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RESUMO 

 

As obras de desvio de rios para a construção de barragens, embora tenham caráter 

provisório, são de estrema importância, pois definem como o empreendimento será 

executado, garantindo segurança à sua construção, dentro de riscos calculados, 

devendo no entanto ser o mais econômica possível. 

As estruturas de desvio devem se encaixar no arranjo das estruturas permanentes, 

podendo ser utilizadas como tal. 

Este trabalho tem o intuito de apresentar as principais estruturas utilizadas em 

esquemas de desvio de rios e caracterizar sua utilização e aplicabilidade. 

Sempre que possível foram apresentados esquemas utilizados na prática ou previstos 

em projeto, para melhor exemplificar e caracterizar as diversas estruturas e as 

possíveis soluções para desvio de rios. 
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ABSTRACT 

 

Diversion works for dam construction are temporary. Nevertheless, they are 

extremely important, since they define how the construction is going to be made, and 

assuring its safety, within calculated risks. But, they have to be as economical as 

possible. 

The diversion structures must fit the global arrangement of the project, being in some 

cases be used as permanent structures. 

This document has the objective of present the main diversion structures used in 

diversion works schemes, as well as characterize their utilization and applicability. 

Whenever possible, it was presented examples of schemes either already used or just 

previewed on design, to better characterize and exemplify the many structures and 

possible solutions for river diversion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para a construção de obras nos leitos dos rios, via de regra é necessário fazer o 

desvio provisório do rio, no trecho de seu leito onde se pretende trabalhar, em 

especial para a construção de barragens.  

Logo, o desvio tem a finalidade de realizar o manejo do rio, durante a construção do 

aproveitamento, através de estruturas de controle, que devem ensecar, proteger e 

garantir condições de trabalho na praça de construção da obra, de maneira segura, 

dentro de riscos aceitáveis. 

A escolha do esquema de desvio a ser utilizado é muito importante para garantir a 

viabilidade econômica da obra como um todo. O esquema a ser adotado deve ser 

escolhido com base no balanço entre o custo das obras de desvio e o risco envolvido. 

A complexidade e extensão das obras de desvio vão depender fundamentalmente do 

potencial de produção de cheias do rio. Se grandes cheias forem esperadas, as obras 

de desvio ganham grande importância, caso contrário, estas passam a ser mais 

simples e menos críticas.  

Mas, o projeto do desvio deve ser considerado como parte do projeto como um todo, 

influenciando e sendo influenciado pelas demais estruturas da obra. As obras de 

desvio irão impactar principalmente no layout, no custo, no cronograma e na 

seqüência construtiva das estruturas permanentes. 

Para a completa execução das obras das barragens é necessário que se divida o 

desvio do rio em fases. Em cada fase podem ser utilizadas diferentes estruturas, em 

localidades diversas. As estruturas utilizadas no desvio podem ser feitas 

exclusivamente para esta finalidade, mas também podem ser aproveitadas como 

estruturas permanentes, sendo incorporadas à obra principal. 

As principais estruturas utilizadas no desvio de rios são: 

● Ensecadeiras; 

● Túneis; 

● Canais; 

● Galerias; 

● Vertedouro com soleira rebaixada; e 

● Circuito hidráulico de geração. 
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As ensecadeiras são as mais utilizadas para construção de barragens, uma vez que 

elas possibilitam a criação de uma área seca para a realização dos trabalhos no leito 

do rio. Existem diversos tipos de ensecadeiras que podem ser utilizadas, variando 

com o tipo de material utilizado, layout e método construtivo. 

A combinação das diferentes estruturas em diferentes fases gera uma enorme gama 

de soluções, sendo que para cada caso particular de obra a ser implementada, ao 

menos uma alternativa deverá atender as necessidades peculiares à sua implantação. 

Para a determinação e escolha do tipo de desvio de rio a ser utilizado em cada caso, 

diversos fatores devem ser levados em conta. Os principais são: 

● Aspectos físicos: 

o Topografia; 

o Geologia; 

o Regime hidrológico e hidráulico; e 

o Localização. 

● Aspectos técnicos: 

o Características da obra principal: 

─ Arranjo geral; 

─ Cronograma da obra; e 

─ Métodos e materiais construtivos. 

o Impacto sócio-ambiental; 

o Experiência da projetista e da construtora; 

o Reaproveitamento de equipamentos e estruturas de obras anteriores; 

o Risco de falha aceitável. 

● Aspectos financeiros: 

o Custos das obras. 

Cada vez mais se tem consciência da necessidade de se considerar os impactos 

ambientais na escolha do desvio de rio a ser implementado. O principal cuidado que 

deve ser tomado é com relação ao risco de geração de uma onda de cheia artificial a 

jusante da obra, no caso de falha das estruturas de desvio. 

Uma obra de desvio de rio sempre tem associada a ela o risco de falha. Os riscos e os 

custos são fatores que estão diretamente relacionados. Para se diminuir os custos das 

obras de desvio, é comum assumir riscos maiores, pois quanto menor o risco, maior 
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será o custo do desvio. Porém, em caso de falha, os prejuízos podem ser grandes, e 

portanto, riscos muito altos não são aconselháveis. O risco definido como aceitável 

determinará o período de retorno a ser utilizado no dimensionamento das estruturas 

de desvio. 

Algumas análises de risco devem ser feitas, para se determinar qual nível de risco 

será aceitável. Para tanto, deve-se avaliar para o caso de falha, os prejuízos que serão 

acarretados nas obras em andamento e nas comunidades ribeirinhas a jusante da obra, 

os atrasos no cronograma e principalmente o risco de ocorrerem acidentes fatais com 

trabalhadores da obra ou moradores da região. Outros aspectos também devem ser 

avaliados, como por exemplo o aumento no custo do seguro da obra (muito usual na 

iniciativa privada) devido ao aumento do risco de falha do desvio. 

Para obras de desvio em rios de médio e grande porte, para a construção de 

empreendimentos vultuosos, é essencial a utilização de modelo reduzido para ajudar 

na determinação do tipo de desvio a ser utilizado, e de suas características. 

Apesar de seu custo significativo, o modelo reduzido sempre garante o retorno do 

investimento, seja pela economia acarretada pela otimização do projeto, seja pela 

mitigação dos riscos, ou ainda pela segurança que seus resultados trazem. 

Uma das principais utilizações que se faz dos modelos reduzidos para as estruturas 

de desvio do rio é a determinação da metodologia de lançamento das ensecadeiras, 

podendo-se estabelecer a característica do material a ser utilizado e estimando-se o 

volume total a ser lançado, considerando-se as perdas de material, devido ao arraste 

do mesmo pela água. 

Modelos reduzidos também são muito importantes na verificação das características 

de projeto das estruturas, tais como altura das ensecadeiras, capacidade das estruturas 

de condução da água, sua localização e cotas de montante e jusante. O modelo ainda 

pode identificar problemas de erosão junto às estruturas, dentre outras inúmeras 

utilizações possíveis para o mesmo. 

Com bastante freqüência, os modelos reduzidos podem levar a grandes alterações 

nos projetos de desvio, uma vez que são bastante precisos e aderentes ao protótipo, 

podendo-se por meio deles identificar elementos e fenômenos durante os ensaios que 

de outra maneira seriam de difícil previsão e pouca confiabilidade. 
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Outra fonte muito importante na definição da alternativa adequada e no 

dimensionamento dos projetos de desvio de rios é a experiência obtidas com a 

construção de obras já concluídas. Desta forma, é fundamental que se estudem casos 

similares ao da obra que se pretende construir, de maneira a aproveitar os sucessos e 

evitar falhas de soluções que foram utilizadas previamente. A experiência passada é 

fonte de conhecimento riquíssima e insubstituível. 

Um ponto importante a ser ressaltado no projeto de desvio de rios é o julgamento 

pessoal da equipe de engenharia envolvida, que terá fundamental importância para o 

sucesso da obra de desvio, já que muitas decisões são tomadas com base subjetiva, 

como, por exemplo, o risco que será aceitável. 

O objetivo final do projeto de desvio é a escolha da solução ótima, maximizando a 

eficiência e praticidade e minimizando custos e riscos de projeto. 
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2 OBJETIVOS 

Esta dissertação tem o objetivo de apresentar as principais características e 

condicionantes de obras de desvio de rio, de maneira a servir como guia para auxiliar 

na escolha de soluções práticas e eficazes na operação de manejo de rios, visando à 

construção de obras em seu leito, em especial para a construção de barragens. 

Para tanto serão abordados os seguintes tópicos: 

● Principais soluções para desvio de rios: 

o Mostrar os principais tipos de soluções para desvio de rios e alguns critérios 

de classificação. 

● Estruturas de desvio do rio mais usuais: 

o Apresentar as estruturas utilizadas mais comumente em desvio de rios. 

● Fases dos desvios de rios: 

o Mostrar as alternativas de divisão do desvio de rio em uma ou mais fases. 

● Fatores condicionantes para a escolha do desvio de rio: 

o Mostrar quais os principais fatores que condicionam o tipo de desvio de rio a 

ser empregado e como cada uma destas condicionantes afetam a escolha. 

● Modelo reduzido: 

o Mostrar as situações onde os modelos reduzidos devem ser utilizados, 

apresentando as razões para sua utilização e os benefícios que estes trazem na 

determinação do desvio do rio a ser utilizado.  

● Impacto ambiental: 

o Mostrar os principais impactos ambientais que os desvios de rios podem 

acarretar e os cuidados que podem e devem ser tomados para evitar, mitigar 

ou compensar esses impactos. 

● Riscos: 

o Mostrar formas de avaliação de riscos para definição dos nível aceitável. 

● Custos Associados: 

o Mostrar os custos relativos com desvio, para diferentes casos. 

● Caso do desvio do rio para a construção da UHE Machadinho: 

o Mostrar as principais características e comentar o funcionamento do desvio 

adotado na construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Machadinho. 
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Tabela 2.1 – Empreendimentos e projetos citados neste trabalho. 

Empreendimento Rio UF / País Bibliografia
UHE Tucuruí Rio Tocantins PA 1; 10; 19; 36
UHE Machadinho Rio Pelotas SC / RS 15
AHE Furnas Rio Grande MG 16
UHE Poto Primavera Rio Paraná SP 19; 36; 42
UHE Xingó Rio São Francisco AL / SE 22; 24; 40; 43
AHE Corumbá I Rio Corumbá GO 23
AHE Itaóca Rio Ribeira S 25
UHE Serra da Mesa Rio Tocantins GO 26; 28; 29
AHE Rosana Rio Paranapanema SP / PR 27; 36
Aproveitamento Pedra do Cavalo Rio Paraguaçu BA 30
La Angostura Dam Grijalva River México 31
Chicoasén Dam Grijalva River México 31
Aproveitamento de Cahora-Bassa Rio Zambèze Moçambique 32; 34; 38
Aproveitamento de Capanda Rio Cuanza Angola 33
UHE Curua-Úna Rio Curua-Úna PA 36
UHE Itaparica Rio São Francisco PE 36
UHE Taquaruçu Rio Paranapanema SP / PR 36
Seminoe Dam North Platte River EUA 6
Barragem de Valo Grande Rio Iguape SP 36
UHE Três Irmão Rio Tietê SP 37
Bolgenach Dam Bolgenach River Austria 39
UHE Salto Teotônio Rio Madeira RO 41
UHE Foz do Areia Rio Iguaçu PR 43; 68; 1
UHE Segredo Rio Iguaçu PR 43
UHE Salto Santiago Rio Iguaçu PR 43
UHE Nova Ponte Rio Araguari MG 43
UHE Itaipú Rio Paraná PR 44
UHE Lajeado Rio Tocantins TO 45
UHE Salto Caxias Rio Iguaçu PR 46
UHE Campos Novos Rio Canoas SC / RS 47
UHE Santa Branca Rio Paraíba do Sul SP 48
AHE Funil Rio Grande MG 49
AHE Peixe Angical Rio Tocantins TO 51
UHE Baixo Iguaçu Rio Iguaçu PR 52
AHE Passo São João Rio Ijuí RS 53
AHE São José Rio Ijuí RS 73
UHE Salto Grande Rio Chopim PR 54
UHE Telêmaco Borba Rio Tibagí PR 55
UHE Baguari Rio Doce MG 56
UHE Estreito Rio Tocantins TO / MA 57
UHE Foz do Chapecó Rio Uruguai SC / RS 58
UHE Mauá Rio Tibagí PR 59
AHE Salto Rio Verde GO 60
AHE Salto Pilão Rio Itajaí-Açu SC 61
AHE Verdinho Rio Verde GO 62
UHE Barra Grande Rio Pelotas RS / SC 64; 65; 69
UHE Monte Claro Rio das Antas RS 69
Bonny Dam SF Republican River EUA 6  
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A abordagem destes temas foi baseada primordialmente em referências 

bibliográficas, entretanto, o conhecimento e experiência pessoal do autor também 

agregaram importantes informações para a elaboração desta dissertação. 

Sempre que possível foram utilizados casos reais ou esquemas propostos em projetos 

para exemplificar e elucidar os pontos abordados. A tabela 2.1 mostra a lista de 

empreendimentos existentes ou projetos citados no trabalho, indicando a localização 

(unidade da federação ou país), o rio e a bibliografia onde foi apresentada. 
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3 PRINCIPAIS SOLUÇÕES PARA DESVIO DE RIOS 

Para que se possa ter um bom entendimento dos assuntos que serão tratados neste 

trabalho, foi feita uma compilação de esquemas básicos de desvio de rio, que são 

comumente utilizados. 

Também são apresentados alguns critérios de classificação para desvios de rios, 

conforme apresentado pela bibliografia 36. 

3.1 Classificação 

Apenas a título de curiosidade, estão apresentados a seguir, alguns critérios de 

classificação para desvios de rios. 

● Quanto à possibilidade de reaproveitamento posterior de algumas estruturas: 

o Simples: exclusivamente para desvio; e 

o Múltipla: para utilização posterior como ensecadeiras incorporadas à 

barragem e túneis ou galerias utilizadas como extravasor (tulipa). 

● Quanto ao tipo de ensecadeira: 

o Terra; 

o Mista: terra e enrocamento; e 

o Especial: concreto, celular, CCR, metálica, etc. 

● Quanto ao tipo de condução do escoamento: 

o Escoamento livre; e 

o Escoamento forçado. 

● Quanto ao número de fases 

o Uma fase de desvio; 

o Múltiplas fases de desvio. 

● Quanto à estrutura principal de desvio: 

o Túnel; 

o Galeria; 

o Seção estrangulada do rio; 

o Canal lateral;  

o Especial (vertedor com soleira rebaixada, circuito hidráulico de geração, 

outras); e 

o Múltipla (combinação de duas ou mais estruturas). 
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3.2 Esquemas Típicos de Desvio de Rios 

Existe uma infinidade de soluções para se realizar o desvio de um rio durante a 

construção de uma barragem. A seguir são apresentados os esquemas mais comuns, 

apenas para familiarização com os principais aspectos de desvio de rios. 

As soluções podem ter uma única fase ou múltiplas fases, sendo mais comuns os 

desvios de 1 ou de 2 fases. As características mais comuns destes dois arranjos de 

desvio são: 

● Em duas fases: na primeira fase se constrói as ensecadeiras de montante e 

jusante, estrangulando a seção do rio e na segunda, o rio é completamente 

fechado e as águas são desviadas por estruturas de desvio construídas na primeira 

fase, tais como galerias, canais, vertedouro, túneis, etc.; e 

● Com uma única fase: onde as ensecadeiras de montante e jusante fechariam o 

rio completamente e as águas seriam desviadas por túneis, galerias ou canais 

laterais. 

Pode-se ter desvio em mais etapas, quando se tiver uma obra de grande 

complexidade e longa duração ou quando se pretender agilizar seu andamento, nestes 

casos será necessário combinar diferentes soluções de desvio durante a construção. 

Várias soluções são possíveis pela combinação destes arranjos, onde para cada caso 

será necessário estudar como o desvio do rio será feito para se adequar às 

características e cronograma da obra, sempre da maneira mais econômica e com 

níveis de risco aceitáveis. 

Vale lembrar que as características de cada uma das estruturas de desvio podem 

variar muito, conforme está apresentado no Capítulo 4, ou seja, existem diversas 

variantes para cada caso, como por exemplo o tipo de ensecadeira, que pode ser de 

diferentes materiais, com diferentes configurações, podendo ser incorporada ou não 

ao corpo da barragem.  

A seguir são apresentados alguns esquemas básicos de desvio de rios, onde é 

sucintamente descrita a configuração e as fases da solução adotada. 
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3.2.1 Esquema 1: Desvio em Duas Fases – 1º Fase com Rio Estrangulado e 2º 

Fase com Desvio por Estrutura Construída na 1º Fase (Galeria, Soleira 

Rebaixada do Vertedor, ou Circuito Hidráulico de Geração) 

Neste arranjo, na primeira fase do desvio, representada na figura 3.1, o rio tem sua 

seção natural estrangulada pela construção de uma ensecadeira, que cria uma região 

seca em parte da seção do rio, onde serão realizados os trabalhos previstos para esta 

etapa, que incluem a construção de alguma estrutura de desvio para a segunda fase 

do desvio. Nesta primeira fase, o rio será desviado pela sua própria calha, que estará 

reduzida pela ensecadeira (figura 3.1-a), mas o desvio também poderá ser 

complementado pelo rebaixamento da calha ou pela construção de um canal lateral 

(figura 3.1-b). 

Na segunda fase, a região por onde o rio estava sendo desviado na fase anterior agora 

será ensecada pela construção de uma nova ensecadeira. A ensecadeira da primeira 

fase deverá ser removida total ou parcialmente, para possibilitar que o fluxo do rio 

seja desviado pela estrutura de desvio construída para a segunda fase. Este desvio 

pode ser feito através de galerias, soleira rebaixada do vertedor ou pelo circuito 

hidráulico de geração. A figura 3.2 mostra um esquema básico para estes arranjos. 

    

(a) Fase 1 com desvio pelo 
leito estrangulado, natural

(b) Fase 1 com desvio pelo leito 
estrangulado com 
aprofundamento da calha  

1 2
3 Desvio de 1ª fase pelo leito do rio

Ensecadeira de 1ª faseÁrea ensecada de 1ª fase

 

Figura 3.1 – Esquema da Fase 1 de desvio de rios com seção estrangulada. 
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4 5

6 Desvio de 2ª fase pela estrutura
Ensecadeira de 2ª faseÁrea ensecada de 2ª fase

 

Figura 3.2 – Esquema da Fase 2 de desvio de rios por galerias. 

A escolha do tipo de estrutura de desvio a ser utilizada na segunda fase (galeria, 

soleira rebaixada do vertedouro ou circuito hidráulico de geração) depende muito do 

cronograma da obra, das características das estruturas principais e dos custos. Os 

fatores que influenciam esta decisão estão apresentados no Capítulo 6 deste trabalho. 

No Capítulo 4, estas estruturas são descritas e é indicado quando sua utilização é 

recomendada, ou apropriada. 
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3.2.2 Esquema 2: Desvio em Uma Fase com Ensecadeiras e Estrutura para 

Desvio Construída Previamente Fora da Calha do Rio (Túnel ou 

Galeria) 

Neste arranjo, conforme apresentado na figura 3.3, o fluxo do rio é completamente 

interrompido com a construção das ensecadeiras de montante e de jusante, que criam 

em toda a seção do rio uma área seca para a construção das obras. 

Porém, previamente deve ser construído uma estrutura de desvio de rio que pode ser 

túnel ou galeria, para que o rio possa ser desviado através dela. 

 

   
1 Barragem 3 Ensecadeira de montante
2 Túnel 4 Ensecadeira de jusante  

Figura 3.3 – Esquema de desvio em uma fase. 
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4 ESTRUTURAS DE DESVIO DE RIO MAIS USUAIS 

Os desvios de rios são obras constituídas por estruturas capazes de fazer o manejo 

das águas do rio. Diversos tipos de estruturas de desvio podem ser utilizados, sendo 

muito comum a combinação de duas ou mais delas numa mesma fase do desvio. São 

inúmeras as combinações possíveis, sendo que para cada caso de rio a ser desviado, 

deve-se procurar uma solução ótima que atenda aos requisitos de segurança, da 

maneira mais econômica possível. Diferentes fases de desvio podem usar diferentes 

tipos de estruturas, ou estruturas semelhantes em posições e cotas diferentes. 

As estruturas mais comumente utilizadas em obras de desvio de rios estão listadas a 

seguir: 

● Ensecadeira; 

● Túnel; 

● Canal de desvio; 

● Estreitamento do leito natural do rio; 

● Galeria; 

● Vertedor com soleira rebaixada; e 

● Pelo circuito hidráulico de geração. 

A estrutura mais usual que quase sempre está presente em obras de desvio de rios 

para a construção de barragens é a ensecadeira, que possibilita a criação de uma área 

seca para a execução dos trabalhos. 

A seguir serão apresentadas as principais características das estruturas de desvio mais 

freqüentes. 

4.1 Ensecadeiras 

São barragens provisórias com a finalidade de fechar uma região do curso d’água, de 

forma a deixar seca uma área onde serão executados os trabalhos. 

Apesar das ensecadeiras terem basicamente a mesma função de uma barragem, estas 

duas estruturas apresentam grandes diferenças entre elas. A referência 68 propõe que 

estas diferenças podem ser explicadas pelo fato das ensecadeiras terem uma vida útil 

menor e devido às condições de construção e operação das ensecadeiras. Nesta 

bibliografia ainda são apresentadas as condições que são mais favoráveis e mais 

severas nas ensecadeiras em relação às barragens. 



14 

 

Algumas condições que são mais severas em ensecadeiras que em barragens são: 

● Construção em tempo menor e em períodos específicos onde as condições de 

clima podem ser desfavoráveis para determinadas soluções;  

● Dificuldade ou impossibilidade de esgotar a área das fundações para sua 

construção; 

● Falta de espaço e dificuldade de acesso, em muitos casos; 

● Construção e operação com vazões altas; 

● Maior risco de galgamento (período de retorno da cheia de projeto é menor em 

ensecadeiras); e 

● Impossibilidade de controlar o enchimento do reservatório. 

As condições mais favoráveis para as ensecadeiras em relação às barragens são: 

● Facilidade de manutenção e reforço, devido à presença de estrutura adequada na 

obra; 

● São aceitáveis maiores movimentações e vazamentos em ensecadeiras do que em 

barragens; 

● A curta vida útil da ensecadeira (quando esta não é incorporada à barragem) 

permite o uso de alguns materiais que nem sempre são aceitáveis em barragens; e 

● Em geral causa menos danos à jusante em caso de falha do que barragens, mas 

ensecadeiras altas também podem causar sérios problemas. 

A escolha e dimensionamento da ensecadeira dependem de fatores físicos, tais como 

a topografia, a geologia e a hidrologia, mas também dependem das características da 

obra a ser executada, podendo-se salientar como fatores determinantes os tipos de 

estruturas a serem utilizadas na obra (tipo de barragem, vertedor, casa de força), o 

cronograma da obra e os riscos aceitáveis. Porém, deve-se buscar sempre a solução 

mais econômica, dentro dos padrões de segurança aceitáveis e das boas práticas de 

engenharia. O Capítulo 6 apresenta a influência destes e outros fatores na escolha da 

ensecadeira a ser utilizada. 

As ensecadeiras em geral são constituídas de material disponível no local da obra. Os 

principais tipos de ensecadeiras utilizados em obras de desvio são: 

● Enrocamento e terra (mais comuns); 

● Celulares; 

● Com cortina impermeável; 
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● Ensecadeira galgável; e 

● Ensecadeira incorporada. 

As figuras 3.1 e 3.2 mostram um exemplo usual de utilização de ensecadeira, para 

uma obra com duas fases de desvio com o fluxo passando através da seção 

estrangulada do rio na 1ª fase e por galerias na 2ª fase. 

A ensecadeira deve ser dimensionada de forma a disponibilizar uma área ensecada 

que permita a execução das obras com adequada movimentação dos equipamentos e 

que confine as estruturas, conforme necessário. 

O tipo e a forma da ensecadeira devem compatibilizar as características geológicas, 

hidrológicas e topográficas, respeitando os critérios hidráulicos. Desta forma, é 

definida a altura da ensecadeira, a necessidade de espigões para direcionar o fluxo e 

minimizar as erosões, e outras características. 

Apesar da função básica da ensecadeira ser ensecar a praça de trabalho no leito do 

rio, um certo grau de infiltrações é admissível e via de regra irá ocorrer. A água que 

infiltrar deve ser bombeada para fora da praça de trabalho, sendo necessário prever 

bombas para a execução desta tarefa. 

O conhecimento que se tem das condições do fundo do rio dificilmente é completo, 

uma vez que muitas vezes este é coberto por material de granulometria variável que 

estão constantemente se movimentando. Portanto, deve-se projetar a ensecadeira com 

uma certa margem de segurança, para que se evitem vazamentos excessivos e 

possíveis problemas de estabilidade na ensecadeira. 

Além das condições de fundação, com o aumento da altura da ensecadeira fica mais 

difícil garantir a sua estanqueidade. 

Como uma das maneiras de garantir a estanqueidade é aumentar a espessura das 

ensecadeiras, caso o dimensionamento não seja adequado, a ensecadeira poderá 

invadir a praça de trabalho, causando prejuízos à execução do empreendimento. 

Logo, ensecadeiras onde as condições geológicas sejam pouco conhecidas ou 

ensecadeiras altas, devem ser dimensionadas com a devida folga. 

Vale lembrar que a utilização de modelo reduzido é sempre recomendada para 

definir as características das ensecadeiras a serem utilizadas, principalmente em 

obras de médio e grande porte. 
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A foto apresentada na figura 4.1 (Referência 67) mostra as ensecadeiras de montante 

e de jusante que desviaram o rio Canoas com o auxílio de túneis e mostra a região 

ensecada para a construção da barragem de Campos Novos.  

 

Figura 4.1 – Foto com a vista de jusante para montante das ensecadeiras para 

construção da barragem de enrocamento com face de concreto da 

UHE Campos Novos e a região ensecada por elas. 

4.1.1 Esquemas Típicos (em Planta) para Ensecadeiras 

As ensecadeiras podem ter um layout em planta basicamente para atender a um de 

dois propósitos: fechar o rio ou confinar uma região ligada à margem. A escolha da 

utilização de um ou outro tipo depende de diversos fatores, mas principalmente da 

topografia, conforme é abordado no Capítulo 6 deste trabalho. 

Em ambos os casos, as ensecadeiras devem proporcionar uma região ensecada de 

proporções adequadas à execução da obra, e sua forma e contorno devem minimizar 

a necessidade de sua proteção, levando-se em conta as condições de escoamento 

próximo a ela. Portanto, a forma da ensecadeira também depende do regime 

hidrológico e hidráulico do local do aproveitamento. 

O tipo de ensecadeira que confina uma região é usado principalmente quando se 

desvia o rio por uma seção estrangulada do seu leito, ou para diminuir o risco de 

alagamento em obras realizadas junto às margens do rio. Nesta configuração, apenas 
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uma ensecadeira deve confinar a região desejada, portanto, as ensecadeiras não são 

classificadas como de montante ou de jusante, mas sim, dá-se a elas o nome da 

estrutura que as mesmas protegem ou pela fase do desvio que são utilizadas, como 

por exemplo: ensecadeira da casa de força ou ensecadeira de 1ª fase. O uso deste tipo 

de solução somente é possível quando a topografia permite, pois em vales estreitos, 

uma redução da seção do rio é praticamente inviável, portanto o uso é comum em 

vales espraiados. Pode-se inclusive utilizar mais de uma ensecadeira, sendo que cada 

uma confina uma região distinta. Nestes casos, a ensecadeira normalmente assume 

formas de “U” ou de “C”, e em alguns casos de “L”. As figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 

mostram alguns casos onde as ensecadeiras assumiram formas destes tipos. O arranjo 

em “L” em geral só é possível quando existe um desnível grande entre o nível de 

montante e de jusante, devido a corredeiras. Este é o caso do eixo da UHE Salto 

Pilão, conforme se vê na figura 4.4. 

 

Figura 4.2 – Ensecadeira em forma de “U”. Ensecadeira de 1ª fase da UHE 

Baguari – Estudo de Viabilidade.  
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Figura 4.3 – Ensecadeira de em forma de “C”. Ensecadeira de 1ª fase da UHE Foz 

do Chapecó – Projeto Básico.  

