico-geotécnicos locais, será constituído por canal ou por conduto. O trecho de 

alta pressão é constituído necessariamente por condutos forçados. 
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Entre esses dois trechos prevê-se, em função do desnível, do tipo e do comprimento da 

adução, uma câmara de carga e/ou chaminé de equilíbrio. A jusante dos condutos 

forçados posicionam-se a casa de força e o canal de fuga. 

 

Nos locais sem queda natural localizada, em que o desnível é criado pela própria 

barragem, tem-se, normalmente, um arranjo compacto com as estruturas alinhadas e 

com a casa de força localizada no pé da barragem. A adução é feita através de uma 

estrutura de tomada d’água convencional, incorporada ao barramento e à casa de força. 

 

Outras alternativas de arranjo geral podem ser avaliadas como, por exemplo, aquelas 

nas quais a estrutura da tomada d’água, os condutos forçados e a casa de força ficam 

longe do barramento, num ponto qualquer do reservatório. Tais alternativas vão 

depender dos condicionantes geomorfológicos da bacia. 

 

Especial atenção deve ser dedicada aos seguintes pontos: a área de inundação, em 

qualquer alternativa, deverá ser menor que três km2; os impactos relativos à fauna e à 

flora devem ser criteriosamente avaliados; manutenção de uma vazão residual mínima a 

jusante, de acordo com as prescrições legais. 

 

A prática tem demonstrado que duas ou três alternativas são suficientes para subsidiar a 

completa definição do arranjo geral do aproveitamento. Após a definição das 

alternativas de arranjo geral, deve-se definir o tipo das estruturas componentes. 

 

O tipo de barragem, terra, enrocamento ou de concreto, varia em função dos aspectos 

topográficos, geológicos e geotécnicos locais. Em vales muito encaixados e fundação 

em rocha, devem ser utilizadas barragens de concreto. Em planícies amplas, com relevo 

suavemente ondulado, são utilizadas barragens de terra, mistas ou de enrocamento, em 

função da disponibilidade de materiais de construção e das condições de fundação em 

cada local. Nos locais onde o capeamento de solo é espesso, as barragens são 

tipicamente de terra, do tipo homogênea. No caso do capeamento ser pouco espesso, 

pode-se utilizar uma barragem com seção mista ou de enrocamento, em função do 

balanceamento de materiais disponíveis. 
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O vertedouro é comumente do tipo “Creager” (Neves, 1960), com ou sem controle de 

comportas, incorporado ao barramento. O circuito de adução das PCH’s varia, em cada 

caso, também em função dos aspectos topográficos, geológicos e geotécnicos do local, 

podendo ser em canal ou túnel, em função dos estudos prévios. O tipo de casa de força, 

abrigada ou desabrigada, será definido em função das particularidades de cada sítio e de 

cada arranjo e, ainda, das características dos equipamentos eletromecânicos. Serão 

definidos ainda, para cada arranjo alternativo, a localização da subestação, das áreas de 

empréstimo, do canteiro de obras e acampamento, áreas de bota-foras e os acessos à 

obra 

 

Nessa fase, as estruturas deverão ser apenas pré-dimensionadas para efeito da realização 

dos estudos de alternativas. O dimensionamento mais preciso deverá ser realizado após 

a seleção da alternativa final. Os estudos de alternativas deverão ser registrados em 

desenhos simplificados, contendo plantas e cortes típicos, plantas da situação e de 

interferências, suficientes para a plena compreensão dos estudos e para o levantamento 

de quantidades necessárias. 

  

As estimativas de custos serão elaboradas com base nos quantitativos levantados. Os 

custos unitários dos principais serviços das obras civis deverão ser estabelecidos, em 

função da realidade local e das particularidades de cada aproveitamento. Os custos dos 

equipamentos deverão ser pesquisados por meio de consulta aos fabricantes. 

 

2.4.4 - PROJETO DAS OBRAS CIVIS DE PCH’s 

 

Na fase do projeto básico das obras civis de PCH’s, há que se considerar os 

condicionantes relativos à implantação dos seguintes tipos de estruturas:  

• barragens (terra/enrocamento e de concreto) 

• vertedouro 

• circuito hidráulico (canal de adução, tomada d´água, sistema de adução, casa de 

força e canal de fuga) 

• obras civis auxiliares (desvio do rio, ensecadeiras, estradas de acesso, etc) 
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2.4.4.1 – ESTRUTURAS DE BARRAMENTO E VERTEDOURO  

 

A barragem tem a função primordial de represar a água, para possibilitar a alimentação 

da tomada d’água. No caso de baixa queda, a barragem tem a função de criar o desnível 

necessário à produção da energia. Em projetos hidrelétricos, adotam-se os seguintes 

tipos de barragens: de terra e em seção homogênea, de enrocamento ou de concreto, do 

tipo convencional ou em concreto compactado a rolo CCR. (Cruz, 1996; Massad, 2003). 

 

• BARRAGENS DE TERRA 

 

Barragens de terra são particularmente indicadas em locais caracterizados por uma 

topografia suavemente ondulada, em vales pouco encaixados e com disponibilidade de 

materiais argilosos/arenosos suficientes para a construção do maciço compactado. 

Destaca-se que, no projeto, deve-se obrigatoriamente analisar o balanceamento de 

materiais. 

 

Um local adequado para a implantação de uma barragem de terra deverá possuir as 

seguintes características: áreas de empréstimo/pedreiras localizadas em cotas superiores 

às da barragem, fundações com resistência e estanqueidade suficientes, eixo 

posicionado no local mais estreito do rio e margens do reservatório estáveis.  

 

É importante ressaltar a relevância das condições topográficas na definição do 

posicionamento do vertedouro. Assim, por exemplo, a localização do vertedouro nas 

ombreiras tende a facilitar o fluxo das águas de aproximação, evitando-se a formação de 

correntes em alta velocidade junto ao talude da barragem. 

 

O regime hidrológico da região deve ser bem caracterizado. Em regiões com alta 

pluviosidade, a baixa produtividade dos trabalhos de compactação afeta os prazos e 

custos do empreendimento. Em função desses aspectos, pode-se utilizar barragens com 

seções homogêneas em solo e/ou de enrocamento e mesmo barragens de aterro úmido 

(Massad, 2003). Caso o balanceamento de materiais mostre que existe volumes de rocha 

excedentes, a seção da barragem poderá ser mista, do tipo terra-enrocamento. 
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Para todos os tipos de barragem de terra, a largura mínima da crista recomendada é de 

3,0 m. Se a crista da barragem for utilizada como estrada, a largura mínima deverá ser 

de 6,0 m. A cota da crista da barragem é fixada, considerando-se uma borda livre acima 

da elevação do NA máximo normal de operação do reservatório, que corresponde ao 

nível que ocorrerá por ocasião da passagem da cheia de projeto pelo vertedouro. A 

borda livre é função da profundidade da água junto à barragem, da extensão da 

superfície do reservatório, medida perpendicularmente ao eixo da barragem e da 

velocidade máxima do vento sobre a superfície da água. 

 

Estas barragens devem possuir um sistema interno de drenagem, que pode ter inúmeras 

variantes (Cedergren, 1967). A geometria dos taludes é definida por meio das análises 

da estabilidade do maciço, utilizando-se os princípios da teoria do equilíbrio limite e 

considerando diferentes condições de carregamento. O fator de segurança obtido 

depende do tipo e altura da barragem, dos materiais empregados e das condições da 

fundação.  

 

Mesmo que análises de estabilidade em barragens de pequena altura, com fundação 

competente, indiquem taludes com inclinação mais íngreme que1, 5H: 1,0V, esta 

redução da inclinação não é aceitável (Cruz, 1996), devido às dificuldades de execução 

das proteções (‘rip rap’, cobertura vegetal, solo-cimento ou material granular). A figura 

2.3 apresenta uma seção típica de uma barragem de terra homogênea, dotada de sistema 

drenante convencional (filtro vertical e tapete horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Seção típica de uma barragem homogênea de terra 
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Numa estrutura deste tipo, são adotados os seguintes procedimentos para tratamento da 

fundação e das ombreiras: 

 

- a área sob a barragem, mais uma faixa de 5,0 m para montante e para jusante, deverá 

ser limpa, incluindo-se o desmatamento, o destocamento e a remoção de terra vegetal 

até a profundidade que for necessária; o material removido deverá ser transportado para 

áreas de botaforas, fora do canteiro de obras e do futuro reservatório. 

- após a limpeza, o terreno deverá ser regularizado e compactado com trator de esteira; a 

compactação deverá consistir de 10 (dez) passadas do trator de esteiras por toda a área 

da fundação, incluindo as ombreiras; 

- após a regularização do terreno, eventuais surgências de água na fundação 

deverão ser convenientemente tratadas, da seguinte forma: 

 

(i) instalar tubos de concreto ou cerâmica na posição vertical sobre a surgência, com 

diâmetro superior às dimensões da surgência e registrar a altura que o nível d’água 

alcança no interior do tubo; 

(ii) preencher o tubo com brita até, pelo menos, 1,0 m acima do nível d’água 

estabilizado; 

(iii) quando o aterro, em torno do tubo, atingir o nível da brita, deverá ser lançada pasta 

de cimento sobre a brita até cobrir o seu nível (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Detalhe do sistema de captação das águas de surgência de fundação 
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aterro compactado

- se a fundação for mais permeável que o aterro da barragem ou do núcleo central no 

caso de seção mista, constatado nos ensaios realizados durante a execução das 

sondagens, deverá ser prevista uma trincheira de vedação. 

 

Quanto aos procedimentos de lançamento, espalhamento e compactação dos materiais 

do aterro são feitas as seguintes recomendações: 

- o material da barragem deverá ser lançado com caminhão basculante e espalhado, em 

camadas de 20 cm de espessura, com trator de esteira equipado com lâmina ou moto-

niveladora. 

- a compactação deverá ser realizada por meio de um número adequado de passadas de 

rolo compactador (comumente em torno de seis), rebocado por trator de esteiras; as 

faixas compactadas paralelas deverão ter uma superposição mínima de 20% da largura 

da faixa; 

- nos locais onde não for possível o acesso desses equipamentos, a compactação deverá 

ser realizada utilizando-se placas vibratórias (sapos mecânicos) ou manualmente por 

apiloamento. 

 

O talude de montante das barragens de terra em seção homogênea deverá ser protegido 

contra a ação de ondas e contra a variação do nível d’água do reservatório (Figura 2.5a). 

A proteção deverá ser executada com solo cimento, materiais granulares, rochas 

proveniente das escavações obrigatórias ou cascalho, disponíveis no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (a)                                                                      (b) 

Figura 2.5 – Geometria dos sistemas de proteção dos taludes de montante e de jusante 

de uma barragem de terra de seção homogênea  
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O talude de jusante deverá ser protegido contra a flutuação do nível d’água de jusante e 

contra a ação de chuvas. Um procedimento típico é a proteção do talude de jusante até 

uma altura mínima de H/3, sendo H a profundidade de água do reservatório (Figura 

2.5b). Se o NA de jusante ultrapassar essa altura, a proteção deverá ser executada até a 

elevação correspondente; acima dessa altura, o talude deverá ser protegido através do 

plantio de grama. 

 

• BARRAGEM DE ENROCAMENTO 

 

As barragens de enrocamento são constituídas por enrocamentos lançados ou 

compactados em camadas e dotadas de um elemento de vedação interno ou externo. 

Conforme a posição do elemento de vedação são classificadas em barragens de 

enrocamento com vedação central – BEVC ou barragens de enrocamento com vedação 

a montante – BEVM.  

 

As barragens de enrocamento apresentam características distintas quando comparadas 

com outros tipos de barragens, uma vez que a resistência ao empuxo hidrostático do 

reservatório e a estanqueidade são obtidas de maneira independente (Musman, 2002). 

 

As BEVC são geralmente impermeabilizadas através de um núcleo vertical ou inclinado 

de solo argiloso compactado. A vedação pode ser constituída ainda por outro elemento 

impermeável qualquer, disposto no interior do maciço de enrocamento. As BEVM são 

impermeabilizadas por uma face estanque apoiada sobre o talude de montante. Esta face 

pode ser constituída por qualquer tipo de material impermeável tal como concreto 

armado, concreto betuminoso, metal ou madeira.  

 

Esse tipo de barragem é apropriado para vales medianamente encaixados em regiões 

rochosas, nas quais o capeamento de solo não existe ou é pouco espesso, onde existam 

condições adequadas de fundações e pedreiras facilmente exploráveis e/ou excesso de 

materiais oriundos das escavações obrigatórias em rocha. Uma seção típica desta 

barragem é apresentada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Seção típica de uma barragem de enrocamento 

Figura 2.6 – Seção típica de uma barragem de enrocamento 

Inicialmente, os enrocamentos eram simplesmente lançados, o que tornava estas 

barragens extremamente compressíveis. Para diminuir o problema, os enrocamentos 

passaram a ser regados durante o lançamento, evitando o acúmulo de finos entre os 

blocos de rocha e permitindo uma distribuição mais homogênea dos mesmos. 

Posteriormente, os enrocamentos passaram a ser lançados em camadas de 0,40 m a 0,60 

m de espessura e espalhados com trator de esteira tipo D-8 ou D-9. Atualmente, a 

técnica construtiva consiste na compactação dos enrocamentos com rolos lisos 

vibratórios pesados, de 9 a 15 toneladas de peso estático (Bordeaux, 1980).  

 

• BARRAGEM DE CONCRETO 

 

A barragem de concreto do tipo muro-gravidade deverá ser capaz de resistir, com seu 

peso próprio, à pressão da água do reservatório e à subpressão das águas que se 

infiltram pelas fundações. Esse tipo de barragem é recomendado para vales estreitos, 

encaixados, em maciço rochoso pouco fraturado e com boas condições de fundação. 

 

A seção da barragem pode incorporar o vertedouro quando as condições topográficas do 

local dificultarem a concepção de vertedouro lateral. Um local considerado adequado 

para o projeto de uma barragem de concreto deverá possuir as seguintes características: 

(i) a largura do vale na crista da barragem deve ser a mais estreita do trecho aproveitável 

do rio, visando-se reduzir o volume da barragem; 
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(ii) disponibilidade de pedreiras para obtenção da brita e jazidas de areia facilmente 

exploráveis nas proximidades do local; 

(iii) facilidade de conseguir cimento em quantidade suficiente na região; 

(iv) as fundações e  as  ombreiras devem ser em rocha resistente; o maciço 

rochoso deve ser pouco fraturado e a camada aluvionar na região das fundações, caso 

exista, não deverá ser muito espessa, visando não onerar os custos de sua remoção. 

 

Uma seção típica deste tipo de barragem de concreto é apresentada na Figura 2.7. 

Registra-se que, na maioria dos casos, adota-se uma seção com paramento de montante 

vertical, em função dos cálculos de estabilidade. A barragem deverá ser construída em 

blocos, entre os quais deverão ser previstas juntas verticais de dilatação vedadas contra 

vazamentos. O trecho do vertedouro deverá ser rebaixado em altura correspondente à da 

lâmina d ‘água máxima vertente. Na crista da barragem, no trecho não vertente, deverá 

ser construída uma mureta de proteção contra ondas, em concreto ou em alvenaria de 

tijolos maciços. 
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Figura 2.7 - Seção típica de uma barragem de concreto 
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Quanto aos procedimentos construtivos, podem ser feitas as seguintes recomendações: 

- o preparo das fundações deve ser executado sob a barragem e numa faixa mínima de 

5,0 m, a montante e a jusante, com remoção de qualquer material inconsolidado ou 

rocha decomposta, até ser atingida, em toda a área, a rocha apropriada para fundação; 

- a escavação em rocha será de preferência “a frio”, através de cunhagem, procurando-

se evitar o uso de explosivos, uma vez que se trata, normalmente, de pequenos volumes; 

- a escavação deverá ser conduzida até que a superfície da rocha se apresente bem 

rugosa e plana; 

- os trabalhos de escavação só deverão ser concluídos depois que o local estiver limpo e 

desimpedido de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer natureza, após 

limpeza executada utilizando-se jato de água/ar; 

- todas as surgências na área da fundação deverão ser drenadas segundo os mesmos 

procedimentos descritos para as barragens de terra; 

- todas as irregularidades da superfície rochosa que formem taludes negativos ou 

balanços deverão ser eliminadas, com os espaço devendo ser preenchido com concreto. 

- no caso do maciço ser fraturado (feições permeáveis), deverá ser executada uma 

cortina de injeção de impermeabilização típica, com malhas primárias ou secundárias. 

 

Um problema particularmente crítico neste tipo de barragem é o modelo de fluxo 

através das fundações. Existem modelos numéricos, inclusive comerciais, bastante 

desenvolvidos para a análise do fluxo em meios porosos, mas não se tem modelos 

numéricos para a análise da percolação de água em meios fissurados, exceto para casos 

muito particulares de fluxo laminar (juntas lisas) em meio bidimensional. Assim, esta 

abordagem é complexa e envolve uma modelação numérica específica, não sendo 

recomendada a adoção dos procedimentos simplificados comumente adotados na 

prática. (Silva Filho, 2002). 

 

• VERTEDOURO 

 

De forma geral, dependendo do porte da obra, nos projetos de PCH podem ser definidos 

três tipos básicos de solução para o extravasamento do excesso de água afluente ao local 

do aproveitamento: 



 
 

29

- por um canal lateral, em cota elevada em relação ao leito natural do rio, com soleira 

vertedoura a jusante; 

- por sobre o próprio corpo da barragem, ao longo de toda a extensão da crista ou parte 

dela; 

- através da combinação dos tipos acima citados. 

 

A melhor solução dependerá das condições topográficas e geológico-geotécnicas de 

cada local, as quais condicionam a definição do arranjo geral das obras e da vazão de 

projeto do vertedouro. 

 

2.4.4.2 – ESTRUTURAS DO CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

• CANAL DE ADUÇÃO 

 

A escolha da seção típica mais adequada para o canal de adução vai depender das 

condições topográficas e geológico-geotécnicas da ombreira onde o canal será 

implantado. A escavação do canal deverá ser realizada de acordo com os procedimentos 

usuais para obras dessa natureza.  

 

Visando a otimização do balanceamento de materiais da obra, deve-se considerar que o 

material proveniente da escavação do canal poderá ser utilizado na construção das obras 

de terra, evidentemente se o volume for expressivo. Para os canais sem revestimento, 

em solos argilosos impermeáveis, a superfície escavada deverá ser compactada.  

 

• TOMADA D’ ÁGUA 

 

A estrutura de tomada d’água deve ser localizada, sempre que possível, junto à margem do 

reservatório, ao longo de trechos retos (Figura 2.8). Nos trechos em curva, a tomada d’água 

deve ser posicionada do lado côncavo, pois os sedimentos transportados pelo escoamento, na 

maior parte, são depositados na parte convexa. Além disso, como na parte côncava, as 

profundidades, geralmente, são maiores, os sedimentos transportados por arraste não 

serão captados no caso da tomada d’água de superfície. 
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A - Locais recomendáveis.
B - Locais inconvenientes, pois o material
      transportado pela corrente deposita-se na
      parte convexa, obstruindo a frente da
      tomada d'água.
C - Locais inconvenientes, pois durante a
      época de águas altas a região recebe o
      impacto de materiais, que podem afetar as
      estruturas da tomada d'água.
D - Áreas sujeitas à deposição de materiais
      transportados pela corrente.  

Figura 2.8 – Localização de áreas para implantação das estruturas de captação 

 

• TUBULAÇÃO DE ADUÇÃO EM BAIXA PRESSÃO 

 

O diâmetro mínimo da tubulação de adução em baixa pressão deve ser adotado como o 

que produz uma perda de carga por atrito igual a 1% da queda bruta. Em certos casos, o 

conduto pode ser submetido à pressão externa uniforme sobre todo o seu perímetro, por 

exemplo, quando é esvaziado sem os cuidados necessários ou quando não funciona a 

aeração. A ocorrência de uma depressão parcial ou total (vácuo) do nível do gradiente 

dinâmico que ultrapasse a cota inferior do piso da tubulação poderá causar uma 

deformação na chapa e o colapso da parede da tubulação. 

 

A jusante da comporta da tomada d’água há a necessidade de instalação de um tubo 

(poço) de aeração visando, com a entrada de ar, manter o equilíbrio das pressões externa 

e interna e evitar o colapso da tubulação. As tubulações de aço devem ser apoiadas 

sobre blocos ou selas em concreto. Alternativamente podem ser usados anéis estruturais 

de aço, convenientemente fixados a uma base de concreto.  

 

• CÂMARA DE CARGA 

 

A câmara de carga é a estrutura posicionada entre o canal de adução e o conduto 

forçado e possui os seguintes objetivos: promover a transição entre o escoamento à 

superfície livre, no canal de adução, e o escoamento sob pressão no conduto forçado; 
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aliviar o golpe de aríete que se processa no conduto forçado quando ocorre o 

fechamento brusco do dispositivo de controle de vazões turbinadas e fornecer água ao 

conduto forçado quando ocorre uma abertura brusca desse mesmo dispositivo, até que 

se estabeleça, no canal de adução, o regime permanente de escoamento. 

 

• CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO 

 

A chaminé de equilíbrio é um reservatório de eixo vertical, normalmente posicionado ao 

final da tubulação de adução de baixa pressão e a montante do conduto forçado, com as 

seguintes finalidades: amortecer as variações de pressão, que se propagam pelo 

conduto forçado, aliviar o golpe de aríete decorrente do fechamento rápido da turbina e 

armazenar água para fornecer ao conduto forçado o fluxo inicial provocado pela nova 

abertura da turbina, até que se estabeleça o regime contínuo. 

 

Quando necessário, a chaminé de equilíbrio deve ser instalada o mais próximo possível 

da casa de força, para reduzir o comprimento do conduto forçado e diminuir os efeitos 

do golpe de aríete. 

 

A instalação de uma válvula de alívio na entrada, ou na caixa espiral da turbina, pode 

evitar a necessidade da chaminé. No entanto, essa solução deve ser analisada 

criteriosamente, considerando a segurança que deve haver na abertura da mesma, em 

caso de fechamento rápido do distribuidor. 

 

• CONDUTOS FORÇADOS 

 

Teoricamente, o diâmetro econômico é aquele para o qual a relação custo-benefício é 

máxima. Entende-se por benefício o valor presente da energia a ser produzida ao longo da 

vida útil da PCH e por custo o investimento total necessário à sua implantação. Assim, o 

diâmetro econômico é o diâmetro limite para o qual um aumento de sua dimensão, que 

significa uma redução das perdas hidráulicas e, conseqüentemente, maior potência 

instalada, promove aumento do benefício energético sem que isso compense o 

acréscimo de custo associado.  
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A pressão normal estática ao longo do conduto forçado sofre variações decorrentes do 

golpe de aríete quando há mudanças súbitas de vazão, resultantes de fechamentos ou 

aberturas rápidas, parciais ou totais, do dispositivo de fechamento da turbina. Essas 

variações, positivas (sobrepressões) ou negativas (depressões), condicionam a espessura 

da chapa do conduto. 