 

Figura 4.4 – Ensecadeira em forma de “L”. Ensecadeira de 1ª fase da UHE Salto 

Pilão – Projeto Básico 

Ensecadeira de 1ª fase 

Vertedor 
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Figura 4.5 – Ensecadeira de 1ª fase da Casa de Força e Vertedor do AHE Estreito 

– Projeto Básico. 

O tipo de ensecadeira para fechamento de rio é comum em desvios em uma única 

fase, onde a ensecadeira atravessa o rio para fechá-lo, desviando as águas por 

estruturas de desvio como túnel, galeria ou canal. Também é comumente utilizado na 

2ª fase de desvio, onde a ensecadeira fecha o rio ligando a margem a uma estrutura 

previamente construída. Em ambos estes casos, as ensecadeiras são geralmente retas 

ou levemente curvas (forma de “I”) e é necessário utilizar uma ensecadeira à 

montante e outra a jusante. As figuras 4.6, e 4.7 mostram alguns casos de 

ensecadeiras deste tipo. No caso de grandes desníveis, quando existem corredeiras no 

local da obra, pode-se, em alguns casos, dispensar o uso de ensecadeira de jusante, 

uma vez que o próprio leito natural do rio funciona como ensecadeira (similar ao 

caso de ensecadeira do tipo “L”). 
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Figura 4.6 – Ensecadeira “reta” para desvio de 2ª fase por estrutura previamente 

construída, no caso o vertedouro. Ensecadeiras de montante e jusante 

de 2ª fase da UHE Baguari – Estudo de Viabilidade. 

4.1.2 Ensecadeira de Enrocamento Com Terra 

As ensecadeiras de enrocamento com terra são as mais utilizadas já que em geral 

apresentam o custo mais baixo. 

O enrocamento é utilizado para fazer o fechamento do rio e proteger a 

impermeabilização. A terra (argila) é responsável pela estanqueidade da ensecadeira. 

Em alguns casos pode-se dispensar o uso do enrocamento, mas somente quando as 

condições de escoamento permitem, ou seja, quando as velocidades são baixas. 

Entretanto, tem características muito similares a ensecadeira de enrocamento com 

terra. Portanto, como são menos freqüentes, este trabalho se ateve a descrever apenas 

as ensecadeiras de enrocamento com terra, mas podendo seu conteúdo ser aplicado, 

em sua maioria, às ensecadeiras apenas de terra. 
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Figura 4.7 – Ensecadeira “reta” de fechamento de rio para desvio em 1 fase. 

Ensecadeira de montante e jusante da UHE Mauá – Estudo de 

Viabilidade.  

As ensecadeiras de enrocamento com terra, são construídas a partir da execução da 

pré-ensecadeira de fechamento do rio, que segundo a bibliografia 10 podem ser 

construídas principalmente de duas formas, que são, por “Ponta de Aterro” e “Em 

camadas”. O primeiro tipo, pode apresentar duas formatações, por cordão simples ou 

por cordão duplo.  

A seguir são abordados diversos tipos e configurações de ensecadeiras de 

enrocamento com terra. 

4.1.2.1 Tipos de Ensecadeira e Pré-Ensecadeiras de Enrocamento com Terra – 

Seções Transversais Usuais 

As ensecadeiras podem ter inúmeras configurações para sua seção transversal, 

podendo-se combinar o uso do enrocamento e da terra de diversas formas ou usar 

estes materiais separadamente, porém, o mais comum é a utilização conjunta dos 

dois materiais. Entre as possíveis configurações, pode-se ter apenas o uso de terra, a 

Ensecadeira de Montante 

Ensecadeira de Jusante 

Desemboque dos 

túneis de desvio Emboque dos 

túneis de desvio 
Túneis de desvio

Projeção da Barragem 

Rio Tibagí
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terra a montante ou a jusante do enrocamento ou ainda pode-se ter uma ensecadeira 

de enrocamento com núcleo argiloso.  

A seção da ensecadeira a ser utilizada é influenciada por diversos fatores, mas a 

geologia e as condições hidrológicas são as que mais afetam a escolha. O Capítulo 6 

deste trabalho aborda este tema. 

Quando se executa a ensecadeira de enrocamento com terra pelo método ponta de 

aterro, conforme é apresentado no Capítulo 4.1.2.2, pode-se escolher entre dois tipos 

básicos de conformação que são: cordão simples (mais usual); e cordão duplo. Já 

pelo método de execução em camadas, apenas cordão simples é utilizado. 

A figura 4.8 mostra esquemas típicos para seções transversais de ensecadeiras de 

enrocamento com terra tanto de cordão simples como de cordão duplo. 

 

Figura 4.8 – Seção transversal típica de ensecadeiras de enrocamento com terra de 

cordão simples e de cordão duplo. 

Para se impermeabilizar a ensecadeira de cordão simples, deve-se lançar argila a 

montante do enrocamento. Porém para se conseguir lançar este material fino, é 

necessário que a velocidade de escoamento, junto a ensecadeira, seja baixa, ou seja, 

bem inferior a 1m/s. Quando as velocidades não permitem a fixação da argila no 

talude, são utilizados espigões para possibilitar o lançamento do material. Entretanto, 

se um número muito elevado de espigões for necessário, pode-se optar pela 

utilização de ensecadeira de cordão duplo. Problema com o lançamento de argila 

devido a arraste de material é mais crítico em ensecadeiras que estrangulam o rio, 

pois em geral estão sujeitas a fluxos longitudinais, que carreiam o material fino 

lançado. 
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As bibliografias 10 e 36 sugerem que a ensecadeira de enrocamento com terra do 

tipo cordão duplo pode ser utilizada principalmente quando se tem uma ou mais das 

seguintes situações: 

● Quando o leito do rio apresenta material erodível com o aumento da força da 

água, que ocorre quando se faz o estrangulamento da seção natural do mesmo; 

● Quando a correnteza do rio causa arraste do material argiloso lançado para 

impermeabilização da ensecadeira, dificultando a execução da mesma e 

acarretando em grande perda deste material; e 

● Quando se tem um custo excessivo com espigões que se fazem necessários para 

possibilitar o lançamento do material argiloso impermeabilizante da ensecadeira. 

A ensecadeira de enrocamento com terra de duplo cordão apresenta as seguintes 

vantagens principais, em relação à de cordão simples (referencia 10 e 36): 

● Na execução da ensecadeira de cordão duplo não é necessário drenar a água para 

altear, podendo agilizar o andamento dos trabalhos; 

● O diâmetro do material da pré-ensecadeira é menor, facilitando e agilizando sua 

execução, uma vez que a perda de carga cresce com o uso de dois cordões; e 

● A perda de material por arraste da água é menor, uma vez que o material que tem 

grandes perdas é a argila, que neste caso estará confinada entre os dois cordões 

de rocha. 

Por outro lado, têm-se as seguintes desvantagens na utilização de ensecadeira de 

cordão duplo, ao invés da de cordão simples (referencia 10 e 36): 

● Não se controla a compactação entre o leito e o aterro, já que o material é lançado 

submerso; 

● Maior risco de “pipping”, devido ao tipo de execução do aterro (submerso); e 

● As ensecadeiras de enrocamento com terra de cordão duplo não devem ser 

incorporadas à barragem principal, pelos motivos apresentados acima. 

Em suma, a ensecadeira de cordão duplo em geral é menos econômica que a de 

cordão simples, mas em determinadas condições sua adoção passa a ser vantajosa, 

principalmente para reduzir o diâmetro do material lançado para sua construção e/ou 

reduzir a perda de material durante sua construção.  
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Em ambos os tipos, simples ou duplo cordão, deve-se fazer uma transição entre o 

material impermeabilizante e o enrocamento. Esta transição deve ser feita seguindo 

os critérios de filtro de Terzaghi. 

No aproveitamento de Pedra do Cavalo, foi utilizado ensecadeiras de cordão simples 

segundo a bibliografia 30., conforme é apresentado na figura 4.48. Já na UHE 

Corumbá I, foi utilizada ensecadeira de cordão duplo, de acordo com a referência 23 

e conforme se vê na figura 4.9. 

IB Aterro compactado 3B Transição lançada
IC Aterro lançado 5B Enrocamento lançado
3A Transição compactada 5D Enrocamento de proteção

LEGENDA - MATERIAL

 

Figura 4.9 – Ensecadeira de Cordão Duplo. Projeto da ensecadeira de jusante da 

UHE Corumbá I. 

Diversas configurações de ensecadeira de cordão duplo e cordão simples são 

possíveis, as figuras 4.10 a 4.16 mostram algumas alternativas utilizadas em obras ou 

propostas em projetos. 
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1A Solo lançado 4A-C Transição compactada
1A-C Solo compactado 5A Enrocamento lançado
4A Transição lançada 5A-C Enrocamento compactado

LEGENDA - MATERIAL

 

Figura 4.10 – Ensecadeira de Cordão Duplo. Ensecadeira de 1ª fase – vertedouro 

do Projeto Básico do AHE Estreito. 

 

EL Enrocamento Lançado SC Solo Compactado
EP Enrocamento de Proteção TL Transição Lançada
SL Solo Lançado TC Transição Compactada

LEGENDA

 

Figura 4.11 – Ensecadeira de Cordão Duplo. Ensecadeira do canal de fuga – 

1ª etapa de desvio do Estudo de Viabilidade da UHE Telêmaco 

Borba.  

 

1A
5A 5A

5A-C
5A-C 

4A-C

4A4A
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Figura 4.12 – Ensecadeira de Cordão Simples. Ensecadeira de 2ª fase do Projeto 

Básico do AHE Salto Pilão. 

 

 

 

 

1A Solo lançado 4A-C Transição compactada
1A-C Solo compactado 5A Enrocamento lançado
4A Transição lançada 5A-C Enrocamento compactado

LEGENDA - MATERIAL

 

Figura 4.13 – Ensecadeira de Cordão Simples. Ensecadeira de jusante de 2ª fase do 

Projeto Básico do AHE Estreito. 
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Figura 4.14 – Ensecadeira e Pré-Ensecadeira de Cordão Simples. Ensecadeira de 

montante – 1ª etapa de desvio do Estudo de Viabilidade da UHE 

Baixo Iguaçu.  

 

 

 

Figura 4.15 – Ensecadeira e Pré-Ensecadeira de Cordão Simples. Ensecadeira de 

montante do Estudo de Viabilidade da UHE Salto Grande.  
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Figura 4.16 – Ensecadeira e Pré-Ensecadeira de Cordão Simples. Ensecadeira de 1ª 

fase do Projeto Básico da UHE Foz do Chapecó.  

4.1.2.2 Fechamento do Rio pelo Método Ponta de Aterro (“End Dumping”) 

Uma das principais formas de realizar o fechamento do rio é através da construção de 

pré-ensecadeiras pelo método ponta de aterro (“end dumping”). Este método é 

utilizado para a realização do fechamento do rio através do lançamento de material 

de granulometria apropriada no seu leito, partindo-se das extremidades das 

ensecadeiras, junto às margens, e evoluindo com a ensecadeira em direção à outra 

extremidade. Em geral faz-se um aterro largo, que possibilite a movimentação dos 

equipamentos e que fique pelo menos um metro acima do nível d’água. A velocidade 

de execução é variável e depende dos equipamentos e instalações disponíveis na 

obra, mas pode chegar a taxas de execução de 1000 toneladas de material por hora 

(referência 68). 

As pré ensecadeiras para fechamento do rio em muitos casos podem ser incorporadas 

ao maciço da ensecadeira, e até mesmo à barragem principal. 

A execução em “Ponta de Aterro” é em geral mais fácil e mais barata de executar do 

que pelo método por camadas (“frontal dumping”). Este método é apropriado, 

quando o material do fundo do leito do rio é estável e quando o escoamento não 

causa arraste de material lançado ou erosão no leito, principalmente quando a seção 

do leito do rio é estrangulada. Conforme apresentado no Capítulo 6, a utilização 

deste método está condicionada a diversos fatores, como por exemplo a geologia do 

local da obra. 
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De acordo com a referência 68 este método é aplicável quando o desnível entre a 

parte de montante da ensecadeira e a de jusante for inferior a 4 a 5 metros. Isto se 

deve ao fato de que, com o aumento da queda as condições necessárias para a 

realização do fechamento do rio se tornam muito extremas, sendo necessário lançar 

blocos de diâmetro e peso muito elevados. Para se ter uma idéia, a referência 68 

conta que quando a queda é aumentada em 2 vezes, o peso do bloco precisa ser 

aumentado em 8 vezes, para se ter os mesmos níveis de perda de material.  

Ainda segundo a referência 68, as características do material a ser utilizado 

dependem de diversos fatores. Os principais são: 

● Condição do fundo do rio. Rios com os leitos regulares (lisos), facilitam o 

escorregamento do material lançado e aumenta a perda de material; 

● O desnível entre o nível d’água a montante e a jusante da ensecadeira, utilizado 

para determinação das características do material a ser lançado, deve ser o do 

instante de seu lançamento, portanto variável com o tempo, sendo o maior 

desnível apresentado no fechamento final, sendo necessário neste instante os 

maiores blocos para realização do fechamento final da “brecha”. 

● Formato do material. Quanto mais irregular menor ele poderá ser; 

● A condição do escoamento no rio. Se for crítico ou supercrítico, as velocidades 

próximas da ensecadeira são maiores que a velocidade média na brecha, sendo 

necessário usar material com diâmetros maiores para executar o fechamento do 

rio. Caso contrario, verifica-se a situação oposta, onde as velocidades próximas 

da ensecadeira são menores que a velocidade média na brecha, sendo necessários 

materiais menores; 

● A distribuição de tamanhos do material lançado. O lançamento de blocos de 

tamanhos diferentes melhora a aderência entre eles e dá o mesmo efeito que o 

lançamento de material grande e homogêneo. Esta condição só se verifica de fato 

quando o escoamento não é crítico ou super crítico; 

● A perda de material definida como aceitável, sendo que quanto maior a perda 

aceitável, menor o material necessário; 

● Associado a perda está o custo do material a ser lançado. Quanto mais barato for 

a obtenção e lançamento do material, maior podem ser as perdas admissíveis e 

menor precisa ser o material; 
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● A densidade do material também é importante, uma vez que ela estabelece a 

relação entre o diâmetro e o peso do bloco a ser lançado; 

● Velocidade da água também é impactante, pois quanto mais veloz, maior terá de 

ser as dimensões do material a ser lançado; 

● Profundidade do rio. Influencia na característica do escoamento; 

● Declividade do talude de jusante da ensecadeira. Se o talude de jusante for mais 

abatido, pode-se usar material mais fino, pois seu arraste ajuda a formar a 

superfície da ensecadeira; 

● Necessidade de remoção posterior da ensecadeira. Em casos onde é necessário 

remover a ensecadeira ou parte dela, deve-se levar isto em conta na hora de 

utilizar materiais de diâmetro muito grande, pois estes dificultam muito a sua 

remoção; 

● Velocidade de execução. Taxas altas de execução do aterro para fechamento do 

rio podem ser benéficas, reduzindo as perdas de material, em contrapartida, 

velocidades baixas de execução podem causar problemas para a conclusão do 

fechamento do rio. 

A referência 68 propõe ainda que a execução pelo método ponta de aterro pode ser 

dividida em duas etapas apresentadas a seguir. 

A primeira etapa começa junto com o início da execução da pré-ensecadeira e vai até 

o ponto onde o rio está próximo de ser fechado. A segunda etapa é justamente a etapa 

de fechamento final do rio.  

A primeira etapa em geral pode ser caracterizada por ter um escoamento subcrítico 

no leito do rio, diferentemente da segunda etapa, onde em geral tem-se escoamento 

supercrítico.  

Durante a primeira etapa, normalmente se tem uma condição onde a altura da queda 

(diferença entre os níveis d’água de montante e de jusante da ensecadeira) é pequena 

em relação à profundidade do rio, tendo-se então situação onde o escoamento está 

longe de ser crítico. Nestes casos, a velocidade próxima da ensecadeira é geralmente 

menor que a velocidade média na brecha.  

Já na segunda etapa e até mesmo, em alguns casos, mais cedo na primeira etapa, 

pode-se verificar que a queda cresce em relação à profundidade, causando 

escoamento crítico ou supercrítico. Nestes casos, a velocidade próxima da 
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ensecadeira é maior que a velocidade média na brecha. Nesta situação deve-se optar 

entre utilizar material maior e manter a mesma seção para a ensecadeira, ou utilizar o 

mesmo tamanho de material da primeira etapa, admitindo uma seção mais abatida 

para a pré-ensecadeira, com maior perda de material.  

Para se ter uma idéia da diferença que o escoamento pode causar no diâmetro do 

material, a referência 68 diz que no escoamento subcrítico pode-se ter uma 

velocidade próxima da ensecadeira de 80% do valor da velocidade média na brecha. 

Quando o escoamento passa a ser supercrítico ou turbulento, este valor sobe para 

120%, portanto, em teoria, o material a ser lançado teria que ter um aumento de peso 

de [(120/80)6], ou seja, um aumento de cerca de 10 vezes. 

O material mais comumente utilizado para a realização do fechamento do rio pelo 

método “ponta de aterro” é o material proveniente de pedreira ou de escavação em 

rocha para a construção de estruturas da obra. Em muitos casos é necessário separar 

os elementos maiores, de 1 a 5 toneladas ou mais, para uso no fechamento final do 

rio. 

Em alguns casos, lança-se mão do uso de elementos de concreto, que podem ter 

formatos de cubos ou até mesmo de tetraedros, sendo que os elementos de concreto 

em geral são fabricados com peso entre 5 e 30 toneladas. Isto se faz necessário 

quando o material de pedreira ou de escavação não consegue fornecer blocos de 

tamanho apropriado para o fechamento do rio. Porém, quando se escolhe utilizar 

elementos de concreto, que têm custos mais elevados, e ao mesmo tempo 

proporcionais ao peso do elemento, as perdas aceitáveis são menores. Por esta razão, 

muitas vezes usam-se elementos maiores que o estritamente necessário pois pode-se 

utilizar menos material, já que este se equilibra numa seção menor, reduzindo o 

volume de concreto necessário. 

A bibliografia 68 propõe a relação apresentada na Tabela 4.1, para comparar os 

custos por m³ de aterro para os diferentes materiais que podem ser utilizados. 

Como os custos são muito diferentes, muitas vezes ao utilizar material menor (mais 

leve), o índice de perda aceitável pode ser grande.  
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Tabela 4.1 – Custos comparativos de aterro para diferentes materiais utilizados. 

Material 
Custo 

relativo por 
m³ 

Material superficial (elementos de 1 a 20 kg) 1 
Pedreira (elementos de 500 kg) 2 
Enrocamento selecionado (elementos de 1 a 10 ton) 5 a 10 
Blocos de Concreto (5 a 30 ton) 20 a 50 
 

Este tipo de construção pode ser executado em duas frentes, uma em cada 

extremidade da ensecadeira, agilizando a construção da ensecadeira e possibilitando 

a utilização de maior quantidade de material de granulometria (peso) menor, devido 

ao acréscimo de perda de carga. Isto possibilita uma redução de custo, uma vez que o 

material mais pesado eleva o custo da obra. Porém, deve-se estudar, através de 

modelos reduzidos, qual a melhor forma de avanço, para se maximizar a utilização 

de material mais fino. Entretanto, é preciso ter acesso às duas extremidades da 

ensecadeira. No caso de ser uma em cada margem, pode resultar na necessidade de 

construção de ponte, a qual pode não estar prevista, ou prevista para um outro 

momento. 

De qualquer modo, mesmo que o fechamento seja feito em uma única frente, é 

sempre aconselhável que um espigão de espera seja construído na margem oposta, 

para facilitar o fechamento final. 

Portanto, as ensecadeiras de enrocamento com terra executadas com o método “ponta 

de aterro” tem granulometria do material variável ao longo de sua seção longitudinal, 

sendo que nas extremidades da ensecadeira, quando a “brecha” ainda é grande, o 

material lançado é mais fino, mas à medida que se avança com o aterro, a força da 

água aumenta, sendo necessário a utilização de materiais de granulometria maior 

(mais pesado), para resistir ao arraste da água.  

Pode-se reduzir a perda de material se ao invés de lançar o material diretamente do 

caminhão, utilizar tratores (“bulldozer”) para empurrar quantidades grandes de 

material ao mesmo tempo. 

Nos casos onde o leito do rio é coberto por material solto ou mole, quando esta 

camada for espessa, pode ser necessário proteger localmente o fundo, antes de 

executar o fechamento do rio, para evitar erosões que possam causar problemas a 
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execução da ensecadeira. Porém, se apenas uma camada fina de material estiver 

depositada, pode ser melhor permitir que o rio remova este material, conforme for 

sendo fechado. 

Vale lembrar que a execução da ensecadeira com vazões menores do que a de projeto 

nem sempre podem resultar em situações benéficas, já que se pode ter escoamentos 

supercríticos antes que o esperado (referência 68). 

A figura 4.17 mostra a construção da ensecadeira de montante do Seminoe Dam nos 

Estados Unidos, pelo método ponta de aterro, conforme referência 6. 

Dois exemplos de execução de ensecadeira por ponta de aterro estão apresentados. 

Um se refere à execução das ensecadeiras da UHE Xingo, e o outro à ensecadeira de 

montante da UHE Campos Novos. 

 

Figura 4.17 – Construção por ponta de aterro da ensecadeira de montante do 

Seminoe Dam nos Estados Unidos. 

O método de execução por ponta de aterro permite a utilização de pré-ensecadeira de 

duplo cordão, além é claro de também possibilitar a execução de cordão simples. 

Além dos pontos abordados no Capítulo 4.1.2.1, vale ressaltar que a ensecadeira de 

duplo cordão acarreta na redução da queda em cada cordão quase que pela metade, 

mas, quando a vazão é pequena tem-se indícios de que a redução de queda é da 

ordem de 60% (referência 68). 

Emboque túnel de desvio 

Ensecadeira por 

Ponta de Aterro 
Emboque túnel 

permanente 
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Portanto, em situações onde se tenham quedas altas, acima de 3 metros, onde a 

execução da ensecadeira por ponta de aterro em cordão simples é dificultada, pode-se 

lançar mão deste expediente, reduzindo-se a queda em cada um dos cordões. Para 

quedas baixas a utilização de cordão duplo é pouco benéfica. Também podem ser 

usadas configurações onde a ensecadeira é de cordão duplo apenas no estágio final 

de construção, dividindo-se em dois o aterro inicial de cordão simples.  

Outro benefício da ensecadeira de cordão duplo na execução da pré-ensecadeira é a 

de evitar escoamento supercrítico em rios rasos, até próximo do fechamento (etapa 

final). 

A distância entre os dois cordões também influencia na redução da queda. A 

distância deve ser tal, que permita a redução da velocidade da água no “lago” 

formado entre os dois cordões. Em muitos casos uma distância de 100 m tem se 

mostrado suficiente, mas em outros não. Se os cordões partirem de margens opostas, 

a distância entre eles pode ser menor. 

Pode-se ainda executar a ensecadeira de montante e de jusante concomitantemente e 

até mesmo uma ensecadeira auxiliar intermediária, para possibilitar a execução da 

pré-ensecadeira pelo método ponta de aterro. Desta forma, obtém-se reduções nas 

quedas de cada pré-ensecadeira e reduz-se o tamanho do material a ser lançado. 

Uma solução deste tipo foi adotada para a UHE Xingó, conforme mostra a referência 

24. A utilização de um cordão auxiliar de enrocamento reduziu o tamanho dos blocos 

de 1,6 metros de diâmetro para 1,1 metros. Como este cordão localizava-se no eixo 

da barragem principal, o mesmo foi incorporado a esta. Esta solução foi estudada 

com o auxílio de modelo reduzido.  

A utilização de modelo hidráulico reduzido é fundamental para garantir boas 

condições de lançamento e otimizar a solução adotada definindo o tamanho de 

material a ser utilizado em cada fase assim como a forma de avanço das pré-

ensecadeiras.  

As Figuras 4.19 a 4.22 mostram as 4 etapas da execução do fechamento do rio São 

Francisco com o lançamento das pré-ensecadeiras de montante e de jusante e do 

cordão auxiliar da UHE Xingó. Já a figura 4.18 mostra o perfil longitudinal das fases 

de avanço das ensecadeiras de montante e de jusante deste mesmo empreendimento 

(Referência 24).  
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Figura 4.18 – Construção por Ponta de Aterro. Fases de avanço das ensecadeiras de 

montante e de jusante da UHE Xingó. 

Outro caso de execução de ensecadeira por ponta de aterro é o da obra da UHE 

Campos Novos. Neste caso, o rio foi fechado apenas com o lançamento da 

ensecadeira de montante em cordão simples. As figuras 4.23 a 4.26 mostram as 

etapas de 1 a 4 da seqüência construtiva do fechamento do rio Canoas, pelo 

lançamento de enrocamento da pré-ensecadeira de montante. Nestas figuras, pode-se 

ver que apenas uma frente foi utilizada para a execução do fechamento do rio, mas 

um espigão de espera foi deixado na margem oposta. Pode-se notar que primeiro é 

lançado enrocamento numa cota mais baixa e conforme esta cota vai avançando, 

eleva-se a cota do trecho executado na etapa anterior. Porém, o fechamento do rio é 

feito a partir da cota mais elevada da pré-ensecadeira (Referência 67). 

Para o fechamento do rio Zambèze para a construção do aproveitamento de Cahora-

Bassa em Moçambique, a utilização de um único maciço de enrocamento para o 

fechamento apresentaria um desnível de 9 metros entre montante e jusante, sendo 

previsto a necessidade de blocos de peso médio igual a 12000 N. Foi então adotado 

esquema com fechamento do rio a partir de 3 cordões de enrocamento, dois 

incorporados à ensecadeira de montante e o terceiro incorporado à ensecadeira de 

jusante, que fracionaram o desnível entre eles, reduzindo o peso médio dos blocos de 

fechamento a 4.000 N. 
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Figura 4.19 – Construção por Ponta de Aterro. 1ª etapa da construção das 

ensecadeiras da UHE Xingó para o fechamento do rio São Francisco. 

 

Figura 4.20 – Construção por Ponta de Aterro. 2ª etapa da construção das 

ensecadeiras da UHE Xingó para o fechamento do rio São Francisco. 

Túneis 

Túneis 
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Figura 4.21 – Construção por Ponta de Aterro. 3ª etapa da construção das 

ensecadeiras da UHE Xingó para o fechamento do rio São Francisco. 

 

Figura 4.22 – Construção por Ponta de Aterro. 4ª etapa da construção das 

ensecadeiras da UHE Xingó para o fechamento do rio São Francisco. 

Túneis 

Túneis 
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Figura 4.23 – Etapa 1 da construção da ensecadeira de montante da UHE Campos 

Novos de terra e enrocamento pelo método ponta de aterro. 

 

Figura 4.24 – Etapa 2 da construção da ensecadeira de montante da UHE Campos 

Novos de terra e enrocamento pelo método ponta de aterro. 
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Figura 4.25 – Etapa 3 da construção da ensecadeira de montante da UHE Campos 

Novos de terra e enrocamento pelo método ponta de aterro. 

 

Figura 4.26 – Etapa 4 da construção da ensecadeira de montante da UHE Campos 

Novos de terra e enrocamento pelo método ponta de aterro. 
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A bibliografia 36 propõe que, na prática, podem ocorrer três casos: 

● Rio encaixado 

● Rio espraiado (largo com lâmina de água pequena) 

● Rio espraiado com fundo móvel 

O primeiro caso, são rios onde, em geral, a profundidade é grande em relação à 

largura, o que acarreta, normalmente, em fechamentos de relativa facilidade com 

reduzida perda de material. Isto se explica pelo fato de ocorrer o encontro da frente 

do espigão de espera com a frente de lançamento da ensecadeira, junto ao fundo do 

rio, criando forte imbricamento entre os blocos de pedra, facilitando o avanço da 

ensecadeira. A figura 4.27-b mostra, esquematicamente, o caso de lançamento em 

ponta de aterro em rio encaixado. Um exemplo desta situação foi o caso da UHE 

Itaparica no trecho médio do rio São Francisco que, para o desvio de 2ª fase, realizou 

o fechamento do rio sem maiores problemas. 