 

• TÚNEL DE ADUÇÃO 

 

Quando a casa de força da PCH não é incorporada ao barramento, poderá ser cogitada a 

adução das vazões através de túnel. Essa opção, normalmente, será considerada nos 

seguintes casos: 

 

- quando a topografia for desfavorável à adução em canal ou conduto de baixa pressão; 

- quando a rocha no trecho a ser atravessado pelo túnel se mostrar de boa qualidade, de 

baixa permeabilidade e sem suspeita de ocorrência de materiais erodíveis ou solúveis; 

- quando houver suficiente cobertura de rocha ao longo da diretriz prevista para o túnel; 

- quando houver solução econômica para a implantação de uma chaminé de equilíbrio 

(se esse dispositivo mostrar-se necessário). 

 

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 alta pressão, com o ângulo de mergulho do túnel sendo ditado pela busca 

de cobertura de rocha mais favorável (Figura 2.9). 

 

Normalmente, por interesses construtivos, a seção de escavação do túnel, a princípio, 

deve ser considerada como em arco-retângulo. No trecho onde se requer a sua 

blindagem, o diâmetro final interno deverá ser circular. O túnel de adução deve ser 

projetado para resistir à pressão máxima interna decorrente das condições operacionais 

extremas da usina. 
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ARRANJO DE TÚNEL COM TRECHOS EM BAIXA E EM ALTA PRESSÃO

ARRANJO DE TÚNEL COM INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO À CASA DE FORÇA

ARRANJO DE TÚNEL EM BAIXA PRESSÃO ACOPLADO A CONDUTO FORÇADO A CÉU ABERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Diferentes arranjos dos túneis de adução 

 

O traçado do túnel deve representar, de preferência, a ligação mais curta entre a tomada 

d’água e a casa de força e deve atender ao critério de cobertura mínima de rocha (Figura 

2.10) preconizado por Bergh-Christensen e Dannevig (Eletrobrás, 2000) cujos conceitos 

são os seguintes: 

βγ cosr

KHL >
 

 

Sendo: 

L: distância mínima de 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), para cada 

seção ou estaca (m); 

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

K: coeficiente de sobre-elevação para a pressão, adotado comumente igual a 1,3; 

γr: peso específico da rocha (t/m3); 

β: menor inclinação média da superfície do terreno natural, verificada na seção 

longitudinal e na seção transversal do túnel. 
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Figura 2.10 – Critérios de cobertura para arranjo do túnel de adução (Bergh-Christensen 

& Dannevig, Eletrobrás, 2000). 

 

A análise do traçado deve ser efetuada a cada estaca da diretriz do túnel (espaçamento 

de 20 m), devendo ser estimada, com critério, a camada de solo superficial e a posição 

da superfície do topo rochoso em cada seção, além de se obter as características da 

rocha e sua adequabilidade para comportar o túnel. A análise deverá ser precedida de, 

pelo menos, um caminhamento sobre a diretriz projetada para o túnel e um mapeamento 

geológico de superfície, com particular atenção nos talvegues a serem atravessados. 

 

Na definição do traçado do túnel, deverá ser levado em conta que o prazo de construção 

depende da produção diária, em cada frente de execução. Se o traçado for muito longo, 

talvez seja necessário prever frentes de ataque adicionais, utilizando-se túneis/janelas 

intermediárias. (Schreiber, 1977). Em perfil, o túnel deve ser traçado de modo que o 

ponto mais alto fique sempre, com segurança, abaixo da linha piezométrica no caso 

mais desfavorável, isto é, quando o nível d’água alcança o minimo minimorum no 

reservatório e na chaminé de equilíbrio (no caso da presença deste dispositivo). 

 

O ângulo de mergulho deverá ser adequado à necessidade de recobrimento de rocha, 

não se recomendando declividades inferiores a 1%, tendo-se em conta aspectos 

construtivos ligados à drenagem das águas de infiltração. De forma geral, a declividade 

máxima deve ser limitar a 12%. Quando a geometria do arranjo exigir, os trechos de 

grande declividade devem ser concentrados em pequenas extensões, levando-se em 

consideração a necessidade de métodos construtivos diferenciados. 
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Considerando a qualidade geomecânica do maciço, (Junior e Ojima, 1998) nos trechos 

em que o critério de cobertura mínima de rocha é atendido, a princípio não são previstos 

sistemas de revestimento do túnel.  O revestimento deve ser necessário apenas nos 

trechos onde a cobertura de rocha é insuficiente e, em trechos localizados, por 

imposições geológico/construtivas. O comprimento necessário do trecho blindado, na 

chegada à casa de força e, eventualmente, em outros trechos localizados, será 

determinado pelo atendimento à condição do critério de Bergh-Christensen e Dannevig.  

 

• CASA DE FORÇA 

 

O arranjo típico da casa de força é condicionado em larga escala pelo tipo da turbina e 

do gerador. São previstas, nas dependências da casa de força, áreas destinadas aos 

equipamentos elétricos e mecânicos auxiliares, definidos em cada projeto. Além disso, 

em cada caso, deverá ser analisada a necessidade de área específica para montagem dos 

equipamentos, cujas dimensões básicas deverão ser fornecidas pelo fornecedor dos 

equipamentos principais.  

 

Em qualquer caso, deve-se prever uma ponte rolante para os trabalhos de montagem e 

desmontagem em manutenções programadas. Da mesma forma, deverá ser analisada a 

necessidade de se prever uma sala para o centro de operação da PCH. Nos locais onde o 

desnível é criado pela barragem, a casa de força é comumente acoplada à tomada d’água 

e, portanto, incorporada ao barramento. 

 

As principais elevações da casa de força são definidas em função dos níveis d’água 

notáveis de jusante e da submergência da turbina. A qualidade da curva-chave das 

vazões do rio é de extrema importância para a fixação dessas elevações. Deverá ser 

definida, ainda, a cota de fundação da casa de força, que depende da posição do tubo de 

sucção da turbina; em seguida, definem-se as cotas e a disposição das galerias de 

drenagem. A estabilidade da estrutura deverá ser verificada para os casos correntes de 

carregamento e os acessos externos deverão ser definidos em função da cota do piso 

principal da área de montagem, dos aspectos topográficos do local e das rampas 

admissíveis para os equipamentos de transporte e da disposição das obras a jusante. 
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• CANAL DE FUGA 

 

O canal de fuga, a jusante do tubo de sucção e situado entre a casa de força e o rio, 

constitui o canal através do qual a vazão turbinada é restituída ao rio. O 

dimensionamento de sua geometria será sempre condicionado pelo tipo e dimensões da 

casa de força e pela distância entre esta e o rio. Quando esse canal é escavado em rocha, 

seu dimensionamento hidráulico deve atender as prescrições de escavação mínima e 

redução máxima das perdas de carga. 

 

O escoamento ao longo do canal, para a descarga máxima turbinada, deverá ser sempre 

laminar, com velocidade baixa (inferior a dois m/s), como no canal de adução. Para os 

canais com superfície livre, a largura é comumente variável ao longo de seu 

comprimento, com largura inicial igual à largura da casa de força. O comprimento será, 

também, variável, em função da distância entre a casa de força e o rio. Na confluência 

com o rio, a largura no fim do canal de fuga deverá ter dimensão suficiente para não 

introduzir qualquer influência sobre o escoamento. 

 

A declividade do canal será, também, variável, em função da diferença de elevação 

entre o fundo do tubo de sucção e o nível do fundo do rio. No início do canal, devem-se 

adotar rampas ascendentes suaves, entre 1V: 6H a 1V: 10H, de acordo com a geometria 

do tubo de sucção. 

 

Após o conhecimento definitivo das dimensões físicas das estruturas que compõem o 

circuito hidráulico, pode-se estimar o valor total das perdas de carga e, 

conseqüentemente, determinar o valor final da queda líquida. Em seguida, deve ser 

recalculado o valor da potência a ser instalada na PCH. 

 

Com base neste valor de potência efetiva da PCH, deverá ser elaborado o projeto dos 

equipamentos eletromecânicos, contemplando o dimensionamento das turbinas, dos 

equipamentos hidromecânicos, dos geradores e transformadores, dos sistemas de 

proteção, supervisão e controle, da subestação, da interligação gerador- transformador, 

do aterramento, da linha de transmissão e do sistema de telecomunicações.  
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2.4.4.3 – OBRAS CIVIS AUXILIARES 

 

• DESVIO DO RIO  

 

Os esquemas de desvio do rio variam em função dos aspectos topográficos, hidrológicos 

e geológico-geotécnicos do sítio da PCH. Normalmente, o desvio é realizado em duas 

fases. Para cada caso, os estudos devem ser elaborados detalhadamente.  

 

Em sítios abertos, a primeira fase do desvio envolve a construção de uma ensecadeira 

com o escoamento do rio ocorrendo em sua calha natural ou em canal escavado em uma 

das margens. Em seguida, executam-se partes das estruturas do vertedouro, dos muros, 

da casa de força e da barragem, na margem oposta. Na segunda fase, após a construção 

das ensecadeiras de montante e jusante, com o rio escoando pelas adufas/galerias sob o 

vertedouro ou sob a barragem, por exemplo, conclui-se a execução da casa de força, do 

vertedouro e da barragem. Concluída a execução das estruturas de barramento, fecham-

se as adufas/galerias e inicia-se a operação de enchimento do reservatório. 

 

No caso de vales encaixados, na primeira fase, o rio é desviado por túneis escavados em 

uma das margens e, no caso de vales medianamente encaixados, na primeira fase, o rio 

poderá ser desviado por galerias de concreto ou por tubulações construídas em uma das 

margens. 

 

Os estudos hidrológicos caracterizarão os períodos úmidos e secos e determinarão a 

descarga de projeto do desvio e os riscos a serem assumidos em cada fase da obra. Os 

riscos inerentes em cada fase de desvio do rio serão estimados em função do tempo de 

recorrência da cheia adotada em projeto. (Eletrobrás, 2000). 

 

Para uma PCH, o tempo de recorrência será considerado igual a 10 anos. Durante os 

estudos, esse valor poderá, se julgado necessário, ser alterado em função das 

características de cada aproveitamento, da localização e do tempo de duração de cada 

obra. Cabe observar que a fixação dos riscos a serem assumidos durante as fases de 

desvio afetará diretamente os volumes das ensecadeiras.  
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Os estudos geológico-geotécnicos básicos abrangem: 

 

- a determinação das condições das fundações, como, por exemplo, a identificação da 

existência de materiais aluvionares que precisam ser removidos para assentar as 

ensecadeiras, seja com equipamentos convencionais de terraplanagem ou por dragagem; 

- a verificação da disponibilidade de materiais naturais de construção e da necessidade 

de materiais processados, em quantidade e com as características necessárias para a 

execução das ensecadeiras.  

 

As áreas de empréstimo (jazidas) de solos e de rocha deverão ser caracterizadas com 

precisão. Poderão ser necessários, por exemplo, blocos de rocha de dimensões 

consideráveis para execução do fechamento do rio em todas as fases de desvio e para 

proteção das ensecadeiras. A possibilidade de obtenção desses blocos poderá ser 

condicionada pelos aspectos geológicos do maciço rochoso local. 

 

• CANTEIRO DE OBRAS 

 

No local de implantação da obra, deverá ser prevista uma área destinada ao canteiro, a 

qual deverá abrigar as instalações industriais, pátios diversos, oficinas, depósitos, 

escritórios e demais instalações necessárias para apoio aos diversos trabalhos. A área 

deverá estar situada o mais próximo da obra e, preferencialmente, deverá situar-se em 

terreno plano, em cota mais elevada que o futuro nível d’água do reservatório.  

 

Toda e qualquer intervenção no local deverá ser planejada, tentando-se minimizar os 

impactos ambientais associados. O projeto de instalação do canteiro deverá prever a 

urbanização integral da área e sua posterior recuperação, de acordo com as exigências 

ambientais. A localização das oficinas e demais estruturas auxiliares deve obedecer a 

um arranjo geral que tenda a otimizar o fluxo de equipamentos e materiais no âmbito do 

empreendimento. Esta logística deverá incorporar ainda a montagem dos equipamentos 

eletromecânicos, os esquemas de acesso à obra, o sistema de transportes, o 

fornecimento de energia elétrica, a facilidade de telecomunicações e a produção local de 

materiais e de alimentos. 
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• ESTRADAS DE ACESSO 

 

O acesso ao local da obra, evidentemente, é um aspecto importante, que deve ser 

obrigatoriamente considerado em todas as fases do projeto de qualquer empreendimento 

dessa natureza. Na fase de estudos preliminares, nos estudos de planejamento da 

construção, o acesso ao local é identificado a partir das rotas de transporte nacional e 

regional, considerando as malhas rodoviária e ferroviária, incluindo a capacidade das 

obras de arte das rotas. 

 

A prática em projetos dessa natureza tem mostrado que, normalmente, é considerada, 

apenas, a melhoria de acessos secundários existentes, incluindo o reforço de suas obras 

de arte. Esses acessos secundários devem ser levantados em detalhes, com vista à 

elaboração dos projetos de melhoria e de reforços. As características geométricas dos 

acessos, largura e rampas, deverão atender às maiores dimensões e porte dos 

equipamentos, fornecidos pelos fabricantes, que deverão ser transportados para a obra. 

 

É importante lembrar ainda que a estrada de acesso à obra da PCH deve ter condições 

de tráfego durante todo o ano, incluindo-se o período chuvoso. Os pontos críticos, 

identificados ao longo do traçado, devem, pelo menos, ser convenientemente drenados e 

protegidos com cascalho. Finalmente, deve-se ressaltar que deverão ser levantados e 

equacionados adequadamente os problemas de interferências desses acessos com os 

meios físico, biótico e antrópico da região.  

 

2.4.5 - ANÁLISE FINAL DO EMPREENDIMENTO 

 

A implantação de uma usina hidrelétrica, no caso uma PCH, importa em custos que, 

evidentemente, devem gerar benefícios econômicos e ambientais que compensem os 

investimentos a serem realizados.  A análise financeira do empreendimento deverá ser feita 

considerando-se o resultado de todos os estudos realizados para a implantação do 

empreendimento e a correlação entre os investimentos exigidos e as receitas operacionais 

resultantes. A avaliação da economicidade de um empreendimento desta natureza pode 

ser efetuada com diversos graus de profundidade e de diferentes maneiras. 
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Os benefícios econômicos significam recompensar financeiramente os investimentos 

realizados, garantindo ao investidor o retorno do capital aplicado. Ressalta-se que, do 

ponto de vista de política macroeconômica no Brasil, a implantação de uma usina 

hidrelétrica, que utiliza um recurso renovável e abundante como combustível, no caso a 

água, substitui, com algumas vantagens, incluindo os aspectos ambientais, a 

implantação de usinas alternativas (óleo, carvão, gás, etc.).  

 

Os benefícios ambientais significam as melhorias no padrão de vida da população que 

usufruirá da energia a ser produzida, principalmente nos casos em que a PCH for 

implantada em região pouco desenvolvida. Os reflexos sobre todos os setores da 

economia regional são imediatos, incluindo-se também os associados às condições de 

saúde da população. 

 

As melhorias, em alguns casos, são quantificáveis através de previsões, como, por 

exemplo, o aumento da produção agrícola e industrial e, ainda, na oferta de empregos 

locais, diretos e indiretos. Em outros casos, a quantificação das melhorias é difícil, 

como, por exemplo, aquelas relacionadas com a saúde, lazer e bem estar da população, 

advindas da iluminação pública e doméstica, bem como as possibilidades de recreação 

em torno do reservatório.  

. 

Todos os métodos devem permitir a avaliação da viabilidade financeira do 

empreendimento, no período ou horizonte determinado (prazo de autorização, vida útil 

do empreendimento ou outro período escolhido), considerando-se as entradas e saídas 

de capital (fluxo de caixa) no referido período. ( Eletrobrás, 2000; Albuquerque, F. C. 

C. e Paulon, J., 2000). 



CAPÍTULO 3 

 

PROJETOS BÁSICOS E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE ARRANJOS DAS 

PCH’s PONTE, PALESTINA E TRIUNFO. 

 

3.1 − LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

As PCH´s Ponte, Palestina e Triunfo estão situadas no trecho médio do Rio Pomba, a 

sudeste do Estado de Minas Gerais, na região conhecida como Zona da Mata Mineira.  

O acesso ao local dos aproveitamentos pode ser feito a partir do Rio de Janeiro, pela 

BR-116 (Rio - Bahia) até a cidade de Leopoldina, distante cerca de 225 km. A partir de 

Leopoldina, toma-se a BR-120 até o entroncamento com a MG-265, seguindo por esta 

rodovia estadual por cerca de 49 km até Piraúba, cidade mais próxima dos 

empreendimentos (Figura 3.1). 

Figura 3.1 – Localização dos aproveitamentos das PCH’s Ponte, Palestina e Triunfo. 
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3.2 − HISTÓRICO DOS ESTUDOS DOS APROVEITAMENTOS 

 

Na década de 60, o grupo de trabalho ONU-CEMIG, formado por esta última e pela 

CANAMBRA Engineering Consultants Ltd, no contexto dos estudos energéticos da 

região Centro-Sul do Brasil, procedeu ao inventário completo do Rio Pomba. (Arêas, 

1998). Na ocasião destes trabalhos, recomendou-se a continuidade dos estudos de forma 

a se avaliar o aproveitamento do rio e definir potenciais aproveitamentos hidrelétricos 

ao longo do trecho entre as cidades de Rio Pomba e Astolfo Dutra, sendo já indicados a 

viabilidade de implantação de dois deles - Ponte (31 MW) e Triunfo (26 MW).  

 

Tratando-se de locais situados na área de concessão da CFLCL (Companhia Força e 

Luz Cataguases – Leopoldina), esta realizou estudos de inventário no trecho 

mencionado (MEK Engenharia, 1999), sendo caracterizados quatro potenciais 

aproveitamentos (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Aproveitamentos potenciais do trecho Rio Pomba - Astolfo Dutra 

(MEK Engenharia, 1999) 

Nome do 
Aproveita-

mento 

Distância 
da Foz 
(km) 

vazão 
(m³/s) 

N.A 
máximo 
normal 

(m) 

N.A 
jusante 

(m) 

Área 
Inundada 

(km²) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Índice 
Custo/ 

Beneficio 
(US$/MWh) * 

Guarani 182 34 422 398 12,5 13 78,02 
Ponte II 165 35 397 335 4,7 34 35,15 
Barcas 159 35 335 308 1 15 53,18 

Triunfo II 151 43 305 246 5,6 39 51,42 
Total     23,8 101  

     * Referência: outubro/95 

 

Em 1986, FURNAS realizou um amplo Inventário da Bacia do Rio Paraíba do Sul, no 

qual o rio Pomba estava incluído (Furnas, 1986).  Porém, o trecho anteriormente 

inventariado pela CFLCL não foi objeto destes estudos, adequando-se as alternativas de 

divisão de queda aos já definidos no trabalho anterior. 
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Em 1996, a CFLCL realizou os “Estudos de Repartição de Queda do Trecho do Rio 

Pomba de Mercês a Cataguases”. As principais justificativas para a realização deste 

estudo de repartição foram, além da atualização dos critérios de custo marginal de 

expansão do parque gerador e a interligação dos sistemas sul-sudeste a estudos 

realizados na década de 60, a adequação destes mesmos estudos à nova realidade da 

bacia, com núcleos urbanos desenvolvidos e restrições ambientais.  As novas 

alternativas foram estudadas acoplando-se viabilidade técnico-econômica com 

viabilidade sócio-ambiental, e contornando possíveis problemas com a otimização e 

racionalização da utilização dos recursos hídricos. 

 

Entre as cidades de Guarani e Astolfo Dutra, encontra-se o trecho mais atraente do 

estudo, com maior otimização técnico-econômica, levando-se em consideração os 

critérios técnicos e ambientais mais atualizados. Estes estudos indicaram uma potência 

instalável de 132 MW, correspondente a uma energia firme de 74,12 MW a um custo 

médio de R$ 50,74 / MWh. Os aproveitamentos Ponte I, Palestina II e Triunfo I 

apresentaram custos de energia firme inferiores aos custos de referência fixados pela 

ELETROBRÁS à época em US$ 44,00 / MWh (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 – Aproveitamentos potenciais do trecho Mercês – Cataguases 

(MEK Engenharia, 1999) 

(*) Referência: outubro/95 

Nome do 
Aproveitamento

Distância 
da Foz 
(km) 

MLT 
(m³/s)

N.A 
máximo 
normal 

(m) 

N.A 
Jusante 

(m) 

Área 
Inundada 

(km²) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Índice 
Custo/Benefício 
(US$/MWh) (*)

Ituerê 226,7 16,3 500 429 17,06 12 81,73 
Bom Sucesso 194 33,6 422 400 8,61 10 67,94 
Ponte I 168,1 36,4 390 335 2,6 20 37,18 
Palestina II 164,3 36,7 335 308 0,76 13 41,75 
B.dos 
Carrapatos 

159 37 305 289 0,45 8 64,55 

Triunfo I 154,2 44,2 286 251 2,08 21 37,65 
Monte Cristo 126,2 69,5 220 184,6 4,35 33 63,83 
Cataguases 117 104,4 184 164,5 3,21 27 78,96 
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3.3 − GEOLOGIA DA ÁREA E SOLOS DE COBERTURA 

 

A área de estudo onde se localiza as PCH’s de Ponte, Palestina e Triunfo está inserida e 

geologicamente na faixa dos grandes cinturões de rochas metamórficas dobradas, de 

idade pré-cambriana, que constitui o embasamento cristalino da região oriental do 

Brasil, mais precisamente do leste do Estado de Minas Gerais (Figura 3.2).   O relevo da 

região é montanhoso e o vale do rio apresenta-se fortemente encaixado A presença de 

planícies aluviais é muito pouco expressiva ao longo de todo o trecho de estudo, 

ocorrendo apenas em pequenas manchas localizadas. 

Figura 3.2 – Mapa geológico e sistema de drenagem da área em estudo 
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3.3.1 - Estratigrafia e Litologias 

 

A região está inserida no Escudo Atlântico, sendo representada por rochas cristalinas e 

cristalofilianas de idade arqueana, correspondendo basicamente às unidades 

estratigráficas do Complexo Juiz de Fora, Gnaisse Piedade e Complexo Paraíba do Sul, 

cujas áreas de ocorrência são apresentadas no mapa geológico da Figura 3.2. 

 

As rochas do Complexo Juiz de Fora foram consolidadas no fácies granulito, sendo 

dominantes os migmatitos, gnaisses e cataclasitos, com ocorrências subordinadas de 

quartzitos, mármores dolomíticos, metagabros e itabiritos. Macroscopicamente estas 

rochas podem apresentar aspectos distintos de sua estrutura, variando de equigranular 

maciço a gnáissica nitidamente bandada, além de horizontes com granulação grosseira 

porfiroblástica.  Estas unidades ocorrem nas áreas dos aproveitamentos de Palestina e 

Ponte. 

 

O Gnaisse Piedade, embora de grande distribuição geográfica, apresenta pequena 

variação litológica, sendo caracterizado pela predominância de rochas gnáissicas com 

estrutura bandada regular, com alternância centimétrica de bandas claras quartzo-

feldspáticas e bandas escuras ricas em biotita ou hornblenda.  Estas rochas se 

apresentam algo migmatizadas próximo ao contato com o Complexo Juiz de Fora e 

ocorrem na área do aproveitamento de Triunfo. 

 

O Complexo Paraíba do Sul é formado por gnaisses bandados, milonitos e migmatitos, 

intensamente tectonizados.  Os gnaisses apresentam um bandeamento marcante, com 

alternância de bandas claras e escuras muito contínuas e de espessuras variáveis.  Os 

migmatitos exibem as mais diversas estruturas, desde homogêneos a heterogêneos.  

Apresentam-se na região a jusante de Cataguases, fora portanto do trecho em estudo. 

 

Os mantos de cobertura dos maciços rochosos ocorrem extensamente na região, sendo 

constituídos por solos residuais e/ou coluviais, com alguns depósitos de tálus formados 

no sopé de encostas de fortes declividades.  A espessura do manto de solo é muito 

variável, de forma que a superfície do topo rochoso ocupa desde a superfície do terreno 
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até grandes profundidades, acompanhando, de uma forma geral, a conformação 

topográfica. Este topo rochoso apresenta-se frequentemente com uma zona de rocha 

alterada e fraturada, de espessura variável, com fraturas predominantemente sub-

verticais, sendo o maciço rochoso, abaixo desta zona, são e muito pouco fraturado.  É 

relativamente comum a presença de matacões rochosos inseridos no manto de solo, 

alguns de grandes dimensões, que chegam a ser confundidos com afloramentos 

rochosos. 

 

A ocorrência de aluviões quaternários está restrita à calha central dos rios principais, 

freqüentemente associados com blocos de rocha de dimensões variáveis, de forma que 

os depósitos de areia e/ou pedregulhos são geralmente pouco espessos e de distribuições 

horizontais reduzidas.  As planícies de inundação são pouco desenvolvidas e 

descontínuas, sendo constituídas por sedimentos areno-argilosos e argilo-arenosos, de 

pequenas espessuras. 

 

3.3.2 – Relevo da Área e Solos de Cobertura  

 

A área em estudo está incluída no Domínio das Faixas de Dobramentos Remobilizados, 

que se caracteriza por evidências de movimentos crustais, com marcas de falhas, 

deslocamentos de blocos e falhamentos transversos, impondo nítido controle estrutural 

sobre as formas de relevo atual.  Este controle é evidenciado pela presença de extensas 

linhas de falha, escarpas de grandes dimensões e relevos alinhados, coincidindo com os 

dobramentos originais e/ou falhamentos mais recentes (Figura 3.2). 

 

Em maior detalhe a área em estudo se insere na Unidade Depressão Escalonada dos rios 

Pomba-Muriaé, que pertence à Região Geomorfológica do Vale do Paraíba do Sul e 

apresenta quadro morfológico muito relacionado a controles climáticos, com relevo 

dissecado pelas bacias destes rios.A unidade apresenta um relevo escalonado, com cotas 

altimétricas que oscilam entre 100m e aproximadamente 700m, à medida que se 

aproxima da Serra da Mantiqueira. Na sua porção ocidental, o alto vale do rio Pomba 

corta transversalmente os lineamentos das formas de relevo integrantes da Zona da Mata 

Mineira, formando patamares e gargantas. 
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No seguimento da bacia do rio Pomba abrangido pelos presentes estudos ocorrem duas 

paisagens geomorfológicas bem distintas: a primeira, entre Cataguases e as 

proximidades da PCH Ponte formado por um conjunto de serras elevadas, com 

declividades longitudinais e transversais muito fortes, praticamente sem planícies de 

inundação, e com encostas assinaladas por freqüentes afloramentos rochosos; a segunda, 

a montante deste local, sendo formada por colinas arredondadas, com declividades 

pouco acentuadas em forma de meias laranjas, com vales abertos e de fundos chatos, 

tendo planícies de inundação razoavelmente desenvolvidas. 

 

Na paisagem de relevo acidentado predominam atualmente os processos de 

aprofundamento da erosão fluvial, com leitos notadamente rochosos e com reduzidas 

ocorrências de depósitos aluviais. Já no trecho montante, de relevo mais suave, são 

menos acentuados os processos da erosão, resultantes na formação de algumas ilhas 

fluviais e sendo bem mais freqüentes as ocorrências de depósitos aluviais, no leito 

menor e principalmente nas planícies de inundação. 

 

O lençol freático apresenta-se regularmente profundo, acompanhando aproximadamente 

as cotas dos vales, sendo pouco freqüente a ocorrência de níveis elevados. A existência 

de lençol contínuo está restrita aos locais de manto coluvial e/ou residual espesso, com a 

água ocupando os vazios do solo. Nos maciços rochosos, a ocorrência de água 

subterrânea fica restrita às famílias de fraturas abertas. 

 

A superfície do topo rochoso encontra-se a profundidades variáveis, apresentando-se 

algumas vezes aflorante e acompanhando, de uma forma geral, a conformação 

topográfica do terreno. No trecho do rio onde se observa maior declividade 

(aproveitamento de Triunfo), o rio corre em quase toda a sua extensão diretamente sobre 

o topo rochoso. Ao longo de todo o trecho, no leito do rio e em suas margens, podem 

ser observados afloramentos de rocha, os quais são mais evidentes e numerosos durante 

o período de estiagem. A superfície rochosa apresenta freqüentemente uma zona 

superficial alterada e fraturada, de espessura variável, com fraturas predominantemente 

sub-verticais, embora tenham sido observadas fraturas sub-horizontais em afloramentos 

rochosos resultantes de alívio de tensões superficiais. 
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A partir desta zona o maciço rochoso apresenta-se são, muito pouco fraturado, com 

excelentes condições geotécnicas para fundação de estruturas de concreto, como fonte 

de material de construção e para obras subterrâneas. O maciço rochoso da região pode 

ser considerado como estanque. Este fato, aliado às características topográficas locais, 

permite inferir que não são críticas as condições de estanqueidade dos reservatórios. A 

percolação de água pela fundação das estruturas, através de fraturas e zonas alteradas do 

maciço rochoso, tende a não ser significativa, devendo ser objeto de tratamentos 

convencionais de fundação. 

 

Os solos de cobertura que predominam na região são constituídos de solos de alteração 

e solos residuais, areno-argilosos e argilo-arenosos. A espessura desses solos é variável 

e apresentam, em regra geral, disseminações de matacões de rocha, muitas vezes de 

grande dimensões, que podem confundir-se com afloramentos rochosos e que poderão 

eventualmente dificultar a utilização destes materiais nas obras de engenharia. 

 

No sopé das encostas ocorrem, ainda, depósitos de tálus, constituídos por uma mistura 

de solo transportado e blocos de rocha. Nas margens do rio ocorrem, localmente, a 

presença de aluviões arenosos, às vezes associados com blocos de rocha de dimensões 

variáveis. No leito do rio, é comum a presença de blocos de rocha e bancos de areia. 

 

3.4 − PROJETO BÁSICO DA PCH PONTE 

 

3.4.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Os estudos para a implantação efetiva do empreendimento da PCH Ponte foram 

iniciados em meados da década de 80, quando o consórcio Electra-Hidroesb efetuou o 

Estudo de Viabilidade da PCH Ponte. (MEK Engenharia, 1999) Estes estudos 

compreenderam investigações de superfície e de sub-superfície, consistindo de 

mapeamento geológico-geotécnico detalhado na área de abrangência das estruturas do 

aproveitamento, na escala 1:1.000 (Figura 3.3). Para o estudo das fundações da 

barragem e demais estruturas, foi feita uma campanha de cinco sondagens rotativas 

(SRPO-01 a SRPO-05) e 21 sondagens mecânicas mistas (SM-01 a SM-21).  
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Figura 3.3 – Mapa Geológico-Geotécnico e Campanha de Investigação Geotécnica da 

Área do Empreendimento da PCH Ponte. (MEK Engenharia, 1999) 
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Todas as sondagens foram verticais, à exceção das sondagens SM-13 e 14, inclinadas de 

300. Nos trechos em solo foram realizados ensaios de infiltração d’água e ensaios SPT 

e, nos trechos em rocha, ensaios de perda d’água sob pressão. A perfuração alcançou 

236,75 m em solo e 476,55 m em rocha, sendo realizados um total de 142 ensaios de 

perda d’ água. 

 

Foram instalados quatro medidores de nível d’água, dois em cada ombreira da barragem 

e escavado um poço na ombreira direita, para coleta de amostras indeformadas. As 

investigações para a pesquisa de materiais de construção consistiram em 34 sondagens a 

trado, em possíveis áreas de empréstimo de solo, com coleta de amostras para ensaios 

de laboratório. Nelas, foram executados 230,98 m de sondagem a trado, com coleta de 

amostras de metro em metro. Em uma das áreas foi aberto um poço, para retirada de 

amostras representativas para execução de ensaios especiais. 

 

Coletaram-se diversas amostras em bancos de areia, nas margens e no leito do rio, 

abrangendo uma extensão de 11 km para montante e 1 km para jusante do local do 

barramento, para caracterização laboratorial dos diversos materiais disponíveis. Foram 

também coletadas amostras de rocha sã, em afloramento na margem esquerda, para 

realização de ensaios diversos. Foram realizados ainda ensaios de compressão simples 

axial em testemunhos das sondagens SM-2 e SM-18, com medidas de deformação 

lateral. 

 

3.4.2 - CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LOCAIS 

 

Conforme mostrado na Figura 3.3, a litologia dominante na área é um metamorfito de 

alto grau, com foliação bem pronunciada e genericamente denominada como anfibólio-

gnaisse. A orientação geral das camadas de rocha é NE-SW, com mergulho sub-vertical, 

em torno de 800 para SE. Foram feitas análises petrográficas, a partir de amostras 

coletadas em afloramentos e em testemunhos de sondagens, que mostraram que os 

litotipos locais são constituídos essencialmente de quartzo, feldspato e piroxênio, 

ocorrendo ainda anfibólio (hornblenda), biotita e, em menor percentagem, minerais 

acessórios.  
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A região do empreendimento pode ser subdividida basicamente nas áreas situadas á 

montante e à jusante da ponte existente sobre o Rio Pomba, caracterizadas por feições 

topográficas e geológicas distintas (Figura 3.3).  Na região à montante da ponte, 

ocorrem grandes afloramentos rochosos junto às margens do rio e tipificados por vários 

sistemas de fraturas (sub-verticais paralelas, oblíquas e perpendiculares aos planos de 

foliação, sendo observadas também fraturas sub – horizontais). Na área, são observadas 

várias inflexões do curso d’água devido à necessidade do mesmo contornar uma 

estrutura rochosa monolítica situada na ombreira esquerda. A ombreira esquerda 

apresenta-se mais íngreme do que a direita, expondo muitos blocos de rocha e a 

cobertura em solo mostra-se irregular e menos espessa do que na margem oposta. 

 

Na ombreira direita, os afloramentos estão limitados à zona da margem do rio, sendo as 

zonas mais elevadas caracterizadas por uma espessa cobertura de solos coluvionares e 

residuais. As sondagens executadas nesta área revelaram a presença de camadas de solo 

e rochas muito alteradas, com até 33 metros de espessura, crescente com as elevações. 

 

Cerca de uma centena de metros a jusante da ponte, quando o rio Pomba inflete para 

NE, o vale fluvial passa a correr fortemente encaixado e a declividade do talvegue se 

acentua. A ombreira esquerda torna-se, neste trecho, ainda mais íngreme. A ombreira 

direita, com menor declividade, exibe grande quantidade de blocos de rocha em 

superfície, invariavelmente resultando de mecanismos de transporte, visto que os 

afloramentos in situ limitam-se ao fundo do vale.  

 

O rio corre aqui em regime turbulento e o talvegue exibe grande quantidade de blocos 

de rocha de dimensões variadas, alguns deles com dimensões de dezenas de metros. A 

maioria dos blocos foi gerada por simples destaque ao longo de planos verticais, 

alinhados no sentido montante/jusante (plano da foliação geral do gnaisse) e posterior 

basculamento ou tombamento em direção à calha do rio. Cerca de 1.000 metros após a 

última inflexão, ao final de um trecho em que o leito do rio encachoeirado (Figura 3.3) 

apresenta um desnível natural da ordem de 15 metros, ocorre um alargamento da calha 

fluvial, formando um bolsão com largura da ordem de 60 – 70m, em que as águas 

perdem bruscamente velocidade e o fluxo deixa de ser turbulento.  
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Ao longo da encosta que margeia o rio pelo lado esquerdo, observa-se uma grande 

quantidade de blocos soltos de rocha, alternadamente a áreas de afloramento rochoso a 

meia encosta, na forma de paredes sub-verticais e também áreas de ocorrência de solos. 

Junto à margem do rio, acumulam-se blocos de dimensões variadas, formando uma 

massa de tálus.  

 

No trecho final da corredeira, onde se inicia o alargamento da calha do rio, percebe-se a 

existência de alguns afloramentos de rocha junto à margem esquerda. Foram executadas 

nesta área duas sondagens rotativas e uma à percussão. Uma delas (SRPO-03) 

confirmou a existência de um espesso pacote de solo coluvionar, misturado a blocos de 

rocha, seguido por uma camada de solo residual, alcançando-se a rocha alterada a cerca 

de 15 metros de profundidade e o maciço são acerca de 19m. Ao longo da encosta da 

margem esquerda, os trechos em solo alternam-se com afloramentos rochosos e com a 

presença de blocos. A sondagem rotativa SRPO-02, executada verticalmente à cota 

aproximada de 370 m, atingiu a rocha sã em torno de 4,5 m de profundidade. 

 

A cobertura em solo é generalizada e espessa ao longo das elevações circunvizinhas ao 

sítio do empreendimento, especialmente ao longo da ombreira direita e à montante da 

ponte. Nesta elevação, foram investigadas as condições do solo como material de 

empréstimo, tendo-se concluído pela existência de grandes volumes de material 

adequado a um núcleo de barragem. 

 

A encosta direita da área à jusante da ponte foi também objeto de investigações gerais, 

tendo sido identificadas e definidas duas áreas de empréstimo de grandes dimensões. 

Em todos os casos, os solos são coluvionares nos primeiros metros, seguidos por solos 

residuais maduros a maiores profundidades. Estes dois tipos de solos são avermelhados 

e possuem boas características geotécnicas, sendo adequados como materiais de núcleo, 

pela baixa permeabilidade indicada pelos ensaios de laboratório realizados. 

 

A presença freqüente de paredões de rocha nas vizinhanças do sítio do empreendimento, 

tanto para montante quanto para jusante, indica uma boa possibilidade de exploração de 

pedreiras na área. Em princípio, não parece haver qualquer tipo de restrição ao emprego 



 
 

53

das rochas locais, de origem metamórfica, como agregado para concreto ou material de 

enrocamento. 

 

Por situar-se em área de rochas metamórficas (gnáissicas), o leito do rio Pomba é 

propício à acumulação de sedimentos arenosos de granulometria variada. Ao longo do 

rio, de fato, podem ser encontradas diversas cavas de exploração de areia por dragagem. 

Trata-se, sempre, de areias quartzosas sub-angulares, de faixa granulométrica ampla, 

adequadas ao emprego como materiais de construção. 

 

3.4.3 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

 

A partir dos levantamentos, estudos e condicionantes geológico-geotécnicos realizados 

previamente, bem como de viagens de reconhecimento ao local e de outros 

condicionantes técnicos e ambientais, considerou-se, além da proposição original dos 

estudos de partição de queda para locação do eixo do barramento P2 (Canambra, 1966), 

duas outras alternativas de eixo para análises, designadas como eixos P1 e P3 (Figura 

3.4). 

 

Na hipótese do eixo P2 (concepção original), foram adotadas as mesmas proposições 

para a locação do vertedouro e do circuito hidráulico de geração, introduzindo-se, 

entretanto, a alternativa de barragem em CCR (originalmente prevista como uma 

barragem de enrocamento com núcleo argiloso) e o desvio por sistema de adufas sob a 

barragem. 

 

A locação do eixo P1 foi proposto à montante da ponte, antes da corredeira e do trecho 

de alta declividade do rio. As análises dos dados das sondagens realizadas mostraram 

que a ombreira esquerda apresenta uma espessura de solo de cerca de 2 m, no pé da 

ombreira, e de até 5 m, na elevação da crista do barramento proposto e a ombreira 

direita possui espessuras de solo muito superiores, da ordem de 14 m na elevação de 

fechamento da barragem. 
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Figura 3.4 – Locação das Alternativas de Eixo do Barramento e do Circuito Hidráulico 

da Área do Empreendimento da PCH Ponte. (MEK Engenharia, 1999) 
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A partir destas informações, foram analisadas diversas alternativas do eixo, tentando 

viabilizar soluções alternativas de desvio, com adufas sob o vertedouro, com locação 

proposta tanto na margem esquerda quanto na margem direita. A melhor posição obtida 

para o Eixo P1 apresenta uma inflexão na ombreira direita, de forma a proporcionar 

melhores condições de fechamento da barragem e a adoção das soluções propostas. 

 

O eixo P3 está situado no trecho do rio onde as ombreiras são bastante íngremes e a 

calha apresenta-se confinada, com cerca de 15 m de largura. As sondagens realizadas 

indicaram condições geológicas similares àquelas encontradas nos eixos à montante, 

com grande espessura de solo na margem direita e maciço aflorante na margem 

esquerda. 

 

A grande depressão existente no local deste eixo (início da corredeira) e a natureza do 

fraturamento do maciço no leito do rio, levaram à adoção de um eixo em curva, para 

que o núcleo da barragem de enrocamento fosse implantado em superfície menos 

acidentada.  Além disso, este eixo favorece a implantação do off-set da barragem no 

espaço disponível. 

 

Além do tipo proposto nos estudos de Inventário - enrocamento com núcleo de argila – 

foram analisadas estruturas de barramento do tipo homogênea de terra e de CCR.  Todas 

as três soluções foram estudadas, nos locais pré-estabelecidos, optando-se, nos 

respectivos arranjos, pelo tipo mais equilibrado, em termos de balanço de materiais e de 

localização das estruturas.  

 

 No eixo de jusante, foram estudados dois tipos de barragem: homogênea de terra e de 

enrocamento com núcleo de argila.  As peculiaridades do local do barramento, no qual o 

topo rochoso apresenta-se muito dobrado, com grandes desníveis, levaram à adoção da 

segunda alternativa, uma vez que a remoção e o tratamento das irregularidades e o 

espaço disponível, para implantação do túnel de desvio entre a calha do vertedouro e o 

off-set da barragem, inviabilizaram a primeira. 
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Em termos do circuito hidráulico a ser adotado, todas as alternativas foram centradas na 

proposição original apresentada na fase de inventário e que consistia nos seguintes 

pontos: tomada d’água localizada na ombreira esquerda, à altura da curva de montante 

do rio; adução por túnel único com seção arco-retângulo com 5,5m de base; casa de 

força abrigada e localizada na margem esquerda, ao pé do trecho encachoeirado do rio. 

 

Assim sendo, os estudos comparativos foram elaborados sem se levar em conta o 

circuito hidráulico, comum a todas as alternativas.  Posteriormente, de posse do arranjo 

escolhido contendo as soluções de desvio, do barramento e do vertedouro, definiu-se e 

projetou-se o circuito hidráulico em separado. 

 

3.4.3.1 – Alternativa I 

 

O arranjo proposto para esta alternativa (Figura 3.5) é constituído por uma barragem de 

CCR com 33m de altura máxima com eixo P1, paramento de montante vertical e de 

jusante com inclinação 1V:0,75H e comprimento total de cerca de 250 metros. 

 

A estrutura do vertedouro é prevista na margem direita, em ângulo com o eixo da 

barragem.  O desvio é constituído por duas adufas localizadas sob o vertedouro.  Canais 

de aproximação e de restituição completam o sistema extravasor. O fechamento com a 

ombreira direita é previsto através de uma barragem homogênea de terra, implantada 

entre a encosta e o muro-ala adjacente ao vertedouro. 

 

3.4.3.2 – Alternativa II 

 

Esta alternativa foi desenvolvida sobre o eixo do Inventário (eixo P2) e apresenta 

barragem de CCR com os mesmos paramentos adotados na Alternativa I. O vertedouro 

foi previsto na ombreira esquerda, sendo o esquema de desvio constituído por um canal 

escavado na margem direita, conduzindo a uma galeria localizada sob a barragem e 

restituindo as vazões à jusante da ponte. O fechamento com a ombreira direita foi 

previsto adotando-se uma barragem homogênea de terra entre a encosta e um muro-ala 

adjacente à barragem de CCR.  (Figura 3.6). 
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Figura 3.5 – Alternativa I do Arranjo das Estruturas da PCH Ponte 

MEK Engenharia, 1999 
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Figura 3.6 – Alternativa II do Arranjo das Estruturas da PCH Ponte 

(MEK Engenharia, 1999) 
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3.4.3.3 – Alternativa III 

 

O conjunto de soluções propostas nos estudos preliminares e a sua respectiva 

localização foram transcritos para a base topográfica do projeto, sendo assim constituída 

a alternativa III (alternativa do Inventário). Consiste numa barragem de enrocamento 

com núcleo de argila, com eixo P2 e paramentos de montante e de jusante com 

inclinação 1V:1,4H (Figura 3.7). O vertedouro é previsto na ombreira direita, 

restituindo as vazões perpendicularmente à calha do rio. O desvio do rio é previsto em 

túnel, com emboque sob o canal de aproximação do vertedouro e desemboque à jusante 

da calha de restituição. O circuito hidráulico adotado é idêntico ao das alternativas I e II 

descritas anteriormente. 

 

3.4.3.4 – Alternativa IV 

 

No local identificado à jusante da ponte, onde os estudos de partição de queda também 

já haviam avaliado uma alternativa de barramento, foi desenvolvido um arranjo, 

constituído de uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, com eixo em arco 

com centro à jusante e paramentos de montante e de jusante 1V:1,4H (Figura 3.8). O 

vertedouro seria implantado na encosta da margem direita, direcionando as vazões mais 

a jusante para permitir a implantação do sistema de desvio. 

 

O desvio, em túnel, apresenta emboque à montante da ponte existente, estrutura de 

controle isolada e desemboque localizado entre o pé da barragem e a calha do 

vertedouro. O circuito hidráulico é o mesmo adotado para as alternativas anteriores. 

 

3.4.3.5 – Comparação das Alternativas Estudadas 

 

As 4 alternativas estudadas para o arranjo geral das estruturas da PCH Ponte foram, 

então, avaliadas em termos de custos globais (Tabela 3.3). A análise dos custos mostra 

que a melhor alternativa de projeto e o melhor local de implantação está configurado 

pela alternativa I, que apresentou um custo global da ordem de 1,5% inferior ao da 

alternativa III e 9,1% inferior ao da Alternativa do Inventário III. 
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Figura 3.7 – Alternativa III do Arranjo das Estruturas da PCH Ponte 

(MEK Engenharia, 1999) 
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Figura 3.8 – Alternativa IV do Arranjo das Estruturas da PCH Ponte 

(MEK Engenharia, 1999) 
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Tabela 3.3 – Custos globais das diferentes alternativas estudadas 

(MEK Engenharia, 1999) 

Alternativa Custo Global (R$) 

I 5.556.100,00 

II 9.218.189,00 

III 6.061.943,00 

IV 5.640.066,00 

 

Posteriormente, em função dos custos elevados do cimento à época, procedeu-se a uma 

reavaliação da Alternativa I, mediante a implementação de uma barragem do 

enrocamento com núcleo da argila em contraposição ao arranjo proposto com barragem 

em CCR, designada neste trabalho como Alternativa IA.  