O segundo caso, de rio espraiado com fundo em rocha (resistente), onde a lâmina 

d’água é pequena em relação à largura do rio, em geral resulta em fechamento 

bastante difícil. Isto porque a medida que a brecha final é diminuída, a correnteza na 

brecha cresce muito, arrastando o material já lançado, que está apoiado no fundo 

rochoso. Este arraste é ainda mais facilitado, devido ao fato do fundo, em geral, ter 

superfície de baixa rugosidade (fundo liso), resultando em pequena resistência ao 

escorregamento. Nestes casos, a estrutura de desvio associada, que em geral é galeria 

ou vertedor de soleira rebaixada, deve levar este fato em consideração, sendo em 

alguns casos aconselhável a redução da elevação de sua soleira, para não permitir 

sobrelevação excessiva no momento que antecede o fechamento do rio. A figura 

4.27-a mostra, esquematicamente, o caso de lançamento em ponta de aterro em rio 

encaixado. O fechamento do rio Paranapanema para a construção da UHE Rosana e 

da UHE Taquaruçu, são exemplos disto, sendo que em ambos os casos o fechamento 

do rio foi bastante difícil, com a necessidade de utilização de material de grandes 

dimensões na parte final do fechamento. 

Nestes dois casos foi necessário utilizar dois cordões para o fechamento do rio 

(lançamento alternado), um de montante e um de jusante, de tal modo que o de 

montante protegesse o de jusante das correntezas velozes e o de jusante provocasse 
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perdas de carga, gerando sobrelevação da água logo a jusante do cordão de montante. 

Este esquema de lançamento alternado está apresentado na figura 4.28.  

 

Figura 4.27 – Tipos básicos de calhas de rio. 

 

Figura 4.28 – Esquema de fechamento por lançamento alternado (dois cordões). 

O terceiro tipo também trata de rio espraiado, mas neste caso o material do leito é 

móvel, ou seja, a partir de uma certa velocidade de corrente inicia-se a 

movimentação do material do fundo. Nestes casos é mais comum a utilização da 

técnica de fechamento de rio pelo método em camadas, que é apresentado adiante. 

Entretanto, pode-se combinar a utilização dos dois métodos, lançando-se 

inicialmente uma camada de proteção sobre o material erodível do fundo, e em 

seguida realizar o fechamento pelo método de ponta de aterro. 
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4.1.2.3 Fechamento do Rio pelo Método “Em Camadas” (“Frontal Dumping”) 

A construção de ensecadeira pelo método “Em Camadas” (“Frontal Dumping”) é 

adotada quando o arraste de material lançado é muito alto, ou quando a erosão do 

fundo do leito do rio é muito intensa na “brecha” (na seção estrangulada do rio), 

evitando a necessidade de proteção do fundo do rio, o que é feito diretamente pelas 

camadas lançadas de material. 

Este método também pode ser utilizado quando a queda (diferença de nível d’água 

entre montante e jusante da ensecadeira) é alta, com valores maiores que 3 metros 

(referência 68). 

A execução é feita através de elevação uniforme da pré-ensecadeira transversalmente 

ao rio, por camadas, elevando gradualmente e uniformemente a ensecadeira ao longo 

de toda a sua seção longitudinal. Para realizar o lançamento do material em camadas 

de forma simultânea em toda a seção, é necessário utilizar equipamentos ou 

instalações especiais. Algumas possibilidades de equipamentos e instalações são:  

● Barcaças de fundo falso; 

● Teleféricos com caçamba; 

● Esteiras rolantes; 

● Guindastes; e 

● Ponte fixa ou flutuante. 

A ponte tem uma vantagem sobre as demais opções, que é a de possibilitar o 

lançamento de materiais mais pesados e o risco de parada devido a problemas 

mecânicos nos equipamentos especiais é evitado. 

O material utilizado neste caso é semelhante ao do método ponta de aterro, sendo o 

mais comum o uso de rocha e em alguns casos de blocos de concreto.  

As condições de fechamento do rio durante todo o processo, com exceção do começo 

quando a velocidade da água ainda é pequena, são severas, sendo em muitos casos 

similares às condições da etapa final de fechamento por ponta de aterro. Apesar da 

dimensão máxima de material utilizada neste método ser menor que a utilizada no 

método ponta de aterro para uma mesma queda, os materiais de diâmetro máximo 

neste caso são usados quase durante todo o processo, ao passo que no outro método, 

são utilizados apenas pequenos volumes de material com o diâmetro máximo. 
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Portanto, o método por camadas usa, na média, material de granulometria maior que 

o método ponta de aterro, apesar de o diâmetro máximo ser menor. 

Também pode ser adotado o uso de uma seção transversal mais abatida para a 

ensecadeira, que resulta numa necessidade de maior quantidade de material para o 

fechamento do rio, mas este material terá granulometria menor. 

Não se obtém grandes benefícios pelo uso de lançamento de mais de um cordão ao 

mesmo tempo pelo método em camadas, logo, esta solução não é normalmente 

utilizada, entretanto, pode-se combinar um cordão em ponta de aterro com um em 

camadas, podendo-se ter resultados positivos, conforme foi o caso de Roseires no 

Sudão (referência 68). 

De acordo com a referência 36, a obra de Curuá-Una , no rio de mesmo nome no 

estado do Pará, utilizou o método em camadas para o fechamento do rio, uma vez 

que o fundo do rio era de material arenoso. O mesmo ocorreu para a obra da 

construção da barragem de Valo Grande em Iguape (SP). 

O método em camadas (“frontal dumping”) não é de uso freqüente, sendo muito mais 

comum a utilização do método ponta de aterro (“end dumping”). 

4.1.2.4 Fases Construtivas da Ensecadeira de Enrocamento com Terra 

De acordo com a bibliografia 10, pode-se dizer que ambos os métodos de execução 

das ensecadeira de enrocamento com terra seguem em linhas gerais as mesmas fases 

construtivas, que podem ser as seguintes: 

1ª - Lançamento da pré-ensecadeira; 

2ª - Impermeabilização da pré-ensecadeira; 

3ª - Alteamento da ensecadeira; 

4ª - Remoção da ensecadeira. 

A seguir, estas quatro etapas serão brevemente abordadas. 

1º - Lançamento da pré-ensecadeira: 

A pré-ensecadeira tem a finalidade de realizar o fechamento da área a ser 

esgotada.  

O primeiro passo é realizar uma limpeza do fundo do leito do rio, onde a 

ensecadeira se apoiará. Deve-se retirar o material indesejado, depositado no 

fundo, que pode prejudicar a estanqueidade (areias permeáveis) ou a estabilidade 
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da ensecadeira (material com baixa resistência). A limpeza pode ser feita através 

de dragas. 

Após a limpeza, procede-se com o lançamento da pré-ensecadeira, seja “por 

camadas” ou por “ponta de aterro”, que neste caso pode ser por uma ou duas 

frentes.  

No caso de ponta de aterro, pode-se escolher entre ensecadeira de cordão simples 

ou de cordão duplo. 

Deve-se determinar ainda como será a ordem de lançamento da pré-ensecadeira, 

que pode ser primeiro a de montante e depois a de jusante, ou o contrário, ou 

ainda simultaneamente. Esta escolha deve ser feita com o auxílio do modelo 

reduzido, conforme discutido no Capítulo 7. 

As fotos apresentadas na figura 4.29 e figura 4.30, mostram a execução do 

fechamento do rio pelo lançamento de enrocamento por ponta de aterro na UHE 

Barra Grande. 

 

Figura 4.29 – Foto do fechamento do rio na obra da UHE Barra Grande. 

Ensecadeira de montante de terra e enrocamento sendo lançada por 

ponta de aterro em duas frentes. 
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Figura 4.30 – Foto do fechamento do rio na obra da UHE Barra Grande. Detalhe do 

momento do fechamento do rio. 

2º - Impermeabilização da pré-ensecadeira 

A impermeabilização da ensecadeira de cordão simples é feita lançando-se o 

material argiloso (fino) pelo lado externo da área a ser ensecada, ou seja, no 

talude de montante na ensecadeira de montante e no talude de jusante na 

ensecadeira de jusante. Deve-se lançar o material dentro d’água, até que se 

obtenha a espessura desejada. 

Nos casos de ensecadeira de cordão simples, onde se tenha correnteza muito forte 

(velocidade alta, bem maior que 1m/s) e o rio tenha sido ensecado apenas 

parcialmente, o lançamento do material argiloso depende da utilização de 

espigões, que tem a finalidade de deslocar o fluxo de água para fora da região de 

lançamento. 

Quando a ensecadeira for de cordão duplo, a impermeabilização é feita, 

lançando-se o material argiloso entre os dois cordões pelo método do aterro de 

ponta, avançando-se ao longo da pré-ensecadeira. Conforme a argila for sendo 

lançada, o aterro vai sendo compactado. 
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A foto apresentada na figura 4.31 mostra o lançamento submerso de solo para a 

impermeabilização da ensecadeira de montante da UHE Campos Novos, que é do 

tipo cordão simples. 

 

Figura 4.31 – Foto da construção da ensecadeira de montante da UHE Campos 

Novos. A parte mais alta da ensecadeira é de enrocamento, a 

montante tem a transição numa cota mais baixa e em seguida vem a 

vedação que está sendo executada pelo lançamento de solo no leito 

do rio. 

3º - Alteamento da ensecadeira: 

Após a impermeabilização da pré-ensecadeira, deve-se proceder com o 

alteamento da ensecadeira até a cota definitiva, prevista em projeto. 

Para pré-ensecadeiras de cordão simples, deve-se primeiro drenar a área entre as 

pré-ensecadeiras de montante e de jusante. Em seguida, escava-se o fundo do 

leito do rio, junto ao pé, até alcançar a rocha sã, ou material de boa qualidade. 

Começa-se então a fazer o aterro compactado, alteando a ensecadeira até a cota 

desejada. 

Enrocamento 

Vedação 

Transição 
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No caso de pré-ensecasdeira de cordão duplo, não é necessário drenar a região 

ensecada, bastando-se colocar camadas de terra sobre o material 

impermeabilizante da pré-ensecadeira, até atingir a cota desejada. 

Na figura 4.32 (Referência 67) é possível ver a execução do alteamento da 

ensecadeira de montante da UHE Campos Novos. 

 

Figura 4.32 – Alteamento da ensecadeira de montante da UHE Campos Novos. 

4º - Remoção da ensecadeira: 

A remoção da ensecadeira deve ser feita apenas quando e onde necessário, uma 

vez que acarreta em custos que devem ser evitados. Os casos que requerem que a 

ensecadeira ou parte dela sejam removidas são: 

o Casos onde a não remoção da ensecadeira ou parte dela acarretem no 

aparecimento de vórtices na tomada d’água e no vertedor, que podem causar 

problemas para a operação do vertedouro e da casa de força; 

o Casos onde a ensecadeira aumente as perdas de carga a montante do vertedor 

e tomada d’água, acarretando em diminuição na capacidade de vazão do 

vertedor e diminuição da queda líquida para geração; 

o Casos que a ensecadeira cause perdas de carga a jusante do canal de fuga, o 

que também causa redução na queda líquida para geração, reduzindo a 

eficiência da usina; e 
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o Remoção da ensecadeira de 1ª fase de desvio para possibilitar a passagem do 

fluxo da água pela estrutura a ser utilizada na 2ª fase do desvio. 

Por razões econômicas deve-se sempre evitar remoção desnecessária das 

ensecadeiras de montante e de jusante. 

Vale lembrar que a remoção das ensecadeiras pode ser uma tarefa árdua, 

conforme mencionado na bibliografia 36, principalmente a remoção em água 

corrente da proteção de enrocamento da ensecadeira, que pode ter diâmetros 

grandes, em alguns casos sendo necessário a remoção de bloco por bloco. 

Portanto, deve-se tomar cuidado na hora de dimensionar a proteção da 

ensecadeira, para não colocar tamanhos desnecessariamente grandes de blocos, 

que dificultem a futura remoção da ensecadeira. 

Outro ponto importante é que a remoção da ensecadeira a seco é muito mais 

barata que a submersa, podendo-se chegar a diferença de 6 vezes entre o custo a 

seco e o submerso, conforme referência 44. Portanto, deve-se programar a 

remoção da ensecadeira de forma a minimizar a necessidade de remoção 

submersa. 

Em casos de aproveitamentos de baixa queda, a possibilidade de a ensecadeira 

influir no escoamento é maior, requerendo maior atenção para estudo de sua 

remoção. 

A foto da figura 4.33 mostra a execução da remoção de ensecadeira na obra da 

UHE Monte Claro. 

 

Figura 4.33 – Remoção de ensecadeira na UHE Monte Claro. 
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4.1.2.5 Granulometria do Material Lançado da Ensecadeira 

A granulometria (peso) do material a ser utilizado é muito importante para otimizar o 

custo da obra. 

A utilização de materiais excessivamente finos (leves) pode acarretar em perda 

acentuada de material, aumentando o volume necessário de material, assim como 

aumentando o tempo de execução e a quantidade de trabalho da obra, onerando a 

mesma. 

Por outro lado, a utilização de material excessivamente pesado (granulometria 

grande), também acarreta em custos mais elevados para a execução da ensecadeira. 

Portanto, deve-se determinar qual o material adequado a ser utilizado. 

Entretanto, a granulometria do material a ser utilizado é variável, principalmente na 

execução por ponta de aterro, uma vez que a força de arraste da água aumenta 

conforme a brecha se fecha. Logo, deve-se utilizar materiais de diversas 

granulometrias para a execução da ensecadeira. 

Deve-se começar com o material mais fino, e conforme a perda de material começar 

a ser excessiva, passa-se a utilizar o material de granulometria imediatamente 

superior, e assim sucessivamente. 

A maneira adequada de se determinar a granulometria dos materiais a serem 

utilizados, e sua evolução, é através de modelo reduzido tridimensional, assunto 

tratado no Capítulo 7. 

Para efeito de pré-dimensionamento do material a ser lançado, pode-se ter uma idéia 

da granulometria necessária, através da equação sugerida por ISBASH, conforme 

apresentado na bibliografia 36, que relaciona a velocidade limite de arrastamento de 

um bloco de rocha em águas correntes em função do diâmetro do bloco. A equação 

4.1 apresenta esta relação. 

Mesmo quando se faz o dimensionamento dos materiais a serem utilizados, de forma 

correta, através do uso de modelo reduzido, deve-se prever qual a perda de material 

que se terá, pois sempre ocorrerá arraste de parte do material lançado. O modelo 

reduzido também auxilia na determinação destas perdas. Contudo, se este volume 

não for considerado, pode-se ter uma grande diferença nos volumes esperados e 

efetivamente obtidos. 
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Onde: V = velocidade crítica de arrastamento (m/s); 

η = coeficiente que depende da posição de uma pedra em relação a outra: 

η = 0,9 pedra solta simplesmente lançada; 

g = aceleração da gravidade (m/s²); 

γs = peso específico do bloco (t/m³); 

γ = peso específico da água (t/m³); e 

d = diâmetro do bloco (d50) (m). 

Em muitos casos, parte do material arrastado deverá ser removido posteriormente, 

para a execução da obra, ou mesmo para não afetar o nível de jusante, que pode 

acarretar em perda de energia, no caso de usinas hidrelétricas, fato que deve ser 

levado em conta na escolha do material a ser lançado. 

4.1.3 Ensecadeira Com Cortina Impermeável 

A utilização de ensecadeiras com cortinas impermeáveis é necessária em alguns 

casos. A cortina impermeável ajuda na vedação da ensecadeira, reduzindo a 

infiltração ou percolação de água pelo corpo da ensecadeira ou pela base onde esta se 

apóia. 

A estanqueidade da ensecadeira não é importante apenas para manter a praça de 

trabalho seca, mas também para garantir a estabilidade da ensecadeira, que pode 

sofrer grandes danos, no caso de uma vazão muito grande de água passar através de 

seu maciço. 

Sua utilização é recomendada principalmente em três casos. 

O primeiro quando da ocorrência de problemas no processo de impermeabilização da 

ensecadeira, podendo acarretar em infiltrações acima de níveis aceitáveis pelo corpo 

da ensecadeira. 

O segundo quando o material de impermeabilização não for espesso o suficiente para 

impedir o fluxo de água, ou quando sua compactação não puder ser controlada, como 

em ensecadeiras de cordão duplo. 

O terceiro caso onde se recomenda o uso de cortina impermeável é quando a 

ensecadeira está apoiada sobre uma camada grossa de material ruim, com alta 
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permeabilidade, que facilitaria a passagem da água, podendo acarretar problemas de 

estabilidade da ensecadeira e de bombeamento excessivo para manter a praça de 

trabalho seca. 

O primeiro caso tem um caráter principalmente corretivo, enquanto que, nos demais 

casos a utilização de cortina impermeável deve ser prevista desde a etapa de projeto. 

Em todos os casos, o maciço da ensecadeira deve ser de material compatível com a 

utilização de cortinas impermeáveis, ou seja, deve ser de material fino. Estruturas de 

enrocamento inviabilizam a utilização de cortinas impermeáveis. 

A cortina impermeável pode ser feita com diversos método e de diversos materiais. 

Alguns dos tipos possíveis são: injeções de calda de cimento, cut-offs, paredes 

diafragmas, mantas asfálticas e mantas de material plástico de alta densidade. 

A figura 4.34 (Referência 36) mostra um esquema típico de ensecadeira com cortina 

impermeável, enquanto que a figura 4.35 (Referência 31) mostra a ensecadeira de 

montante e de jusante da Chicoasén Dam no México, onde foi utilizada cortina 

impermeável. 

 

Figura 4.34 – Esquema típico de ensecadeira com cortina impermeável. 

Outro caso de utilização de ensecadeira com cortina impermeável foi na UHE Monte 

Claro, do complexo CERAN, no rio das Antas (referência 69). Neste caso a 

ensecadeira não previa em projeto a utilização de cortina impermeável, mas devido 

aos grandes vazamentos que ocorriam após a construção da ensecadeira, decidiu-se 

pela utilização de cortina impermeável na ensecadeira de montante. A infiltração 

ocorria, pois existia uma faixa de material permeável na fundação da ensecadeira, 

conforme mostram as figuras 4.36 e 4.37.  

Topo rochoso 

Solo
Cortinas impermeáveis 

Ensecadeira 
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1 Solo lançado 4' Enrocamento lançado
2 Solo compactado 5 Cortina impermeável
3 Areia e cascalho 9 Blocos misturados com areia e cascalho (devido a escorregamentos)
4 Enrocamento compactado 10 Rocha fraturada

LEGENDA - MATERIAL

 

Figura 4.35 – Ensecadeira com cortina impermeável. Ensecadeira de montante e de 

jusante da Chicoasén Dam no México. 

 

Figura 4.36 – Depósito de material permeável na fundação da ensecadeira de 

montante da UHE Monte Claro. As ensecadeiras são apresentadas 

em verde e o material permeável em amarelo. 

Depósito de material 

permeável 

Canal lateral de desvio / Vertedor 

                               Ensecadeira de jusante 

 

    Ensecadeira de montante 



53 

 

 

Figura 4.37 – Depósito de material permeável na fundação da ensecadeira de 

montante da UHE Monte Claro – Perfil longitudinal. A ensecadeira é 

apresentada em verde e está apoiada sobre o material permeável. 

Como a infiltração estava causando prejuízos à execução da obra, decidiu-se mudar a 

seção transversal da ensecadeira prevista em projeto e apresentada na figura 4.38, 

incluindo uma cortina impermeável, conforme mostrado na figura 4.39. Esta medida 

foi bastante benéfica para o andamento da obra. 

 

Solo lançado Enrocamento lançado
Solo compactado Enrocamento compactado
Transição

LEGENDA - MATERIAL

  

Figura 4.38 – Seção de projeto da ensecadeira de montante da UHE Monte Claro. 

Projeto não previa cortina impermeável. 
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Figura 4.39 – Nova seção transversal da ensecadeira de montante da UHE Monte 

Claro, com a inclusão de 3 linhas de injeções. 

4.1.4 Ensecadeira Galgável 

Uma das opções de arranjo de desvio do rio possível, é a que considera que as 

ensecadeiras podem ser galgadas durante o período de chuvas. A utilização deste tipo 

de concepção em geral é feita em situações onde os danos causados pelo galgamento 

da ensecadeira são aceitáveis. 

A utilização de ensecadeira galgável é usual quando se tem vazão no período 

chuvoso bem superior a de estiagem, de forma que no período de estiagem o risco de 

galgamento seja baixo, possibilitando os trabalhos na região ensecada. Este tipo de 

comportamento hidrológico é comum em rios localizados em vales estreitos, e 

também nos rios da Amazônia, que aumentam muito sua vazão durante o período 

chuvoso. 

Nos períodos com risco de galgamento, deve-se ter um plano de evacuação da área 

ensecada, de forma a proteger os operários e os equipamentos. Deve-se ainda prever, 

quando necessário, a realização de uma proteção para as estruturas principais que 

estão sendo executadas no leito do rio, de forma a minimizar os danos às mesmas. 

A utilização de modelo reduzido torna-se fundamental para prever os efeitos do 

galgamento nas estruturas em construção e para dimensionar eventuais proteções das 

mesmas.  
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Deve-se tomar cuidado adicional para que não ocorram prejuízos à jusante da obra, 

tanto às comunidades como a outras infra-estruturas que utilizam o rio ou se 

localizam próximas da sua margem.  

Os túneis são as estruturas que mais comumente são utilizadas junto com 

ensecadeiras galgáveis. Uma das razões é o fato de ambas as estruturas serem 

adequadas para utilização em vales estreitos. Entretanto, outras estruturas de desvio 

tais como canais laterais e galerias, também podem ser utilizadas em conjunto com 

ensecadeiras galgáveis. 

A utilização de ensecadeira galgável pode ser motivada principalmente por dois 

fatores. O primeiro seria a redução do custo do desvio, que não só diminuirá a altura 

e tamanho da ensecadeira, mas também reduzirá a capacidade de vazão da estrutura 

de desvio associada. Outra motivação, que é resultante da primeira, seria a redução 

dos trabalhos no primeiro ano da obra, a qual não mais necessitaria de volumes de 

aterro tão grandes para altear a ensecadeira até cotas elevadas e também a  redução 

do volume de escavação de túneis. Isto pode beneficiar o fluxo de caixa e trazer 

benefícios financeiros, além de facilitar a execução da obra. 

Em contra partida, a obra terá alguns prejuízos. O primeiro é que em parte do tempo 

não se poderá trabalhar na região galgável, podendo alongar a duração da obra, caso 

o caminho crítico de execução sejam as obras no leito do rio. O segundo prejuízo, é 

que o galgamento poderá requerer proteção para as estruturas em execução, 

acarretando custos extras. O terceiro seria a necessidade de realizar reparos nas 

estruturas após o galgamento das mesmas que, por menor que sejam, significam 

custos e tempo, além é claro da necessidade de drenar a água da região ensecada.  

Como o galgamento é previsto desde o projeto, a execução das estruturas no leito do 

rio também deve prever a ocorrência do galgamento, portanto, não é de se esperar 

que ocorram grandes danos, como em geral ocorre, quando o galgamento não é 

previsto. 

A medida que as obras principais na região galgável são alteadas, elas passam a 

servir de ensecadeira, reduzindo o risco de galgamento das mesmas. Em muitos 

casos, apenas no período chuvoso inicial há risco de galgamento das estruturas, uma 

vez que após dois períodos de estiagem, as estruturas já atingem cotas onde o risco 

de galgamento é baixo e dentro de padrões aceitáveis, possibilitando que os serviços 
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não precisem ser novamente interrompidos no período chuvoso. Mas esta condição 

depende do tipo de obra e dos tipos de estruturas envolvidas, entendendo-se que 

apenas a região sobre os maciços construídos são suficientes para trabalhar, sem 

necessidade de áreas adicionais no leito do rio. 

Portanto, a cheia de projeto para ensecadeira galgável deve ser definida levando em 

conta o número de anos que esta estrutura será responsável pela estanqueidade das 

obras no período de estiagem. Dificilmente o período de vida útil dela será igual ao 

da duração da obra. 

As ensecadeiras galgáveis podem ser principalmente de dois tipos: de enrocamento 

com terra, ou de concreto. 

Para a construção de ensecadeiras galgáveis de concreto, pode-se proceder como se 

fez no caso da construção da UHE Serra da Mesa, onde primeiro foram feitas pré-

ensecadeiras de montante e de jusante com duplo cordão. Em seguida foi drenada a 

região ensecada e posteriormente foram construídas as ensecadeiras galgáveis de 

concreto compactado a rolo rico em pasta (CCRR), uma a montante e outra a jusante. 

Estas atividades foram todas realizadas num mesmo período seco. Nos períodos onde 

havia risco de galgamento das ensecadeiras, as atividades da obra, localizadas na 

região sujeita a inundação, eram paralisadas. O primeiro estágio de alteamento da 

barragem, que durou um período de estiagem, requereu uma proteção para o caso de 

galgamento das ensecadeiras. No estágio seguinte, realizado no período seco 

subseqüente, a barragem alcançou uma altura suficiente para reduzir a níveis 

aceitáveis o risco de galgamento das obras, possibilitando que os trabalhos não 

fossem mais paralisados. A figura 4.40 mostra o esquema utilizado na UHE Serra da 

Mesa e a foto da figura 4.41 mostra a situação da obra neste primeiro estágio. 

 

Figura 4.40 – Ensecadeira galgável da UHE Serra da Mesa. 
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Figura 4.41 – Foto da obra da UHE Serra da Mesa. Ensecadeiras e área ensecada, 

com desvio pelos túneis. 

Mais detalhes sobre a ensecadeira galgável da UHE Serra da Mesa podem ser obtidos 

nas bibliografias 26, 28 e 29. 

Para a construção de ensecadeira galgável de enrocamento, pode ser feito o 

lançamento de enrocamento em água corrente, como é feito na execução de 

ensecadeiras normais, porém, com uma diferença fundamental na proteção e 

inclinação do paramento de jusante. A bibliografia 36 apresenta detalhes sobre o 

dimensionamento e execução de ensecadeiras de enrocamento sujeitas a galgamento. 

A construção da usina de Corumbá I utilizou ensecadeiras galgáveis de enrocamento 

com terra para o desvio do rio. Após o lançamento das ensecadeiras de montante e de 

jusante do tipo cordão duplo, a região ensecada foi esgotada e protegidos, com 

enrocamento, a crista e o talude de jusante de ambas as ensecadeiras. A adoção desta 

solução ao invés de ensecadeira não galgável teve as seguintes conseqüências na 

execução da obra: 

● Permitiu uma redução no maciço não incorporado da ensecadeira de 

aproximadamente 400.000 m³;  

● Postergou em 1 ano a porção do maciço da ensecadeira que seria incorporado à 

barragem; 

● Não acarretou atrasos no cronograma original da obra; 
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● Foi necessária a realização de um esgotamento adicional da área ensecada após o 

galgamento; e 

● Foi necessário criar um estoque de parte do volume escavado dos túneis que seria 

lançado diretamente na ensecadeira, e que passou a ser utilizado no maciço da 

barragem, porém com defasagem de tempo.  

A figura 4.42 mostra a seção transversal de ensecadeira de montante e a figura 4.9 

mostra a ensecadeira de jusante da UHE Corumbá I. Mais detalhes sobre a 

ensecadeira galgável de Corumbá I podem ser obtidos na bibliografia 23. A foto da 

figura 4.43 mostra a ensecadeira de montante da UHE Corumbá I durante o maior 

galgamento que ela sofreu. 

IB Aterro compactado 5A Enrocamento compactado
IC Aterro lançado 5B Enrocamento lançado
3A Transição compactada 5C Enrocamento de proteção
3B Transição lançada

LEGENDA - MATERIAL

 

Figura 4.42 – Ensecadeira galgável de montante da UHE Corumbá I. 

 

Figura 4.43 – Foto da ensecadeira galgável de montante da UHE Corumbá I sendo 

galgada. 
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4.1.4.1 Dique Fusível 

Para se controlar melhor o galgamento das ensecadeiras, pode-se lançar mão do uso 

de “diques fusíveis”.Os diques fusíveis são diques feitos para serem removidos 

manualmente ou pela própria força da água, quando da ocorrência de cheias que 

acarretem o galgamento das ensecadeiras. 

A função básica do dique fusível é permitir que a água passe por ele, antes dos 

demais locais da ensecadeira, de forma a encher de água a área ensecada, de maneira 

controlada e segura, reduzindo os eventuais danos que o galgamento possa causar. 

Sua utilização pode ser feita associada tanto a ensecadeiras do tipo galgável como 

não galgáveis. No caso da UHE Machadinho, da UHE Xingó (ver bibliografia 24) e 

da UHE Barra Grande, a utilização de dique fusível foi empregada para reduzir os 

danos de possíveis galgamentos das ensecadeiras (não galgáveis), que caso não 

ocorresse pelo dique fusível, poderia causar grandes prejuízos a obra e também 

poderia causar uma onda de cheia para a jusante do empreendimento. Portanto o 

dique fusível também pode ser visto como um sistema de segurança para o 

galgamento de ensecadeiras.  