 

As análises de custo global, entretanto, demonstraram que esta variante era praticamente 

equivalente ao da Alternativa I, com pequena vantagem para a proposição da barragem 

em CCR.  Em função das vantagens oferecidas pelo esquema construtivo e pelo 

cronograma da obra, a alternativa I foi, então, ratificada como alternativa de projeto.   

 

3.5 − PROJETO BÁSICO DA PCH PALESTINA 

 

3.5.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Visando a implantação da PCH Palestina na região do Rio Pomba, realizou-se um 

levantamento planialtimétrico compreendendo as áreas do arranjo do barramento, do 

circuito hidráulico de geração e da casa de força. Com o objetivo de caracterizar os 

aspectos geológico-geotécnicos do sítio de implantação do aproveitamento, foi realizado 

ainda um trabalho de mapeamento de superfície, através de caminhamento na área de 

interesse, que se estendeu até um segundo sítio, cogitado também para a implantação da 

barragem, cerca de 150 metros a jusante do primeiro (Figura 3.9). 
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A campanha de sondagens foi iniciada na região prevista para a implantação do 

barramento de jusante e pela margem direita. Após a execução das primeiras sondagens, 

definiram-se os rumos das investigações posteriores e o eixo de jusante foi abandonado, 

concentrando-se a execução das demais sondagens na área de interesse ao eixo de 

montante. 
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Figura 3.9 – Mapa Geológico-Geotécnico e Campanha de Investigação Geotécnica da 

Área do Empreendimento da PCH Palestina. (MEK Engenharia, 1999). 

 

3.5.2 - CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LOCAIS 

 

O local deste aproveitamento hidrelétrico está situado em um trecho do rio Pomba que 

corre com orientação aproximada N250E, coincidente com a direção geral das camadas 

geológicas. O sítio apresenta um relevo relativamente pouco acidentado, sendo que a 
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declividade das ombreiras é equivalente. Afloramentos rochosos, constituídos por 

gnaisses migmatíticos e charnockíticos são observados na margem direita do rio, bem 

como, de maneira descontínua, na ombreira direita, próximo da estrada existente no 

local. Depósitos de blocos arredondados de rocha são observados junto à margem 

esquerda do rio, avançando para dentro do próprio leito, podendo constituir blocos 

isolados ou referências do topo do maciço rochoso. 

 

Não foi observado qualquer afloramento de rocha ao longo da ombreira esquerda, a não 

ser há cerca de 300 m a montante do local do eixo, onde um paredão rochoso íngreme 

introduz uma quebra brusca nas formas suaves de relevo da área. As observações 

visuais indicaram a presença de um espesso horizonte de solos colúvio/residuais, o que 

foi ratificado pelos resultados de um estudo geofísico, baseado em sísmica de refração, 

realizado posteriormente ao longo das duas encostas (GEOTEC, 1995). Segundo aquele 

estudo, o topo da rocha ao longo da ombreira esquerda está situado a uma profundidade 

média não inferior a 13-15 m, aproximando-se da superfície, até aparentemente aflorar, 

somente no próprio leito do rio. Em certa extensão da margem esquerda, o topo da 

rocha somente se apresenta em cota inferior à do talvegue do Rio Pomba, configurando 

uma depressão constituída por solo de alteração. Ao longo da ombreira direita, a 

espessura média dos solos de cobertura tende a ser menor, podendo, porém, alcançar até 

12 m. 

 

A campanha de sondagens mecânicas confirmou a existência generalizada de um 

possante capeamento de solos colúvio-residuais e mostrou que as espessuras indicadas 

pela geofísica eram aquém das reais, ao menos ao longo da ombreira esquerda, onde o 

manto de solos provenientes da alteração das rochas gnáissicas alcança cerca de 20 m de 

espessura, seguido por uma espessa camada de rocha parcialmente intemperizada.  

 

Embora as observações de superfície sejam limitadas pela presença generalizada de uma 

cobertura de solos, as sondagens mecânicas revelaram uma significativa variedade de 

litotipos. O maciço rochoso sotoposto ao manto de intemperização apresenta três 

variedades litológicas de gnaisses. Todas essas variedades apresentam o mesmo padrão 
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estrutural, com foliação marcada segundo o alinhamento NE-SW, paralelo ao rio e 

mergulho praticamente vertical.  

Na região do empreendimento, a ombreira direita é constituída por uma parede rochosa 

vertical, com quatro a cinco metros de altura, seguida de um pequeno patamar, a partir 

do qual esta se eleva com uma declividade constante, da ordem de 250, até superar a 

cota de coroamento do barramento. As informações geotécnicas nesta ombreira foram 

obtidas por meio de uma campanha de doze sondagens (Figura 3.9), sendo duas mistas 

(SMPA-03 e SMPA-04), cinco rotativas (SRPA-05 a SRPA-07, SRPA-09 e SRPA-10) e 

cinco à percussão (SPPA-05 a SPPA-07, SPPA-09 e SPPA-10). SMPA-07.  

 

O solo coluvionar superficial, constituído por uma argila arenosa e siltosa, castanho 

avermelhada, possui uma espessura variável da ordem de 4 a 6m e resistência variável 

entre 4 e 10 golpes do ensaio SPT (freqüência maior entre 4 e 7 golpes). A 

permeabilidade, medida através de ensaios de infiltração nos furos de sondagem, é da 

ordem de 10 –4 a 10 –5 cm/s. Em profundidade, ocorre uma seqüência degradação para 

um solo residual jovem. A rocha gnáissica local possui granulação fina a média, com 

foliação pouco evidente, composição quartzo-feldspato-biotítica, com piroxênios e 

granadas esparsas, coloração cinza médio e aspecto homogêneo. Há evidências de 

faixas de cisalhamento, com maior concentração de biotita e clorita. Ensaios de perda 

d’água revelaram uma forte estanqueidade do maciço. 

 

O leito do rio foi investigado por uma sondagem (SRPA-10), executada a partir da 

margem direita e inclinada de 450. Embora não tenham sido executados ensaios de 

perda d’água nesta sondagem, estimou-se a existência de um maciço muito permeável, 

seja pela presença de falhas e de material cataclasado, seja pelo provável processo de 

alívio de tensões de confinamento. 

 

Na região da ombreira esquerda, após um estreito terraço plano constituído por areias 

finas aluvionares, a encosta começa a se elevar com declividades variáveis até à cota de 

coroamento da barragem. O depósito de solos de capeamento foi investigado por meio 

da execução de 4 sondagens (Figura 3.9), sendo duas rotativas (SRPA-01 e SRPA-02) e 
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duas à percussão (SPPA-01 e SPPA-02). Em nenhuma das duas sondagens rotativas 

foram feitos ensaios de perda d’água.  

 

Analogamente às condições da PCH Ponte, em termos da presença de uma cobertura 

espessa de solo e de paredões de rocha nas vizinhanças do sítio do empreendimento, não 

foram constatados problemas quanto à disponibilidade de materiais de construção para 

as estruturas de aterro, agregados para concreto ou materiais de enrocamento.  

 

3.5.3 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

 

Com base nos dados disponíveis, relativos aos estudos prévios e às informações obtidas 

nas viagens de reconhecimento á área, decidiu-se por avaliar o projeto para as condições 

do eixo preliminarmente definido nos estudos de inventário.  Assim, procedeu-se a um 

amplo programa de investigações geológicas locais, que resultaram na proposição de 

um deslocamento do eixo do barramento cerca de 90 metros para montante, com tal 

alteração sendo justificada pelas condições rochosas mais favoráveis da ombreira direita 

neste novo local.  

 

Em função dos condicionantes topográficos e geológicos da área, não foram estudados 

outras potenciais alternativas de eixo, ficando os estudos limitados a esta única posição 

do eixo do barramento. O eixo adotado é retilíneo e as variações estudadas foram 

ditadas pelas diferentes configurações propostas para o arranjo das estruturas. 

 

As análises dos dados das sondagens realizadas mostraram que a ombreira esquerda 

apresenta espessuras de solo de cerca de 20m, na elevação da crista do barramento, 

enquanto a ombreira direita possui espessuras da ordem de 10m, na mesma elevação, no 

local do eixo proposto. Na margem direita, o topo rochoso é aflorante ao pé da encosta. 

Na margem esquerda, entretanto, o topo rochoso adequado às fundações de estruturas de 

concreto, encontra-se abaixo da calha natural do rio, comprometendo, assim, os arranjos 

estudados com estruturas nesta margem. 
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As possibilidades de variação do tipo de barragem a serem adotadas ficaram limitadas 

pelas condições geológicas locais.  Considerando que o capeamento apresenta-se muito 

espesso e que a superfície da rocha sã eleva-se suavemente em relação ao leito do rio, 

ao longo da ombreira esquerda, os estudos foram conduzidos tendo em vista as soluções 

compostas com estruturas de concreto gravidade e barragens homogêneas de terra. Uma 

possível variação de projeto, visando minimizar os volumes das obras, contemplou a 

hipótese de uma barragem de enrocamento com núcleo de argila e, eventualmente, uma 

composição desta com uma barragem homogênea de terra que tornou-se, ao final, a 

opção adotada em projeto. 

 

Em função das condições geológicas no local do aproveitamento, foram analisadas 

possibilidades de localização do circuito hidráulico somente na ombreira direita.  A 

possibilidade de implantação de uma adução em canal foi descartada, face à espessura 

do capeamento na encosta. Adotou-se, então, a tomada d’água localizada na barragem 

de concreto e assente na ombreira direita, com conduto forçado também apoiado no 

topo rochoso e aduzindo à casa de força do tipo abrigada e escavada em rocha.  

 

Neste contexto, o arranjo adotado em projeto consistiu de uma barragem de concreto 

gravidade, implantada na margem direita, com altura máxima de cerca de 35 metros e 

paramento de montante vertical e de jusante com inclinação 1V: 0,75H, associada a uma 

barragem do tipo homogênea de terra, de fechamento com a ombreira direita, com 

taludes de montante e de jusante com inclinação 1V: 2H (Figura 3.10). A barragem 

principal, no leito do rio, é do tipo enrocamento com núcleo de argila e, na ombreira 

esquerda, é do tipo homogênea de terra. 

 

O desvio foi projetado por meio de um sistema de adufas, sob o vertedouro integrante 

da barragem de concreto, bem próximo à margem direita.  A tomada d’água foi prevista 

como uma estrutura adjacente ao vertedouro, posicionada à sua direita. A bacia de 

dissipação e o canal de restituição do vertedouro foram projetados em escavação em 

rocha sã e confinados por muros de concreto. O conduto forçado foi previsto para ser 

implantado sobre o topo rochoso da ombreira direita, aduzindo à uma casa de força do 

tipo abrigada, escavada em rocha sã e provida de duas unidades geradoras.  
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Figura 3.10 – Alternativa do Arranjo das Estruturas da PCH Palestina 

(MEK Engenharia, 1999) 
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3.6 − PROJETO BÁSICO DA PCH TRIUNFO 

 

3.6.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Com o objetivo de se caracterizar os aspectos geológico-geotécnicos do sítio de 

implantação do aproveitamento da PCH Triunfo, procedeu-se preliminarmente a um 

trabalho de mapeamento de superfície, através de caminhamento na área de interesse, 

que se estendeu até cerca de 500 metros a jusante do sítio proposto em inventário, 

definindo-se dois potenciais sítios para a locação do barramento (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Mapa Geológico-Geotécnico e Campanha de Investigação Geotécnica da 

Área do Empreendimento da PCH Triunfo. (MEK Engenharia, 1999). 
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A campanha de sondagens teve início simultaneamente em ambos os sítios propostos 

como potenciais locais do barramento. Após a execução das duas primeiras sondagens 

em cada um destes locais, foram redefinidos os rumos das investigações posteriores, 

com o abandono da hipótese do eixo de jusante e concentrando-se as investigações 

adicionais ao local de implantação do eixo previsto em inventário. A extensão total de 

sondagens alcançou 351,34 m, sendo 208,68 m em solo e 142,66 m em rocha. 

 

3.6.2 - CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LOCAIS 

 

Em toda a área, o relevo é relativamente pouco acidentado, com formas arredondadas 

que indicam a presença de um capeamento de solo espesso e generalizado. No eixo de 

barramento de montante, a declividade da ombreira direita é mais acentuada do que na 

esquerda. Extensos afloramentos de gnaisses migmatíticos e charnockíticos ocorrem na 

região do leito do rio, com foliação sub-vertical e paralela ao próprio rio. Afloramentos 

rochosos de menor expressão ocorrem também ao longo das margens. 

 

Um levantamento geofísico por sísmica de refração indicou a existência de uma 

possante camada de solos coluvionares e residuais ao longo da ombreira esquerda, com 

espessura da ordem de duas dezenas de metros, adelgaçando-se em direção à calha do 

rio. Ao longo da ombreira direita, estes estudos indicaram a presença de um capeamento 

de solo menos expressivo, embora crescente com o relevo, chegando a atingir cerca de 

15m nas partes mais elevadas da encosta. 

 

A campanha de sondagens não apenas confirmou a existência de um possante 

capeamento de solos colúvio-residuais, como mostrou ainda que as espessuras indicadas 

pela geofísica eram aquém das reais, visto que o manto de solos de alteração das rochas 

gnáissicas supera, no alto das duas ombreiras, 30m de espessura. Por outro lado, as 

sondagens revelaram uma significativa variedade de litotipos, constituídos por pelo 

menos três variedades litológicas distintas, representadas por um gnaisse charnockítico, 

um gnaisse cinza e um norito, que se caracteriza pela coloração escura e ausência de 

quartzo. Todas essas variedades obedecem ao mesmo padrão estrutural, com foliação de 

direção NE-SW paralela ao rio e mergulho praticamente vertical.  
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A ombreira direita eleva-se de início com declividade bastante acentuada (cerca de 360), 

tornando-se gradualmente mais abatida até quase horizontal. As informações sobre as 

condições do subsolo nesta ombreira foram obtidas por meio de uma campanha de 

sondagens (Figura 3.12), composta por duas sondagens mistas (SMTR-02 e SMTR-03), 

três rotativas (SRTR-04, SRTR-05 e SRTR-10) e três a percussão (SPTR-04, SPTR-05 

e SPTR-10). As sondagens revelaram a presença de um capeamento muito espesso de 

solo e rocha alterada, gradualmente crescentes em espessura com a elevação da 

topografia, enquanto o topo da rocha sã tende a permanecer sub-horizontal nas 

vizinhanças do rio, elevando-se, muito lentamente, rumo ao interior da ombreira. 

 

O solo coluvionar superficial, constituído por argila arenosa e siltosa, castanho 

avermelhada, possui espessura máxima da ordem de 4m e resistência variável entre 4 e 

12 golpes do ensaio SPT (maior freqüência entre 6 e 8 golpes). A permeabilidade deste 

solo, medida através de ensaios de infiltração nos furos de sondagem ficou em torno de 

10-4 cm/s. Sob a denominação de solo coluvionar, engloba-se também o solo laterítico, 

cuja distinção nas sondagens é difícil, visto não ocorrer qualquer traço significativo que 

separe os dois horizontes. 

 

O horizonte de rocha alterada possui também notável espessura nesta ombreira, 

chegando a alcançar cerca de 15 m, como indicado pelas sondagens SMTR-02 e SRTR-

10, mostrando menor expressão na parte inferior da encosta. Os ensaios de perda d’água 

sob pressão revelaram uma permeabilidade média a alta (10-3 a 10-4 cm/s) para estes 

materiais. O maciço são é constituído localmente por um gnaisse de granulação média a 

grossa, de composição quartzo-feldspática, biotítica, cinza médio, com foliação pouco 

evidente sub-vertical e com permeabilidade baixa, da ordem de 10-5 cm/s. 

 

O leito do rio foi investigado por uma sondagem, SRTR-08, feita a partir da margem 

esquerda e inclinada 300. O maciço rochoso é constituído por um gnaisse charnockítico, 

de composição rica em piroxênio e biotita. A foliação é sub-vertical, orientada 

paralelamente ao rio. Os ensaios de perda d’água revelaram um maciço muito 

permeável, da ordem de 10-3 cm/s, provavelmente em decorrência do processo de alívio 

de tensões. 
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A ombreira esquerda se eleva, a partir do rio, com declividade menos acentuada do que 

a ombreira direita (cerca de 220). Tal como na ombreira direita, evidencia-se a 

existência de um espesso capeamento de solos, detectado pelas sondagens realizadas 

(Figura 3.12): duas sondagens mistas (SMTR-01 e SMTR-07), três rotativas (SRTR-06, 

SRTR-08 e SRTR-09) e três à percussão (SPTR-06, SPTR-08 e SPTR-09). 

 

Estas sondagens indicaram os mesmos litotipos que ocorrem na ombreira direita. Não se 

estabeleceram as relações de contato entre esses litotipos, mas é provável que essas 

rochas apresentem a mesma foliação observada no leito do rio, verticalizada e de 

direção montante/jusante. Da mesma forma que na ombreira direita, constatou-se 

também uma cobertura superficial de solo coluvionar/residual maduro, constituída por 

argila siltosa e arenosa, marrom avermelhada, com 3 a 4m de espessura, resistência 

equivalente a 4 a 10 golpes do ensaio SPT e permeabilidade entre 10-4 e 10-5 cm/s. 

 

Na seqüência direta da cobertura de solos superficiais, ocorre um espesso pacote de 

solos de intemperização das rochas gnáissicas, aumentando gradativamente de espessura 

com a elevação da topografia, até alcançar, na proximidade do coroamento da barragem, 

cerca de 30 m de espessura. Isto equivale a dizer que o topo do maciço rochoso 

permanece praticamente horizontal, a partir da calha do rio, por uma distância de 

algumas dezenas de metros. Os valores de permeabilidade são altos no trecho mais 

superficial do maciço rochoso (da ordem de 10-3 a 10-4 cm/s), diminuindo com a 

profundidade. 

 

A cobertura em solo é generalizada e espessa ao longo das elevações circunvizinhas ao 

sítio do empreendimento. Em todos os casos, os solos são coluvionares nos primeiros 

metros, seguidos por solos residuais maduros. Estes dois tipos de solo são avermelhados 

e possuem boas características geotécnicas, sendo bastante adequados como materiais 

de construção do núcleo, apresentando baixa permeabilidade nos ensaios de laboratório 

realizados. Adicionalmente e, em conformidade com os sítios das PCH’s descritas 

previamente, a presença freqüente de paredões de rocha nas vizinhanças do sítio do 

empreendimento garante as fontes adequadas para a aquisição de material pétreo para as 

estruturas do barramento. 



 
 

73

3.6.3 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

 

Com base nos estudos prévios e observações de campo, foram estudadas duas 

alternativas para a locação do eixo do barramento: a locação indicada pelos estudos de 

inventário e uma segunda alternativa à jusante, vinculada à existência de uma alça 

topográfica no curso d’ água, potencialmente favorável às obras de desvio. Análises 

complementares indicaram a presença de espessos capeamentos de solo na área desta 

alça topográfica, inviabilizando a adoção desta eventual alternativa de projeto. 

 

Na área de locação do eixo previsto nos estudos do inventário, as ombreiras apresentam 

espessas camadas de solos de capeamento (cerca de 30m na ombreira esquerda e cerca 

de 20m na ombreira direita) e, em ambas as margens, o topo rochoso é aflorante ao pé 

das encostas. Considerando tais condições geotécnicas, as soluções propostas incluíram 

a combinação de estruturas de concreto gravidade com barragens homogêneas de terra, 

sendo estudadas as mesmas variantes do projeto da PCH Palestina. 

 

Tendo em vista o tipo de barramento adotado, procurou-se avaliar todas as 

possibilidades de circuito hidráulico de geração aplicáveis.  Assim sendo, foram 

estudadas três alternativas: (i) circuito hidráulico disposto na ombreira esquerda; (ii) 

com circuito hidráulico na margem esquerda, com casa de força no leito do rio; (iii) 

circuito hidráulico na ombreira direita (solução prevista pelos estudos da CFLCL). Dos 

estudos complementares então efetuados, optou-se, no projeto final, pela adoção da 

primeira destas alternativas (circuito hidráulico totalmente inserido na ombreira 

esquerda). 

 

As reais condições geológicas da ombreira esquerda na área inviabilizaram a 

implantação da solução do desvio em túnel. Da mesma forma, o topo rochoso na 

ombreira direita, correspondente à rocha sã, adequada para a implantação das estruturas 

de concreto, ocorreu em cota bem inferior à prevista nos estudos preliminares. Em 

função das definições das potenciais locações do eixo do barramento e do circuito 

hidráulico, foram aventadas três diferentes alternativas de arranjos das estruturas da 

PCH Triunfo, descritas a seguir. 



 
 

74

3.6.3.1 – Alternativa I 

 

O arranjo proposto nesta alternativa é constituído por uma barragem de concreto 

totalmente implantada na margem/ombreira esquerda, com 38m de altura e paramento 

de montante vertical e de jusante com inclinação 1V: 0,75H, na qual estão inseridos o 

vertedouro, as adufas para desvio do rio e a tomada d’água. Associada à barragem de 

concreto, foi prevista uma barragem homogênea de terra, desenvolvida entre o leito do 

rio e a ombreira direita, bem como uma barragem de fechamento, também em terra, na 

ombreira esquerda.  Para encosto dos maciços de terra, lateralmente, foram previstos um 

muro-ala-abraço na extremidade direita da barragem de concreto, e outro muro ala, na 

extremidade esquerda desta, para contenção dos respectivos aterros (Figura 3.12). 

 

Nesta alternativa, todas as estruturas do circuito hidráulico e de desvio do rio estão 

situadas na ombreira esquerda e todas as estruturas de concreto podem ser construídas a 

seco, protegidas por um septo natural entre os canais de aproximação e de restituição do 

vertedouro e por uma pequena ensecadeira entre o septo e o canal de fuga. 

 

3.6.3.2 – Alternativa II 

 

Esta alternativa foi baseada na proposição do inventário, visando englobar, ao máximo, 

as soluções nele adotadas. O arranjo previsto consistiu na implantação de uma estrutura 

composta da seguinte forma (Figura 3.13): barragem de concreto gravidade na margem 

direita, com 39m de altura e paramentos de montante vertical e de jusante com 

inclinação 1V: 0,75H; barragem de enrocamento com núcleo de argila, estendendo-se 

até a ombreira esquerda e atravessando o leito do rio com taludes de montante e de 

jusante com inclinações 1V: 1,4H; uma barragem homogênea de terra, com taludes 1V: 

2H de montante e de jusante, no trecho de fechamento com a ombreira direita.  