No caso de ensecadeiras galgáveis, o dique fusível pode reduzir os danos do 

galgamento e também pode reduzir a necessidade de proteção das estruturas durante 

o galgamento, reduzindo o custo da ensecadeira.  

No caso do UHE Machadinho e da UHE Barra Grande, o dique fusível também tem 

utilidade para o enchimento do reservatório. Como a barragem principal em ambos 

os caso é de enrocamento com face de concreto, o rompimento da ensecadeira, 

mesmo para o enchimento do reservatório, poderia acarretar danos ao paramento de 

concreto da barragem. Portanto, na prática, o dique fusível foi utilizado em ambos os 

casos para o enchimento do reservatório. A figura 4.44 mostra a foto do enchimento 

do reservatório da UHE Barra Grande, onde a região entre a ensecadeira de montante 

e a barragem foi cheia com o auxílio do dique fusível, diminuindo o risco de 

rompimento da ensecadeira, e desta forma garantindo a segurança da barragem. 
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Figura 4.44 – Utilização do dique fusível da UHE Barra Grande para o enchimento 

do reservatório. Na parte baixa da foto se vê o paramento de concreto 

e no meio se vê a ensecadeira de montante e o dique fusível em 

funcionamento, enchendo a região entre estas estruturas, de maneira 

segura e controlada. 

Já a obra da UHE Campos Novos utilizou um dique fusível associado a um túnel de 

enchimento de emergência. A ensecadeira ficou localizada no interior do túnel. Esta 

solução foi adotada com vistas a obter ganhos de logística e de cronograma da obra, 

que apresentava elevado grau de dificuldade de acesso. O dique foi dimensionado e 

executado para funcionar através de rompimento automático, uma vez que por estar 

localizado dentro do túnel auxiliar, o seu rompimento assistido era inviável. Mais 

informações sobre este caso pode ser obtido na referência 47. As figuras 4.45, 4.46 e 

4.47 mostram alguns aspectos desta solução. 
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Figura 4.45 – Dique fusível e túnel de enchimento de emergência da UHE Campos 

Novos. Seção longitudinal do túnel. 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Dique fusível e túnel de enchimento de emergência da UHE Campos 

Novos. Projeto em planta. 
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Figura 4.47 – Foto do emboque e desemboque do túnel de enchimento de 

emergência da UHE Campos Novos. 

4.1.5 Ensecadeira Incorporada 

Em algumas obras é possível incorporar a ensecadeira ao corpo da barragem 

principal. 

Esta solução traz dois benefícios principais, o primeiro e mais importante é a redução 

do volume de aterro necessário e o segundo é evitar a necessidade de remoção da 

ensecadeira, quando ela não for mais necessária. 

A utilização desta solução não é possível em qualquer situação. A sua viabilidade 

técnica é limitada pelo tipo de maciço da barragem principal e pelo tipo de 

ensecadeira utilizada, incluindo o material a ser usado e a forma construtiva da 

mesma. 

As barragens onde são mais comuns a incorporarão da ensecadeira em seu maciço 

são quando estes são de terra ou de enrocamento, ou ainda variações destas, como 

por exemplo enrocamento com face de concreto e terra com enrocamento. 

Nestes casos, o maciço da ensecadeira deve ser compatível com o maciço da 

barragem, para possibilitar sua incorporação. Ensecadeiras celulares ou de 

enrocamento com terra de duplo cordão não devem ser incorporadas à barragem. 
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Quando se opta por esta solução, o dimensionamento da ensecadeira e sua construção 

necessitam ser mais cuidadoso do que em casos onde a ensecadeira não é 

incorporada, pois a ensecadeira deixa de ter um caráter provisório, e passa a ser parte 

de uma estrutura permanente, apenas tendo sua construção feita num estágio inicial 

ao restante do maciço. Portanto, o material utilizado, a forma construtiva e o controle 

de qualidade devem atender aos mesmos padrões do restante da barragem. 

No Aproveitamento de Pedra do Cavalo, referência 30, as ensecadeiras de montante 

e de jusante foram incorporadas ao maciço da barragem principal. Neste caso, a 

barragem era de enrocamento com núcleo argiloso. Já as ensecadeiras eram de 

enrocamento com solo feitas com cordão simples. A figura 4.48 mostra a seção 

transversal da barragem de Pedra do Cavalo. 

 

Figura 4.48 – Ensecadeiras incorporadas ao maciço da barragem de Pedra do 

Cavalo. 

4.1.6 Ensecadeira Celular 

Consiste de estacas pranchas verticais encaixadas umas às outras formando cilindros 

(ou “células”), que são preenchidos com material solto. As estacas dão 

impermeabilidade e o material solto garante a estabilidade. 

A ensecadeira celular é usualmente utilizada quando se tem pouco espaço no leito do 

rio para a execução de outros tipos de ensecadeiras, ou ainda quando se tem escassez 

ou falta de material impermeabilizante, como argila.  

Em princípio, pode-se admitir, que o diâmetro da célula deve ser igual à altura da 

célula. 
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As ensecadeiras celulares podem ser formadas por uma série de células iguais ou por 

um conjunto de células denominadas células principais e células de ligação. As 

células principais têm formato cilíndrico, e são unidas umas as outras pelas células 

de ligação. A figura 4.49 mostra estes dois tipos de ensecadeira celulares. 

Internamente à célula, existe do lado de montante hidráulico, um cordão de vedação, 

no contato com a base, de forma a reduzir as infiltrações. No lado de jusante, a célula 

contém um sistema de drenagem de água infiltrada. Em alguns casos, existe também 

um sistema de instrumentação na célula. 

O principal problema que se pode ter com ensecadeiras celulares é a infiltração de 

água pela parte inferior da célula, no contato com o leito do rio. Portanto, devem-se 

tomar as devidas precauções, como retirada de solo inadequado e até concretagem de 

uma base para a ensecadeira. 

As ensecadeiras celulares podem ser construídas a seco, ou submersas. Em alguns 

casos, faz-se uma pré ensecadeira para possibilitar a construção da ensecadeira 

celular a seco. 

 

Figura 4.49 – Tipos de ensecadeira celular. a) perfil e vista superior de ensecadeira 

celular com célula de ligação. b) vista superior de ensecadeira celular 

com células iguais. 

A construção a seco deve ser feita sempre que possível, uma vez que facilita o 

processo e aumenta a garantia de estanqueidade da célula, já que permite um melhor 

tratamento do fundo do leito, por onde podem ocorrer infiltrações. 
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Na construção a seco, deve-se primeiramente limpar o fundo, removendo o material 

indesejado e de preferência até chegar na rocha sã, ou em material adequado para a 

fundação. Deve-se regularizar o fundo, podendo-se fazer uma base de concreto, neste 

caso, devendo ser feito encaixes na base para as estacas pranchas. Caso uma base de 

concreto não for feita, as estacas devem ser cravadas no leito. Procede-se então com 

o enchimento das células, executando-se os sistemas de vedação e de drenagem e em 

seguida complementando o enchimento da célula com o material adequado, para dar 

a estabilidade necessária a ensecadeira. 

No caso de construção submersa, deve-se fazer uma limpeza do fundo do rio, através 

de dragas, para remover o material indesejado que possa estar depositado no fundo. 

Em seguida deve-se fazer uma camada de aterro lançado submerso, para regularizar 

o fundo, aonde a ensecadeira irá se apoiar. Em seguida, cravam-se as estacas 

pranchas até a profundidade desejada. Passa-se então para o processo de enchimento 

das células. 

A seqüência de montagem das células deve ser estabelecida, respeitando-se a regra 

de que uma dada célula intermediária só deve ser feita após a conclusão do 

enchimento das duas células principais adjacentes, de forma a permitir o 

“estufamento” natural destas. A figura 4.50, mostra um exemplo de seqüência de 

montagem de células, para a obra de Porto Primavera. Na bibliografia 19 pode-se ver 

com mais detalhe a utilização de ensecadeira celular em Porto Primavera. 

As ensecadeiras celulares podem ser reutilizadas após serem desmontadas. Isto pode 

significar uma redução nos custos com o desvio. 

A ensecadeira celular tem custo mais elevado que a ensecadeira mais convencional 

como a de enrocamento com terra, mas pode acarretar em uma solução mais 

econômica em alguns casos, devido a outros benefícios que pode trazer para a obra 

como um todo. 

Tais benefícios podem incluir ganhos de prazo, redução de volumes de estruturas 

adjacentes, redução de volumes de escavação, de aterro, de áreas de empréstimo e de 

bota-fora, além de benefícios construtivos, tais como aumento da praça de trabalho 

ensecada. 

As figuras 4.51 a 4.53 mostram algumas características das ensecadeiras celulares. A 

bibliografia 25 apresenta a solução de ensecadeira celular escolhida para o projeto do 
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Aproveitamento Hidrelétrico de Itaóca. A figura 4.54, mostra o esquema geral da 1ª 

fase de desvio do projeto do AHE Itaóca, com o uso de ensecadeira celular. 

 

Figura 4.50 – Ordem de montagem das células da ensecadeira celular de Porto 

Primavera. 

 

Figura 4.51 – Perfil típico de ensecadeira celular. Projeto da UHE de Itaóca. 
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Figura 4.52 – Planta típica de ensecadeira celular. Projeto da UHE de Itaóca. 

 

Figura 4.53 – Detalhe de perfil típico de encaixe entre estacas prancha. Projeto da 

UHE de Itaóca. 
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Figura 4.54 – Esquema geral (planta) de desvio de 1ª etapa do projeto do AHE 

Itaóca. 

Na construção de Porto Primavera foram obtidos diversos benefícios com a adoção 

de ensecadeira celular, de forma combinada com ensecadeira de enrocamento com 

terra. Esta solução reduziu o volume de aterro da ensecadeira e também reduziu em 

35% o volume de concreto do muro central entre a casa de força e o vertedouro, além 

de possibilitar a utilização de equipamentos indispensáveis para a concretagem da 

casa de força (Referencia 19). 

Já para o projeto do aproveitamento hidrelétrico Itaóca (Referência 25) no rio Ribeira 

do Iguape, a ensecadeira celular foi utilizada como alternativa à utilização de túneis. 

Como o vale é estreito, a utilização de túneis seria a mais usual. Entretanto, devido à 

regularização que o reservatório de Tijuco poderá propiciar, as vazões de desvio não 

serão muito elevadas, permitindo o uso de desvio em duas fases, com a utilização de 

ensecadeiras celulares na primeira etapa e desvio por galerias abaixo dos vertedores 

na segunda fase. A utilização de ensecadeira de terra com enrocamento não é viável 

devido ao pequeno espaço disponível para a ensecadeira, e ao rio ser encaixado num 

vale estreito. Entretanto, a solução proposta, representa uma diminuição no custo do 
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desvio, com relação à utilização de túneis, da ordem de 70%, além de reduzir o prazo 

de implantação da obra. 

Outra obra onde foi utilizada ensecadeiras celular foi a usina hidroelétrica de 

Tucuruí. Posteriormente as células foram alugadas para serem reaproveitadas na obra 

de Porto Primavera. 

4.2 Túneis 

Desvio de rios com a utilização de túneis apresentam de maneira geral configurações 

que seguem o esquema apresentado na figura 3.3. Conforme apresentado nesta 

figura, a utilização dos túneis via de regra está associada ao uso de ensecadeiras de 

montante e de jusante, que ensecam o leito do rio e desviam as águas para que estas 

passem pelos túneis. A utilização de túneis tem a vantagem de não interferir na 

construção da barragem e na escavação das demais estruturas. Porém, a viabilidade 

da utilização de túneis fica restringida a situações onde a topografia é de vales 

estreitos com rios encaixados. Isto se deve ao fato de ser uma solução mais cara e 

difícil de executar do que as demais opções possíveis para outras condições de 

terreno, tais como rio estrangulado por ensecadeira, canal lateral e por estruturas 

permanentes ou por galerias. Porém, em vales estreitos as demais alternativas se 

mostram inviáveis ou mais caras que por túneis, devido às condições topográficas, 

que nestes casos se mostram mais eficazes e interessantes. 

A condição geológica das ombreiras do rio também limita o uso de túneis. Caso a 

rocha das ombreiras seja de qualidade muito ruim, o custo do túnel sobe muito e 

pode ser mais interessante realizar o desvio por galerias. 

A qualidade da rocha também influencia no custo do túnel, uma vez que pode ser 

necessário revestir as paredes do túnel para garantir sua estabilidade. Além disso, 

quando a condição geológica é desfavorável e os túneis são feitos em rochas muito 

fraturadas ou em solo, a sua execução leva mais tempo. 

Para possibilitar o desvio do rio por túnel, a sua construção deve ser iniciada o mais 

rápido possível. O desvio do rio só poderá ser feito quando o túnel e seu emboque 

estiverem prontos.  
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4.2.1 Características Usuais de Túneis de Desvio 

A construção dos túneis pode ser feita basicamente de duas formas, ou por 

explosivos ou por máquinas perfuratrizes, sendo que as seções mais comumente 

utilizadas para os túneis são em forma de ferradura, arco-retângulo ou circulares. 

Os volumes de escavação são bastante grandes para a construção de túneis e portanto 

representam um custo alto. A bibliografia 68 propõe uma taxa de 0,2 m³ de 

escavação para cada metro de túnel escavado para desviar uma vazão de 1m³/s. 

Portanto, um túnel de 500 metros de extensão que desvia uma vazão de 500 m³/s 

necessitará de escavações da ordem de 50 mil m³ de rocha subterrânea, para sua 

construção. Ainda é proposto que para uma vazão de 1 m³/s, um túnel de 1000 m de 

extensão necessitaria de um volume de concreto de 20 m³ se não for revestido e de 

80 m³ se for revestido.  

As velocidades dentro dos túneis não devem ser muito altas, para evitar danos. 

Mesmo em túneis revestidos as velocidades não devem ultrapassar 25m³/s, pois 

acima deste valor é comum o aparecimento de problemas. Diâmetros ou alturas de 

túneis superiores a 16 metros também devem ser evitados. 

Devido a estas limitações, as vazões nos túneis atingem valores máximos que variam 

de 1000 m³/s a 3000 m³/s, dependendo das condições da geologia e das 

características dos túneis, tais como forma, declividade e rugosidade das paredes 

(perda de carga) que depende do revestimento ou do tipo de escavação. 

A capacidade de desvio do túnel ou conjunto de túneis também está diretamente 

relacionada com a altura da ensecadeira de montante. Quanto mais alta for a 

ensecadeira, maior será a carga de água, que aumentará a capacidade de vazão do 

túnel. Portanto, deve-se fazer um balanço econômico entre os dispêndios com os 

túneis, para diversas configurações de número de túneis e diâmetros e os respectivos 

custos com as obras das ensecadeiras, com a necessária altura para atender cada caso. 

Um critério para este balanço é proposto na referência 2 e é apresentado na figura 

4.55, onde se tem um gráfico que indica o ponto de mínimo custo com as obras de 

desvio. Podem ser estudadas inúmeras alternativas de desvio, variando-se a altura da 

ensecadeira e a localização, seção e número de túneis. 
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Figura 4.55 – Critério de otimização do custo do sistema túnel-ensecadeira. 

4.2.2 Utilização de Múltiplos Túneis para Desvio 

Como é comum ser necessário realizar desvios com capacidade de vazão superiores 

às limitações apresentadas anteriormente, faz-se necessário utilizar um número maior 

de túneis, como no caso da obra da UHE Barra Grande onde a vazão de desvio de 

projeto, para um período de retorno de 5 anos era de 6.400 m³/s, que foi feito através 

da construção de dois túneis (referência 69). 

Quando dois ou mais túneis forem utilizados, pode-se colocá-los numa mesma 

margem ou em ambas as margens do rio. Esta escolha vai depender principalmente 

das condições de topografia, geologia e de acesso. O uso de dois (ou mais) túneis, 

principalmente se localizados em ambas as margens, possibilita utilizar uma solução 

onde se coloca um dos túneis com o seu emboque numa cota mais elevada que o 

outro, fazendo com que apenas o túnel mais baixo necessite de estrutura de emboque 

em concreto para o fechamento dos túneis, pois o túnel na cota mais elevada pode ser 

fechado a seco, desde que esta operação seja feita em período hidrológico adequado.  

Este tipo de solução geralmente é mais econômica pois a estrutura de emboque e a 

facilitação da operação de fechamento dos túneis mais altos possibilitam boa 

economia na sua execução.  
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No caso da UHE Machadinho adotou-se uma solução com estas características, onde 

foi utilizado um arranjo com 4 túneis para desvio do rio, sendo dois na margem 

esquerda e dois na direita. Os dois túneis da margem esquerda do rio tinham 

emboque numa cota mais elevada. Esta solução acarreta em grandes benefícios, uma 

vez que permite que os tampões dos túneis superiores sejam executados a seco, 

eliminando a necessidade de estrutura de emboque e de utilização de comportas. O 

inconveniente que esta solução traz é que aumenta o risco de falha no fechamento do 

leito do rio para início do desvio pelos túneis, pois de início, apenas dois túneis 

estarão trabalhando, acarretando a necessidade de alteamento mais rápido da 

ensecadeira. Mais detalhes sobre a solução de desvio da UHE Machadinho podem 

ser vistos no Capítulo 11 e na bibliografia 15. 

O Aproveitamento de Pedra do Cavalo também utilizou uma solução nestes moldes, 

com um túnel em cada margem do rio, sendo que o da margem esquerda tinha 

emboque numa cota mais elevada, eliminando a estrutura de emboque do mesmo. A 

figura 4.56 mostra o esquema geral de desvio utilizado em Pedra do Cavalo. Já a 

figura 4.57 mostra os perfis longitudinais dos túneis de desvio e a figura 4.58 mostra 

o detalhe do emboque do túnel da margem direita. Mais detalhes podem ser obtidos 

na referência 30. 
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Figura 4.56 – Esquema geral de desvio para a construção do Aproveitamento Pedra 

do Cavalo. 

 

Figura 4.57 – Perfil longitudinal dos túneis de desvio, utilizados na construção do 

Aproveitamento Pedra do Cavalo. 
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Figura 4.58 – Emboque do túnel da margem esquerda do Aproveitamento Pedra do 

Cavalo. 

4.2.3 Utilização dos Túneis de Desvio nas Estruturas Permanentes 

A utilização de dois ou mais túneis também é interessante quando se pretende utilizar 

os túneis de desvio como parte de estrutura permanente da obra, tais como vertedores 

do tipo tulipa, descarregadores de fundo ou até mesmo no circuito hidráulico de 

geração, pois enquanto um túnel é convertido em estrutura permanente o outro 

continua desviando o rio. 

A utilização dos túneis como estruturas permanentes pode tornar este tipo de solução 

de desvio mais atraente, uma vez que pode reduzir significativamente os custos da 

obra como um todo. 

Nos casos onde é previsto vertedouro ou descarregador de fundo por túnel, e sendo o 

túnel de desvio aproveitado para utilização com este fim, pode-se ter uma situação 

onde o emboque do túnel de desvio precise estar numa cota diferente, em geral mais 

baixa, do emboque da estrutura permanente. Neste caso, é necessário fazer um trecho 

de túnel específico de desvio, que se junta ao túnel permanente, para possibilitar o 

uso de parte do túnel de desvio como estrutura permanente, e vice-versa. A Seminoe 

Dam nos Estados Unidos utilizou um arranjo deste tipo, conforme referência 6. A 

figura 4.17 mostra a construção desta barragem, onde se pode ver o emboque do 
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túnel de desvio e parte do emboque do túnel permanente (conforme indicado na 

figura). A Bolgenach Dam na Áustria também lançou mão do uso do túnel de desvio 

como túnel do vertedouro auxiliar, mas foi necessário fazer um emboque no nível do 

rio para a realização do desvio, conforme pode-se ver na bibliografia 39 e nas figuras 

4.59 e 4.60, que mostra a seção transversal com a tomada d’água do vertedouro 

auxiliar e junção no trecho horizontal dos dois túneis. 

Entretanto, nem sempre é possível, ou economicamente viável, a utilização do túnel 

de desvio como estrutura permanente. O cronograma pode ser um fator 

inviabilizante. Outro motivo pode ser o caso onde a economia do uso como estrutura 

permanente não for muito significativa, e a necessidade de utilização de estruturas 

com formas mais complexas podem acarretar em custos adicionais superiores as 

economias obtidas, devendo-se então limitar o uso do túnel de desvio apenas para 

este fim provisório. 

Outro fato que auxilia na escolha da solução mais econômica de túnel é a 

possibilidade de utilizar o material escavado durante a sua construção, para a 

execução de outras estruturas. O volume de material escavado é considerável, e a sua 

utilização em outras estruturas possibilitará economias, mesmo que seja necessário 

fazer um estoque de material, pois caso contrário será necessário fazer um bota-fora, 

que além de significar custos adicionais, também acarreta impactos ambientais 

adicionais.  

 

Figura 4.59 – Túnel de desvio utilizado como vertedouro auxiliar. Bolgenach Dam 

na Áustria. Corte longitudinal. 

Túneis distintos 
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Figura 4.60 – Túnel de desvio utilizado como vertedouro auxiliar. Bolgenach Dam 

na Áustria. Corte longitudinal – Detalhe da região do emboque. 

4.2.4 Estruturas do Sistema de Desvio por Túneis 

Pode-se dizer que o túnel é constituído de algumas estruturas, que na verdade são 

estruturas associadas e necessárias para a utilização do túnel, e quase sempre de uso 

exclusivo dele. Portanto as estruturas que compõem o sistema do túnel são: canal de 

aproximação; estrutura de emboque; conduto (túnel propriamente dito); desemboque; 

e canal de restituição. A figura 4.61 mostra o esquema de desvio adotado para a 

construção da UHE Campos Novos, onde é possível ver todas estas estruturas do 

sistema de desvio por túnel. 

O canal de aproximação tem o intuito de conduzir a água para o emboque do túnel, 

que por sua vez, serve para possibilitar o fechamento do túnel. O conduto conduz a 

água do emboque até o desemboque e finalmente o canal de restituição devolve a 

água ao leito natural do rio. 

Em geral é preciso fazer apenas pequenas escavações nos canais de aproximação e 

restituição, logo, estes não representam custos importantes. 

A estrutura de emboque pode ter forma retangular para facilitar a utilização de 

comportas para o fechamento do túnel. Esta estrutura também serve para dar 

estabilidade para o emboque, dando sustentação ao solo e evitando que ocorram 
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problemas de descolamento de placas de rocha. A figura 4.62 mostra uma foto do 

emboque do túnel de desvio da UHE Barra Grande. 
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Figura 4.61 – Estruturas do sistema de desvio de rio por túnel (canais de 

aproximação e restituição, emboque, desemboque e túneis). Desvio 

do rio Canoas para a construção da UHE Campos Novos. 

 

Figura 4.62 – Emboque dos túneis de desvio da UHE Barra Grande. 
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O desemboque normalmente não necessita de estrutura especial, apenas é necessário 

que se faça a proteção e sustentação adequada do maciço de solo ou rocha que foi 

escavado para a construção do túnel e direcionar o fluxo de forma adequada. A foto 

apresentada na figura 4.63 mostra o desemboque do túnel de desvio da UHE Barra 

Grande operando com vazões altas. 

 

Figura 4.63 – Desemboque dos túneis de desvio da UHE Barra Grande, com a 

passagem de vazão elevada. 

O conduto (túnel) pode apresentar diversas formas para sua seção transversal. As 

mais comuns são em forma de ferradura, em forma de arco-retângulo ou formato 

circular. Para determinar qual a melhor seção a ser adotada, deve-se levar em conta 

pelo menos a geologia, o método construtivo e a capacidade de vazão do túnel. 

Na foto apresentada na figura 4.64 é possível ver o funcionamento do esquema de 

desvio por túneis da UHE Barra Grande. 

Fluxo

Canal de restituição

Desemboque 



79 

 

 

Figura 4.64 – Foto que mostra o esquema de desvio por túneis da UHE Barra 

Grande. 

4.2.5 Septos para a Construção dos Túneis 

É comum ser necessário utilizar septos para a construção de túneis, tanto no seu 

emboque como no desemboque. Os septos servem para permitir que os túneis, seus 

emboques e desemboques sejam construídos a seco. 

Os septos podem ser naturais do terreno, mas deve-se prever sua manutenção até que 

a escavação do túnel seja concluída e as estruturas de emboque e desemboque 

estejam prontas. Os septos ganham importância quando os túneis estão localizados 

em cotas abaixo do leito do rio, sendo menos importantes em casos de emboques 

altos. 

Quando o terreno não propiciar condições para ser usado como septo, ou apenas 

prover proteção parcial, deve-se construir uma ensecadeira para barrar o fluxo de 

água enquanto os túneis e suas estruturas anexas não estiverem concluídos.  
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Mas mesmo quando um septo natural está disponível, muitas vezes é necessário 

realizar a construção de uma ensecadeira para auxiliar na vedação e facilitar a 

escavação do septo natural, se este for de rocha. 

Quando os túneis estiverem prontos para desviar o fluxo do rio, os septos do 

emboque e desemboque devem ser removidos. A operação de remoção dos septos em 

geral envolve escavação em solo, em rocha e é comum utilizar explosivos. 

Para a construção dos túneis de desvio da UHE Campos Novos, utilizou-se septos 

naturais em rocha. Para a construção do emboque do túnel escavou-se rocha a céu 

aberto até a cota necessária, mas a montante do emboque foi deixado uma parte da 

rocha para servir como septo, permitindo que os trabalhos fossem executados a seco. 

A figura 4.65 mostra o esquema utilizado para o septo de montante dos túneis da 

UHE Campos Novos. 

 

Figura 4.65 – Septo natural do emboque dos túneis de desvio da UHE Campos 

Novos. Seção Transversal da construção do emboque do túnel. 

Na figura pode ser visto que o terreno natural foi escavado de forma a deixar uma 

parte do rocha para servir como septo e a escavação a jusante do septo foi feita a 

seco, permitindo a execução adequada dos túneis e de seus emboques. 

Emboque 

Jusante

Septo Natural

Montante



81 

 

No momento que as estruturas de emboque, desemboque e os túneis estavam 

concluídos, foi realizada a remoção dos septos de montante e de jusante. A seqüência 

da operação de remoção do septo de emboque da UHE Campos Novos foi feita em 4 

etapas. A primeira etapa, iniciada após a remoção do terreno natural, que deixou 

apenas o septo em rocha conforme visto na figura 4.65, consistiu de dois serviços. O 

primeiro foi a construção de uma ensecadeira de solo a montante do septo, para 

permitir a escavação da rocha do septo a seco. O segundo serviço da primeira etapa 

foi a escavação da rocha do septo, do acesso de jusante. A primeira etapa pode ser 

vista na figura 4.66 e sua execução pode ser vista na foto apresentada na figura 4.67. 

A segunda etapa da remoção do septo consistiu da escavação da parte alta da rocha 

do septo, conforme pode ser visto na figura 4.68. 

Na terceira etapa removeu-se o restante da rocha do septo natural e parte do solo 

lançado da ensecadeira, conforme apresentado na figura 4.69 e na foto de execução 

da figura 4.70. 

Finalmente, a quarta etapa consistiu da remoção da ensecadeira de solo, com uso de 

explosivos e com escavação, conforme se vê na figura 4.71 e nas fotos da execução 

desta etapa nas figuras 4.72 a 4.74. 

 

Figura 4.66 – Primeira etapa de remoção do septo do emboque do túnel de desvio 

da UHE Campos Novos. Lançamento de ensecadeira de solo (1) e 

remoção de parte do septo de rocha (2). 

1

2
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Figura 4.67 – Foto da execução da primeira etapa de remoção do septo do emboque 

do túnel de desvio da UHE Campos Novos. 

 

 

 

Figura 4.68 – Segunda etapa de remoção do septo do emboque do túnel de desvio 

da UHE Campos Novos. Remoção da parte alta do septo de 

rocha (3). 
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Figura 4.69 – Terceira etapa de remoção do septo do emboque do túnel de desvio 

da UHE Campos Novos. Remoção final de rocha do septo (4) e parte 

da ensecadeira de solo (5). 

 

 

Figura 4.70 – Foto da execução da terceira etapa de remoção do septo do emboque 

do túnel de desvio da UHE Campos Novos. 
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Figura 4.71 – Quarta etapa de remoção do septo do emboque do túnel de desvio da 

UHE Campos Novos. Detonação e remoção da ensecadeira de 

argila (6). 