 

O circuito hidráulico é previsto para ser implantado na margem direita, com a casa de 

força posicionada a 150m a jusante do eixo de barramento. As obras principais estão 

localizadas na margem/ombreira direita, previstos para serem construídos a seco, 

protegidas por um septo natural entre o canal de aproximação e o canal de fuga.  
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Figura 3.12 – Alternativa I do Arranjo das Estruturas da PCH Triunfo 

(MEK Engenharia, 1999) 
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Figura 3.13 – Alternativa II do Arranjo das Estruturas da PCH Triunfo 

(MEK Engenharia, 1999) 

3.6.3.3 – Alternativa III 

 

O arranjo proposto nesta alternativa é constituído por uma barragem de concreto 

gravidade, a ser implantada na calha do rio, com 41m de altura e paramentos de 

montante vertical e de jusante com inclinação 1V: 0,75H, associada a duas barragens de 

fechamento nas ombreiras esquerda e direita do tipo homogênea e com taludes de 

montante e de jusante com inclinações 1V: 1,5H (Figura 3.14).  
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O desvio é previsto por meio de quatro adufas localizadas sob o vertedouro, situado na 

margem esquerda. A tomada d’água está posicionada na margem esquerda ao lado do 

vertedouro e o circuito hidráulico acompanha o relevo da margem até o local da 

implantação da casa de força, situada no leito do rio. O canal de aproximação, escavado 

na margem esquerda, desvia as vazões para as adufas e libera a construção no leito do 

rio. No encosto das barragens, foram previstos muros-ala-abraço laterais para contenção 

das barragens de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Alternativa III do Arranjo das Estruturas da PCH Triunfo 

(MEK Engenharia, 1999) 
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3.6.3.4 – Comparação das Alternativas Estudadas 

 

As 3 alternativas estudadas para o arranjo geral das estruturas da PCH Triunfo foram, 

então, avaliadas em termos de custos globais (Tabela 3.4). A análise dos custos mostra 

que as alternativas I e II foram equivalentes, ao passo que a Alternativa III mostrou-se 

sensivelmente mais onerosa.  Na avaliação final, adotou-se em projeto a Alternativa I. 

 

Tabela 3.4 – Custos globais das diferentes alternativas estudadas 

(MEK Engenharia, 1999) 

Alternativa Custo Global (R$) 

I 14.309.982,00 

II 14.607.613,00 

III 16.166.961,00 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROJETO E CONSTRUÇÃO DAS PCH´S 

PONTE, PALESTINA E TRIUNFO.  

 

4.1 − INTRODUÇÃO  

 

Definida a melhor alternativa para o projeto da PCH na fase de estudos de viabilidade, 

processa-se a complementação e o detalhamento dos estudos. Nesta etapa, já se 

estabeleceu de forma conceitual o arranjo básico da obra, incluindo em caráter 

preliminar, entre outros aspectos, a potência a ser instalada; tipo e número de turbinas; 

tipo e dimensões da casa de força, tipos da barragem, vertedouro e circuito hidráulico de 

geração; geometria das escavações; níveis de fundações e dimensionamentos estruturais 

e hidráulicos (Marques Filho e Geraldo, 1998).  

 

O detalhamento implementado é função do porte da obra e das dificuldades geológico-

geotécnicas identificadas nos estudos de viabilidade. No caso das obras de escavação, 

estes estudos devem ser suficientemente estabelecidos mediante investigações diversas, 

a ponto de não requerer alterações substanciais posteriormente no projeto executivo. Os 

estudos geológicos e geotécnicos devem produzir um modelo geomecânico condizente 

com o rigor dessas análises. Durante a fase de projeto básico, são preparados os 

documentos de licitação, de modo que o grau de detalhamento deve ser aquele 

necessário para se obter estimativas confiáveis dos custos da obra. Diferenças entre o 

previsto em projeto e o efetivamente executado podem resultar modificações 

importantes e atrasos e litígios com a empreiteira, tendendo a encarecer e comprometer 

os serviços. 

  

Feições geológicas de maior porte, que implicam cuidados especiais e tratamentos, seja 

na fundação de estruturas, seja em túneis e obras auxiliares, devem ser identificadas e 

avaliadas criteriosamente. Os materiais de construção devem também ser investigados 

adequadamente, em termos de características geotécnicas, quantidades e técnicas de 
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aplicação, devendo ser estabelecido, com a magnitude e a abrangência necessária, um 

programa experimental compreendendo ensaios de campo e em laboratório. 

 

Assim, é de suma importância, nesta etapa, o detalhamento de todos os trabalhos, 

particularmente aqueles envolvendo feições geológicas mais críticas, de modo a se 

evitar, na fase de construção, o impacto extremamente oneroso de ter de se adaptar as 

condições previstas para as novas realidades da obra em construção. 

 

Na fase do projeto executivo, são refinados e ajustados os estudos de detalhamento do 

projeto básico das obras civis e dos equipamentos hidráulicos, elétricos e mecânicos, 

complementando-se todas as análises anteriores naqueles aspectos que não foram 

devidamente avaliados. 

 

Estes estudos são comumente desenvolvidos concomitantemente com a construção da 

obra e, desta forma, a empreiteira e os fornecedores de equipamentos já devem ter pleno 

conhecimento do projeto detalhado de cada estrutura. Os equipamentos da empreiteira 

podem ser usados para efetuar quaisquer investigações adicionais, como exposição 

parcial do topo da rocha, abertura de trincheiras ou poços, execução de aterros 

experimentais, ensaios de injeção ou ensaios especiais, serviços de rebaixamento de 

NA, etc. As investigações são menos numerosas, em comparação com o projeto básico, 

porém mais minuciosas, objetivando esclarecer detalhes construtivos, como a geometria 

final de uma escavação ou os tratamentos previstos em cada estrutura ou, ainda, ratificar 

os modelos geomecânicos usados nas análises. 

 

O detalhamento das características geológico-geotécnicas dos maciços terroso e rochoso 

fica facilitado, uma vez que, além dos métodos convencionais de investigações, podem-

se utilizar inspeções diretas de paredes de escavações e de áreas ensecadas, sendo ainda 

possível contar, no local da obra, com equipamentos pesados como tratores, 

escarificadores, perfuratrizes, britadores, bombas e macacos hidráulicos, que facilitam, 

em muito, a execução de ensaios e serviços especiais, sempre que esses se fizerem 

necessários. Tais serviços incluem, por exemplo, ensaios em tirantes, injetabilidade de 

calda de cimento, aterros e escavações experimentais, etc. 
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Entretanto, fatores não técnicos, de natureza política e econômica, têm limitado os 

recursos alocados na fase de projeto básico. Resulta desta realidade que muitas questões 

fundamentais são postergadas para a fase executiva, com graves problemas em termos 

de impactos sobre o custo global e o cronograma das obras. Um projeto com custo 

minimizado leva a previsões orçamentárias irrealistas, à paralisação dos serviços ou à 

 necessidade de novas previsões orçamentárias que, em geral, serão bastante superiores 

ao custo real previamente estabelecido (Cruz, 1996). 

 

Essas considerações demonstram a enorme relevância da fase inicial de previsão de uma 

obra civil de porte, exigindo, fundamentalmente, o desenvolvimento de um projeto 

básico suficientemente detalhado e bem documentado, de modo a antecipar, com as 

devidas cautelas, os inevitáveis problemas e imprevistos inerentes à própria construção 

da obra. Os exemplos de PCH’s discutidos a seguir ilustram, de forma objetiva, estes 

impactos e esta realidade da distinção entre projeto de uma obra e o resultado final da 

obra efetivamente executada. 

 

Nos exemplos relatados, compreendendo obras privadas com projeto básico aprovado e 

mesmo com um programa de investigações adequado às exigências do setor, certas 

dificuldades executivas ou mesmo adaptações definidas durante a obra, visando uma 

maior simplicidade construtiva ou uma maior rapidez no desenvolvimento dos serviços, 

implicaram em quantitativos diferentes daqueles inicialmente previstos. Estas mudanças 

de abordagem possuem um cunho essencialmente prático e operacional, cujas 

conseqüências secundárias somente podem ser reavaliadas ao final da obra. 

  

As discussões subseqüentes não têm caráter de crítica formal à sistemática de projeto de 

grandes obras civis, assentada na experiência acumulada ao longo de décadas.  Em 

síntese, o que se pretende mostrar é que, na prática, os quantitativos estabelecidos na 

fase de projeto básico inevitavelmente serão muito diferenciados daqueles efetivamente 

executados, em função de aspectos relativos às metodologias construtivas, de 

questionamento sistemático entre as atividades previstas e o imprevistos de obra, no 

qual é impossível que as responsabilidades do construtor fiquem absolutamente restritas 

às premissas de contrato.      
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4.2 PCH PONTE : ANÁLISE COMPARATIVA PROJETO X CONSTRUÇÃO 

 

Conforme descrito anteriormente, a PCH Ponte (potência nominal de 24,4MW) foi 

projetada como uma barragem de CCR com 32m de altura máxima e comprimento total 

de 161metros, com adução em túnel, chaminé de equilíbrio e casa de força semi-

abrigada (Figura 4.1). Na fase de construção, condicionantes geológicos implicaram em 

alterações significativas da concepção original, com impactos relevantes no custo global 

da obra. Os principais aspectos destas alterações são discutidos e quantificados nos 

tópicos subseqüentes. 

 

 
Figura 4.1 – Arranjo geral das estruturas da PCH Ponte 

(MEK Engenharia, 1999) 

A Figura 4.2 apresenta os arranjos superpostos da alternativa de projeto e das estruturas 

construídas do barramento e da tomada d’água da PCH Ponte. Constata-se que houve 

um deslocamento do eixo do barramento para montante, em comparação com o eixo da 

alternativa selecionada. A decisão de se deslocar o eixo foi tomada após a fase de 

escavação comum (em solo e/ou rocha alterada), que mostrou melhores condições do 

maciço rochoso como fundação das estruturas, principalmente na zona de fechamento 

com a ombreira esquerda. 
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Figura 4.2 – Alternativa de projeto e rearranjo de construção do barramento da PCH 

Ponte 
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A Figura 4.3 mostra as condições da rocha de fundação da barragem, após a fase de 

desvio do rio. Observa-se, nitidamente, a presença de juntas de alívio preenchidas com 

material alterado. A exigência de fundação em rocha sã para a implantação da barragem 

de CCR (alternativa selecionada) obrigou a remoção de toda a camada de rocha 

sobreposta a esta zona (Figura 4.4), cuja espessura, da ordem de 30 a 50 centímetros, 

poderia induzir recalques, além de comprometer a estanqueidade da fundação. 

 

 
Figura 4.3 – Condições de fundação após a fase de desvio do rio 

 
Figura 4.4 – Remoção por explosivos da rocha fraturada na fundação da barragem 



 
 

85

Um outro exemplo de alteração substancial de projeto ocorreu na região da Casa de 

Força. Tendo em vista as dificuldades executivas encontradas para exposição do topo 

rochoso e para a construção da ensecadeira do canal de fuga, aliadas à real condição 

oferecida pela rocha para execução dos emboques do túnel principal e do túnel auxiliar, 

impôs-se a necessidade de um remanejamento desta estrutura (Figura 4.5). 

Figura 4.5 – Rearranjo da Casa de Força da PCH Ponte 

 

No primeiro caso, a remoção da zona fraturada do maciço rochoso de fundação 

implicou uma detonação controlada por explosivos, procedimento não previsto no 

projeto, o que, evidentemente, introduziu influências negativas em termos do 
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cronograma das obras e na estimativa dos custos iniciais. Embora tendo conseguido 

manter o volume de concreto, através da otimização dos cálculos de estabilidade e 

diminuindo a área da seção típica, estas novas condicionantes acarretaram alterações 

significativas nos quantitativos efetivamente executados.  

 

No caso da Casa de Força, os condicionantes geológicos locais representados pela 

ocorrência de uma zona de rocha muito alterada (Figura 4. 6) exigiram uma realocação 

da mesma para uma situação mais favorável à execução dos serviços (maciço em rocha 

sã), com acréscimos consideráveis dos volumes de escavação inicialmente previstos. 

Problemas similares ocorreram também, em escala maior ou menor, na execução das 

demais estruturas da PCH Ponte, modificando substancialmente os quantitativos 

previstos; em alguns casos, com acréscimos superiores a 400% (Tabela 4.1). 

 

Note-se, entretanto, que situações desta natureza são relativamente comuns em obras 

geotécnicas e implicam comumente em adaptações no sentido de se rever as premissas 

adotadas no projeto básico e de se buscar uma compatibilização entre as modificações 

necessárias e os acréscimos dos custos previstos no orçamento inicial.  

 

 

Figura 4.6 – Zonas de rocha sã e alterada na região da Casa de Força da PCH Ponte 
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Tabela 4.1 – Quantitativos executados nas obras da PCH Ponte 

(Cat Leo Energia/TBSA, 2003) 

Volumes 
Serviços 

Um Previstos Executados Diferença 

1. Barramento 

Escavação Comum m3 42.650,00 128.850,00 202 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 15.900,00 21.850,00 37 %

Aterro Compactado m3 24.940,00 48.250,00 94 %

2. Tomada D’ água / Canal de Adução 

Escavação Comum m3 3.350,00 18.350,00 447 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 4.650,00 8.050,00 73 %

3. Ensecadeira do Barramento 

Execução de ensecadeira  m3 22.900,00 39.550,00 73 %

4. Casa de Força 

Escavação Comum m3 27.593,00 73.380,42 166 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 4.118,00 20.950,95 409 %

5. Ensecadeira do Canal de Fuga    

Execução de ensecadeira  m3 4.000,00 21.282,68 432 %

 

No caso da PCH Ponte, estas interferências geológicas ocorreram basicamente nas 

camadas mais superficiais do maciço rochoso, com pequena influência sobre as 

escavações em profundidade (Figura 4.7). 

 
Figura 4.7 - Escavação da Tomada D’ água da PCH Ponte 
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Uma das opções revistas para minimização dos impactos consistiu na possibilidade da 

remoção da chaminé de equilíbrio (Figura 4.8), o que se verificou possível mediante a 

reavaliação dos limites de sobrepressões e de velocidades máximas ao longo do circuito 

hidráulico, fundamentada nas seguintes hipóteses: aumento da seção do túnel de adução, 

no trecho sem revestimento (L = 400m), de 27m2 para 32,5m2 e limitação do 

funcionamento, em rede isolada, em 90% da potência nominal. Esta alteração (Figura 

4.9) proporcionou uma economia relevante na obra, uma vez que cerca de 2.600 m3 de 

escavação subterrânea em rocha não foram realizados. 

Figura 4.8 – Circuito hidráulico do Projeto Básico da PCH Ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Circuito hidráulico modificado (sem chaminé de equilíbrio) da PCH Ponte 
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4.3 PCH PALESTINA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROJETO E 

CONSTRUÇÃO 

 

O projeto básico da PCH Palestina (potência nominal de 12,4MW), obtido ao final dos 

estudos, previa a implantação de uma barragem homogênea de terra, assentada sobre o 

relevo da ombreira esquerda e o leito do rio. Associada a esta, ter-se-ia uma barragem 

de concreto gravidade assentada na ombreira direita, na qual seriam localizadas as 

estruturas do desvio, vertedouro e tomada d’água, com 32 m de altura máxima e 

comprimento total de cerca de 171 metros.  

 

A localização do circuito hidráulico de geração foi prevista na ombreira direita, sendo 

constituído pela tomada d’água, conduto forçado metálico, casa de força, e canal de 

fuga (Figura 4.10). Na fase de construção, condicionantes geológicos implicaram em 

alterações significativas da concepção original, com impactos relevantes no custo global 

da obra. Os principais aspectos destas alterações são discutidos e quantificados nos 

tópicos subseqüentes. 

 

Figura 4.10 – Arranjo geral das estruturas da PCH Palestina. (MEK Engenharia, 1999). 
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O eixo do barramento da PCH Palestina, na busca de condições mais favoráveis para 

localização da Casa de Força, foi deslocado cerca de 70m para jusante (Figura 4.11), 

região na qual o topo rochoso apresentava-se em menor profundidade (Figura 4.12), 

possibilitando o início imediato das detonações para implantação desta estrutura.  

Figura 4.11 – Alternativa e rearranjo de construção do barramento da PCH Palestina 

 
Figura 4.12 – Escavação de rocha na região do novo eixo do barramento  

70.00
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Tal condição favoreceu o cronograma de concretagem, uma vez que o mesmo somente 

deve ser iniciado ao final da fase das detonações; consequentemente, o cronograma de 

aterro foi também agilizado. 

 

Após a fase de desvio do rio, constatou-se a necessidade da remoção de grandes 

quantidades de blocos de rocha na região da calha, disseminados ao longo da fundação 

da barragem. Analogamente, fez-se necessário serviços adicionais para a remoção de 

bolsões de rocha alterada e de solos moles (Figura 4.13), de ocorrência generalizada na 

zona de fundação. 

 

 
Figura 4.13 – Escavação de solos moles na zona de fundação da PCH Palestina 

 

Esta sobreescavação, associada a grandes quantitativos de volumes de materiais 

removidos e não previstos no projeto básico, implicaram em acréscimos significativos 

de custos (Tabela 4.2), com impactos relevantes também no cronograma dos serviços.  

A Figura 4.14 mostra estes efeitos significativos dos trabalhos de sobreescavação nas 

zonas de fundação da barragem da PCH Palestina. 
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Tabela 4.2 – Quantitativos executados nas obras da PCH Palestina 

(Cat Leo Energia/TBSA, 2003) 

Volumes 
Serviços 

Un Previstos Executados Diferença 

1. Barramento 

Escavação Comum m3 125.157,00 163.266,61 30 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 32.966,00 45.099,49 37 %

Aterro Compactado m3 170.704,00 204.655,43 20 %

Transições e Filtros m3 12.741,00 17.921,69 41 %

Enrocamento m3 18.158,00 47.402,97 161 %

2. Ensecadeira 

Execução de ensecadeira  m3 13.050,00 16.677,31 28 %

3. Casa de Força 

Escavação Comum m3 45.827,00 62.143,00 36 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 14.129,00 20.676,80 46 %

 

 

 
Figura 4.14 – Sobreescavação ocorrida na zona de fundação da PCH Palestina 
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4.4 PCH TRIUNFO : ANÁLISE COMPARATIVA PROJETO X CONSTRUÇÃO 

 

A PCH Triunfo (potência nominal de 24,4MW) foi projetada como uma estrutura 

composta por uma barragem homogênea de terra, assentada sobre o relevo da ombreira 

direita e o leito do rio, uma barragem de concreto gravidade, incorporando as estruturas 

de desvio, vertedouro e tomada d’água e assentada na margem e ombreira esquerda e 

uma zona de fechamento em aterro compactado na ombreira esquerda.  A barragem 

possui 42m de altura máxima e comprimento total de 285 metros.  

 

O circuito hidráulico de geração está localizado na ombreira esquerda, sendo constituído 

por tomada d’água, conduto forçado metálico, casa de força e canal de fuga. (Figura 

4.15). 

 

 

Figura 4.15 – Arranjo geral das estruturas da PCH Triunfo. (MEK Engenharia, 1999). 

 

Analogamente aos casos anteriores, condicionantes geológicos induziram mudanças da 

obra na fase de construção, em relação a concepções adotadas no projeto básico e estes 

aspectos são detalhados a seguir. 
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Uma primeira modificação de relevância, em relação ao Projeto Básico, ocorreu em 

relação ao próprio arranjo geral do empreendimento. Com efeito, o arranjo inicial 

previa, na zona de interface entre as barragens de terra e de concreto gravidade, a 

inserção de um muro de transição (Figura 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Arranjo da PCH Triunfo com o muro de transição do Projeto Básico 

 

Numa fase de consolidação da concepção original, o arranjo proposto, na região da 

ombreira direita, foi alterado tanto em termos da natureza como da locação da estrutura 

de interface. Neste sentido, as estruturas de concreto foram aproximadas da calha do rio, 

diminuindo, assim, os quantitativos das escavações na região da ombreira esquerda.  

 

Com as alterações introduzidas, o muro de transição previsto no projeto básico foi 

substituído por um muro-ala equivalente (Figura 4.17), diminuindo-se, desta forma, o 

espaço de construção e facilitando o ensecamento do rio para a construção das 

estruturas de concreto e das adufas de desvio. Adicionalmente, tal mudança gerou a 

necessidade da incorporação ao maciço de um trecho de enrocamento com núcleo de 

argila (Figura 4.18), para diminuir o off-set do muro de concreto.  
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Figura 4.17 – Arranjo da PCH Triunfo com o muro-ala do Projeto Executivo 

(MEK Engenharia, 2001) 

 
Figura 4.18 – Vista geral da PCH Triunfo com a zona de enrocamento/núcleo de argila 
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Em função dos novos condicionantes da obra, a Casa de Força foi reposicionada mais a 

montante, com uma sensível redução do conduto forçado de adução, de cerca de 20 

metros. Em paralelo, executou-se uma pré-ensecadeira a montante do barramento 

(Figura 4.19), não prevista em projeto, mas que facilitou o início imediato da construção 

da barragem de terra. Adicionalmente, ocorreu neste caso também uma sobreescavação 

relevante das fundações da barragem (Figura 4.20). 

 

 
Figura 4.19 – execução da pré-ensecadeira a montante do barramento 

 

 
Figura 4.20 – Sobreescavação das fundações da barragem da PCH Triunfo 
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A Figura 4.21 mostra um caso bastante específico da influência dos condicionantes 

geológicos no custo global de uma PCH. Trata-se, no caso, da ocorrência de uma zona 

alterada de rocha na região das fundações do bloco de ancoragem do conduto forçado de 

adução, que não havia sido prevista na fase de projeto. A remoção desta zona do 

maciço, com características geotécnicas totalmente desfavoráveis em termos da 

capacidade de suporte da estrutura prevista no local, implicaria em atrasos consideráveis 

no cronograma das obras. Assim sendo, optou-se por uma estabilização da mesma, 

mediante a sua ancoragem ao maciço de rocha sã por meio de chumbadores múltiplos. 

 

 
Figura 4.21 – Zona de rocha alterada na região da fundação do conduto forçado 

 

Todas estas alterações induziram impactos específicos na planilha dos custos globais, 

analogamente aos casos precedentes analisados, não necessariamente negativos (Tabela 

4.3). Como um aspecto adicional, é interessante enfatizar que as áreas de empréstimo de 

solo para a construção dos aterros compactados da barragem, foram localizadas no 

domínio do lago final da barragem (Figura 4.22), o que não havia sido estabelecido pelo 

Projeto Básico. Tal escolha resultou em vários benefícios , tais como a redução dos 

impactos ambientais causados por estas escavações, eliminação da necessidade de 

recuperação de áreas degradadas, além da obtenção de materiais com umidade 

praticamente equivalentes às umidades ótimas de compactação. Estes cuidados foram 

adotados também no casos das PCH’s Ponte e Palestina. 
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Tabela 4.3 – Quantitativos executados nas obras da PCH Triunfo 

(Cat Leo Energia/TBSA, 2004) 

Volumes  

 Um Previstos Executados Diferença 

1. Barramento 

Escavação Comum m3 400.170,00 378.863,68 -5 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 51.922,00 31.451,26 - 39 %

Aterro Compactado m3 301.634,00 404.512,37 34 %

Transições e filtros m3 45.927,00 28.891,95 -37 %

Enrocamento m3 31.800,00 97.186,73 206 %

2. Ensecadeira 

Execução de ensecadeira (Aterro) m3 21.356,00 12.837,24 - 40 %

3. Casa de Força 

Escavação Comum m3 7.652,00 23.531,04 207 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 7.148,00 21.322,68 198 %

    

 

 
Figura 4.22 – Áreas de empréstimo na zona de inundação do lago da PCH Triunfo 

 



CAPÍTULO 5 

 

PROJETO BÁSICO E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE ARRANJO DA PCH 

CACHOEIRA ENCOBERTA 

 

5.1 − LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A PCH Cachoeira Encoberta situa-se no trecho inferior do Rio Glória, a sudeste do 

Estado de Minas Gerais, na região conhecida como Zona da Mata Mineira, cerca de 7 

km da confluência com o rio Muriaé, do qual é afluente pela margem esquerda. O eixo 

selecionado para o barramento dista cerca de 8 km da cidade de Muriaé. O acesso ao 

local do aproveitamento (Figura 5.1) pode ser feito através da rodovia BR-116 (Rio - 

Bahia), por cerca de 320 km, a partir do Rio de Janeiro, até o trevo para a cidade de 

Muriaé. No trevo, toma-se a BR-356 por cerca de 3 km, até uma estrada vicinal de terra 

à esquerda, e, após 7 km, chega-se o eixo do barramento.  