 

 

Figura 4.72 – Foto da execução da quarta etapa de remoção do septo do emboque 

do túnel de desvio da UHE Campos Novos. Estado do septo antes da 

detonação da ensecadeira. 

6
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Figura 4.73 – Foto da execução da quarta etapa de remoção do septo do emboque 

do túnel de desvio da UHE Campos Novos. Detonação da 

ensecadeira. 

 

Figura 4.74 – Foto da execução da quarta etapa de remoção do septo do emboque 

do túnel de desvio da UHE Campos Novos. Remoção da ensecadeira 

de terra, após explosão de parte dela. 



86 

 

4.2.6 Revestimento de Túneis 

O revestimento de túneis tem três funções básicas, a primeira é dar suporte ao 

maciço, resistindo aos esforços externos e internos, a segunda é garantir a 

estanqueidade do túnel, servindo como vedação, e a terceira é diminuir a rugosidade 

do túnel, aumentando sua capacidade de vazão.  

Os túneis podem ser revestidos ou não, dependendo do material em que forem 

escavados. Se for solo, certamente precisará de revestimento, mas se for rocha, pode 

não ser necessário, caso a mesma seja adequada.  

Para a garantia da estanqueidade nem sempre é necessário revestir o túnel inteiro, 

mas próximo ao emboque é recomendado que seja feito o revestimento do túnel, 

mesmo quando este for escavado em rocha boa, para evitar vazamento de água 

durante o enchimento do reservatório, o que pode acarretar problemas sérios, 

principalmente enquanto não se encerra o fechamento do túnel com a concretagem 

do “plug”. 

Se o uso do revestimento estiver ligado exclusivamente à rugosidade das paredes, 

deve-se fazer uma avaliação para determinar se a solução mais econômica é construir 

um túnel revestido ou fazer um túnel com seção maior e sem revestimento, que tenha 

a mesma capacidade de vazão. Este estudo pode ser do mesmo tipo utilizado para o 

sistema túnel-ensecadeira, apresentado na figura 4.55. 

4.2.7 Fechamento dos Túneis de Desvio 

O fechamento dos túneis de desvio pode ser dividido em duas etapas. A primeira 

etapa é feita com o fechamento provisório dos túneis, com uso de comportas 

localizadas na estrutura de emboque do túnel (tomada d’água). A segunda etapa é o 

fechamento permanente do túnel pela execução do tampão de vedação. 

A seguir são abordadas estas duas etapas do fechamento dos túneis de desvio. 

4.2.7.1 Fechamento Provisório dos Túneis de Desvio 

A operação de fechamento do túnel de desvio, é uma atividade bastante complicada, 

pois existem muitos riscos associados. Em muitos casos, o reservatório começa a 

encher, elevando o nível d’água muito rapidamente, deixando pouco tempo para 

abortar o desvio ou remover com segurança todos os trabalhadores e equipamentos. 
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O fechamento dos túneis deve ser acompanhado de perto, sendo que se deve 

estabelecer uma ordem de fechamento e se deve conhecer a condição a partir da qual 

não é mais possível abortar o processo. 

No caso de arranjos com túneis em cotas diferentes, tem-se uma operação de 

fechamento mais simples, devendo-se iniciar o fechamento pelo túnel mais alto, 

neste caso não sendo necessária a utilização de estrutura de emboque e nem do uso 

de comporta, podendo realizar diretamente o fechamento definitivo do túnel, por 

meio de tampão, enquanto o fluxo do rio é desviado pelo túnel de cota mais baixa. 

Os túneis nas cotas mais baixas necessitam de estrutura de emboque que permitam o 

descimento de comportas que cortem o fluxo e fechem o vão. A operação de 

fechamento precisa ser estudada, devendo-se definir as condições hidrológicas 

adequadas para início do fechamento. O projeto deve ainda prever uma área de 

montagem e operação dos guindastes e demais equipamentos necessários para a 

operação de fechamento, assim como deve prever um acesso adequado para os 

mesmos, principalmente para evacuação, de forma segura, da área de montagem após 

a conclusão do fechamento. 

O dimensionamento das comportas deve prever principalmente dois fatores 

importantes. O primeiro é que as comportas devem agüentar as forças de empuxo 

hidrodinâmico que estarão sujeitas durante o fechamento, quando cortam o fluxo de 

escoamento. O segundo é que as comportas deverão agüentar as cargas hidráulicas 

do reservatório cheio, uma vez que o reservatório pode encher rapidamente, podendo 

ser necessário que as comportas operem sob grande carga d’água. Estas condições 

também devem ser consideradas para a operação de descimento das comportas e de 

resgate das mesmas. 

Devido a estes dois fatores diferentes, é comum utilizar duas comportas para realizar 

o fechamento do túnel, a primeira é responsável pelo corte do fluxo de água e a 

outra, desce em águas paradas e é responsável pela estanqueidade, mesmo sob o 

efeito de carga hidráulica elevada. A comporta corta fluxo é retirada após o 

descimento da comporta de vedação. É comum utilizar comportas do tipo vagão para 

as comportas corta fluxo e comportas do tipo gaveta para as comportas de vedação. 

Em muitos casos é necessária apenas uma comporta corta fluxo, que é utilizada para 
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auxiliar o fechamento de todos os vãos, mas é necessária uma comporta gaveta para 

cada vão.  

Nem sempre é possível resgatar as comportas de vedação após o término do 

fechamento permanente do túnel com tampão. Porém, sempre que possível deve-se 

tentar resgatar estas comportas pois após a execução do tampão, as comportas 

perdem a utilidade e devido a terem valor alto, sua recuperação pode acarretar 

economias significativas em sua reutilização. 

Uma forma de resgatar as comportas é através do prolongamento dos cabos 

utilizados para seu fechamento e fixação dos mesmos a flutuantes, permitindo que 

estes cabos sejam encontrados após o enchimento do reservatório. A obra da UHE 

Funil previa a utilização de um sistema de resgate das comportas nestes moldes. 

Antes do início da operação de fechamento dos túneis de desvio devem ser realizadas 

algumas atividades. Primeiramente é necessário que a área a ser ocupada pelo 

reservatório esteja desocupada e que todas as propriedades tenham sido adquiridas 

pelo empreendimento. É necessário ainda que o órgão licenciador (Secretaria de 

Meio Ambiente, Ibama, etc.) tenha dado a licença de operação para o 

empreendimento, sem a qual não é permitido o início do enchimento do reservatório. 

Para tanto, é necessário que os programas mitigadores de impacto ambiental 

previstos para serem realizados antes do enchimento, conforme o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), tenham sido concluídos. Exemplos são os programas de limpeza e 

desflorestamento de parte do reservatório e os programas de resgate do patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico. 

Em seguida, é necessário que sejam feitos diversos preparativos preliminares, 

podendo-se destacar:  

● A verificação dos acessos;  

● A verificação e a mobilização dos equipamentos a serem utilizados (guindastes e 

outros auxiliares);  

● A inspeção e limpeza das estruturas de emboque, em especial das guias das 

comportas e da soleira; e 

● A realização de teste de deslizamento das comportas, diminuindo o risco de 

ocorrerem problemas durante o fechamento. 
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Não é raro encontrar problemas na soleira e na parte inferior das ranhuras das 

comportas, que podem estar desgastados por abrasão, já que ficam expostas durante 

todo o período de desvio do rio, que pode durar alguns anos. 

Portanto, deve-se prever um plano de emergência para o caso das comportas 

emperrarem durante seu abaixamento, que apesar dos cuidados de inspeção, limpeza 

e dos testes de deslizamento, ainda assim pode ocorrer. 

Também não se pode iniciar o fechamento dos túneis e enchimento do reservatório 

sem que o sistema de manutenção da vazão mínima de jusante seja construído e 

esteja pronto para operar. Este fator também limita a obtenção de licença ambiental 

de operação, uma vez que a vazão sanitária é prevista no EIA. 

Após a conclusão destas etapas preliminares, o fechamento dos túneis pode ser 

iniciado. Entretanto, deve-se esperar até que ocorram as condições hidrológicas e 

hidráulicas adequadas para início do desvio, que, em muitos casos, exigem restrições 

de vazão máxima e nível d’água máximo para início do fechamento. 

O fechamento dos vãos dos túneis deve seguir uma seqüência pré-estabelecida e 

estudada, de forma a minimizar as chances de problemas e dar mais velocidade ao 

processo. 

Após o fechamento de todos os vãos deve-se verificar a estanqueidade dos túneis. 

Esta verificação pode ser complicada em casos onde os túneis estejam em cotas mais 

baixas que seu desemboque, como no caso do aproveitamento de Capanda, sendo 

necessário primeiro esgotar o túnel para depois verificar por jusante a estanqueidade 

das comportas. Como o esgotamento pode ser demorado, a verificação da 

estanqueidade pode ser feita com o reservatório em níveis elevados, podendo ser um 

complicador caso sejam identificados problemas. 

A verificação da estanqueidade também pode ser feita com auxílio de mergulhadores 

e quando o projeto do túnel permitir, com o uso de barcos que entram pelo 

desemboque do túnel. Vale lembrar que pequenos vazamentos são aceitáveis e até 

previstos. Outras atividades a serem realizadas após o fechamento dos túneis são: 

● Retirada da comporta ensecadeira; 

● Desmontagem dos guindastes e equipamentos auxiliares; 

● Remoção dos guindastes, comporta corta fluxo e demais equipamentos e pessoal 

para cotas adequadas e seguras; e 
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● Instalação de sistema de aeração do túnel. 

O sistema de aeração do túnel é muito importante. Seu intuito é o de evitar que se 

acumulem gases tóxicos e inflamáveis no interior do túnel, devido à decomposição 

de matéria orgânica vegetal que foi submersa pelo reservatório. 

Na obra da UHE Funil houve acidente durante a execução do fechamento 

permanente dos dois túneis de desvio, pela ocorrência de duas explosões, uma em 

cada túnel, causando danos às comportas de vedação e criando grandes problemas 

para a realização do fechamento permanente dos túneis, devido a grande quantidade 

de água que passou a vazar. 

Conforme os tampões foram sendo concretados, a ventilação entre o plug e a 

comporta de vedação foi ficando mais precária, aumentando o acúmulo de gases 

explosivos que acarretaram os acidentes. Após os acidentes, foram feitas análises de 

qualidade da água do reservatório a grandes profundidades, onde se constatou a 

presença de metana dissolvida devido à decomposição de matéria orgânica vegetal. 

A metana dissolve-se sob pressões elevadas na proporção de até um terço do volume 

de água. O abaixamento brusco da pressão na água que vazava do reservatório para o 

túnel liberava, dentro deste, metana em grande quantidade. De acordo com manuais 

de segurança, conforme mencionado na referência 16, a metana se torna explosiva 

quando misturada com o ar em proporções entre 5% e 15%. Misturas nestas 

proporções podem inflamar devido aos seguintes agentes: 

● Uma centelha, ou devido a um aumento de temperatura, ou na presença de 

compostos fosforados, existentes em carcaças de peixes decompostos; e 

● Pela presença de H2S, que com aumento de temperatura em ambientes fechados 

se oxida.  

Estas possibilidades podem ocorrer durante a concretagem do plug. 

Portanto, é constatada a importância de adoção de um sistema de ventilação 

adequado para evitar acidentes desta natureza. 

Após o fechamento do túnel com comporta e garantida a estanqueidade das mesmas, 

pode-se iniciar a execução do fechamento permanente do túnel, por meio de tampão 

de concreto. 

A seguir é apresentado o caso do fechamento provisório, por meio de comportas, dos 

túneis de desvio da UHE Campos Novos. 
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4.2.7.2 Fechamento Provisório dos Túneis de Desvio da UHE Campos Novos 

A UHE Campos Novos é dotada de dois túneis de desvio na margem direita, com 3 

vãos de fechamento em cada um, e ambos com emboque numa mesma cota. 

O fechamento provisório dos túneis de desvio da UHE Campos Novos tinha as 

seguintes características: 

● Quantidade de túneis     2 unidades 

● Quantidade de comportas de vedação   6 unidades 

● Tipo de comporta de vedação    gaveta 

● Quantidade de comportas corta fluxo   1 unidade 

● Tipo de comporta corta fluxo    vagão 

● Vão livre       4,0 m 

● Altura livre       14,0 m 

● NA máximo maximorum do reservatório  665,00 m 

● NA máximo do reservatório    660,00 m 

● Elevação do piso de manobras dos guindastes 526,00 m 

● NA máximo para fechamento    486,60 m 

● NA máximo para reabertura    502,80 m 

● Elevação da soleira      479,00 m 

● Vazão máxima para início do fechamento  1.000 m³/s 

● Massa da comporta gaveta e assessórios  67,0 t 

● Massa da comporta vagão e assessórios  30,0 t 

● Comporta gaveta + empuxo hidráulico + 30% 114,40 t 

● Comporta vagão + empuxo hidráulico + 30% 50,0 t 

● Força adotada para levantamento   115,0 t 

Segundo estes dados, o fechamento só poderia ser iniciado se a vazão afluente fosse 

inferior a 1.000 m³/s e a elevação do nível d’água fosse menor ou igual a 486,60 m. 

Era previsto que para uma vazão de 300 m³/s, o tempo de alagamento da área de 

montagem e manobra dos guindastes seria de 45 horas após o início do fechamento. 

Já para a vazão máxima de 1.000 m³/s, o tempo seria de 12 horas. 

A seção típica do emboque dos túneis de desvio é apresentada na figura 4.75, que 

mostra a posição das ranhuras das comportas de vedação e corta fluxo e o pátio de 

montagem e manobra dos guindastes. 
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Comporta Corta-Fluxo

Peso : 30t

Comporta Gaveta

Peso : 67t

 

Figura 4.75 – Seção típica do emboque dos túneis de desvio da UHE Campos 

Novos 

Antes do início do fechamento, foram feitas diversas atividades preliminares, dentre 

elas a inspeção da estrutura de emboque para fechamento do túnel, teste de 

deslizamento das comportas, mobilização dos guindastes e equipamentos auxiliares, 

verificação dos acessos e acompanhamento das condições climáticas da bacia 

hidrográfica. 

A atividade preliminar principal foi a de inspeção das ranhuras e soleira e de teste de 

deslizamento das comportas. Esta atividade seguiu os seguintes passos para cada um 

dos seis vãos: 

● Lançamento de comporta vagão (corta-fluxo) no vão a ser inspecionado; 

● Realização de inspeção das ranhuras e soleiras com auxilio de mergulhadores; 

● Descida da comporta gaveta (de vedação) até a soleira, no vão em questão; 

● Levantamento da comporta gaveta para a posição de calagem; e 

● Retirada da comporta vagão do vão inspecionado. 

Como se pode ver, após esta etapa, as 6 comportas gavetas ficaram posicionadas em 

seus respectivos vãos, em posição de calagem, prontas para serem descidas. 
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Após a conclusão das atividades preliminares, o fechamento só foi iniciado quando 

as condições adequadas de vazão e de nível d’água foram atendidas. 

Para o fechamento foram utilizados dois guindastes, um para cada túnel, e também 

para aumentar a segurança em caso de falha de um dos equipamentos. O fechamento 

se deu de fora para dentro, ou seja, dos vãos externos em direção aos vãos internos, 

conforme mostra a figura 4.76. Enquanto um guindaste opera, realizando o 

fechamento de um dos vãos, o outro se posiciona no próximo vão a ser fechado e 

aguarda. 

A figura 4.77 mostra um corte com o esquema de operação de descida das comportas 

pelos guindastes. 

 

Figura 4.76 – Esquema em planta da operação de fechamento dos túneis de desvio 

da UHE Campos Novos, com apresentação da ordem de fechamento 

dos vãos. 

1º 2º 5º
3º

6º
4º 
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Figura 4.77 – Esquema em corte da operação de descida das comportas por meio 

de guindastes. 

Com o término do fechamento dos túneis (figura 4.78) iniciou-se a atividade de 

verificação da vedação por jusante, com o uso de barco a motor.  

Após a comunicação do aceite da vedação pelos inspetores, retirou-se a comporta 

vagão e iniciou-se a desmobilização dos guindastes. A figura 4.79 mostra o esquema 

de retirada da comporta corta-fluxo. 

Ao mesmo tempo, foi iniciada a instalação do sistema de desaeração do túnel, para 

evitar o acúmulo de gases tóxicos. O esquema apresentado na figura 4.80 mostra o 

sistema de desaeração implantado. 

Por fim, foi evacuada toda a área de montagem dos guindastes, com retirada de todos 

os equipamentos e pessoal. 

Para a operação completa de fechamento, com desmobilização total até a elevação 

660,00 m, foi estimado um tempo de 8 horas, sendo que em 3 horas era previsto que 

todas as comportas gaveta deveriam estar em posição. A inspeção da vedação por 
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jusante deveria durar mais 1 hora e o restante do tempo era necessário para 

desmobilização e instalação do sistema de desaeração. 

No caso de falha de algum componente do sistema de fechamento, era previsto uma 

operação de emergência que consistia dos seguintes passos: 

● Abertura imediata de todos os vãos já fechados, com os dois guindastes, 

liberando novamente o fluxo de águas do rio; 

● Posicionamento da comporta vagão no vão emperrado, caso necessário, para 

interromper o fluxo de água; 

● Se necessário utilizar sistema auxiliar de desenpenamento; 

● Realizar inspeção da comporta e ranhuras quanto a deformações, empenamentos 

e corpos estranhos; 

● Diagnóstico e solução dos problemas identificados; e 

● Reiniciar a operação de fechamento. 

 

Figura 4.78 – Esquema da situação após fechamento dos vãos dos túneis de desvio 

da UHE Campos Novos. 
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Comporta Vagão Corta Fluxo

Largura: 4880 mm

Comprimento:14237 mm

Peso: 30 ton

 

Figura 4.79 – Esquema da retirada da comporta corta-fluxo da UHE Campos 

Novos. 

 

Figura 4.80 – Sistema de desaeração dos túneis de desvio da UHE Campos Novos. 

Flutuante 

Tubulação de 

desaeração 

Comporta 

Gaveta 
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A seguir são apresentadas três fotos, nas figuras 4.81 a 4.83, onde se pode ver a 

operação de fechamento provisório através de comportas dos túneis de desvio da 

UHE Campos Novos. 

 

Figura 4.81 – Foto do fechamento dos túneis de desvio da UHE Campos Novos. 

Descida da comporta corta fluxo por meio de guindaste. 

 

Figura 4.82 – Foto do fechamento dos túneis de desvio da UHE Campos Novos. 

Descida da comporta gaveta por meio de guindaste. 
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Figura 4.83 – Foto do fechamento dos túneis de desvio da UHE Campos Novos. 

Verificação da estanqueidade por meio de mergulhador. 

4.2.7.3 Fechamento Permanente dos Túneis de Desvio 

Conforme dito anteriormente, com a conclusão do fechamento provisório dos túneis, 

com vazamentos dentro de níveis aceitáveis, pode-se iniciar o fechamento 

permanente destes. Em geral, são construídos tampões de concreto para a realização 

da obturação definitiva dos túneis. 

Portanto o tampão (ou “plug” ou “rolhão”) é em geral uma estrutura de concreto, que 

funciona como uma “rolha” que impede o fluxo de água pelo túnel, garantindo sua 

estanqueidade de maneira permanente. 

A construção do tampão se inicia com a execução de uma ensecadeira de jusante, que 

é necessária na maioria dos casos para possibilitar a execução dos trabalhos a seco, 

em seguida o túnel é esgotado, com o auxilio de bombas. 

Inicia-se então a concretagem do plug, que é feita em camadas horizontais continuas 

e sem juntas verticais. A experiência de juntas de construção verticais em 

Emborcação mostrou inconvenientes sérios, com a necessidade de tratamentos 

especiais devido à percolação pelas juntas, inclusive sendo executado um tampão 

adicional. 
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O concreto deve ser, preferencialmente, de baixo teor de cimento para limitar a 

geração de calor e o aumento da temperatura, sendo que fck de 15 MPa é satisfatório. 

Poderá ser armado ou não, sendo que o concreto simples sem armadura libera a 

redistribuição de tensões e é mais barato e fácil de executar. A aplicação de concreto 

sem armadura em diversos casos teve seu desempenho aprovado, não acarretando 

nenhum efeito nocivo, como nos casos de Foz do Areia, Santiago, Nova Ponte 

(túnel 2), Xingó e Segredo. 

A última camada de concretagem, junto à calota do túnel, deve ser executada com 

cuidados especiais, de forma a garantir o preenchimento do vazio superior com 

concreto bombeado. A figura 4.89 mostra uma foto da execução da última etapa de 

um tampão de um dos túneis de desvio da UHE Barra Grande. 

Para complementar e garantir a estanqueidade do tampão, são executadas injeções de 

concreto, que podem seguir o esquema apresentado nas figuras 4.85 e 4.86. 

Os tampões são normalmente utilizados em túneis que podem ter de 10 a 16 metros 

de diâmetro e estão sujeitos a pressões que variam entre 70 a 150 metros de coluna 

d’água. 

Os tampões comumente tem tido característica geral semelhante à apresentada nas 

figuras 4.84 a 4.87, que devido a sua simplicidade de concepção e de execução tem 

prevalecido como solução na experiência brasileira. 

De acordo com este esquema, apresentado pela bibliografia 43, o tampão é 

caracterizado pela cabeça maciça, que constitui a barreira principal à água, 

juntamente com as injeções, e o restante do corpo estendendo-se para jusante de 

modo a ampliar a área de contato com as paredes do túnel. O vazio central, além de 

reduzir o volume da estrutura, propicia um acesso adequado para a execução das 

injeções de concreto para vedação. 

A concepção estrutural básica é a de uma obturação maciça, que resiste à força de 

pressão da água pelo esforço tangencial desenvolvido nos contatos laterais. 

Três sistemas auxiliares para a construção e operação adequada dos tampões são 

comumente utilizados.  

O primeiro é o sistema de drenagem para as águas de infiltração ou de vazamento 

pelas comportas, para evitar pressões sobre o tampão até a conclusão dos serviços de 

injeção. Para evitar entupimento do tubo de drenagem pelo carreamento de sólidos 
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pela água, deve-se prever uma grade próxima à entrada do tubo e uma cobertura para 

proteger a válvula contra detritos da construção do tampão.  

O segundo sistema auxiliar são respiros através do tampão para eliminar o ar 

acumulado próximo à calota, durante o processo de enchimento do túnel, após a 

conclusão da execução do plug e fechamento do dreno. 

Tanto o dreno como o respiro devem ser construídos de tubos de alta resistência 

capazes de suportar à pressão do reservatório cheio. Após sua utilização, serão 

vedados através da injeção de calda de cimento. 

O terceiro sistema auxiliar são drenos para disciplinar o fluxo de percolação 

eventual, que são localizados no terço de jusante do tampão. 

Os dois primeiros sistemas auxiliares funcionam durante o período de construção dos 

plugs, já o terceiro vai funcionar durante a operação do plug, ou seja, na vida útil do 

empreendimento. 

As figuras 4.85 a 4.87 mostram esquemas típicos dos sistemas auxiliares aos plugs. 

 

Figura 4.84 – Esquema típico de tampão em túneis de desvio. 
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Figura 4.85 – Esquema típico de tampão – corte.  

 

Figura 4.86 – Esquema típico de tampão – vista. 

Figura 4.87 
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Figura 4.87 – Esquema típico de tampão. Detalhe do sistema de drenagem. 

Os tampões podem ter uma finalidade adicional nos casos onde os túneis de desvio 

são utilizados para estruturas permanentes, como no caso de vertedores auxiliares e 

descarregadores de fundo. No caso onde o túnel de desvio se une ao permanente, o 

plug além de propiciar estanqueidade, deve modelar o túnel de forma a dar 

concordância para o túnel permanente. Este é o caso do projeto da Bolgenach Dam 

na Áustria, apresentado na referência 39, que pode ser visto nas figuras 4.59 e 4.60. 

A figura 4.88 retirada da referência 6, também mostra um caso onde o tampão de 

concreto foi feito no trecho do túnel que era exclusivo de desvio, a montante do 

encontro com o túnel permanente do vertedor de fundo, dando formato adequado a 

estrutura permanente. 
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Figura 4.88 – Plug de concreto em túnel de desvio com futuro uso como vertedor. 

A localização do plug dentro do túnel também deve ser definida com cuidado. O 

tampão deve se situar na vertical das estruturas de vedação do reservatório, de modo 

que a parte do túnel que passa sob o reservatório fique sob pressão e a parte restante 

livre de pressão, evitando a formação de gradiente de tensão forte. 

Portanto, de forma geral, o tampão deve se localizar embaixo da parte vedante da 

barragem, ou seja, embaixo do plinto de barragens de enrocamento de face de 

concreto, como no caso da UHE Mauá (Figura 4.98) ou embaixo do núcleo de 

barragens de enrocamento com núcleo argiloso, como no caso de Pedra do Cavalo 

(Figura 4.57), ou, conforme apresentado na figura 4.84, abaixo da linha da cortina de 

injeções da barragem.  

A exceção a esta regra são os casos onde o túnel servirá de estrutura permanente, 

sendo então sua localização definida pelo projeto da estrutura permanente, como 

apresentado nas figuras 4.88, 4.59 e 4.60.  
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Figura 4.89 – Foto da construção do tampão de fechamento dos túneis de desvio da 

UHE Barra Grande. Última etapa da concretagem. 

4.2.8 Uso do Túnel para Manter Vazão Mínima a Jusante Durante o 

Enchimento do Reservatório 

Os túneis de desvio também podem ser utilizados para manter uma vazão mínima à 

jusante da barragem, durante o período de enchimento do reservatório. A 

manutenção da vazão sanitária tem o intuito de garantir a quantidade e a qualidade de 

água mínima necessária para as necessidades do meio biótico e de comunidades 

ribeirinhas à jusante do barramento, após o fechamento dos túneis de desvio e início 

do enchimento do reservatório. 

Nem sempre é possível utilizar o túnel de desvio para este fim, sendo nestes casos 

necessária a construção de uma estrutura específica para tanto. Quando possível, a 

utilização do túnel de desvio pode trazer economia relevante, nos casos em que for 

utilizado com esta dupla finalidade. 

Somente é possível a utilização de túneis de desvio para a descarga de vazão 

sanitária, se ao menos dois túneis estiverem operando, motivado pelo fato do sistema 

de descarga de vazão sanitária precisar estar concluído e operando antes que o 
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reservatório inicie seu enchimento. Deste modo, o rio terá, a todo momento, um 

fluxo de água mínimo mantido à jusante do barramento. 

Nestes casos, é comum prever-se a inserção de uma ou mais válvulas, com 

capacidade de vazão adequada, no tampão de um dos túneis de desvio. Estas válvulas 

serão responsáveis pela descarga da vazão sanitária durante o enchimento do 

reservatório. Após o lago artificial atingir uma cota que permita que as estruturas 

permanentes liberem água para a jusante, as válvulas devem ser fechadas e o tampão 

deve ser totalmente vedado.  

O sistema de descarga da vazão sanitária em geral opera por um período pequeno, 

variando de 2 meses a 1 ano de operação, portanto deve ser projetado tendo em vista 

viabilizar um sistema econômico. Mas apesar da curta utilização, o sistema deve ser 

projetado dentro da segurança e confiabilidade exigidas em projetos de barragens, já 

que poderá operar com cargas elevadas, uma vez que é comum o reservatório ser 

profundo quando formado em vales estreitos, onde o desvio por túnel é usual. 

Para atribuir maior economicidade ao sistema de vazão sanitária, deve-se prever, 

quando possível, a retirada da válvula localizada no tampão, que pode ser um 

equipamento com custo elevado, para reaproveitamento posterior. 

A UHE Machadinho utilizou um dos túneis de desvio para a descarga de vazão 

sanitária durante o enchimento do seu reservatório, sendo possível ver mais detalhes 

deste caso no Capítulo 11. O projeto de viabilidade da UHE Mauá também prevê o 

uso do túnel de desvio para esta finalidade, sendo que as figuras 4.98 a 4.100 

mostram algumas características da solução proposta. 

4.2.9 Alguns Casos de Utilização de Túneis para Desvio 

Os aproveitamentos de La Angostura Dam (referência 31), Capanda (referência 33), 

Cahora-Bassa (referência 32) e Serra da Mesa (referência 26), são exemplos de obras 

que utilizaram túneis para o desvio do rio. As figuras 4.90 a 4.93 mostram os 

esquemas de desvio adotados para estes casos. A foto da figura 4.41 mostra o desvio 

do rio pelos túneis da UHE Serra da Mesa.  
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(a) Planta 

 

 
(b) Perfil Longitudinal do Túnel da Margem Direita 

 

Figura 4.90 – Desvio do rio Cuanza para a construção do Aproveitamento de 

Capanda (Angola), com a utilização de túneis. Arranjo geral do 

desvio do rio. 
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1 Ensecadeira de montante 5 Cortina impermeabilizante de concreto 9 Casa de força subterrânea
2 Ensecadeira de jusante 6 Bomba de esgotamento 10 Túnel de fuga
3 Túneis de desvio 7 Fossa de bombeamento 11 Escala em m
4 Plugs de concreto 8 Rio Grijalva  

Figura 4.91 – Desvio do rio Grijalva para a construção de La Angostura Dam 

(México), com a utilização de túneis. Arranjo geral do desvio do rio. 

 

Figura 4.92 – Desvio do rio Tocantins para a construção da UHE Serra da Mesa, 

com a utilização de túneis. Arranjo geral. 
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(a) Planta 

 
(b) Perfil Longitudinal 

Figura 4.93 – Desvio do rio Zambèze para a construção do Aproveitamento de 

Cahora-Bassa, com a utilização de túneis. Arranjo geral do desvio do 

rio. 

O projeto de viabilidade da UHE Mauá também considera que o desvio do rio será 

feito através de túneis. O arranjo conta com dois túneis na margem direita e está 

apresentado na figura 4.7. O projeto considerou o uso de canais de aproximação e 

restituição, para ligar o túnel ao leito do rio. O emboque foi projetado em concreto 

com 3 vãos de comporta para cada túnel, para possibilitar seu fechamento. Os túneis 

foram dimensionados com seção arco-retângulo com altura e largura de 12,0 m, 

comprimento de aproximadamente 500 m e com capacidade de desviar 1.400 m³/s 

em cada um, atendendo a uma cheia com período de retorno de 25 anos. Para o 

fechamento final dos túneis está previsto a concretagem de dois tampões, sendo que 

em um deles será inserida uma válvula para garantir uma vazão mínima a jusante 

enquanto o reservatório estiver enchendo. As figuras 4.94 a 4.100 apresentam as 

Túneis de desvio

Ensecadeira de montante 

Ensecadeira de jusante 
Barragem 
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principais características do projeto dos túneis de desvio da UHE Mauá, de acordo 

com a referência 59. 

 

Figura 4.94 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Emboque e canal de 

aproximação dos túneis de desvio – Planta. 

 

Figura 4.95 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Emboque dos túneis de desvio 

– Vista frontal. 

Canal de aproximação 

Emboques 

Túneis de desvio 
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Figura 4.96 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Canal de Aproximação dos 

túneis de desvio – Seção transversal. 

 

Figura 4.97 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Seção transversal dos túneis 

de desvio. 

 

Figura 4.98 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Localização dos tampões dos 

túneis de desvio – Planta. 

Figura 4.99 

Ensecadeira para 

tamponamento 
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Figura 4.99 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Tampões dos túneis de desvio 

– Vista superior. 

 

Figura 4.100 – Projeto de Viabilidade da UHE Mauá. Tampão do túnel com 

dispositivo de descarga de vazão sanitária – Corte. 
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4.3 Canal de Desvio 

Canais para desvio temporário de rios são comumente utilizados em vales abertos, ou 

seja, de topografia suave. Quando o material das ombreiras é resistente à erosão, o 

uso de canais passa a ser ainda mais interessante. 

Pode-se escolher esta solução principalmente em dois casos.  

O primeiro seria a situação em que o rio é estrangulado por ensecadeiras e a seção 

estrangulada não tem capacidade suficiente de vazão para a cheia de projeto do 

desvio. Neste caso pode-se escavar as ombreiras para aumentar a seção de fluxo, ou 

até aprofundar o próprio leito do rio, conforme mostrado no esquema da figura 3.1-b. 

No projeto da UHE Itaóca e da UHE Baguari, é previsto a utilização deste tipo de 

canal lateral de desvio, conforme pode ser visto nas figuras 4.54 e 4.2, 

respectivamente. 

O segundo caso refere-se à situação onde é necessário fechar completamente o leito 

do rio para a execução de estruturas permanentes, associado à condição de que a 

utilização de canais laterais ao leito do rio seja mais interessante que a solução de 

túneis ou galerias. Em geral, apenas quando as vazões são de magnitudes maiores é 

que a utilização de canais é viabilizada, caso contrário, o uso de galerias pode ser 

mais vantajoso. Neste caso, o esquema de desvio por canal lateral pode ser 

semelhante ao de túneis, tendo-se ensecadeira a montante e a jusante das obras, no 

leito do rio, possibilitando o desvio por esta estrutura. A figura 4.101 mostra um 

esquema típico de desvio por canal lateral de desvio, deste tipo. 

Na construção da UHE Itaipu, foi utilizado esquema semelhante a este, conforme 

mostrado na figura 4.102, que mostra a fase única de desvio desta usina, através de 

canal lateral. O canal de desvio de Itaipu tinha aproximadamente 2 km de extensão, 

150 metros de largura e altura máxima de 90 metros e era capaz de desviar uma 

vazão de até 35.000 m³/s. Além disso, foi necessário utilizar uma estrutura de 

controle para fechamento do canal, dotada de 12 vãos, similar às estruturas utilizadas 

em túneis e galerias. 
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A Fluxo F Canal
B Ensecadeira lateral G Ensecadeira de montante
C Barragem principal H Ensecadeira de jusante
D Aberturas temporárias

LEGENDA

 

Figura 4.101 – Esquema típico de desvio por canal lateral. 

 

Figura 4.102 – Esquema de desvio do rio Paraná para a construção de Itaipu. Desvio 

por canal lateral.  

Ensecadeiras 

Canal de Desvio Eixo da Barragem 

Estrutura de Desvio 

Barragem de Enrocamento 
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Portanto, pode ser necessária a construção de estrutura de fechamento do canal de 

desvio para possibilitar a execução de obras que se localizarão sobre ele. Porém em 

muitos casos usa-se apenas ensecadeiras para este fim, dispensando a necessidade de 

estruturas caras de fechamento. O cronograma da obra e a magnitude das vazões são 

os dois fatores que mais influenciam na necessidade da utilização de estruturas de 

fechamento. 

Os canais em geral estão sujeitos a fluxos com velocidades da ordem de 10 m³/s, 

sendo que em muitos casos, é necessário grande volume de escavação. Dependendo 

da altura do canal, tanto na parte seca como na afogada, pode ser preciso realizar 

proteção das encostas, para evitar deslizamentos. A região de entrada e saída do 

canal devem ser estudadas com cuidado pois o fluxo nestas regiões pode descrever 

curvas intensas, devendo o canal estar adequadamente dimensionado para estes 

esforços, podendo ser necessária a utilização de modelo reduzido para auxiliar na 

definição das condições de escoamento e das características do canal. Isto também se 

aplica a canais de aproximação e de restituição utilizados de forma associada com 

túneis e galerias desvio. 

Em alguns casos também é necessário realizar tratamentos para garantir a 

estanqueidade do canal, evitando que um volume de água excessivo vaze para as 

regiões ensecadas, vizinhas ao canal. 

Nos casos em que o canal de desvio é feito para aumentar a capacidade da seção 

estrangulada do rio, o canal terá dois efeitos benéficos para a construção da 

ensecadeira. O primeiro é a redução da altura da ensecadeira e o segundo é a redução 

das dimensões do material a ser utilizado na proteção das ensecadeiras. Isto se deve 

ao aumento da lâmina d’água média que o canal proporciona e portanto, uma 

redução na velocidade média e no nível d’água. 

O canal de desvio também pode ser feito através de uma brecha deixada na 

barragem, em geral de terra, conforme mostra a foto da figura 4.103 da construção da 

Bonny Dam nos EUA. Em casos como este, segue-se a seguinte seqüência 

construtiva. 

Primeiramente deve-se fazer a preparação da fundação da barragem, na região onde 

se localizará a abertura temporária, mas sem alterar a declividade do leito natural do 

rio, para evitar erosão. Em seguida o rio deve ser canalizado para passar pelo local 
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preparado. Continua-se com a construção da barragem de terra para ambos os lados 

do canal.  

Os taludes da abertura do canal na barragem não devem ser mais íngremes do que 4 

para 1, para facilitar o enchimento da brecha no final da construção e diminuir o 

risco de fissuração dos taludes devido a recalques diferenciais, além de possibilitar 

uma boa superfície de contato entre o material já assentado e o aterro da brecha. 

Os canais laterais devem ser fechados para execução das obras permanentes que se 

localizarão em seu lugar, assim que uma outra estrutura for capaz de fazer o manejo 

das águas do rio. 

 

Figura 4.103 – Canal de desvio por brecha no meio da barragem de terra. Bonny 

Dam nos EUA. 

Assim como no caso de túneis, o canal de desvio também pode ser aproveitado pelas 

estruturas permanentes dos empreendimentos. No caso de Itaipu, foi construída uma 

casa de força, com 4 máquinas, na região do canal lateral, aproveitando-se parte dele 

como canal de aproximação e de restituição desta casa de força. 

Já no caso da UHE Monte Claro, foi utilizado o vertedouro da usina como canal de 

desvio. Neste caso, o canal de desvio foi utilizado juntamente com túneis de desvio, 

de maneira a possibilitar a passagem da cheia de projeto do desvio, conforme pode 

Montante 

Jusante 

Ombreira Direita

Ombreira Esquerda 

Canal de Desvio 
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ser visto na figura 4.104. Como o desnível na região da barragem era pequeno, o 

vertedouro não tinha soleira. O vertedouro foi construído a seco juntamente com o 

túnel de desvio, e quando o rio foi fechado pelas ensecadeiras de montante e de 

jusante, as águas foram desviadas pelo túnel e pelo vertedor, que funcionou como 

canal lateral, durante a construção da barragem, operando com as comportas abertas. 

A foto da figura 4.105 mostra esta situação. 

Este arranjo da UHE Monte Claro mostra que os canais laterais podem ser utilizados 

de forma conjunta com outras estruturas, como túneis e galerias, quando estas não 

são suficientes para desviar a cheia de projeto do desvio. 

 

Figura 4.104 – Arranjo Geral da UHE Monte Claro. Desvio do rio por canal lateral 

na região do vertedor, associado a túnel de desvio. 
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Figura 4.105 – Foto do vertedor da UHE Monte Claro, sendo utilizado como canal 

lateral de desvio, durante a construção da barragem. 

O projeto da usina Baixo Iguaçu no rio Iguaçu (PR) também prevê a utilização de 

canal de desvio para a execução das obras. Neste caso o canal será escavado na 

margem para aumentar a capacidade de vazão da seção estrangulada do rio por meio 

de ensecadeira. O esquema de desvio previsto para esta obra está apresentado no 

Capítulo 5, onde pode ser visto que a primeira fase de construção da obra utiliza 

canais escavados nas ombreiras para aumentar a seção estrangulada do rio e 

possibilitar o desvio da cheia de projeto. 

4.4 Galerias 

Existem duas formas básicas de utilização de galerias para desvio de rio. O primeiro 

tipo é quando é utilizada de forma isolada e independente, funcionando como um 

túnel. O segundo tipo é quando a galeria é utilizada de forma associada com outra 

estrutura, sendo em geral construída embaixo da soleira dos vertedores.  

4.4.1 Galeria Independente (“Culverts”) 

As galerias podem ser utilizadas de maneira isolada e independente de outras 

estruturas permanentes, realizando o desvio da mesma maneira que os túneis, e, na 
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realidade, só se diferenciando destes pelo método construtivo, uma vez que o 

funcionamento hidráulico é igual para ambos. 

O uso de túnel é mais freqüente, sendo que, normalmente, a utilização de galeria só é 

viabilizada em casos onde a topografia é plana ou quando as condições geológicas 

das ombreiras são inadequadas para a construção de túneis, ou seja, quando as 

margens são formadas de materiais como solos ou rochas ruins. Nos demais casos, o 

uso de túnel em geral é mais econômico. 

As galerias, têm como principal desvantagem, em relação aos túneis, o fato de poder 

interferir nas obras das estruturas permanentes do empreendimento, em especial nas 

escavações das fundações e na interface da galeria com o maciço da barragem, 

principalmente na região impermeabilizante desta. 

A galeria independente pode ser feita no leito do rio, localizando-se sob o maciço da 

barragem, ou pode ser feita na ombreira, podendo-se utilizar o método “cut and 

cover” para a sua execução. 

As galerias isoladas, em geral, têm seção transversal retangular ou circular e são 

construídas com concreto armado, podendo ser constituída de elementos pré-

moldados. A construção é feita em geral a seco, podendo ser necessário utilizar 

ensecadeiras para criar uma região de trabalho adequada e protegida para a sua 

execução. Quando ficam prontas, o rio pode ser desviado através delas.  

Portanto, quando a galeria se situa no leito do rio, é usual realizar o desvio em duas 

etapas, sendo que na primeira o rio é estrangulado por ensecadeira, para a construção 

da galeria na região ensecada e na segunda fase o rio é desviado pelas galerias, de tal 

forma que ensecadeiras de montante e jusante de 2ª fase são necessárias para ensecar 

a praça de trabalho no leito do rio e direcionar o fluxo pelas galerias.  

Quando a galeria se localiza na margem, pode-se fazer o desvio em uma única fase, 

construindo a ensecadeira a seco, sem interferência no fluxo do rio. Quando esta ficar 

pronta, o rio é fechado por ensecadeiras de montante e de jusante e é desviado por 

elas. 

Conforme já dito, as galerias isoladas se assemelham muito aos túneis, sendo que 

ambos podem ser utilizados como estruturas permanentes, tais como descarregadores 

de fundo, vertedores auxiliares e outras, conforme apresentado no Capítulo 4.2.3, 

para túneis.  
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No caso de galerias que serão utilizadas como descarregadores de fundo, em geral 

são projetadas tomadas curtas, que têm comprimento da parte de montante menor 

que três vezes a abertura da comporta de controle a jusante. Nestas estruturas, a cota 

de implantação deve considerar o acúmulo de sedimentos, que deve interferir no 

escoamento. As tomadas curtas se compõem pelo emboque e pela contração a 

jusante, possuindo uma comporta de emergência entre as duas partes e uma comporta 

de controle na extremidade de jusante. O emboque deve ser projetado para 

acompanhar o perfil do jato livre, sendo que resultados satisfatórios são encontrados 

para emboque com forma de boca de sino retangular, com curvas elípticas. 

A operação de fechamento de galerias também apresenta similaridade com o 

fechamento de túneis, podendo ser feito da mesma maneira para ambas as estruturas, 

conforme apresentado no Capítulo 4.2.7. 

Vale ressaltar que o uso de modelo hidráulico reduzido pode ser muito útil na 

determinação das características das galerias isoladas. 

O projeto do Tapanahoni Hydro Power Plant no Suriname prevê o desvio do rio 

durante a construção através de galerias isoladas, que se localizam no leito do rio e 

que passam sob o maciço da barragem de solo. A utilização de galerias foi adotada 

neste caso, uma vez que se tem nas margens uma camada de solo de 

aproximadamente 40 metros, que inviabiliza a construção de túneis. A figura 4.106 

mostra o esquema de desvio adotado para a UHE Tapanahoni. É possível ver que foi 

feito o desvio em duas fases, onde na primeira o rio foi estrangulado por uma 

ensecadeira em forma de “L”, que devido às corredeiras não necessitou da parte de 

jusante, que foi utilizada para possibilitar a construção da galeria de desvio. 

Na segunda fase, remove-se a ensecadeira e o fluxo é desviado pelas galerias 

isoladas localizadas no leito, em baixo da barragem de terra, a partir da construção da 

ensecadeira de 2ª fase de montante, que depois foi incorporada à barragem. Na 

segunda fase, também devido às corredeiras, não está previsto o uso de ensecadeira 

de jusante. 
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Figura 4.106 – Arranjo do desvio do rio para a construção da Tapanahoni HPP no 

Suriname, através de galerias isoladas.  

O projeto de viabilidade da UHE Salto Grande também prevê o uso de galeria de 

desvio com estas características, conforme referência 54. Foi projetado o desvio do 

rio em uma única fase, onde ensecadeiras de montante e de jusante fecham e 

ensecam o leito do rio, conduzindo o fluxo pelas galerias de desvio, que se 

localizavam na ombreira esquerda, embaixo da barragem de concreto. Para permitir o 

desvio pelas galerias, foi necessária a construção de canais de aproximação e de 

restituição. A figura 4.107 mostra o esquema de desvio previsto para a UHE Salto 

Grande, com as estruturas mencionadas acima. Já a figura 4.108 mostra o perfil 

longitudinal do eixo da barragem onde se vê as 4 galerias de desvio. Na figura 4.109 

é apresentado o corte típico das galerias, mostrando a comporta para fechamento 

provisório da galeria e o tampão para fechamento permanente.  
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Figura 4.107 – Arranjo do desvio do rio para a construção da UHE Salto Grande, 

através de galerias isoladas.  

 

Figura 4.108 – Corte longitudinal no eixo da barragem da UHE Salto Grande, com 

vista de montante das galerias de desvio.  

SOLEIRA VERTENTE 
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Figura 4.109 – Arranjo do desvio do rio para a construção da UHE Salto Grande, 

através de galerias isoladas. Seção transversal. 

4.4.2 Galeria Associada ao Vertedor (“Adufas”) 

O outro esquema possível para utilização de galerias de desvio é o uso destas de 

forma associada com estruturas permanentes da obra, sendo o mais comum a 

utilização conjunta com o vertedor. Neste caso, o vertedor é feito, deixando-se 

aberturas no seu maciço, para a passagem da água, devendo ser fechadas e 

concretadas para a operação normal do vertedor, após o término da etapa de desvio. 

O uso deste tipo de galeria, quase sempre, só é possível em desvios constituídos por 

duas ou mais fases, onde na primeira fase o rio é desviado pelo leito estrangulado ou 

por canal lateral, permitindo a construção do vertedor com as galerias sob sua soleira, 

em região ensecada. Quando as obras do vertedor e das galerias estiverem 

concluídas, pode-se iniciar a segunda fase do desvio, realizando o fechamento do rio 

por ensecadeiras de montante e de jusante, desviando o fluxo do rio pelas galerias 

localizadas sob a soleira do vertedor.  
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Em alguns casos, pouco freqüentes, pode-se construir o vertedor e as galerias a seco, 

nas ombreiras, sem necessidade de prévio desvio do rio. Neste caso, pode-se fazer o 

desvio em uma única fase, contudo, além da condição topográfica, a utilização desta 

solução só será possível nos casos em que o cronograma da obra o permitir, já que as 

obras no leito do rio serão postergadas para após o inicio do desvio pelas galerias. 

Este tipo de galeria é comumente chamado de “adufa”. 

Uma aplicação típica deste tipo de estrutura é proposta no projeto da UHE Itaóca, 

onde no esquema de desvio de 2ª fase são utilizadas ensecadeiras de montante e de 

jusante para conduzir o fluxo do rio pelas galerias sob o vertedor, de acordo com a 

referência 25, e conforme mostrado na figura 4.110. 

 

Figura 4.110 – Arranjo do desvio do rio de 2ª fase para a construção da UHE Itaóca, 

através de galerias sob o vertedor. 

4.4.2.1 Características Principais 

As galerias devem ser projetadas com sua cota de fundo próximo a elevação do leito 

natural do rio, para facilitar o escoamento por ela, especialmente durante o 

fechamento do rio. 
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Após sua utilização, as galerias devem ser fechadas com concreto, conforme 

apresentado no próximo capítulo. 

O funcionamento das galerias é complexo, principalmente quando grandes vazões 

são desviadas, sendo necessário realizar estudos em modelo hidráulico reduzido para 

garantir a segurança do projeto, podendo-se encontrar grandes diferenças entre a 

previsão teórica e o funcionamento de fato, seja no modelo seja no protótipo. 

Assim como para túnel, a altura da ensecadeira é fundamental para a definição da 

capacidade de vazão da galeria, podendo-se realizar um estudo de custo ótimo entre 

altura da ensecadeira e capacidade das galerias, semelhante ao apresentado pela 

figura 4.55. 

A galeria se compõe basicamente das seguintes estruturas: emboque; conduto 

propriamente dito e saída. Estes componentes são abordados a seguir. 

O emboque das galerias deve ser tal que proporcione a mudança de escoamento de 

forma gradual e o mais branda possível, de maneira a minimizar as perdas de carga e 

regiões de depressão que podem acarretar o fenômeno da cavitação. A geometria do 

emboque deve ser definida para se obter a máxima eficiência de vazão, podendo-se 

variar as condições de aproximação, a seção transversal e a concordância da entrada, 

para melhorar sua eficiência. Diversas possibilidades de geometria são possíveis para 

o emboque, como por exemplo entradas arredondadas, chanfradas, em ângulo ou em 

boca de sino, podendo ser embutidas ou salientes, com muros verticais ou inclinados 

e com canal de aproximação que pode ser bem definido ou não.  

Devem ser avaliadas as vantagens e desvantagens de se blindar o emboque, que pode 

estar sujeito à depressão e a danos por cavitação, devendo-se levar em conta o custo 

da proteção e o caráter provisório ou permanente da estrutura. 

O emboque tem boa eficiência quando possibilita a formação de um jato livre, 

fluindo em contato com o ar, devendo, para tanto, o emboque acompanhar a forma 

do jato livre. Emboques com curvaturas muito bruscas fatalmente acarretarão em 

subpressões no interior da galeria. Curvaturas elípticas para o emboque tendem a 

minimizar a depressão. Entretanto, também é comum o uso de curvas circulares para 

emboques de galerias de seção retangular. 

O conduto, ou corpo propriamente dito, da galeria costuma ter seção retangular, 

sendo a altura a dimensão maior, para atender tanto ao problema hidráulico como o 
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estrutural. Geralmente tem extensão curta, compatível com a largura do vertedor, na 

altura onde a galeria o corta. A declividade é quase sempre nula, devido à facilidade 

construtiva desta solução. As pressões no conduto normalmente são positivas, e o 

teto poderá estar sujeito a pulsações, por ocasião das mudanças nas condições de 

escoamento, sendo entretanto fenômenos de curta duração, que não acarretam 

maiores problemas. 

Na saída das galerias o mais importante é garantir a eficiência do dissipador do 

vertedor, quando da operação das galerias. É comum a dissipação ser ineficiente e 

acarretar problemas de erosão a jusante do dissipador, uma vez que este foi 

dimensionado para operar em condições diferentes das de desvio. Um outro 

problema é a entrada de material solto que estiver a jusante do dissipador, dentro 

deste. Isto é mais comum em dissipadores do tipo concha (“Roller Bucket”). 

Assim como descrito para os vertedores de soleira rebaixada, a entrada de material 

pode ser devida às condições assimétricas de operação das adufas, quando de seu 

fechamento, mas também para operações simétricas, durante o desvio. Uma vez que 

o material entre na concha, ele pode ficar lá, causando danos ao dissipador. 

Portanto, deve-se controlar a erosão e a entrada de material no dissipador, seja pela 

proteção e limpeza do leito a jusante do dissipador, seja pela proteção do próprio 

dissipador, ou ainda pela utilização de defletores na saída das galerias de desvio, que 

modifiquem as condições de escoamento a jusante. 

Com relação ao escoamento nas galerias, em geral, a montante das mesmas, o 

escoamento costuma ser subcrítico, mas ao longo da galeria, o escoamento passa a 

ter velocidade mais alta, devido à redução da seção molhada, podendo o escoamento 

passar de fluvial para crítico e até mesmo supercrítico, dependendo do nível d’água 

de montante e de jusante e das características geométricas da galeria. 

O escoamento no seu interior costuma ser livre, mas pode ocorrer o afogamento da 

galeria, acarretando em aumento significativo do campo de pressão próximo ao 

emboque e aumento da vazão. Sempre que possível o afogamento da galeria deve ser 

evitado, mas quando não for possível, deve-se estudar, em modelo reduzido, os 

efeitos de depressão no interior da galeria e possíveis danos a serem causados por 

cavitação. 
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As características do escoamento nas galerias são determinadas pela combinação de 

uma série de fatores, podendo-se salientar os seguintes: forma da adufa, dimensões, 

declividade, comprimento, rugosidade, geometria da entrada, geometria da saída e 

níveis d’água de montante e de jusante. Portanto, é muito difícil estabelecer 

teoricamente os parâmetros hidráulicos destas estruturas, assim como sua capacidade 

de vazão, sendo interessante utilizar modelos hidráulicos reduzidos para sua 

definição. 

4.4.2.2 Operação de Fechamento 

Com o término da fase de desvio pelas adufas, após a conclusão das obras previstas 

para esta etapa de desvio, deve-se proceder com o fechamento das adufas. 

A operação de fechamento pode ser complicada, principalmente com relação a 

estanqueidade, em especial no contato com o teto da galeria. Mas, também se deve 

considerar os custos para a realização do fechamento e as condições hidrológicas que 

possibilitem o fechamento. 

O fechamento é similar ao realizado em túneis, sendo que primeiro é necessário 

realizar um fechamento provisório, por meio de comportas e ensecadeiras a montante 

e a jusante da galeria para depois executar o fechamento permanente por meio da 

concretagem das galerias localizadas no vertedor. O esquema de fechamento se 

assemelha muito também ao fechamento de desvio pela soleira rebaixada do 

vertedor, para a concretagem da ogiva do mesmo, mas no caso de galeria, há uma 

preocupação adicional, assim como nos túneis, com relação à estanqueidade do 

fechamento permanente. 

O fechamento da galeria sob a ogiva do vertedor deve ainda dar acabamento à soleira 

do vertedor, na saída da galeria, de maneira a permitir um escoamento adequado 

sobre a soleira, durante a operação normal da usina. 

Assim como nos túneis, a operação de fechamento deve ser programada e executada 

com cuidado, por envolver risco às estruturas, aos equipamentos e aos funcionários 

da obra. Portanto, segue-se passos semelhantes ao do fechamento do túnel, com 

verificação do descimento das comportas e da necessidade de condições máximas de 

vazão e nível d’água para iniciar o fechamento. 



127 

 

Conforme os vãos das galerias vão sendo fechados, aumenta a complexidade do 

fechamento, devido à elevação do nível d’água, que ocorre em conseqüência da 

diminuição da largura de escoamento que se restringe aos vãos que ainda estão 

abertos. Esta elevação do NA é principalmente complicada, quando encobre 

totalmente as ranhuras que permitem descer as peças do “stop-log”. Nestes casos, 

como não se pode utilizar mergulhador para orientar a colocação dos “stop-logs”, em 

razão da elevada velocidade do escoamento, é comum utilizar cabos de aço para 

servir como guia para descida da comporta. Deve-se tomar cuidado para que o cabo 

não rompa por fadiga, pois como o desvio pelas galerias pode se estender por anos, 

os vórtices, que freqüentemente aparecem próximos às ranhuras, causam a 

movimentação constante dos cabos de aço, podendo provocar seu rompimento. 

Caso não seja possível adotar uma solução cabível para este problema, a utilização 

de comporta tipo stop-log pode ser inviabilizada, acarretando custos adicionais, uma 

vez que em geral os mesmos stop-logs utilizados no desvio, também são utilizados 

na operação permanente do vertedor, para possibilitar a manutenção das comportas. 

A utilização de modelo reduzido para determinar a seqüência de fechamento das 

galerias e identificação dos vãos que poderão ficar com as ranhuras submersas é de 

fundamental importância para garantir a segurança e economia da operação de 

fechamento. 

Para facilitar o fechamento das galerias, em casos onde existam barramentos a 

montante do aproveitamento em construção, pode-se esquematizar uma operação 

conjunta, onde durante o fechamento da galeria, o aproveitamento à montante reduza 

suas defluências, sendo em muitos casos criado um volume de espera em seus 

reservatórios para garantir uma maior segurança durante a operação de fechamento 

das galerias. 

Esquemas como este podem ser utilizados para qualquer tipo de fechamento, seja o 

fechamento do rio, pelo lançamento de ensecadeira ou seja para o fechamento das 

estruturas de desvio, tais como canal lateral, túnel, vertedor de soleira rebaixada e 

galerias. 