 

 
Figura 5.1 – Localização do aproveitamento da PCH Cachoeira Encoberta 
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5.2 − HISTÓRICO DOS ESTUDOS DO APROVEITAMENTO 

 

Anteriormente às recentes avaliações expeditas feitas pela CFLCL e com a finalidade de 

se obter uma estimativa inicial do grau de atratividade do aproveitamento, o local 

denominado Cachoeira Encoberta foi objeto de investigações específicas realizadas pelo 

consórcio FURNAS/MONASA, como parte integrante dos Estudos Preliminares do 

Inventário Hidroenergético da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Sub-Bacia III. Na fase de 

estudos preliminares deste Inventário, dos 24 locais de barramento pré-analisados, 

apenas 12 foram selecionados para a fase de estudos finais, dentre eles o AHE de 

Cachoeira Encoberta. Nos estudos seguintes, o projeto mostrou-se pouco atrativo, tendo 

sido excluído da seleção final. Segundo os critérios que vigoravam na época, o 

aproveitamento não atendeu aos parâmetros energético-econômicos, apresentando 

custos de implantação acima de US$ 2.300,00/kW e de geração de energia da ordem de 

US$ 60,00/MWh. 

 

Mesmo não se mostrando muito promissor sob os parâmetros de avaliação do setor 

elétrico àquela época, a CFLCL, que vem realizando na região diversos estudos para a 

implantação de hidrelétricas com vistas a aumentar seu parque gerador, resolveu incluir 

o AHE Cachoeira Encoberta em suas análises.  

 

Estudos preliminares apontaram divergências em relação ao Inventário, principalmente 

no tocante ao conteúdo energético, avaliados como sendo da ordem de 23.000 kW, em 

cálculos expeditos baseados nos registros de produção da UHE Glória, situada 

imediatamente a montante.  Esta diferença poderia estar relacionada com os critérios 

adotados nos estudos hidrológicos, baseados na transposição de dados do posto Fazenda 

Cachoeira, no Rio Glória, com apenas 11 anos de observações (1970/81). Assim, a 

metodologia adotada originalmente poderia ter acarretado valores subestimados para a 

série de vazões, com conseqüentes perdas energéticas. Em 1997, a CFLCL realizou os 

“Estudos de Viabilidade da UHE Cachoeira Encoberta” nos quais o aproveitamento 

apresentou características adequadas (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Características Gerais da PCH Cach. Encoberta. (MEK Engenharia, 1999). 

 

− N.A. do Reservatório 266,00 m

− N.A. de Jusante (mín.) 191,00 m

− Área de Drenagem 1040 km2

− Área do Reservatório (N.A. Máx. Nor.). 0,294 km2

− Volume do Reservatório 2,638 x 106 m3

− Cheia de Projeto (TR = 10.000 anos) 655 m3/s

− Vazão MLT 20,3 m/s

− Queda Bruta Máxima 75,00 m

− Potência Instalada 22000 kW

− Energia Firme 10517 kW

 

5.3 − GEOLOGIA DA ÁREA E CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS LOCAIS 

 

A área de interesse ao projeto está inserida em uma região onde ocorrem diversas 

unidades geotectônicas referidas, em sua totalidade, aos tempos pré-cambrianos. 

Predominam, entretanto, duas unidades maiores, representadas por uma antiga área 

arqueana, configurando uma porção marginal do assim chamado Cráton do Paramirim e 

parte do Cinturão Móvel Costeiro. 

 

No local em questão (Figura 5.2), o Arqueano Indiviso é representado pela Série Juiz de 

Fora, onde predominam rochas da suite charnockítica (charnockitos, piroxenitos, 

gabros, dioritos) e, subordinadamente, granulitos, gnaisses kinzigíticos e miloníticos, 

blastomilonitos e quartzitos intercalados.  

 

Bem próximo ao sítio do aproveitamento, rumo a montante, ocorre o contato com 

rochas mais modernas, representadas pelos Gnaisses Paraíba do Sul Indiviso, que são 

constituídas por biotita-anfibólio gnaisses, bandados, porfiroblásticos, com 

intercalações de anfibolitos, pegmatitos, mármores, núcleos calcissilicáticos e 

importantes corpos de quartzitos e gnaisses quartzosos. 
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Figura 5.2 – Mapa geológico e sistema de drenagem da área em estudo 

(MEK Engenharia, 1999) 

 

Uma diferença marcante, em termos estruturais, pode ser observada entre as duas 

unidades geotectônicas: a área cratônica arqueana possui traços estruturais espaçados e 

algo difusos, em contraste com a alta linearidade do Cinturão Móvel Costeiro, 
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desenvolvida segundo a direção NNE-SSW e refletida no bandeamento de suas 

litologias. 

Pelo menos duas fases de dobramentos superpostos são reconhecidas na área e as 

principais direções de falhamento se tornam paralelas à direção geral de foliação NNE-

SSW, prevalecendo o estilo estrutural de falhas longitudinais de empurrão, com 

mergulhos altos para SE. 

 

No sítio do empreendimento são observados diversos tipos de materiais, em superfície, 

predominando os afloramentos e/ou blocos de rochas gnáissicas, entremeados a 

pequenos depósitos de areias aluvionares, ao longo das margens e leito do rio e solos 

coluvionares e residuais, além de massas de tálus, nas encostas e partes 

topograficamente mais elevadas. 

 

Os afloramentos rochosos mostram um litotipo constituído, predominantemente, por um 

biotita-gnaisse de granulação variável, ora fina, ora grosseira, intercalado a rochas 

charnokíticas e gnaisses miloníticos, de forma concordante ou discordante com a 

foliação. Sobrepondo-se a esta variedade litológica, encontram-se veios graníticos e/ou 

quartzosos e estruturas em forma de “boudins”, xenólitos e micro-dobras. Estruturas de 

envergadura ressaltam-se na área, como duas dorsais na margem direita e as drenagens 

alinhadas no sentido transversal ao fluxo do rio, que podem se configurar como locais 

de falhamentos e/ou fraturamento intenso. 

 

Os aluviões são normalmente arenosos, de granulação fina a média e se depositaram nas 

margens do rio Glória, ou nas ilhotas, entremeados aos blocos de rocha que se apóiam 

sobre o substrato rochoso. O solo coluvionar pode ser descrito como uma argila arenosa, 

avermelhada, contendo freqüentemente fragmentos de rocha, ao passo que o solo 

residual/saprolítico caracteriza-se como uma areia argilosa com fragmentos e/ou blocos 

da rocha matriz. 

 

O leito do rio é quase totalmente recoberto por blocos de rocha gnáissica, de dimensões 

métricas, apoiados sobre o substrato rochoso, quase sempre induzido, mas não visível. 
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Ilhotas formadas por blocos de rocha e pequenos depósitos de areia inconsolidada são 

freqüentes localmente. 

 

Nas margens do rio, os afloramentos se intercalam a trechos recobertos por aluvião e/ou 

solo coluvionar e mostram direções de foliação variando entre N200W e N320E, com 

mergulho médio de 460 para NE e 520 para SE, respectivamente. Estas atitudes 

demonstram um caimento da rocha no rumo da ombreira esquerda. O sistema de 

diaclasamento somente é visível em afloramentos próximos ao rio, quando se evidencia 

uma família com alinhamento N850W, subvertical e outra segundo N180W/620SW. 

 

Na ombreira direita, caracteriza-se uma dorsal topográfica quase totalmente recoberta 

por solo coluvionar/residual, com ocorrência de alguns blocos de rocha em sua parte 

mediana. A parte mais baixa é constituída por tálus e, a jusante da dorsal, concentram-se 

processos erosivos atuantes. 

 

Por outro lado, a ombreira esquerda evidencia forte declividade e densa cobertura 

vegetal, mostrando-se bastante complexa do ponto de vista geológico, com alternância 

de trechos extensos de afloramentos rochosos, com outros onde predominam, em 

superfície, blocos rochosos soltos, entremeados a solos colúvio-residuais e a massas de 

tálus.  Na maior exposição de rocha, junto à margem esquerda, a direção da foliação foi 

de N050W/350NE. 

 

5.4 − PROJETO BÁSICO DA PCH CACHOEIRA ENCOBERTA  

 

5.4.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Visando a implantação da PCH Cachoeira Encoberta, foi realizado um levantamento 

planialtimétrico da região do Rio Glória, atingindo a cota 310m nas ombreiras, na escala 

1:2.000, apresentando curvas de nível de 2 e 2 metros. Esta região compreende a área 

para estudos de arranjo do barramento e do circuito hidráulico de geração, bem como a 

área do reservatório. O levantamento incluiu o cadastro das propriedades e as 

respectivas benfeitorias existentes.  
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Com o objetivo de se caracterizar os aspectos geológico-geotécnicos do sítio de 

implantação do aproveitamento, e face aos aspectos distintos das ombreiras esquerda e 

direita, evidenciadas nos dados da campanha de levantamento topográfico, foi realizado 

um mapeamento de superfície, a partir de caminhamento ao longo da área de interesse. 

 

Com base no mapeamento geológico local e nos estudos preliminares de arranjo, 

realizados sobre o levantamento topográfico na escala 1.2000, foi definida uma 

campanha de sondagens, de modo a permitir a análise das alternativas de estudo de eixo, 

de tipo de barragem e de circuito hidráulico de geração. Assim, foram executadas 16 

sondagem mistas, totalizando cerca de 415 m perfurados, sendo 245 m em solo e 170 m 

em rocha (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3 – Campanha de Investigação Geológico-Geotécnica da Área do 

Empreendimento da PCH Cachoeira Encoberta (MEK Engenharia, 1999). 

 

5.4.2 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

 

A partir da análise dos dados e informações disponíveis, principalmente relativos aos 

Estudos de Inventário, de viagens de reconhecimento da equipe técnica ao local do 

aproveitamento e das limitações impostas pelo N.A. máximo do reservatório, decidiu-se 
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por avaliar o eixo dos Estudos de Inventário e outro cerca de 1 km a jusante deste, 

denominado Eixo I (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4 – Locação das Alternativas de Eixo do Barramento e do Circuito Hidráulico 

da Área do Empreendimento da PCH Cachoeira Encoberta. (MEK Engenharia, 1999) 

 

A partir do levantamento planialtimétrico realizado para a área do reservatório, no qual 

encontra-se inscrito o sítio do Inventário, constatou-se que o arranjo proposto àquela 

época apresenta, atualmente, custo inviável, devido à extensão do barramento e, 

principalmente, às obras necessárias para a implantação do circuito hidráulico de 

geração. Estes aspectos negativos estavam associados à grande extensão do mesmo e às 

características fisiográficas da ombreira direita entre a barragem e o local proposto para 

a casa de força. Outro aspecto desfavorável referia-se ao fato de que o reservatório 

apresentaria um volume da ordem de 1,57 hm3 , o que prejudicaria significativamente as 

condições de operação da usina, praticamente limitadas ao regime de geração de ponta. 

 

Desta forma, procedeu-se a uma variante do arranjo original, mediante a implantação de 

um novo eixo, denominado Eixo I, situado cerca de 1 km à jusante do eixo estudado no 

Inventário. Este local apresentava uma fisiografia bastante vantajosa em relação ao sítio 

anterior embora com queda um pouco inferior, reduzindo os custos ambientais e de 

desapropriação. O reservatório para este eixo apresentava um volume significativamente 



 
 

107

superior, da ordem de 2,64 hm3, ou seja, quase o dobro da concepção inicial, o que 

favorecia em muito as condições operacionais da PCH em implantação. 

Neste contexto, foram realizadas três sondagens mistas no novo local com o intuito de 

fundamentar a concepção da alteração do eixo. Os estudos foram então direcionados 

para avaliar sítios de barramentos mais para jusante, que implicariam potencialmente 

um aumento da capacidade de armazenamento do reservatório e a redução da extensão 

do circuito hidráulico de geração. 

 

Numa etapa subseqüente, os estudos de campo permitiram estabelecer o posicionamento 

de um outro eixo, cerca de 200 m a jusante, denominado Eixo II. Entretanto, as análises 

comparativas indicaram um melhor arranjo para o caso do Eixo I em relação a este Eixo 

II, uma vez que, neste último caso, os aspectos geomorfológicos eram desfavoráveis, 

caracterizados por um vale estreito e grande capeamento de solos, dificultando as obras 

de desvio do rio. 

 

Por outro lado, o circuito hidráulico de geração proposto pelo arranjo dos Estudos de 

Inventário, constituído por um canal de adução com reservatório de carga, mostrou-se 

inviável devido ao custo de implantação, mesmo considerando-se o novo sítio do 

aproveitamento.  Assim sendo, para o eixo selecionado, procurou-se um traçado que 

permitisse reduzir os custos envolvidos através da redução dos volumes dos serviços a 

realizar. 

 

Um novo traçado foi inicialmente posicionado o mais próximo possível da ombreira e, 

para sua avaliação geológica, foram programados oito furos de sondagens, pois a 

geomorfologia local permitiu conceber duas alternativas distintas de adução (Figura 

5.4). Ambas as alternativas contemplaram túneis de adução, com e sem chaminé de 

equilíbrio, uma vez que a distância entre o barramento e os dois locais analisados para a 

casa de força inviabilizou a solução do circuito hidráulico de geração por condutos 

forçados. A alternativa sem a chaminé de equilíbrio, embora menos extensa, apresentou 

uma redução da queda bruta, em cerca de 4m em relação à alternativa com a chaminé de 

equilíbrio.   
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Por outro lado, a necessidade de uma cobertura adequada de topo rochoso para a 

construção do túnel de adução, impôs a locação do mesmo na direção do interior da 

ombreira, afastando-se do leito do rio. Com os primeiros resultados das sondagens, 

constatou-se a ocorrência de um espesso manto de alteração solo/rocha que, associado à 

topografia ao longo do traçado, inviabilizaram a implantação do túnel na região do Eixo 

1 e, assim, os estudos passaram a ser concentrados na locação do túnel de adução ao 

longo do Eixo 2. 

 

Considerando-se as condições geológicas do vale no local do Eixo I, que apresentava 

uma ombreira esquerda com pequena cobertura de solo e uma ombreira direita com topo 

de maciço rochoso quase horizontal e levando-se em conta a disponibilidade de 

materiais de construção, oriundos das escavações obrigatórias, foram analisadas três 

alternativas de arranjos gerais.  Todos estes arranjos contemplavam, entre a margem 

direita e a ombreira esquerda, uma barragem de concreto, devido à ocorrência de rocha 

sã a pequena profundidade no leito do rio e na ombreira esquerda. Adicionalmente, as 

opções analisadas estabeleceram a posição do vertedouro entre a margem e a ombreira 

direita.  

 

Na região entre o vertedouro e a ombreira direita, foram estudadas três diferentes 

alternativas de arranjo, representadas por uma barragem de concreto, uma barragem de 

enrocamento com núcleo impermeável e uma barragem de terra. Assim, foram 

desenvolvidas diferentes alternativas de arranjo para o empreendimento, diferenciadas 

exclusivamente em relação à natureza e às características gerais da estrutura a ser 

implantada na região entre o vertedouro e a zona de fechamento do reservatório na 

região da ombreira direita.   

 

Em todas as alternativas, as obras de desvio do rio foram previstas em duas etapas 

distintas.  Na 1a etapa das obras, com o Rio Glória mantido em sua calha natural, a 

construção das estruturas do barramento na região da ombreira direita seria realizada 

por meio da construção prévia de uma ensecadeira de terra e enrocamento ao longo da 

margem direita do rio. Na 2a etapa, o desvio do rio contemplou a execução de duas 

adufas com dimensões 2,5m x 2,0m, a serem construídas sob a estrutura do vertedouro. 
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Adicionalmente, o circuito hidráulico de geração é idêntico para as três alternativas e 

não será incorporado às análises da comparação entre os tipos de barragem analisadas. 

 

5.4.2.1 - Alternativa A: Barragem de Concreto Compactado a Rolo 

 

Na Alternativa A, o arranjo contemplou a implantação de uma barragem de CCR, com 

cerca de 30 m de largura na fundação e altura máxima de 40 m, entre o vertedouro e a 

zona de fechamento do reservatório na ombreira direita (Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 – Arranjo estudado na Alternativa A de Projeto. (MEK Engenharia, 1999) 

 
O trecho da barragem entre a ombreira esquerda e o vertedouro, barragem em concreto, 

tem aproximadamente 85 m de comprimento, enquanto o trecho adicional, representado 

pela barragem em CCR, estende-se também por 85m do vertedouro até a ombreira 

direita.  

 

Complementarmente, devido às condições do horizonte do topo rochoso, ocorreu a 

necessidade de se proceder ao fechamento da estrutura na ombreira direita por uma 

barragem de enrocamento com núcleo impermeável, com cerca de 23 m de extensão em 

sua crista e aproximadamente 15 m de altura máxima.  Esta barragem foi projetada com 

taludes de 1,0V:1,5H tanto a montante quanto a jusante, nas faces de enrocamento e 
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com taludes de 1,0V:0,15H a montante e 1,0V:0,3H a jusante para o núcleo 

impermeável.  

 

Toda a estrutura em concreto encontra-se assente sobre maciço são; na fundação da 

barragem de enrocamento, foram efetuadas escavações com taludes de 1,0H:1,0V, 

passando a 1,0H:1,5V, posteriormente preenchidas também por enrocamento. 

  

5.4.2.2 - Alternativa B: Barragem de Enrocamento com Núcleo Impermeável 

 

Na Alternativa B, o arranjo contemplou a implantação de uma barragem de 

enrocamento com núcleo impermeável, desde o vertedouro até seu fechamento junto à 

ombreira direita. (Figura 5.6).  

 

 
Figura 5.6 – Arranjo estudado na Alternativa B de Projeto. (MEK Engenharia, 1999). 

 

A ligação entre as estruturas do vertedouro e da barragem de enrocamento ocorre por 

meio de um muro misto (gravidade/ala), sendo 55 m como muro gravidade e 90 m 

como muros alas, apresentando uma altura máxima de 38 m. A seção da barragem de 

enrocamento com núcleo impermeável é idêntica àquela do selo de fechamento descrito 
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na Alternativa A (barragem em CCR), possuindo uma crista com 6,0 m de largura na 

Elevação 269,0m. A partir dos resultados das sondagens realizadas, constatou-se a 

necessidade da remoção das camadas de solo coluvionar e residual, assentando-se as 

fundações da barragem diretamente sobre a camada de solo saprolítico e/ou saprolito, 

em maior profundidade. 

 

5.4.2.3 - Alternativa C: Barragem de Terra 

 

Na Alternativa C, o arranjo contemplou a implantação de uma barragem de terra entre o 

vertedouro até seu fechamento junto à ombreira direita. (Figura 5.7).  

 

 
Figura 5.7 – Arranjo estudado na Alternativa C de Projeto. (MEK Engenharia, 1999). 

 

Um muro misto (gravidade/ala) liga a barragem de terra à estrutura do vertedouro.  Este 

muro é semelhante àquele proposto no caso da Alternativa B tendo, entretanto, no 

trecho ala, extensão superior, com cerca de 100 m, devido ao fato dos taludes da 

barragem de terra serem mais abatidos. 

A barragem de terra foi projetada com taludes de 1,0V:2,0H tanto para montante como 

para jusante.  Para a fundação da barragem, definiu-se também pela remoção da camada 
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superficial do solo coluvionar, no máximo até 5 m de escavação, em função dos 

resultados das sondagens realizadas. 

 

5.4.3 - Seleção do Tipo de Barragem 

 

A seleção do tipo de barragem foi estabelecida a partir dos estudos de viabilidade 

econômica das diferentes concepções e arranjos do empreendimento, que apresentaram 

os seguintes custos globais: 

 

• Alternativa “A” : R$ 7.463.434 

• Alternativa ”B” : R$ 8.352.735 

• Alternativa “C” : R$ 8.043.275 

 

A análise dos custos obtidos evidencia uma diferença de 20% a favor da alternativa A 

de projeto. Assim sendo, selecionou-se a barragem de concreto compactado a rolo como 

estrutura de interface entre o vertedouro e a ombreira direita, baseada no menor custo 

global. Outros critérios favoráveis à escolha desta alternativa foram o risco menor 

associado à possibilidade de galgamento sob situações limites de cheias e a maior 

simplicidade da metodologia construtiva desta barragem em relação às outras 

alternativas consideradas.  

 

5.5 − ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROJETO E CONSTRUÇÃO DA 

PCH CACHOEIRA ENCOBERTA  

 

A PCH Cachoeira Encoberta (potência nominal de 22,7MW) foi projetada como uma 

estrutura composta por uma barragem de concreto na ombreira esquerda, uma barragem 

de concreto compactado a rolo na região da ombreira direita com vertedouro 

incorporado e uma zona de fechamento do reservatório na ombreira direita, na forma de 

uma barragem de enrocamento com núcleo impermeável (Figura 5.8). A barragem 

possui 53m de altura máxima e comprimento total de 191 metros. O circuito hidráulico 

de geração está localizado na ombreira direita, aproximadamente a 70 m a montante do 



 
 

113

barramento, sendo constituído pelas estruturas da tomada d’água, túnel de adução, 

chaminé de equilíbrio, túnel / conduto forçado e casa de força, com comprimento total 

aproximado de 710 m. 

 
Figura 5.8 – Arranjo geral das estruturas da PCH Cachoeira Encoberta 

(MEK Engenharia, 1999). 

Analogamente aos casos anteriores, condicionantes geológicos induziram mudanças da 

obra na fase de construção, em relação a concepções adotadas no projeto básico e estes 

aspectos são detalhados a seguir. Uma primeira modificação de relevância do Projeto 

Básico ocorreu em relação ao próprio arranjo geral do empreendimento, uma vez que o 

mesmo previa, na zona do barramento, um vertedouro localizado na margem direita e a 

casa de força e canal de fuga em frente a uma ilha existente no local (Figura 5.8). 

 

Entretanto, na fase de consolidação do Projeto Básico, o arranjo proposto foi 

modificado, deslocando-se o vertedouro para a região do leito do rio e a casa de força, 

para montante da ilha (Figura 5.9). No primeiro caso, a relocação do vertedouro em 

direção à ombreira esquerda propiciou um acréscimo do trecho do barramento em 

concreto compactado a rolo (CCR), o que implicou em uma significativa redução dos 

custos globais. No caso específico da locação da casa de força, o deslocamento desta 

estrutura foi condicionado pela constatação da existência neste local de um afloramento 

rochoso com características geotécnicas muito favoráveis como material de fundação 
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(Figura 5.10). Adicionalmente, ao se deslocar a casa de força mais a montante, esta 

solução resultou em maior economia, devido a uma redução de cerca de 50m na 

extensão do túnel adutor.  
Planta Geral PCH-Cachoeira Encoberta 

  

Figura 5.9 – Arranjo geral do Projeto Executivo da PCH Cachoeira Encoberta. 