O tamponamento das galerias é essencial para a estanqueidade do reservatório, 

devendo ser executado com destreza. 
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Diferentemente do caso dos túneis, o tamponamento da galeria pode ser facilitado, 

quando for adotada uma declividade para o teto da galeria, aumentando a altura da 

mesma de montante para jusante (altura é maior na saída do que na entrada), de 

forma a melhorar o contato entre o tampão e o teto da galeria, reduzindo ou até 

mesmo eliminando a necessidade de realização de injeções de cimento para 

preenchimento de vazios.  

Uma solução como esta foi adotada para o fechamento das galerias de desvio da 

UHE Três Irmãos no rio Tietê (SP). A experiência passada observada no 

tamponamento das galerias de desvio da UHE Água Vermelha e da UHE Nova 

Avanhandava, que tinham tetos horizontais e apresentaram grandes dificuldades e 

problemas na sua execução e baixa performance quanto à estanqueidade do plug, 

levaram a adoção de solução de galeria com teto inclinado para a UHE Três Irmãos. 

A seguir é apresentado, em linhas gerais, a operação de fechamento das galerias da 

UHE Três Irmãos, conforme apresentado na bibliografia 37. 

4.4.2.3 Operação de Fechamento das Galerias da UHE Três Irmãos 

A UHE Três Irmãos utilizou, em sua segunda etapa de desvio, 8 galerias sob o 

vertedor, com seção retangular de 5 metros de largura por 8 metros de altura, na sua 

entrada e com declividade do teto de 16%, aumentando-se a altura da mesma, 

conforme se caminha para jusante.  

O fechamento das galerias foi feito em duas etapas, com fechamento de 4 galerias na 

primeira etapa e mais 4 na segunda. 

Para o fechamento provisório dos vãos, foram utilizadas 4 comportas metálicas para 

o fechamento de montante e dois stop-logs metálicos a jusante, capazes de fechar 

duas galerias cada um, possibilitando o fechamento de quatro galerias ao mesmo 

tempo. Após o fechamento permanente das galerias, as mesmas comportas foram 

utilizadas para o fechamento das 4 galerias restantes. 

A concretagem de cada galeria foi feita por meio de correias transportadora e com 

bombas na parte junto ao teto, sendo dividida em 3 etapas, conforme apresentado na 

figura 4.111. 

A primeira etapa, à montante, considerada como um tampão, tinha função estrutural 

e também dava estanqueidade à galeria. 
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Em seguida foi concretada a 2ª etapa, se estendendo desde o fim da 1ª etapa, até 

próximo da soleira, formando degraus nesta região.  

Finalmente, na 3ª etapa foi feito o acabamento para a soleira do vertedor, 

concretando sobre os degraus deixados pela etapa anterior. 

Foram então retiradas as comportas e em seguida concretadas as ranhuras das 

comportas de jusante, para evitar turbulência no escoamento pelo vertedor, na sua 

operação normal, obtendo-se a situação final do vertedor, conforme se pode ver na 

figura 4.112. 

Vale ressaltar que na primeira etapa, para garantir a estanqueidade da galeria, foi 

utilizada uma galeria transversal, para auxiliar na concretagem e possibilitar a 

verificação deste serviço. O piso da galeria transversal é o teto da galeria de desvio, 

que é uma laje pré-moldada. Com este arranjo foi possível garantir uma aderência do 

concreto com o teto, eliminando ou minimizando a necessidade de injeções de 

cimento para vedação. A galeria transversal está indicada na figura 4.111. 

 

Figura 4.111 – Corte típico das galerias de desvio sob o vertedor da UHE Três 

Irmãos. Etapas de concretagem das galerias. 
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Figura 4.112 – Corte típico das galerias de desvio sob o vertedor da UHE Três 

Irmãos após sua concretagem. 

4.4.2.4 Exemplos de Casos de Usos de Galerias de Desvio Sob o Vertedor 

A utilização de galerias sob os vertedores para desviar o rio durante parte do período 

de construção de barragens e empreendimentos hidrelétricos é bastante usual. É 

preferencialmente adotada em empreendimentos de queda média e alta, nestes casos, 

sendo mais interessantes que o desvio por meio da soleira parcialmente concretada.  

O projeto básico da UHE Foz do Chapecó (referência 58) é um exemplo de solução 

deste tipo. Neste empreendimento está previsto o desvio do rio através de 21 galerias, 

durante a segunda etapa do manejo do rio. A figura 4.113 mostra um corte típico do 

vertedor com galeria de desvio. Nesta figura pode ser notado que a concretagem da 

galeria será possibilitada pelo ensecamento da região através da construção de uma 

ensecadeira a jusante e comportas planas a montante. A galeria não será concretada 

na sua parte central, sendo apenas preenchida com material granular. A figura 4.114 

mostra a seção longitudinal do vertedor, onde pode-se identificar as 21 galerias, 

sendo que duas galerias podem ser colocadas em baixo de um vão do vertedor. A 

figura 4.115 mostra o arranjo do desvio de rio de 2ª fase, onde se vê as ensecadeiras 
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de montante e de jusante fechando o rio e direcionando o fluxo para as galerias 

localizadas em baixo do vertedor. 

Outro caso que prevê o uso de galerias embaixo de vertedor é o do projeto de 

viabilidade da UHE Verdinho (referência 62). Este caso permitiu o uso de galeria sob 

o vertedor mesmo com desvio em uma só fase, onde inicialmente, durante a 

construção do vertedor e da galeria de desvio, o rio corria pelo seu leito natural.  

A figura 4.116 mostra o esquema de desvio em uma única fase utilizado para a 

construção deste empreendimento, onde o leito natural do rio é fechado pelas 

ensecadeiras de montante e de jusante conduzindo o rio pelas galerias de desvio. 

Nota-se que foi necessário canais de aproximação e de restituição para permitir que o 

rio fluísse pelas galerias. 

Assim como no emboque de túneis, as galerias terão duas ranhuras para fechamento 

no emboque, sendo uma para a comporta corta-fluxo, mais a montante e a outra para 

a comporta ensecadeira, a jusante desta. À jusante da galeria é prevista outra 

comporta ensecadeira, para permitir que a concretagem da galeria seja feita a seco. 

Estes elementos podem ser identificados na figura 4.117, que mostra um corte do 

vertedor e da galeria. 

 

Figura 4.113 – Corte típico do vertedor e galeria de desvio da UHE Foz do Chapecó. 
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Figura 4.114 – Perfil longitudinal do vertedor e galeria de desvio da UHE Foz do 

Chapecó. 

O fechamento das galerias será feito por meio de um procedimento semelhante ao 

utilizado em túneis, que em linha gerais seguirá as seguintes etapas: 

● colocação da comporta corta-fluxo nas ranhuras de montante do 1o vão; 

● inspeção das ranhuras de jusante do 1o vão; 

● retirada da comporta corta-fluxo do 1o vão e sua colocação nas ranhuras de 

montante do 2o vão; 

● inspeção das ranhuras de jusante do 2o vão; 

● colocação da comporta ensecadeira nas ranhuras do 2o vão;  

● retirada da comporta corta-fluxo do 2o vão e sua colocação nas ranhuras de 

jusante do 1o vão para o fechamento final das adufas; 

● Colocação das comportas ensecadeiras a jusante das galerias; 

● Drenagem da galeria; e 

● Concretagem da galeria. 

Para a operação das comportas para o fechamento das adufas, é prevista a utilização 

de guindaste móvel posicionado no coroamento da estrutura do vertedouro. 

Vãos do vertedor 

Vãos das galerias 
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Figura 4.115 – 2ª Fase de desvio da UHE Foz do Chapecó. Desvio através de 

galerias sob o vertedor.  

A figura 4.118 mostra um corte longitudinal do vertedor e galerias da UHE 

Verdinho, onde se vê que as duas galerias de desvio estão posicionadas embaixo de 

apenas um dos dois vãos do vertedouro. Desta forma, a comporta ensecadeira da 

jusante da galeria se apóia no muro central e no muro lateral do vertedor, sem 

necessidade de estruturas adicionais, além das ranhuras para sua fixação. Portanto, 

esta comporta fecha por jusante as duas galerias, para permitir a concretagem da 

galeria em região seca. 

Ensecadeira de 1ª fase - removida 
Fluxo 

Ensecadeira de 2ª fase - jusante 

Ensecadeira de 2ª fase - montante 
Galeria de desvio sob o vertedor 
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Figura 4.116 – Esquema de desvio em fase única para a construção da UHE 

Verdinho. Desvio pelas galerias embaixo do vertedor.  

Ensecadeira de  jusante 

Ensecadeira de  montante 

Eixo da barragem 

Casa de força 

Vertedor 

Galeria de desvio sob o vertedor 

Canal lateral de desvio 
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Figura 4.117 – Corte típico do vertedor e galeria de desvio da UHE Verdinho.  

 

Figura 4.118 – Perfil longitudinal do vertedor e galeria de desvio da UHE Verdinho.  

Duto para vazão sanitária 

Galeria de desvio 

Comporta 

ensecadeira de 

jusante 

Comporta Segmento

Comporta de vedação
Comporta 

corta fluxo 

Vãos do vertedor 

Galerias 



136 

 

4.5 Vertedor de Soleira Rebaixada 

O vertedor é uma estrutura que é normalmente utilizada para o desvio do rio, em 

etapas avançadas de desvios de múltiplas fases. 

Em casos onde a estrutura do vertedor é baixa, mas não o bastante para que o desvio 

seja feito pelo vertedor em sua cota final, pode-se manter um número adequado de 

vãos, ou um comprimento suficiente do vertedor livre com a soleira rebaixada para a 

realização do desvio do rio. Nestes casos, o vertedor funcionará como extravasor de 

soleira espessa. A figura 4.119 mostra um corte de um típico vertedor de soleira 

rebaixada para desvio de rio. 

Esta forma de desvio é bastante simples, e tem a vantagem de utilizar a própria 

estrutura do vertedor, parcialmente construído, para realizar o desvio, em uma das 

fases da construção. 

Entretanto, os vãos a serem utilizados para o desvio necessitam de algumas 

modificações em relação aos demais vãos, uma vez que é necessário realizar a 

concretagem final do vertedor e até mesmo a instalação das comportas de operação 

dos mesmos, em condições diferentes das disponíveis para os outros vãos. 

Para possibilitar a concretagem do restante do vertedor, é necessário que os vãos 

sejam separados por muros que permitam que comportas do tipo stop-log possam 

interromper o fluxo de água em cada vão, de maneira a possibilitar os trabalhos em 

área seca e segura. Pode ser necessário utilizar comportas a montante e a jusante da 

soleira para ensecar a área a ser concretada. 

Pode-se prever a utilização destas modificações que são necessárias para o 

fechamento do desvio na operação permanente do vertedor. Em vertedores onde são 

utilizadas comportas tipo segmento, é necessário muros de separação entre os vãos, 

para apoio destas comportas, e operação de comporta ensecadeira a montante desta, 

para possibilitar manutenção da mesma, ou em caso de alguma falha em sua 

operação. Nestes casos, as modificações necessárias podem não ser tão grandes. A 

comporta stop-log de fechamento do desvio também pode ser utilizada na operação 

permanente do vertedor, como comporta plana a montante da comporta segmento. 

Segundo a referência 2, a capacidade de vazão do vertedor de soleira rebaixada é 

regida pela equação de vertedor de soleira espessa, a qual é apresentada pela equação 

4.2. 
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HgHBCQ Q ⋅⋅⋅⋅⋅= 2  (4.2) 

Onde: Q = vazão (m³/s); 

CQ = coeficiente de vazão: 

CQ = 0,385 – obtido analiticamente para carga de valor mediano [2]. 

B = largura do vertedor, em m; 

H = carga a montante do vertedor, em m; e 

g = aceleração da gravidade, em m/s². 

Portanto, a capacidade total depende do coeficiente de vazão, que por sua vez é 

definido pelas condições de aproximação ao vertedor e pela carga de montante, 

sendo que quanto maior a carga, maior será o coeficiente de vazão. 

A definição da cota da soleira rebaixada para desvio do rio deve ser feita com muito 

cuidado, devendo-se lançar mão do uso de modelo reduzido, uma vez que caso uma 

elevação inadequada seja utilizada, pode ocorrer grande dificuldade para fechamento 

do rio, com desvio pelos vãos rebaixados. 

No final do fechamento do rio, e início da derivação do rio pelo vertedor de soleira 

rebaixada, pode se ter uma situação onde a lâmina d’água que passa a verter pela 

soleira pode ser muito pequena, acarretando perdas de carga significativas, por atrito 

da água com o concreto da soleira, reduzindo bastante a capacidade de vazão do 

vertedor. Ocorrendo isto, pode ser muito difícil a operação de fechamento do rio, 

uma vez que o fluxo d’água permanece passando preferencialmente pela brecha no 

leito do rio, ou pelo canal de desvio de primeira etapa, causando arraste do material 

lançado para fechamento do mesmo. 

Outro cuidado a ser tomado, conforme já apresentado para as galerias localizadas sob 

os vãos dos vertedores, é com o arrastamento de material sólido para o interior das 

estruturas de dissipação, principalmente em estruturas de dissipação curtas, como do 

tipo “Roller” e “Bacia Curta”, conforme referência 36. Como o escoamento não se dá 

conforme previsto para operação com vertedor em sua cota final, pode ser gerada 

uma corrente de jusante para montante que no caso de haver material solto próximo 

do dissipador, tem energia suficiente para arrastá-lo para dentro da concha, 

permanecendo ali, em movimento. 

Para evitar este problema, deve-se executar uma limpeza cuidadosa das proximidades 

da estrutura de dissipação, antes do início do desvio pela soleira rebaixada. 
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Neste caso, esse arraste de material não está associado a correntes de recirculação de 

uma eventual descarga assimétrica. Entretanto, esta situação também pode ocorrer e 

também tem energia suficiente para arrastar blocos grandes para dentro do 

dissipador. Estas descargas assimétricas podem ocorrer durante o período de desvio, 

principalmente durante a etapa de fechamento do mesmo, para concretagem final dos 

vãos rebaixados. 

O projeto básico da UHE Estreito prevê desvio em duas etapas, sendo que na 

segunda fase o desvio se dará por 6 vãos rebaixados do vertedor. A figura 4.119 

mostra a seção transversal típica de um dos vãos de desvio do rio pelo vertedor. 

Neste caso é possível observar que foi necessário utilizar uma comporta ensecadeira 

a jusante da ogiva do vertedor, com necessidade de construção de uma ponte para 

operação desta, que também pode ser vista na figura 4.120 que mostra a planta do 

vertedor. O esquema geral de desvio de 2ª fase da UHE Estreito é apresentado na 

figura 4.121, onde é possível ver as ensecadeiras de montante e de jusante de 2ª fase 

que conduzem o rio pelos vãos rebaixados do vertedor. 

Também foi previsto comporta ensecadeira a montante da soleira, para possibilitar 

deixar estanque a área a ser concretada. A comporta ensecadeira de montante será  a 

mesma que será utilizada para a operação normal do vertedor, para possibilitar 

manutenção das comportas segmentos. Dois jogos de comportas ensecadeira de 

montante e de jusante estão previstos, para possibilitar o fechamento de até dois vãos 

do vertedor ao mesmo tempo. 
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Figura 4.119 – Vertedor com soleira rebaixada do projeto básico da UHE Estreito. 

Corte típico. 

 

 

Figura 4.120 – Vertedor com soleira rebaixada do projeto básico da UHE Estreito. 

Planta. 
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Figura 4.121 – Esquema de desvio de 2ª fase do projeto básico da UHE Estreito, 

com desvio do rio pelo vertedor com soleira rebaixada 

A construção da UHE Rosana também utilizou vertedor com soleira rebaixada para 

desvio do rio na segunda fase de construção, sendo utilizados dois dos oito vãos para 

este fim. A figura 4.122 mostra a seção transversal típica dos vãos com soleira 

rebaixada para desvio do rio da UHE Rosana, e a figura 4.123 mostra uma foto da 

operação do desvio do rio pela soleira rebaixada. 

O fechamento dos vãos foi feito um a um. As fases de desvio da UHE Rosana 

também são apresentadas no Capítulo 5, podendo ser visto o esquema utilizado para 

desviar o rio pelo vertedor na 2ª fase de desvio. 

6 vãos c/ soleira 
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Figura 4.122 – Vertedor com soleira rebaixada da UHE Rosana. Corte típico. 

 

Figura 4.123 – Foto da operação do vertedor de soleira rebaixada para desvio do rio 

durante a construção da UHE Rosana. 

Em alguns casos, pode ser utilizado o vertedor em sua cota final para a realização do 

desvio do rio, sem necessidade de rebaixar sua soleira. Isto é comum em locais onde 

os níveis de montante e de jusante não são muito diferentes, ou seja, 

empreendimentos de baixa queda.  

A projeto básico da UHE Salto Pilão (referência 61) prevê solução deste tipo, uma 

vez que o vertedouro, que é de soleira livre, tem altura de apenas 3 metros, já em sua 

cota final. Portanto, conforme se vê na figura 4.124, é proposto desvio de 2ª etapa 

pelo vertedor completo. Vale notar que não é necessário utilizar ensecadeira de 

jusante, devido as corredeiras que o leito do rio apresenta. 

Comporta ensecadeira 
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Figura 4.124 – Arranjo proposto pelo projeto básico da UHE Salto Pilão para o 

desvio de 2ª fase pelo vertedouro em sua cota final 

Outros casos como este são os do estudo de viabilidade da UHE Baguari, e o estudo 

de viabilidade da UHE Baixo Iguaçu. As fases de desvio da primeira são 

apresentadas nas figuras 4.2 e 4.6. Para a segunda, as etapas são apresentadas no 

Capítulo 5. Em ambos os casos a utilização do vertedouro na sua configuração final 

como estrutura de desvio de 2ª fase, pode ser identificada. 

4.6 Desvio Pelo Circuito Hidráulico de Geração 

A utilização do circuito hidráulico de geração para desvio do rio não é uma prática 

freqüente em usinas de grande porte, sendo mais comum em usinas de baixa e média 

queda, assim como em micro e pequenas centrais hidroelétricas. 

Em geral é utilizado na segunda etapa, ou em fases avançadas de esquemas de desvio 

de múltiplas fases. 

Fluxo

Vertedor de soleira livre 

Ensecadeira
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É uma solução econômica, já que evita a construção de estruturas específicas para o 

desvio, entretanto se não forem tomados alguns cuidados, podem ser causados danos 

às estruturas permanentes destinadas à geração de energia. 

As condições de escoamento durante o desvio são diferentes das condições de 

operação normal para geração, já que devido à ausência do rotor da turbina, as 

velocidades de escoamento são consideravelmente maiores durante o desvio. 

Portanto, o tubo de sucção, a caixa espiral e o conduto forçado ficam sujeitos à 

cavitação e vibração, sendo estas as principais fontes de problemas neste tipo de 

alternativa. 

Diversos estudos constataram que para se ter segurança na adoção desta solução, 

deve-se ter entrada suficiente de ar sob a tampa da turbina. 

Os fabricantes de turbinas são geralmente contrários à utilização deste esquema de 

desvio, podendo acarretar perda ou limitação da garantia destes equipamentos. 

Para se ter confiabilidade na adoção deste sistema de desvio, deve-se realizar estudos 

em modelo reduzido. 

A figura 4.125 mostra um corte das estruturas básicas de uma unidade de geração, 

por onde o rio pode ser desviado. 

De acordo com a bibliografia 2, o funcionamento do circuito hidráulico de geração 

como estrutura de desvio se dá conforme se explica a seguir. 

O conduto forçado e a caixa espiral deverão ser mantidos afogados e a vazão deve 

ser controlada pelo distribuidor. Pode-se considerar que as condições de entrada e 

saída do sistema são semelhantes às da operação normal para geração, acarretando 

similaridade das solicitações no conduto forçado e caixa espiral em ambas as 

situações de operação. 

Devido à ausência do rotor durante o desvio, para uma mesma queda e abertura do 

distribuidor, a vazão de desvio será superior ao engolimento normal, uma vez que o 

rotor impõe uma contra pressão devido ao vórtice formado pelo aerador. Portanto, 

deve-se regular a velocidade durante o desvio por meio do distribuidor. 
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Figura 4.125 – Corte das estruturas básicas de geração. Esquema típico.  

Entretanto, para operar o distribuidor, é necessário que a turbina seja mantida com 

tampa. Por este motivo, um dos problemas mais críticos, conforme dito 

anteriormente, é garantir uma boa aeração nesta região. 

Deve-se definir a cota superior da tomada de ar do sistema de aeração de maneira 

que não ocorra extravasamento pelo mesmo, em qualquer regime transitório de 

aumento ou redução da vazão. 

A seguir são citados dois casos de utilização do sistema hidráulico de geração para 

desvio de rio, conforme apresentado pela referência 2. 

O primeiro caso é o da Usina Hidrelétrica Pelton da companhia Portland General 

Electric. Neste caso, uma das três unidades geradoras foi utilizada para desvio do rio. 

Durante o desvio, verificou-se dois problemas, um relativo a depressões muito altas, 

chegando a valores entre 3,7 a 5,0 metros de coluna de Mercúrio e o outro de ruído 

considerável, com estalos e pancadas que se propagavam para o penstock. Estes 
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problemas foram resolvidos com a substituição da válvula do tubo de ar, 

conseguindo-se reduzir os níveis de ruído e a pressão negativa. 

Após o término da utilização da unidade geradora para desvio, foi feita uma inspeção 

no circuito hidráulico de geração. Foi constatado que o caracol, o mecanismo da 

comporta e o revestimento do tubo não haviam sofrido danos, entretanto, parte do 

concreto da região revestida do tubo de sucção, na parte superior, havia sido 

removida. 

O outro caso é o do projeto North Fork Hydroelectric, que teve layout similar ao 

Pelton. Baseando-se na experiência anterior do Projeto Pelton, foi instalado um tubo 

aerador sobre a cobertura da tampa da turbina de diâmetro de 0,75 m. Não foram 

verificadas depressões ou pressão durante o desvio, mas o tubo de ar vibrava 

consideravelmente, sendo necessário instalar braçadeiras no seu topo. Após a 

operação, a inspeção não identificou danos no tubo de sucção. 

Estudos realizados para desvios deste tipo identificaram que a rotação do escoamento 

no tubo de sucção não exerce praticamente nenhuma influência sobre a pressão 

estática. Também constatou-se que a pulsação de pressão sobre a superfície de 

blindagem sem o rotor é duas a três vezes mais fraca que com o rotor. 

O estudo preliminar do aproveitamento de Salto Teotônio no alto rio Madeira (RO) 

(referência 41), realizado pela BKP Engenharia e Consultoria em 1991, com base nos 

estudos de pré-inventário feito pela ENERAN em 1971, previa a utilização do 

circuito hidráulico de geração para realização do desvio do rio durante a construção 

da obra. O Capítulo 5 mostra a etapa do desvio que utiliza o circuito hidráulico de 

geração para este fim, no projeto de Salto Teotônio. 

A UHE Barra Bonita no rio Tietê (SP) é outro caso de usina que utilizou o circuito 

hidráulico de geração para desviar o rio durante uma das fases de construção da obra. 
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5 FASES DOS DESVIOS DE RIOS 

Denomina-se fase de desvio toda vez que for provocada uma alteração no curso 

d’água. 

O número de fases e suas características estão intimamente ligados a: 

● Características da obra; 

● Condições topográficas; 

● Condições geológicas; e 

● Cronograma da obra (plano de execução). 

De forma geral pode-se dizer que existem dois tipos de fases de desvio de rio. O 

primeiro tipo é o desvio feito em uma única fase e o segundo tipo é o desvio do rio 

feito em múltiplas fases. 

O desvio em uma fase é comum em vales estreitos, onde previamente ao desvio são 

construídas estruturas para desviar o rio, tais como túneis, galerias ou canais laterais. 

Quando estas estruturas ficam prontas fecha-se o rio por meio de ensecadeiras a 

montante e a jusante do eixo do barramento, sendo o fluxo de água desviado pela 

estrutura construída previamente. Quando o reservatório puder iniciar seu 

enchimento fecha-se a estrutura de desvio, iniciando-se a fase de operação do 

empreendimento. 

Já o desvio em múltiplas fases é normalmente utilizado em rios largos, com 

topografia abatida. O desvio se dá basicamente em duas fases, podendo ser 

necessário o uso de mais fases, caso existam restrições de prazo, ou para obras de 

grande vulto. A divisão do desvio se dá, em geral, com o rio sendo desviado na 

primeira fase pelo leito estrangulado do rio ou por canais laterais, sendo necessário o 

uso de ensecadeiras para fazer a condução do fluxo, e isolar a região onde serão 

construídas partes das estruturas permanentes da obra, devendo ser construída uma 

passagem para a água na fase seguinte, podendo ser utilizados galerias, vertedor com 

soleira rebaixada ou até o circuito hidráulico de geração. Uma vez que seja possível o 

desvio do rio pela estrutura de desvio da segunda fase, o rio é fechado, e passa a 

escoar por estas estruturas, iniciando a segunda fase de desvio. Variações desta 

solução geral podem acarretar na necessidade de fases adicionais. 

A seguir estes dois tipos de arranjos de fases de desvio de rios são apresentados. 
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5.1 Desvio em Uma Fase 

Conforme dito acima, desvio de rio em uma única fase é comum em rios encaixados 

em vales estreitos. Segue, em linha geral, o arranjo proposto na figura 3.3, 

apresentada no Capítulo 3. 

Portanto, antes do desvio do rio é construída a estrutura que será responsável por esta 

tarefa, e com sua conclusão, fecha-se o rio com ensecadeiras, que desviam o fluxo 

pela estrutura de desvio, que em geral são túneis, galerias ou canais laterais, e 

ensecam parte do leito do rio, permitindo a construção a seco das estruturas que se 

localizarão nesta área. Ao término da construção das estruturas, fecha-se a estrutura 

de desvio e inicia-se o enchimento do reservatório e a operação do empreendimento, 

encerrando-se a etapa de desvio. Entretanto, a etapa de fechamento do rio, de desvios 

feitos em uma única fase é bastante difícil, e deve ser estudada com cuidado, 

conforme mencionado no Capítulo 4, em especial no Capítulo 4.2.7, que trata do 

fechamento de túneis. 

Obras executadas utilizando o desvio do rio em uma única etapa, em geral seguem a 

seguinte seqüência construtiva: 

a) Construção de ensecadeiras para permitir a execução da estrutura de desvio 

(túnel, galeria ou canal), quando septos naturais não estiverem disponíveis; 

b) Construção da estrutura de desvio, e das estruturas permanentes que se localizem 

nas ombreiras; 

c) Fechamento do rio, com lançamento de ensecadeira, direcionando o fluxo para 

passar pela estrutura de desvio; 

d) Alteamento ou construção das ensecadeiras de montante e de jusante; 

e) Construção das estruturas permanentes, inclusive das localizadas no leito do rio, 

agora ensecado; e 

f) Fechamento da estrutura de desvio e enchimento do reservatório. 

O Capítulo 5.3 apresenta alguns desvios em uma única fase utilizados em casos reais 

ou previstos em projetos. 
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5.2 Desvio em Múltiplas Fases 

Conforme dito anteriormente, o desvio de rio em múltiplas fases é normalmente 

utilizado em rios largos, que permitam que o fluxo seja desviado pelo seu leito 

estrangulado, com ou sem ajuda de canais laterais. As figuras 3.1 e 3.2 apresentadas 

no Capítulo 3, apresentam um esquema típico de desvio em múltiplas fases (duas). 

Portanto, pode-se ver que na etapa inicial, o rio é estrangulado por ensecadeira, 

sendo desviado em parte de seu próprio leito e, quando necessário, por canais 

laterais, possibilitando que obras sejam construídas na área ensecada pela 

ensecadeira de 1ª fase, inclusive a estrutura que será responsável pelo desvio na fase 

seguinte. Quando for possível iniciar a segunda etapa do desvio, fecha-se a porção do 

rio e canal lateral por onde o fluxo era mantido na 1ª etapa, e passa-se a desviar as 

águas pelas estruturas de desvio de segunda fase, que podem ser galerias, vertedor 

com soleira rebaixada ou o circuito hidráulico de geração, sendo em geral necessário 

retirar parte da ensecadeira da 1ª fase, para possibilitar o fluxo por estas estruturas. 