(MEK Engenharia, 2001). 

 

Figura 5.10 – Região da casa de força em maciço rochoso são 



 
 

115

O desvio do Rio Glória, para a construção do barramento da PCH Cachoeira Encoberta, 

teve, então, de ser readaptado em função do novo arranjo geral estabelecido, conforme 

mostrado nas Figuras 5.11 e 5.12, em planta e em perfil, respectivamente, para a 

primeira fase do projeto. A primeira fase é caracterizada pela escavação de um canal na 

margem direita e pela construção de uma ensecadeira de terra e enrocamento, para 

proteger a construção do trecho correspondente a uma parte da barragem de concreto, 

do vertedouro e das futuras adufas de desvio.  

 

Figura 5.11 – Projeto do Desvio (Primeira Fase) do Rio Glória (em planta) 

(MEK Engenharia, 1999). 
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Figura 5.12 – Projeto do Desvio (Primeira Fase) do Rio Glória (em perfil) 



 
 

116

A Figura 5.13 mostra a conclusão da primeira fase do desvio do Rio Glória, conforme 

descrito anteriormente. 

 

 

Figura 5.13 – Desvio inicial do Rio Glória (Primeira Fase) 

 

A segunda fase do desvio do rio seria caracterizada pelo fechamento do canal de desvio, 

através da construção de pequenas ensecadeiras (tanto a montante como a jusante) do 

vertedouro, desviando todo o escoamento através das duas adufas a serem construídas 

sob o vertedouro. Esse desvio permitiriria, então, a construção da barragem na ombreira 

direita. 

 

Entretanto, com o início das operações de limpeza e de preparo da fundação para a 

concretagem das estruturas da ombreira esquerda, constatou-se a presença de material 

alterado no antigo leito do rio (Figura 5.14), que corresponderia potencialmente a uma 

zona de material de preenchimento de uma falha geológica de amplitude local (Figura 

5.15). Assim, novas investigações geotécnicas, representadas por um programa 

específico de sondagens rotativas, confirmou esta hipótese e delimitou a abrangência e a 

locação da mesma (Figura 5.16). Este fato implicou a necessidade de uma re-estudo 

completo do projeto, com impactos enormes no custo global e no cronograma da obra. 
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Figura 5.14 – Limpeza e Preparo das fundações 

 

 

Figura 5.15 – Caracterização prévia de uma zona de falha geológica local 
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SEÇÃO 2

SEÇÃO 5

PLANTA CHAVE

 

Figura 5.16 – Caracterização e Processos de Tratamento Propostos para a Zona de Falha 

 

Uma vez que a zona detectada da falha estendia-se sob a ensecadeira do desvio do rio, 

construída na primeira fase, caracterizou-se a total impropriedade da concepção 

original, sendo necessário um projeto totalmente diferente e uma imediata remoção da 

ensecadeira já construída, fazendo o rio retornar ao seu leito natural. Estes problemas 

comprometeram completamente o cronograma da obra, adiando a sua continuidade para 

o período seguinte ao da estação das chuvas. 

 

O novo projeto de desvio (Figura 5.17) contemplou, então, a construção de uma nova 

ensecadeira (Figura 5.18), agora na ombreira direita e, posteriormente, a execução de 

um canal escavado em rocha sã, também na ombreira direita.  

 

Com o rio novamente desviado conforme o novo projeto implementado, procedeu-se a 

um amplo trabalho de limpeza rigorosa, tratamento por injeções e instalação de drenos 

na zona da falha (Figura 5.19), que foi recoberta por uma estrutura de concreto armado, 

destinada a ser a fundação do vertedouro (Figura 5.20). 
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Figura 5.17 – Projeto do desvio do rio para a Implantação da PCH Cachoeira Encoberta 

 

 

Figura 5.18 – Construção da Nova Ensecadeira na Ombreira Direita 
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Figura 5.19 – Canal de Desvio e Trabalhos de Tratamento da Zona de Falha 

 

Figura 5.20 – Estrutura de Concreto da Fundação do Vertedouro 

 

A Tabela 5.2 resume os valores dos quantitativos associados ao projeto e à construção 

das diferentes estruturas da PCH Cachoeira Encoberta, que variaram desde – 77% até + 

778% (caso crítico da construção, remoção e nova construção de ensecadeiras). 
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Tabela 5.2 – Quantitativos executados nas obras da PCH Cachoeira Encoberta 

(Cat Leo Energia/TBSA, 2003) 

 

Volumes 
Serviços 

un Previstos Executados Diferença 

1. Barramento 

Escavação Comum m3 77.323,00 86.045,00 11 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 46.310,00 10.705,00 - 77 %

Aterro Compactado m3 30.160,00 13.890,00 - 54 %

2. Tomada D’ água / Canal de Adução 

Escavação Comum m3 50.825,00 43.579,00 - 14 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 2.520,00 6.354,00 152 %

3. Ensecadeira do Barramento 

Execução de ensecadeira  m3 1.500,00 13.159,00 778 %

4. Casa de Força 

Escavação Comum m3 11.025,00 25.293,00 129 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 25.495,00 24.008,00 - 6 %

5. Ensecadeira do Canal de Fuga    

Execução de ensecadeira  m3 1.500,00 5.265,00 251 %

   



CAPÍTULO 6 

 

PROJETO BÁSICO E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE ARRANJO DA PCH 

GRANADA 

 

6.1 − LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A PCH Granada localiza-se no Rio Matipó, cerca de 76 km de sua foz no Rio Doce e 

aproximadamente a 0,5 km a jusante da confluência com o Ribeirão Areia Branca, no 

município de Abre Campo/MG. O acesso ao local do aproveitamento hidrelétrico, 

partindo de Belo Horizonte, faz-se através da BR-262, no sentido Belo Horizonte - 

Vitória, até o trevo de acesso a Raul Soares, percorrendo-se um total de 

aproximadamente 200 km. A partir daí, desloca-se por rodovia asfaltada até a cidade de 

Raul Soares, distante cerca de 15 km, seguindo-se, por rodovia vicinal de terra, mais 

cerca de 18 km até a localidade de Granada. De Granada, acompanhando o curso do rio 

Matipó para montante, atinge-se o local do empreendimento a 8 km de distância.  

 

O acesso pode ser feito, alternativamente, pela cidade de Matipó, distante cerca de 250 

km de Belo Horizonte. A partir daí, por estrada vicinal de terra, percorre-se cerca de 17 

km no sentido de Granada (Figura 6.1). 

 

6.2 − HISTÓRICO DOS ESTUDOS DO APROVEITAMENTO 

 

O aproveitamento hidroelétrico de Granada foi inicialmente identificado através dos 

Estudos de Inventário Hidroelétrico da Bacia do Rio Doce, realizados pela 

ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S/A, entre 1987 e 1989. 

 

Posteriormente, em outubro de 1995, a empresa POENTE - Engenharia e Consultoria 

S/C Ltda foi contratada pela Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina (CFLCL), 

para elaborar os Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica, e, inclusive, o Projeto 

Básico do referido aproveitamento. 



 
 

123

MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
Figura 6.1 – Localização do Aproveitamento da PCH Granada 

(Poente Engenharia, 1998) 

6.3 − GEOLOGIA DA ÁREA E SOLOS DE COBERTURA 

 

Toda a região que abrange o empreendimento da PCH Granada encontra-se inserida nos 

litotipos rochosos que compõem a Associação Barbacena / Paraíba do Sul, mais 

precisamente dentro do Complexo Gnáissico - Migmatítico (idade arqueana / pré-

cambriano indiferenciado), onde predominam metamorfitos de médio e alto graus, que 

se encontram complexamente e altamente transformados, face à sucessão de fases 

tectônicas e de metamorfismo, ao qual foram submetidos desde suas origens (ciclos 

tectônicos sucessivos). 
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Mais precisamente, no médio curso do rio Matipó, local do empreendimento, as 

litologias predominantes são representadas por biotita-granada-gnaisses bandados e, 

mais raramente, por charnockitos, rochas granulíticas e gnaisses migmatizados. Nas 

ocorrências mais comuns, ou seja, os biotitas-gnaisses bandados e biotita-granada-

gnaisses, a matriz rochosa, via de regra, exibe os seguintes minerais: quartzo, feldspato, 

biotita e, subordinadamente, granada e anfibólios. 

 

Por vezes, associados aos biotita gnaisses, são distinguidas rochas calcosilicatadas e 

mármores, geralmente na forma de ocorrências localizadas; o mesmo ocorrendo com 

inclusões de rochas anfibolíticas em formas elípticas, lenticular e/ou alongadas, 

normalmente concordantes com os lineamentos / foliações existentes no maciço 

rochoso. Do ponto de vista estratigráfico, prevalece uma grande discordância regional, 

pois, diretamente sobre as rochas do Complexo Gnaisse - Migmatítico assentam-se 

sedimentos coluvionares, coberturas dentríticas e aluviões mais recentes. 

 

Toda a unidade do Complexo Gnáissico. constituída pelo conjunto de rochas descrito 

anteriormente, exibe-se contida dentro de faixas orientadas segundo a direção NNE - 

SSW, obedecendo a um arranjo linear imposto pela ação de sucessivas ocorrências de 

movimentos de cisalhamento atuantes sobre todos os litotipos que compõem este 

complexo. Estas zonas de cisalhamento constituem importantes condicionantes de todo 

o substrato rochoso regional, resultando em um forte controle estrutural da rede de 

drenagem, notadamente, no médio curso do rio Matipó, entre as cidades de Raul Soares 

e Matipó.  

 

Em termos das estruturas presentes no maciço rochoso regional, destacam-se, dentro 

dos diversos litotipos dos biotita -gnaisses, a ocorrência de foliação gnáissica bem 

definida pelo arranjo planar das micas, que geralmente configuram à matriz uma fina 

laminação. Estas rochas do Complexo Gnáissico - Migmatítico apresentam também 

uma certa homogeneidade estrutural - composicional, onde prevalece um bandeamento 

descontínuo, porém regular, de níveis claros (quartzo-feldspatos) com outros escuros 

(biotíticos e, raramente, anfibóliticos). Na Figura 6.2, são apresentados os principais 

litotipos e estruturas tectônicas regionais que abrangem o médio curso do Rio Matipó. 
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Figura 6.2 – Mapa geológico e sistema de drenagem da área em estudo 

(Poente Engenharia, 1998) 

6.4 − PROJETO BÁSICO DA PCH GRANADA  

 

6.4.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO E ESTUDOS BÁSICOS 

 

Para uma adequada análise das condições gerais das fundações do aproveitamento, 

programou-se uma campanha de investigações geológico-geotécnicas, que contemplava, 

na ocasião, duas etapas de serviços: sondagens na área do barramento, compreendendo 

as estruturas situadas no eixo, túnel adutor, casa de força e subestação e, a segunda, as 

investigações / ensaios referentes às áreas de empréstimo definidas no interior da área a 

ser ocupada pelo futuro reservatório. 
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O programa de investigações geológico-geotécnicas referente ao sítio de barramento, 

contemplando o local do eixo e a região da Casa de Força / Subestação, iniciado em 

julho/1996 e concluído em outubro/1996, compreendeu os seguintes quantitativos: 

sondagens a percussão - total de 18 furos, tendo sido perfurados 136,61 m; sondagens 

rotativas - total de 10 furos, tendo sido perfurados 331,58 m; sondagens mistas - total de 

03 furos, tendo sido perfurados 87,48 m; poços de inspeção - total de 06 poços, tendo 

sido perfurados 40,68 m; ensaios de infiltração em solo - total de 31 ensaios, 

distribuídos entre as sondagens mistas, a percussão e os poços de inspeção; ensaios de 

perda d’água em rocha - total de 44 ensaios, distribuídos entre as sondagens rotativas e 

mistas. 

 

Acrescido a esta campanha, buscando melhor investigar, do ponto de vista geotécnico e 

geomecânico, as obras associadas ao futuro Túnel de Adução, foram programadas duas 

seções sísmicas de refração, com mesmo comprimento (160,0 m cada), na área do 

emboque e desemboque do mesmo. 

 

Quanto às áreas de empréstimo, foram investigadas duas áreas, designadas como AE-1 e 

AE-2, ambas posicionadas a montante do barramento e duas áreas de materiais arenosos 

(AR-1 e AR-2) na área do leito do rio e também a montante do barramento. Foram 

executadas, neste propósito, um total 32m de sondagens a varejão, 88m de sondagens a 

trado e 5 poços (total de 35m) de inspeção. 

 

6.4.2 - CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LOCAIS 

 

O local de implantação do futuro aproveitamento da UHE de Granada é representado 

por formas de relevo originadas a partir de ações de entalhamento fluvial, somadas a 

processos de pediplanização, que moldaram o substrato rochoso do embasamento 

regional, resultando em morros e colinas de topos arrendondados e encostas suavizadas 

normalmente, “sulcadas” por ravinamentos e talvegues pouco profundos. A morfologia 

local, embora predominantemente constituída por morros e colinas, exibe, em pontos 

localizados, alguns pontões rochosos e/ou relevos em forma de cristas alongadas), 

vinculados a vales fechados de encostas rochosas abruptas.  
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O trecho do rio Matipó, localizado a jusante da cachoeira existente nas proximidades do 

eixo, possui um forte gradiente, onde ocorrem alguns travessões rochosos posicionados 

no seu leito e a ocorrência de inúmeros blocos e matacões de diâmetros variados (0,5 a 

2,0 m) formando pequenas ilhas em suas margens. Estas características predominam até 

a região do segundo trecho encachoeirado (de maiores dimensões e queda d’água), 

posicionado cerca de 2,0 km a jusante do eixo, onde novamente o leito do rio torna-se 

encaixado por encostas rochosas. 

 

Por sua vez, na área de implantação da Casa de Força, localizada imediatamente a 

jusante do trecho encachoeirado, o rio Matipó retoma baixos gradientes, permitindo a 

formação de ilhas de sedimentos em pontos rochosos situados em sua calha. Cabe ainda 

salientar que são restritas as ocorrências de aluviões na margem direita do rio Matipó, 

sendo os mesmos representados por areias finas a médias, pouco siltosas e micáceas, 

quase sempre constituindo finos horizontes. 

 

Os solos de cobertura, representados por sedimentos coluvionares, encontram-se 

presentes por toda a área do sítio de barramento, ocupando, essencialmente, os trechos 

inferiores (parcial), médio e superior (total) de ambas as encostas do vale do rio Matipó. 

 

Na região de implantação do eixo, as futuras ombreiras da barragem são recobertas por 

colúvios pouco espessos (horizonte variando entre 1,2 a 3,0 m na margem esquerda e 

média de 1,7 m de espessura na direita), representados por solos areno-siltosos a silto-

arenosos, pouco argilosos, de comportamento plástico, coloração avermelhada a 

marrom avermelhada e/ou amarelados, que se encontram posicionados diretamente 

sobre o horizonte decomposto do maciço rochoso subjacente (solos residuais).  

 

O horizonte de alteração do maciço rochoso mostra uma espessura irregular ao longo 

das encostas / ombreiras, apresentando-se, na região do eixo barrável, mais delgado na 

ombreira esquerda (1,0 a 1,5 m) do que na direita (2,5 a 6,0 m). Tratam-se de solos 

silto-arenosos a areno-siltosos, pouco a medianamente argilosos, micáceos, de coloração 

avermelhada, róseo-avermelhada, que, por vezes, exibem fragmentos de gnaisse 

decomposto e/ou quartzosos na sua matriz. 
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Na ombreira direita, mais precisamente na área de assentamento do vertedouro, estes 

solos são mais espessos (em torno de 5,0m), medianamente a muito compactos, 

prevalecendo ainda a granulometria silto-arenosa e micácea, com poucos fragmentos de 

rocha decomposta na matriz. Por sua vez, na área de implantação da Tomada d’Água / 

Emboque do Túnel Adutor, o horizonte dos solos residuais, em média, atinge 3,0 m de 

espessura, sendo constituído por areias finas siltosas a siltes arenosos, pouco micáceos, 

medianamente compactos, de coloração rosa a avermelhada. 

 

Na região que deverá abrigar a futura Casa de Força / Desemboque do Túnel Adutor, 

ocorre também, uma fina camada de solo residual (de 1,0 a 2,5 m de espessura), 

representada por areia fina a média, pouco siltosa, micácea, de coloração amarelo-

avermelhada, que se encontra sobreposta ao horizonte dos saprolitos de gnaisse. 

 

Os saprolitos de gnaisse constituem, em toda área de fundação estudada, o horizonte 

mais espesso de alteração do maciço encontrado, exibindo valores bastante 

diferenciados ao longo de toda a área. Assentam-se diretamente sobre o topo rochoso 

(normalmente, decomposto, muito fraturado e pouco consistente) do substrato gnáissico 

sotoposto, exibindo, nesta faixa transicional solo-rocha, um material muitíssimo 

compacto, resistente, onde é comum encontrar-se blocos rochosos e matacões imersos 

na matriz. 

 

Estes solos são representados, no sítio do barramento, por siltes arenosos e/ou areias 

finas a médias siltosas, pouco argilosas, muito micáceas, contendo fragmentos de 

gnaisse decomposto na matriz. No perfil de intemperismo, encontrado ao longo do eixo 

do barramento, a espessura dos solos saprolíticos sobressai muito na ombreira esquerda 

(da ordem de 20,0 m) em relação à direita (média de 10,0 m), apresentando também 

uma granulometria areno-siltosa ou silto-arenosa, micácea e elevada compacidade e 

resistência. Exceção feita à espessura da camada, as ocorrências destes solos, 

encontrados na região da Tomada d’Água / Emboque do Túnel Adutor e Casa de Força, 

são muito semelhantes em termos de características geotécnicas, prevalecendo, no seu 

horizonte inferior, uma zona de transição solo-rocha, cujas características geomecânicas 

foram definidas pelas seções sísmicas de refração como provável topo da rocha. 
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O embasamento rochoso da área é constituído por biotita-gnaisses bandados, de matriz 

média, onde são destaques os bandeamentos alternados de coloração clara (quartzo + 

feldspato) e escuros (biotíticos), por vezes, com horizontes contendo granada 

disseminada na matriz e/ou veios de quartzo concordantes com sua foliação gnáissica. 

Esta foliação, bastante evidente em alguns afloramentos vistos na área do eixo, deve-se 

a laminação imposta a matriz rochosa pelo arranjo planar micáceo, que circunda 

onduladamente o arcabouço quartzo / feldspático. A Figura 6.3 resume estas feições, 

apresentando o mapaeamento geológico-geotécnico da área da PCH Granada.  

 

ER

 
Figura 6.3 – Mapa Geológico-Geotécnico da Área do Aproveitamento da PCH Granada 

(Poente Engenharia, 1998) 
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6.4.3 - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

 

Durante a fase dos Estudos de Viabilidade, foram estudadas duas alternativas de 

aproveitamento hidrelétrico para o sítio de Granada, localizadas no km 74 e km 76, a 

partir da foz como Rio Doce, apresentando desnível natural da ordem de 30 m entre si, 

denominadas, respectivamente, de Alternativas de Aproveitamento II e I (Figura 6.4).  
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Figura 6.4 – Locação das Alternativas de Eixo do Barramento da PCH Granada 

(Poente Engenharia, 1998) 

A Alternativa II (km 74,0) é concordante com a alternativa previamente identificada 

pela IESA, por ocasião dos Estudos Preliminares de Inventário Hidrelétrico da Bacia do 

Rio Doce, realizados em 1989 para a ELETROBRÁS. Os níveis d’água originalmente 

planejados pela IESA, para a alternativa II, foram: NA montante, 500,00 m e NA 

jusante, 450,00 m. Os novos estudos de Projeto Básico concluíram, pela manutenção do 

NA montante na elevação 500,00 m, alterando-se, entretanto o NA jusante para a 

elevação 436,00 m, nas alternativas I e II. 
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Esta premissa, baseada na fixação do nível d’água de jusante na El. 436,00 m, adotada 

para as Alternativas I e II, foi estabelecida em conformidade às recomendações da 

própria CFLCL, de forma a preservar as áreas do perímetro urbano da localidade de 

Granada, localizada próxima ao Km 69 do Rio Matipó, a jusante da Casa de Força do 

aproveitamento hidrelétrico, bem como para respeitar o nível d’água normal de 

montante da UHE Cachoeira do Emboque (EL. 435,00), localizada imediatamente a 

jusante da UHE de Granada. Para a cota do nível d’água de montante das alternativas II 

e I, prevista na elevação 500 m, foram obtidas as seguintes áreas de inundação, a partir 

da restituição aerofotogramétrica na escala 1:5.000 com curvas de nível de 5 em 5 

metros: 1,08 km2 para a Alternativa II e 0,44 km2 para a Alternativa I. 

 

• Alternativa I – (Km 76)  

 

O aproveitamento hidrelétrico referente à alternativa I consistiu de uma seção barrável 

através de uma barragem de terra com seção homogênea, situada no km 76 do Rio 

Matipó e um vertedouro lateral, localizado na ombreira esquerda, em calha, equipado 

com 03 comportas de segmento de (5,0 x 7,0) m e provido de bacia de dissipação. A 

elevação da crista da barragem foi definida na cota 504,0m, sendo a elevação do nível 

d’água normal de montante igual a 500,0 m e a elevação do nível d’água máximo 

maximorum igual a 501,0 m. 

 

O circuito adutor estava localizado na ombreira esquerda, iniciando-se na estrutura da 

Tomada d’água, em torre, com soleira na elevação 487,0 m, equipada com dispositivos 

de grades, 02 comportas-vagão, 01 conjunto de stoplogs para emergências e um 

guindaste-pórtico para operação das comportas e stoplogs. A estrutura da Tomada 

d’Água encontrava-se conectada a um Túnel de Adução, em seção arco-retangular 

(altura de 3,40 m) e comprimento de 1090 m até a chaminé de equilíbrio, com diâmetro 

de 5,0 m e altura de 70,0 m. Nesta concepção, a partir da chaminé de equilíbrio, o 

circuito adutor era complementado por um Túnel Forçado, com diâmetro de 2,80 m e 

comprimento de 100 m até uma bifurcação através de dois condutos forçados de 

diâmetro 2,10 m e comprimento unitário médio de 30 m, até as turbinas localizadas na 

Casa de Força.   
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A Casa de Força foi projetada como sendo do tipo abrigada, localizando-se na margem 

esquerda, no km 73,5 do rio Matipó, sendo equipada por dois grupos turbina-gerador, 

constituídos por duas turbinas Francis, de eixo vertical, com 6.000 kW e dois geradores 

de 6.700 KVA cada. Após a passagem pelas turbinas, a água deveria ser restituída à 

calha natural do rio através de um canal escavado em rocha, com largura de 18 m e 

comprimento de 22 m, com a sub-estação ficando localizada na mesma margem 

esquerda, a cerca de 140 m da Casa de Força.  

 

Junto à ombreira direita e externamente à barragem de terra, previa-se a implantação do 

túnel de desvio, projetado com uma seção arco-retangular, com dimensões 6,0m x 6,0m 

e comprimento de 110 m, provido com uma estrutura de concreto a montante para 

acionamento das comportas de fechamento e início de enchimento do reservatório.  

 

• Alternativa II (km 74,0)  

 

A Alternativa II consistiu em uma seção barrável através de uma barragem de terra com 

seção homogênea, situada no km 74,0 do Rio Matipó e um vertedouro lateral em calha, 

localizado na ombreira esquerda e equipado com três comportas de segmento com 5,0 x 

7,0 m e provido de bacia de dissipação. A elevação da crista da barragem foi definida na 

cota 504,0 m sendo a elevação do nível d’água normal de montante igual a 500,0 m e a 

elevação do nível d’água máximo maximorum igual a 501,0 m. 

 

O circuito adutor previsto estaria localizado na ombreira esquerda, iniciando-se na 

estrutura da Tomada d’água, em torre, com soleira na elevação 479,0 m, equipada com 

dispositivos de grades, duas comportas-vagão, um conjunto de stoplogs para 

emergências e um guindaste-pórtico para operação das comportas e stoplogs. A 

estrutura da Tomada d’Água era conectada a uma tubulação forçada, a céu aberto, com 

diâmetro de 3,40 m e comprimento de 295 m até a chaminé de equilíbrio, com diâmetro 

de 5,0 m e altura de 40,0 m. A partir da chaminé de equilíbrio, o circuito adutor seria 

complementado por uma tubulação forçada a céu aberto, com diâmetro de 2,80 m e 

comprimento de 118 m, até uma bifurcação em dois condutos forçados de diâmetro 2,10 

m e comprimento unitário médio de 20 m, até as turbinas localizadas na Casa de Força. 
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Analogamente à alternativa anterior, a Casa de Força foi projetada como sendo do tipo 

abrigada e localizada na margem esquerda, a aproximadamente 300m do talude de 

jusante da barragem de terra, sendo equipada por dois grupos turbina-gerador, 

constituídos por duas turbinas Francis, de eixo vertical, com 6.400 kW e dois geradores 

de 7.100 KVA cada. Após a passagem pelas turbinas, a água seria restituída à calha 

natural do rio através de um canal escavado em rocha, com largura de 24 m e 

comprimento de 40 m. Nesta concepção, a sub-estação foi localizada na mesma margem 

esquerda, a cerca de 150 m da Casa de Força.  

 

Sob a barragem de terra e junto à ombreira esquerda, foi previsto o túnel de desvio, em 

seção arco-retangular com dimensões 6,0 x 6,0m e comprimento de 182 m, provido com 

uma estrutura de concreto a montante para acionamento das comportas de fechamento e 

início de enchimento do reservatório.  

 

• Escolha da Alternativa de Projeto  

 

As alternativas I (Km 76) e II (Km 74), estudadas a nível de viabilidade, indicaram 

resultados essencialmente similares em termos das análises globais do empreendimento, 

em termos de arranjo geral, desvio do rio, dificuldades construtivas e restrições de 

ordem ambiental. Assim, o projeto final da PCH Granada foi implementado com o eixo 

do barramento localizado no Km 76 do Rio Matipó, de acordo com as premissas 

descritas na Alternativa I estudada. 

 

As diferenças encontradas entre as duas alternativas e que subsidiaram a opção final 

pela Alternativa I foram, respectivamente, as seguintes: 

(i) o custo de implantação por quilowatt instalado: US$1.377,89 (Alternativa I) 

contra US$1.574,66 (Alternativa II), utilizando-se a taxa cambial 1 US$ = 

R$1,00 (em junho/1996); 

(ii) a área inundada para o N.A. máximo. normal do reservatório: 0,44 km2 

(Alternativa I) contra 1,08 km2 (Alternativa II).  

(iii) o índice de custo-benefício na Alternativa I foi também mais atraente do que 

na Alternativa II, ficando 26,32% inferior.  
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6.5 PCH GRANADA: ANÁLISE COMPARATIVA PROJETO X CONSTRUÇÃO 

 

O arranjo geral da PCH Granada consta essencialmente de uma barragem de terra, de 

seção homogênea, fechando o vale do rio, tendo o vertedouro localizado na ombreira 

direita. A estrutura de Tomada d’Água, em torre, localiza-se na margem esquerda, a 

cerca de 220m a montante do eixo de barragem de terra, sendo o início do circuito 

adutor, constituído por um túnel de adução, chaminé de equilíbrio e túnel forçado, 

terminando na estrutura de Casa de Força (Figura 6.5). 

 

PLANTA GRA-G-004
ARRANJO GERAL

PCH GRANADA
D ES. N

BARRAMENTO

TOMADA D'ÁGUA

N.A. MÁX NORM.
EL.500,00 CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO

CASA DE FORÇA

ESTRADA DE ACESSO

CAT-LEO  ENERGIA  S.A.

 
Figura 6.5 – Arranjo geral das estruturas da PCH Granada. (MEK Engenharia, 2001) 

Durante a fase de construção da PCH Granada, condicionantes geológicos e 

hidrológicos implicaram em alterações significativas no cronograma e custos globais da 

obra. Este é um exemplo clássico da interferência de fatores geotécnicos no cronograma 

das obras, que levaram ao comprometimento da mesma por fatores hidrológicos. 

Com efeito, durante os serviços de preparação e tratamento das fundações do 

barramento da PCH Granada, foram encontradas dificuldades e situações muito mais 

críticas do aquelas originalmente previstas, tanto, nas áreas da ombreira direita como da 

ombreira esquerda (Figuras 6.6 e 6.7). 
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Figura 6.6 – Início da Fase de Preparação das Fundações (Ombreira Esquerda) 

 

 
 

Figura 6.7 – Início da Fase de Preparação das Fundações (Ombreira Direita) 
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A necessidade de remoção de grandes volumes de matacões e materiais finos, bem 

como da reconstituição estrutural da área por concreto de regularização, implicou em 

profundos impactos sobre o cronograma da obra, o que resultou em um atraso 

considerável do início do aterro (Figura 6.8) e, com a chegada das estações chuvosas, o 

galgamento e a ruptura da barragem e de parte da ombreira direita (Figura 6.9). 

 

 
Figura 6.8 – Concreto de regularização da fundação e início do aterro da barragem 

 
Figura 6.9 – Galgamento e ruptura da barragem da PCH Granada 
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Com a ruptura, houve a necessidade de remoção do material remobilizado e preparação 

de uma grande área adicional não contemplada no projeto original (Figura 6.10), além 

da implementação de um projeto específico para a estabilização do talude da ombreira 

direita (Figuras 6.11 e 6.12). 

 

 
Figura 6.10 – Remoção e preparação da fundação na área da ruptura 

 

PLANTA

Projeto Básico Proposto

Projeto Efetivamente Executado

 
Figura 6.11 – Projeto de estabilização do talude rompido da ombreira direita, em planta, 

(comparação projeto original x projeto de estabilização) 
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Figura 6.12 – Projeto de estabilização do talude rompido da ombreira direita ,em perfil, 

(comparação projeto original x projeto de estabilização) 

 

As Figuras 6.13 e 6.14 apresentam os projetos globais dos barramento da PCH Granada 

em termos do projeto original e o efetivamente executado, após a estabilização e 

reconstituição da zona de ruptura na ombreira direita. A simples comparação entre os 

projetos mostra a mudança substancial do porte e dos quantitativos envolvidos na 

construção da barragem de acordo com as duas concepções, cujos resultados estão 

sistematizados na Tabela 6.1. 

 

 
Figura 6.13 – Projeto Original da barragem da PCH Granada. (MEK Engenharia, 2001). 
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P ro je to  E x e c u ta d o

S o m b re a d o  P ro je to  B a s íc o

 
Figura 6.14 – Projeto Final (Construído) da barragem da PCH Granada 

 

Tabela 6.1 – Quantitativos executados nas obras da PCH Granada  

(Cat Leo Energia/TBSA, 2003) 

Volumes 
Serviços 

un Previstos Executados Diferença 

1. Barramento 

Escavação Comum m3 83.647,00 155.478,00 86 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto m3 4.746,00 14.055,00 196 %

Aterro Compactado m3 125.021,00 204.411,00 64 %

2. Tomada D’ água / Canal de Adução 

Escavação Comum m3 37.625,00 22.980,00 - 39 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 2.255,00 1.283,00 - 43 %

4. Ensecadeira 

Execução de ensecadeira (Aterro) m3 30.354,00 12.871,00 - 58 %

5. Casa de Força 

Escavação Comum m3 27.680,00 16.485,00 - 40 %

Escavação em Rocha a Céu Aberto  m3 8.604,00 22.941,00 167 %

6. Ensecadeira do Canal de Fuga    

Execução de ensecadeira (Aterro) m3 8.301,00 18.073,00 118 %

 



CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÕES 

 

7.1 − IMPREVISTOS GEOLÓGICOS 

 

A implantação de um empreendimento hidrelétrico exige uma combinação criteriosa e 

integrada de vários fatores, técnicos e não técnicos, de naturezas distintas, mas, sem 

dúvida, as feições geológico-geotécnicas locais constituem a questão de relevância 

fundamental para um adequado controle de qualidade das obras, garantia de segurança 

do empreendimento e redução de custos e dos riscos associados às atividades de 

construção, operação e manutenção da usina hidrelétrica. Para o caso de uma PCH, estas 

condicionantes se aplicam integralmente, num contexto de execução de um 

empreendimento envolvendo prazos consideravelmente menores e recursos financeiros 

muito mais limitados para a elaboração dos projetos. 

No projeto de uma usina hidrelétrica, seja uma PCH, ou seja, uma hidrelétrica de grande 

porte, a investigação das feições geológicas relativas à área de sua implantação inclui 

abordagens e fases distintas, no âmbito dos estudos de inventário, viabilidade, projeto 

básico e projeto executivo (Capítulo 2), sendo que os domínios da investigação e as 

escalas de abordagem variam de acordo com o tipo da obra e com as etapas 

consideradas. De uma maneira geral, os trabalhos evoluem de uma escala regional 

(maiores domínios e menor detalhamento) para o ambiente local da obra (áreas mais 

restritas e enfoques mais detalhados). Do ponto de vista técnico, a abordagem 

predominantemente geológica nas fases iniciais evolui progressivamente para a 

proposição de análises geotécnicas e geomecânicas nas fases finais do projeto (Marques 

Filho e Geraldo, 1998). 

 

Desta forma, como exposto por Ruiz e Guidicini (1998), a investigação geológica do 

projeto de um empreendimento hidrelétrico deve estar centrada basicamente nas fases 

iniciais de inventário e viabilidade, quando potenciais condicionantes geológicos de 
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interferência direta na concepção e nos custos do empreendimento poderiam e deveriam 

ser adequadamente caracterizados e avaliados no contexto geral do mesmo. Entretanto, 

esta não tem sido a prática comum e esta realidade constitui um dos fatores marcantes 

para a grande ocorrência das chamadas ‘surpresas geológicas’, cujo conceito deve estar 

bem fundamentado diante do fato de que, “em princípio, todo local para construção de 

uma barragem é geologicamente conturbado” (Cruz, 1996).  

 

Por outro lado, outros imprevistos podem ser igualmente relevantes e impactantes no 

cronograma e nos orçamentos globais da obra, tais como fatores hidrológicos ou mesmo 

estimativas inadequadas de volumes (Schreiber, 1977; Jacob, 2002). Entretanto, como 

demonstrado nos estudos de caso apresentados e discutidos no presente trabalho, são os 

condicionantes geológicos não previstos e não avaliados adequadamente que induziram 

a necessidade de reformulação de projetos e acréscimos significativos nos custos 

globais para a implementação destes empreendimentos. Isto tem sido motivo de 

discussões generalizadas no meio técnico e no contexto de obras civis de grande porte 

(Brito, 1998; Nieble, 2006).  

 

Brito (1998) define o imprevisto geológico como sendo uma ocorrência de uma feição 

geológica que não poderia ser prevista porque não está comumente associada às 

condições locais/ regionais ou porque se trata de algo não conhecido pelo meio técnico, 

distinguindo-se do incidente geológico, definido em termos de modificações impostas a 

quantitativos relativos a feições conhecidas. O conceito mais geral de risco geológico 

está intimamente associado à possibilidade de ocorrência de condições geológicas, 

durante a execução de uma obra, diferentes daquelas previstas nos estudos de projeto.  

 

Em se tratando de uma política de inclusão prévia dos custos inerentes aos imprevistos 

geológicos, a questão que se impõe de imediato refere-se às responsabilidades 

específicas. De forma geral, existem três alternativas para a execução da obra (Jacob, 

2002): execução própria, gerenciamento próprio e contratação de uma empresa para a 

realização dos diversos serviços a preço unitário e modalidade EPC (Engineering, 

Procurement and Constructions), expressa pela contratação de um grupo de empresas 

responsáveis pelo projeto, construção e fornecimento de equipamentos e montagem.   
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Cada uma das alternativas citadas possui um determinado grau de envolvimento do 

empreendedor na construção da obra e na responsabilização sobre os potenciais riscos 

geológicos associados. Atualmente a maior parte das grandes obras vem sendo 

contratadas no modelo EPC, ou seja, com preço fechado antes do início da obra. Neste 

modelo o risco geológico tende a ser assumido pela empresa contratada. Diante de uma 

feição geológica não prevista, porém, passível de causar perdas financeiras, de prazos 

ou de marcos contratuais, tem início uma ampla discussão sobre a natureza e sobre a 

previsibilidade ou não da feição, em relação ao modelo geológico pré-estabelecido. 

 

Em síntese, portanto, imprevistos geológicos devem constituir uma das premissas de 

projeto em obras civis de grande porte e, em particular, no projeto de empreendimentos 

hidrelétricos. Estes imprevistos podem acarretar importantes alterações de projeto, com 

conseqüentes acréscimos de custos e prazos de execução. O impacto de tais mudanças é 

de extrema relevância nos custos globais das obras, principalmente em termos dos 

atrasos causados na data prevista para geração. 

 

7.2 − IMPREVISTOS GEOLÓGICOS NAS PCH’s ESTUDADAS 

 

Os estudos de impacto nos custos globais, induzidos por imprevistos geológicos para 

cinco diferentes projetos de PCH’s discutidos neste trabalho, ratificam integralmente as 

observações anteriores e demonstram que os problemas detectados referem-se 

basicamente a condições imprevistas ou imprevisíveis das fundações dos barramentos.  

 

Com efeito, em todos os casos estudados, o acesso direto às fundações locais após a fase 

de desvio do rio mostrou realidades muito distintas daquelas previstas nos estudos do 

Projeto Básico, com variações expressivas da locação do topo rochoso inferido e a 

ocorrência de feições geológicas locais não detectadas previamente, embora os estudos 

tenham sido desenvolvidos segundo as normas do Órgão Regulador (Aneel).  

 

A rigor, estas feições, na grande maioria das vezes, constituem mais surpresas 

geológicas do que propriamente imprevistos geológicos, uma vez que não se trataram 

nem de estruturas atípicas e nem desconhecidas do meio técnico. As feições não 



 
 

143

detectadas constituem, simplesmente, o resultado de uma investigação incipiente, 

limitada e não abrangente da área de implantação do empreendimento.  

 

Os condicionantes geológicos imprevistos nos projetos das PCH’s estudadas podem ser 

sistematizados da seguinte forma: 

 

• PCH Ponte: ocorrência de juntas de alívio na fundação da barragem de CCR, 

ocorrência de topo rochoso na ombreira esquerda em condições geotécnicas 

mais favoráveis numa região mais à montante daquela de projeto, presença de 

rocha alterada na região adjacente ao circuito hidráulico da casa de força 

 

• PCH Palestina: ocorrência de topo rochoso da ombreira direita em melhores 

condições geotécnicas numa região situada à jusante daquela proposta em 

projeto, presença de solos moles na zona de fundação da barragem de terra 

 

• PCH Triunfo: presença de zona de rocha alterada na região da fundação do 

conduto forçado e ocorrência de descontinuidades, bolsões de rocha decomposta 

e também de taludes verticais, inclusive negativos, na região da fundação da 

barragem 

 

• PCH Cachoeira Encoberta: ocorrência de falha geológica na região da fundação 

do vertedouro 

 

• PCH Granada: presença maciça de matacões e ocorrência de descontinuidades 

na fundação da barragem 

 

A Tabela 7.1 sistematiza a ocorrência destas feições para cada um dos projetos 

analisados, bem como as soluções técnicas adotadas caso a caso para a superação dos 

problemas geológicos não previstos. Estas implicações de reestruturação dos projetos 

acarretaram impactos significativos nos cronogramas e nos custos globais das obras 

analisadas. 
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Tabela 7.1 – Soluções Adotadas para Correção dos Imprevistos Geológicos Detectados 

PCH Imprevistos Geológicos Ocorridos Soluções Técnicas Adotadas

 

 

 

 

Ponte 

Ocorrência de juntas de alívio na fundação 

da barragem de CCR 

 

 

Ocorrência de topo rochoso mais favorável 

à montante do eixo previsto 

 
Ocorrência de rocha alterada na região de 

locação original da casa de força 

Detonação cuidadosa na 

região do antigo leito do rio 

e rearranjo de construção do 

barramento. 

Rearranjo da posição do 

eixo da barragem 

 
Rearranjo da locação da 

nova casa de força  

 

 

 

Palestina 

Ocorrência de topo rochoso da OD mais 

favorável à jusante do eixo previsto 

 
Presença de solos moles na zona de 

fundação da barragem de terra 

Rearranjo da posição do 

eixo da barragem 

 
Escavação parcial de solos 

moles 

 

 

 

Triunfo 

Presença de zona de rocha alterada na 

região da fundação do conduto forçado 

 
Ocorrência de descontinuidades e taludes 

verticais e/ou negativos na fundação da 

barragem 

Tratamento da fundação 

com aplicação de tirantes 

 
Aplicação de ‘concreto 

dental’ e detonações 

cuidadosas 

 

Cachoeira 

Encoberta 

 

Ocorrência de falha geológica na região da 

fundação do vertedouro 

Novo projeto de desvio do 

rio e reforço da fundação 

com concreto armado 

 

 

 

Granada 

 

 

 

Presença maciça de matacões e ocorrência 

de descontinuidades na fundação da 

barragem 

Novo projeto dos taludes na 

zona da ombreira direita 

devido ao galgamento e 

ruptura do maciço, além de 

detonações cuidadosas e 

aplicação de ‘concreto 

dental’ no leito do rio 
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A Tabela 7.2 apresenta a síntese destes impactos, em termos de acréscimos percentuais 

por item de serviço e para cada um dos empreendimentos estudados. 

 

Tabela 7.2 – Variações Percentuais de Serviços devido a Imprevistos Geológicos 

Variações (%)  

Item de Serviço PCH 

Ponte 

PCH 

Palestina

PCH 

Triunfo

PCH Cach. 

Encoberta 

PCH 

Granada

Escavação comum  + 116 + 32    - 1,4 + 12    + 30 

Esc. em rocha a céu aberto + 104 + 40 - 10 - 45 + 138 

Ensecadeiras + 126 + 31 - 40  + 500    - 18 

Aterro compactado   + 92 + 34 + 40 - 53 + 63 

 

Estas variações percentuais das discrepâncias entre as proposições do Projeto Básico e 

os serviços realizados nas obras foram bastante pronunciadas no caso da PCH Ponte 

(com acréscimos da ordem de 100% para todos os itens de serviços avaliados) e 

menores no caso da PCH Triunfo (neste caso, com mais reduções percentuais). Estes 

resultados mostram claramente como tanto a experiência de obra como a prática 

construtiva permitiram a melhoria global dos empreendimentos, a partir de uma 

reavaliação contínua e sistemática das premissas originais de projeto e conduzindo a 

soluções mais objetivas e com maior economia ao longo do tempo (a PCH Ponte foi a 

primeira destas hidrelétricas a ser construída, ao passo que a PCH Triunfo foi executada 

por último). 

 

Os resultados da Tabela 7.2 demonstram a enorme relevância de se estabelecer, com o 

maior rigor e objetividade possíveis, as bases do que se entende e o que se define 

efetivamente como modelo geológico adequado para a contratação da obra de um 

grande empreendimento, bem como os limites de sua aplicação, o que pode e o que não 

deve ser considerado como elemento previsível e, essencialmente, quais deverão ser os 

quantitativos das investigações a serem realizadas no local de implantação do 

empreendimento para se garantir um mínimo de segurança e representatividade aos 

modelos propostos em projeto. 
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7.3 − PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA DE PROJETO DE PCH’s COM A 

INSERÇÃO DE POTENCIAIS IMPREVISTOS GEOLÓGICOS 

 

Partindo do pressuposto de que os imprevistos geológicos devem constituir parte 

integrante das premissas de projeto, aspecto corroborado, em larga escala, pelas análises 

e discussões implementadas ao longo deste trabalho, propõem-se as seguinte adaptações 

aos modelos de contrato vigentes de obras civis de grande porte, no sentido de reduzir 

e/ou minimizar os aspectos destas condicionantes geológicas: 

 

(i) rediscutir e reavaliar o conceito do modelo geológico que constitui a diretriz do 

Projeto Básico de uma PCH: 

 

Em princípio, o modelo geológico proposto deve definir, em escala e abrangência 

adequadas, os condicionantes geológico-geotécnicas locais, incluindo-se os litotipos 

presentes, em termos de tipos, caracterização mineralógica, espessuras das camadas e 

distribuição espacial e as coberturas dos solos locais, compreendendo espessuras e a 

locação dos mantos de intemperismo, propriedades físico-químicas dos solos e 

eventuais interações ambientais.  

 

As investigações incluem mapeamentos semi-regionais e locais, investigações de sub-

superfície, técnicas diretas e indiretas, básicas e especiais, além de ampla revisão 

bibliográfica disponível na literatura técnica e na experiência da equipe técnica do 

projeto. É sempre relevante ressaltar que o custo global da obra está fundamentado nas 

rubricas e itens elencados a partir das informações contidas no Projeto Básico da PCH. 

 

Na metodologia proposta, torna-se imperativa uma abordagem comparativa entre os 

custos resultantes dos potenciais imprevistos geológicos com aqueles requeridos para a 

sua redução e/ou minimização por meio de uma investigação mais adequada. Em outras 

palavras, a metodologia de proposição do modelo geológico de uma PCH (ou de um 

empreendimento hidrelétrico qualquer) deverá associar as correlações entre imprevistos 

geológicos e o quantitativo das investigações geológicas admitidas como satisfatórias e 
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admissíveis para o porte da obra em implantação. Em síntese, isto deverá corresponder, 

em essência, mais investigação, menos previsão. 

 

(ii) estabelecer previamente e contratualmente os conceitos de riscos e de imprevistos 

geológicos 

 

Em se tratando de uma premissa de projeto, os imprevistos (e os riscos) geológicos 

devem estar clara e objetivamente pré-definidos por cláusula contratual. Por outro lado, 

tal proposição torna-se óbvia em face das responsabilidades específicas das partes 

envolvidas no processo. Há questões que demandam atuações personalizadas, imediatas 

e definidas, enquanto outras podem ser objeto de negociações e acordos específicos. 

 

(iii) rediscutir e reavaliar o conceito dos contratos tipo EPC via orçamento global  

 

Com a incorporação do imprevisto geológico como premissa de projeto, torna-se 

automática a sua inserção no orçamento das atividades do empreendimento; entretanto, 

face à sua natureza ‘imprevisível’, é naturalmente indicado a sua alocação num 

orçamento opcional (tal como um fundo de caixa), que deverá ser disponibilizado 

apenas na medida das necessidades essencialmente vinculadas às ocorrências dos 

imprevistos geológicos previamente definidos e estabelecidos. 
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