Obras executadas utilizando o desvio do rio em múltiplas fases, em geral seguem a 

seguinte seqüência construtiva: 

a) Construção da ensecadeira de 1ª fase para delimitar e ensecar um recinto que em 

geral invade parte do leito do rio e quando for o caso, construção de canal de 

desvio lateral ou aprofundamento da calha na seção estrangulada; 

b) Construção a seco das estruturas localizadas no interior da área ensecada, 

inclusive da estruturas de desvio de 2ª fase. As obras localizadas em regiões 

naturalmente secas (mais altas) também podem ser construídas; 

c) Remoção da ensecadeira de 1ª fase, onde necessário e construção da ensecadeira 

de 2ª fase, que fecha o rio e desvia a água pela estrutura de desvio de 2ª fase; 

d) Construção e alteamento das ensecadeiras de 2ª fase; 

e) Construção das estruturas localizadas dentro da área ensecada de 2ª fase e 

conclusão das obras iniciadas na 1ª fase; e 

f) Fechamento da estrutura de desvio de 2ª fase, remoção da ensecadeira de 2ª fase, 

onde necessário e início do enchimento do reservatório. 

Assim como no caso de desvio em uma fase, a operação de fechamento para início 

do enchimento do reservatório para desvio em múltiplas fases também deve ser 

estudada e realizada com cuidado, pois pode ser de alta complexidade. 
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O Capítulo 4 trata da operação de desvio de estruturas de desvio de 2ª fase tais como 

vertedor de soleira rebaixada e galerias. 

5.3 Fases de Desvio Utilizadas em Casos Práticos ou Previstos em Projeto 

Para dar mais clareza aos esquemas de desvio que podem ser utilizados para a 

construção de barragens, são apresentados, neste capítulo, alguns casos reais ou 

previstos em projeto. 

5.3.1 Exemplos de Desvios em Uma Única Fase 

No Capítulo 4 foram apresentados alguns esquemas de desvio um uma única etapa. 

Os casos apresentados e suas respectivas figuras estão listados abaixo: 

● Aproveitamento Pedra do Cavalo – figura 4.56; 

● La Angostura Dam – figura 4.91; 

● Serra da Mesa – figura 4.92; 

● Capanda – figura 4.90-a; 

● Cahora-Bassa – figura 4.93-a; 

● UHE Barra Grande – figura 4.64; 

● Campos Novos – figura 4.61; 

● Mauá – figura 4.7; 

● Itaipu – figura 4.102; 

● UHE Monte Claro – figura 4.104; 

● UHE Salto Grande – figura 4.107; e 

● UHE Verdinho – figura 4.116. 

Além destes esquemas de desvio, são citados mais dois casos a seguir. 

5.3.1.1 UHE Telêmaco Borba 

De acordo com a bibliografia 55, a alternativa proposta para o desvio do rio Tibagi, 

pelo estudo de viabilidade da UHE Telêmaco Borba, tem as seguintes características. 

A construção da obra será iniciada antes do desvio do rio, nas ombreiras, a seco, sem 

interferência no fluxo do rio. 

Na margem direita será escavado um canal lateral e construídas as galerias de desvio 

em concreto, para servir como passagem para o fluxo de águas, possibilitando a 

execução das obras no leito do rio. 
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O canal será necessário para que a água seja captada antes da ensecadeira de 

montante e restituída depois da ensecadeira de jusante, uma vez que a extensão da 

galeria é curta, se limitando ao trecho localizado embaixo da barragem de CCR. Para 

proteger as obras em execução na região da casa de força, será construída uma 

ensecadeira, para evitar alagamentos na praça de trabalho. Esta ensecadeira não vai 

interferir no o fluxo do rio. Esta fase da construção, anterior ao desvio do rio, está 

apresentada na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Fase de construção da UHE Telêmaco Borba, antes do desvio do rio. 

Construção das estruturas de desvio e parte das estruturas 

permanentes nas ombreiras, a seco. 

Após a conclusão das estruturas de desvio, os septos naturais que foram deixados a 

montante e a jusante do canal, para permitir a execução dos trabalhos a seco, serão 

removidos. Em seguida inicia-se a construção das ensecadeiras de montante e de 

jusante, começando assim a fase única de desvio do rio. A figura 5.2 mostra esta fase 

de construção da obra. 
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Após a conclusão da construção das estruturas permanentes, será removida a 

ensecadeira de proteção a jusante do canal de fuga e também parte da ensecadeira de 

jusante. 

Será executado então o fechamento das adufas, que se dará por meio de comportas 

corta fluxo e comportas ensecadeiras. Estas comportas serão operadas a partir da 

crista da barragem, com guindaste sobre rodas. A operação será feita em cada vão, 

com a descida da comporta corta fluxo, seguida do posicionamento das comportas 

deslizantes. Após a conclusão do fechamento, deverá ser lançada uma ensecadeira no 

canal de restituição para permitir a execução dos trabalhos de tamponamento das 

adufas com concreto. 

A vazão sanitária será mantida a jusante através de um sistema específico para este 

fim, instalado na barragem de concreto. 

 

Figura 5.2 – Desvio do rio Tibagi para a construção da UHE Telêmaco Borba, 

feito em uma única fase através de canal lateral associado à galeria. 
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5.3.1.2 UHE Salto 

De acordo com a bibliografia 60, a alternativa proposta para o desvio do rio Verde, 

no projeto básico da UHE Salto, tem as seguintes características. 

A construção da UHE Salto, assim como a da UHE Telêmaco Borba, também será 

iniciada antes do desvio do rio, nas ombreiras, a seco, sem interferência no fluxo do 

rio. 

Na margem esquerda será escavado um canal lateral e construídas galerias de desvio 

em concreto, em baixo do vertedor, para servir como passagem para o fluxo de 

águas, possibilitando a execução das obras no leito do rio. 

O canal será necessário para que a água seja captada antes da ensecadeira de 

montante e seja restituída depois da ensecadeira de jusante, uma vez que a extensão 

da galeria é curta, se limitando ao trecho localizado embaixo do vertedor. O canal de 

desvio também servirá à obra durante sua operação normal, sendo utilizado como 

canal de aproximação para o vertedor e tomada d’água da casa de força e também 

como canal de restituição para estas estruturas. Esta fase de construção, anterior ao 

desvio do rio, está apresentada na figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Fase de construção da UHE Salto, antes do desvio do rio. Construção 

das estruturas de desvio e parte das estruturas permanentes nas 

ombreiras, a seco.  
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Após a conclusão da construção das estruturas de desvio, os septos naturais que serão 

deixados a montante e a jusante do canal, para permitirem a execução dos trabalhos a 

seco, serão removidos. Em seguida inicia-se a construção das ensecadeiras de 

montante e de jusante, que posteriormente serão incorporadas ao maciço da 

barragem, começando assim a fase única de desvio do rio. A figura 5.4 mostra esta 

fase de construção da obra. 

Após a conclusão da construção das estruturas permanentes, será feito o fechamento 

das adufas, que é semelhante ao apresentado para a UHE Verdinho no Capítulo 

4.4.2.4. 

A vazão sanitária será mantida para jusante através da construção de um 

descarregador de fundo. 

 

Figura 5.4 – Desvio do rio Verde para a construção da UHE Salto, feito em uma 

única fase através de canal lateral associado a galeria.  
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5.3.2 Exemplos de Desvios em Múltiplas Fases 

No Capítulo 4 foram apresentados alguns esquemas de desvio em múltiplas fases. Os 

casos apresentados e suas respectivas figuras estão listados abaixo: 

● UHE Baguari 

o 1ª fase – figura 4.2 

o 2ª fase – figura 4.6 

● UHE Salto Pilão 

o 1ª fase – figura 4.4 

o 2ª fase – figura 4.124 

● UHE Foz do Chapecó 

o 1ª fase – figura 4.3 

o 2ª fase – figura 4.115 

● UHE Estreito 

o 1ª fase – figura 4.5 

o 2ª fase – figura 4.121 

● UHE Itaóca 

o 1ª fase – figura 4.54 

o 2ª fase – figura 4.110 

Além destes esquemas de desvio, serão citados mais três casos a seguir. 

5.3.2.1 UHE Salto Teotônio 

De acordo com a bibliografia 41, era prevista, em estudo, a construção, não 

realizada, de um empreendimento denominado UHE Salto Teotônio no rio Madeira. 

Este empreendimento seria desenvolvido em algumas etapas. Aqui será tratado 

apenas da construção da 1ª etapa. Contudo, vale lembrar, que hoje são previstos 

apenas dois empreendimentos no rio Madeira, que são denominados UHE Santo 

Antônio e UHE Jirau. Mas de qualquer forma, o projeto citado vale como exemplo. 

Foi previsto que para a construção de 1ª etapa da UHE Salto Teotônio seria 

necessário realizar o manejo do rio em duas fases. 

Na primeira fase o rio seria estrangulado por uma ensecadeira na margem direita do 

rio, sendo que o fluxo continuaria passando pelo seu leito, que embora estrangulado, 

o rio, nas vazões baixas, não teria seu escoamento afetado pelas ensecadeiras. 
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Durante esta fase seria construída a Casa de Força 2, por onde o rio seria desviado na 

fase seguinte. A figura 5.5 mostra o esquema proposto para a 1ª fase de desvio. 

 

Figura 5.5 – 1ª fase de desvio do rio Madeira prevista em estudos para a 

construção da 1ª etapa UHE Salto Teotônio. Desvio do rio pelo seu 

leito estrangulado. 

Com a conclusão da construção da Casa de Força 2, o rio seria fechado por 

ensecadeiras de montante e de jusante, sendo utilizado o circuito hidráulico de 

geração desta estrutura para realizar o desvio do rio. Nesta segunda etapa, as demais 

estruturas seriam construídas, e quando estivessem prontas, poderia ser iniciada a 

operação da usina. Antes da operação da Casa de Força 2 deveria ser feita uma 

inspeção para verificar se o circuito hidráulico de geração havia sofrido danos, e se 

necessário, reparos seriam executados. A figura 5.6 mostra o esquema proposto para 

a 2ª fase de desvio da 1ª etapa de construção da UHE Salto Teotônio.  

Casa de força 
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Figura 5.6 – 2ª fase de desvio do rio Madeira prevista em estudos para a 

construção da 1ª etapa da UHE Salto Teotônio. Desvio do rio pelo 

circuito hidráulico de geração da Casa de Força 2. 

5.3.2.2 UHE Rosana 

De acordo com a bibliografia 27, o manejo do rio Paranapanema para a construção 

da UHE Rosana foi feito em duas fases.  

Na primeira fase o rio foi desviado pela seção estrangulada do rio, mas também 

alargada pela escavação da margem direita. Para tanto, foram construídas duas 

ensecadeiras, uma na margem esquerda, que estrangulou o rio, protegeu e ensecou a 

região onde foram construídas as estruturas de concreto do vertedor e casa de força. 

A outra ensecadeira foi feita na margem direita para proteger e garantir uma região 

seca para a construção da barragem de terra de 1ª fase. 

Completada as estruturas de concreto da casa de força e do vertedouro, foi possível 

iniciar o desvio de 2ª fase. Nesta etapa, o rio foi desviado por dois vãos do 

vertedouro, deixados com a soleira rebaixada. O desvio foi possibilitado pela 

remoção de parte da ensecadeira de 1ª fase da margem esquerda e pela construção da 

ensecadeira de 2ª fase. 
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Quando o reservatório obteve condições para iniciar seu enchimento, foi realizado a 

concretagem final da soleira do vertedor, encerrando o desvio do rio e iniciando a 

operação da usina. 

A figura 5.7 mostra a 1ª fase de desvio da UHE Rosana e a figura 5.8 mostra a 

segunda fase de desvio. 

 

Figura 5.7 – 1ª fase de desvio do rio Paranapanema para a construção da UHE 

Rosana. Desvio pelo leito estrangulado do rio, alargado pela 

escavação de canal lateral. 

 

Figura 5.8 – 2ª fase de desvio do rio Paranapanema para a construção da UHE 

Rosana. Desvio pelo vertedor de soleira rebaixada, com condução do 

escoamento  
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5.3.2.3 UHE Baixo Iguaçu 

De acordo com a bibliografia 52, a alternativa proposta para o desvio do rio Iguaçu, 

pelo estudo de viabilidade da UHE Baixo Iguaçu, tem as seguintes características. 

Inicia-se a obra com a escavação do canal lateral para auxiliar no desvio do rio após 

a construção da ensecadeira em “U” de 1ª fase, que estrangula o leito do rio.  

Após a escavação deste canal, a seco, conforme indica a figura 5.9, etapa prévia ao 

desvio do rio, inicia-se o desvio do rio com a construção da ensecadeira de 1ª fase, 

que permitirá a execução dos trabalhos na parte ensecada do rio, onde será 

construído o vertedor, que servirá para o desvio do rio na 2ª fase. A 1ª fase de desvio 

é apresentada na figura 5.10. 

CANAL DE DESVIO

RIO GONÇALVES DIAS

 

Figura 5.9 – Fase de construção anterior ao desvio do rio. Escavação do canal de 

desvio da UHE Baixo Iguaçu, na ombreira direita, a seco.  

Com a conclusão da construção do vertedor, inicia-se a segunda fase do desvio, com 

a remoção de parte da ensecadeira de 1ª fase e com a construção da ensecadeira de 

montante e de jusante de 2ª fase. A segunda fase do desvio é apresentada na figura 

5.11. 



159 

 

Como o vertedor já está em sua cota final, não é necessária a execução de mais 

nenhum serviço relacionado ao desvio, uma vez que as ensecadeiras de 2ª fase serão 

incorporadas à barragem, não sendo necessária sua remoção. 

 

(CRISTA NA EL.251,50)CANAL DE DESVIO

TOMADA D´ÁGUA

CASA DE FORÇA

CANAL DE FUGA

240,00

ENSECADEIRA DE 1ª FASE

VERTEDOURO

RIO GONÇALVES DIAS

 

Figura 5.10 – 1ª Fase de desvio do rio Iguaçu para a construção da UHE Baixo 

Iguaçu. Desvio pelo leito estrangulado e canal lateral. Construção das 

estruturas na região ensecada.  
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(CRISTA NA EL.252,60)

(CRISTA NA EL.249,50)

TOMADA D´ÁGUA

CASA DE FORÇA

CANAL DE FUGA

VERTEDOURO

RIO GONÇALVES

240,00

DIAS

ENSECADEIRA DE MONTANTE

240,00

 

Figura 5.11 – 2ª Fase de desvio do rio Iguaçu para a construção da UHE Baixo 

Iguaçu. Desvio pelo vertedor, com uso de ensecadeira incorporada de 

montante e de jusante. 

5.4 Descarga Mínima de Jusante Durante o Enchimento do Reservatório 

A descarga mínima que deve ser mantida a jusante durante o enchimento do 

reservatório, necessária na maioria dos casos de obras de médio e grande porte, 

ocorre já durante a operação do empreendimento, uma vez que o enchimento do 

reservatório é considerado como o início da operação. 

Entretanto, na prática, o sistema de vazão sanitária pode ser encarado como uma 

etapa adicional de desvio do rio. 

Deve-se portanto prever um sistema temporário, que permita que uma parte da 

afluência que chega ao reservatório que está sendo formado, seja descarregada para 

jusante do mesmo, até que o nível d’água do lago artificial permita que as estruturas 

permanentes da obra, tais como vertedor e circuito hidráulico de geração, sejam 

capazes de realizar esta tarefa. Desta forma, o rio a jusante do empreendimento ficará 

a todo o momento com pelo menos um mínimo de vazão escoando por ele, de forma 

a atender os requisitos da fauna e de uso múltiplo da água por comunidades a jusante. 
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No Capítulo 4.2.8, é mostrado o caso da utilização de túneis de desvio para realizar a 

descarga a jusante da vazão sanitária. Esquema similar ao apresentado pode ser 

projetado para galerias de desvio. 

Em casos onde o enchimento do reservatório é mais lento, o sistema de vazão 

sanitária ganha importância, mas, via de regra, deve ser sempre levando em 

consideração. 
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6 FATORES CONDICIONANTES NA ESCOLHA DO DESVIO DE RIO 

Diversos condicionantes influem na escolha do tipo de desvio do rio a ser utilizado, 

no número de fases de desvio e nas estruturas de desvio a serem utilizadas. 

Os condicionantes podem ser separados em três tipos básicos: os físicos, os técnicos 

e os financeiros. Porém, estes fatores não podem ser avaliados separadamente, uma 

vez que existe uma forte interdependência entre eles. 

Os principais fatores condicionantes que influem na determinação do desvio de um 

rio, conforme já listado anteriormente no Capítulo 1, estão apresentados abaixo: 

● Aspectos físicos: 

o Topografia; 

o Geologia; 

o Regime hidrológico e hidráulico; e 

o Localização. 

● Aspectos técnicos: 

o Características da obra principal: 

─ Arranjo geral; 

─ Cronograma da obra; e 

─ Métodos e materiais construtivos. 

o Impacto sócio-ambiental; 

o Experiência da projetista e da construtora; 

o Reaproveitamento de equipamentos e estruturas de obras anteriores; e 

o Risco de falha aceitável. 

● Aspectos financeiros: 

o Custos das obras. 

Vale a pena salientar que os aspectos físicos vão influenciar a solução técnica a ser 

adotada, que por sua vez serão responsáveis pela definição dos custos das obras. 

Desta forma, fica claro e evidente que a dependência entre os diferentes fatores 

condicionantes deve ser respeitada e levada em consideração. 

Além dos comentários que serão feitos a seguir, nos Capítulos 4 e 5 este tema 

também foi abordado, uma vez que, na medida do possível, foram justificadas as 

escolhas feitas para cada caso e para cada estrutura de desvio apresentada. 
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6.1 Aspectos Físicos 

Os aspectos condicionantes físicos, são todos aqueles que são relativos às 

características existentes no local onde a obra será implantada. 

Os principais aspectos físicos são a topografia, a geologia, o regime hidrológico e a 

localização. 

6.1.1 Topografia 

As condições de topografia do local da obra influenciam grandemente diversas 

características do desvio de rio a ser implementado. 

A topografia pode ser basicamente de dois tipos, quais sejam: acidentada com vales 

estreitos e rios encaixados, ou abatida com vales suaves e rios espraiados. 

Para cada um destes tipos de topografia existe um tipo de solução de desvio mais 

adequada. Vales estreitos são adequados para realização de desvio em uma única 

fase, utilizando túneis e galerias, e em alguns casos, canal lateral. 

Topografias abatidas são ideais para desvio em duas fases, onde na primeira o rio é 

estrangulado por ensecadeira e na segunda fase de desvio o rio é conduzido por 

estruturas como vertedor, galerias ou circuito hidráulico de geração. 

O método de lançamento da ensecadeira também é influenciado pela topografia. Rios 

mais largos dificultam o fechamento, enquanto que rios encaixados tornam a 

operação mais simples, conforme apresentado no Capítulo 4.1.2.2 e indicado na 

figura 4.27, apresentada no mesmo capítulo. 

A topografia também vai influenciar no posicionamento das estruturas de desvio, de 

forma a se minimizar as escavações e maximizar a capacidade de desvio. Em 

barramentos localizados em corredeiras pode ser dispensado o uso de ensecadeiras de 

jusante, possibilitando o uso de ensecadeira em forma de “L”. 

A remoção das ensecadeiras também vai depender da topografia, além de outros 

fatores como o posicionamento das estruturas principais.  

O tipo de ensecadeira também é influenciado pela topografia, pois em leitos mais 

estreitos pode-se utilizar ensecadeiras celulares de forma a reduzir a área ocupada e 

aumentar a capacidade de fluxo do leito estrangulado do rio. 
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6.1.2 Geologia 

A geologia também é grande fator de influência na determinação das características 

do desvio a ser adotado. Portanto, devem ser realizadas investigações geológicas 

também para atender ao projeto de desvio. 

A geologia vai definir quais os materiais que estarão disponíveis para a construção 

das estruturas tanto para as obras provisórias de desvio do rio, como para as 

estruturas permanentes do empreendimento. 

Além disso, vai definir as condições de fundação onde se apoiarão ou serão 

escavadas as estruturas. As condições de fundação influenciam tanto na 

estanqueidade das estruturas como na estabilidade delas. 

As características do leito do rio também são de fundamental importância, pois 

influenciam principalmente no método de fechamento do rio a ser utilizado e em 

problemas de erosão na saída das estruturas de desvio. 

O perfil do topo rochoso a as características da rocha são as principais preocupações 

se a solução a ser adotada for túneis. Caso a rocha seja inadequada, ou mesmo se for 

muito profunda, a utilização de túneis pode ser descartada, em detrimento do uso de 

galerias ou canais laterais. 

Se o leito do rio for coberto por material erodível, deve-se tomar cuidado na saída 

das estruturas de desvio, principalmente se for vertedor de soleira rebaixada ou 

galeria sob o vertedor, pois pode acarretar problemas de erosão no pé da estrutura de 

dissipação ou ainda problema de entrada de material sólido para dentro do 

dissipador, podendo causar danos ao mesmo. 

Além disso, a condição geológica do leito define como será feito o lançamento das 

ensecadeiras, principalmente para fechamento do rio. Se tiver material erodível no 

fundo, pode ser necessário executar a ensecadeira pelo método em camadas. Se o 

leito for constituído de rocha lisa, pode ocorrer maior perda de material lançado, pois 

este escorrega, devido ao pequeno atrito com o fundo. 

Portanto, a dimensão do material a ser lançado na execução de ensecadeira também é 

afetada pela geologia. Mas também é a geologia que define qual o material de 

construção disponível para ser utilizado. Em casos onde não é possível conseguir 

material de diâmetro grande, ou em quantidade suficiente, pode ser necessário lançar 

a ensecadeira com dois cordões, ou lançar a ensecadeira de montante e de jusante ao 
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mesmo tempo, para aumentar a perda de carga e diminuir o diâmetro necessário de 

material.  

Caso o leito do rio seja coberto com material de alta permeabilidade, pode ser 

necessário utilizar ensecadeira com cortina impermeável, para reduzir as infiltrações 

na área ensecada e garantir a estabilidade da ensecadeira. 

A geologia também define a necessidade de proteção das estruturas de desvio. Os 

túneis podem necessitar de revestimento, caso o material a ser escavado apresente 

problemas de sustentação e de permeabilidade. O mesmo ocorre em canais, que 

podem precisar ser protegidos contra erosão em determinados pontos e revestidos em 

outros, para garantir sua estanqueidade. 

O material que formará o maciço da ensecadeira é definido pelos materiais 

disponíveis na região. Portanto, a possibilidade da ensecadeira ser incorporada ao 

maciço da barragem também está limitada pelas condições geológicas da região do 

empreendimento. 

Além destes exemplos, existem outros fatores que são influenciados pela geologia, 

mostrando que este aspecto é um dos mais importantes na determinação das 

características do sistema de desvio de rio. 

6.1.3 Regime Hidrológico e Hidráulico 

A hidrologia influencia no dimensionamento de todos os elementos do desvio do rio, 

pois é ela que define a cheia de projeto que será utilizada no dimensionamento das 

estruturas. 

Além disso, a variação sazonal da hidrologia da bacia onde o empreendimento se 

localiza pode influenciar na escolha no esquema de desvio a ser utilizado. 

Já o regime hidráulico do rio define as condições de escoamento que se terá no rio e 

nas estruturas de desvio, influenciando as características das mesmas. 

A cheia de projeto é definida de forma conjunta com o risco aceitável, que também 

está ligado a uma análise financeira. Mas, a partir da definição da vazão de projeto de 

desvio, para as diferentes fases, as estruturas serão dimensionadas, sendo definidas a 

altura das ensecadeiras e as características das estruturas de condução do fluxo, tais 

como o número de túneis ou galerias e sua seção transversal, a cota da soleira das 

estruturas, as dimensões do canal de desvio, entre outras características. 
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Em rios onde existe uma grande diferença de vazão entre o período seco e o úmido, 

pode ser utilizado ensecadeiras galgáveis para o desvio, trazendo grandes alterações 

no cronograma da obra como um todo, mas podendo reduzir bastante os custos com 

as estruturas de desvio. 

A sazonalidade também influencia no cronograma da obra e do desvio, podendo ser 

interessante utilizar as épocas de estiagem para realizar o fechamento do rio, 

facilitando sua execução e diminuindo a granulometria do material a ser lançado. O 

fechamento das estruturas de desvio também pode ser realizado no fim da época de 

seca, para evitar problemas durante sua execução, mas iniciar o enchimento do 

reservatório, já a partir do início do período chuvoso. 

A condição de escoamento pelas estruturas vai definir a necessidade de proteção das 

mesmas e vai definir as características de emboque de estruturas como as galerias, 

para evitar problemas de cavitação, além de influenciar na própria capacidade de 

vazão das estruturas de desvio. Além disso, quando o rio for estrangulado por 

ensecadeira, as condições de escoamento vão definir o material a ser utilizado para a 

proteção da mesma.  

O fechamento do rio e a construção das ensecadeiras também são grandemente 

influenciados pelas características de escoamento do rio, que deve ser considerado na 

determinação do diâmetro do material a ser utilizado para sua execução.  

6.1.4 Localização 

A localização do empreendimento, ou seja, sua posição em relação a outras 

benfeitorias e centro urbanos, pode dificultar ou facilitar a execução do 

empreendimento como um todo, inclusive as obras de desvio. 

Fatores como a proximidade a fornecedores de cimento, a facilidade de acesso, a 

disponibilidade de mobilização de equipamento e seu custo, a existência de mão-de-

obra local e a existência de barramentos a montante do rio são características que 

devem ser observadas.  

Caso o acesso a obra não seja difícil, devido a existência de infra-estrutura viária no 

local, o início das obras, que em geral começa com a construção das estruturas de 

desvio, é facilitado, podendo-se ter ganhos no cronograma da obra. 
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Já a existência de um barramento a montante do empreendimento pode resultar na 

diminuição da cheia de projeto, devido a sua capacidade de laminação de cheia. 

Além disso, o barramento de montante pode por períodos curtos reduzir a afluência 

de água ao projeto, pela criação de um volume de espera em seu reservatório, o que 

pode facilitar e reduzir os riscos da execução das operações de fechamento do rio e 

fechamento das estruturas de desvio. 

6.2 Aspectos Técnicos 

Os principais  aspectos técnicos que influem nas características do desvio do rio a ser 

implementado são: as características da obra principal; os impactos sócio-ambientais; 

a experiência da projetista e da construtora; eventuais equipamentos ou estruturas 

que sejam de propriedade do empreendedor que possam ser reaproveitados na 

execução da obra; e os riscos de falha aceitáveis. Estes pontos são abordados a 

seguir. 

6.2.1 Características da Obra Principal 

O esquema de desvio do rio deve ser concebido de forma integrada com as demais 

estruturas do empreendimento, de maneira integrada, de forma a se obter uma 

solução harmônica. 

Portanto, as características das estruturas permanentes são fundamentais para a 

definição do sistema de desvio do rio a ser implementado. 

Os principais pontos que devem ser observados nas obras principais para a escolha 

do desvio são o arranjo geral do empreendimento, o cronograma de execução e os 

métodos e materiais construtivos. 

6.2.1.1 Arranjo Geral 

O arranjo geral do empreendimento tem impacto direto na localização das estruturas 

de desvio, além de limitar as possibilidades de utilização de estruturas permanentes 

para o desvio do rio durante a construção. 

A localização das ensecadeiras, e das estruturas que conduzem o rio durante o desvio 

é totalmente dependente da localização das estruturas. 

Se as ensecadeiras forem incorporadas à barragem, estas devem se localizar de forma 

a serem adequadamente inseridas no maciço do barramento. 
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Em desvio em duas fases, a segunda fase deve se localizar em baixo de estruturas 

como vertedor ou barragem, devendo, sua utilização, ser compatibilizada com as 

estruturas permanentes, sem acarretar prejuízos a sua futura utilização na operação 

normal do empreendimento. 

Dependendo do tipo de estruturas permanentes utilizadas, estas poderão ser utilizadas 

integralmente ou parcialmente para a realização do desvio do rio. 

Por exemplo, casos onde se prevê a utilização de vertedores do tipo tulipa, o conduto 

deste pode ser utilizado para fazer o desvio do rio durante a construção da obra. 

Porém, se o vertedor for de superfície, pode ser utilizado desvios pelo vertedor com 

soleira rebaixada ou com galeria de desvio localizada embaixo do vertedor. 

O tipo de estrutura utilizada vai ainda influenciar na possibilidade de se utilizar 

desvios que permitem o galgamento das obras permanentes. Casos onde os danos 

causados pelo galgamento podem ser muito grandes, como em barragens de terra, o 

galgamento das estruturas permanentes deve ser evitado, sendo necessário adotar 

níveis de risco pequenos, que resultam em estruturas para o desvio maiores e mais 

caras. 

A altura das estruturas principais também afeta o tipo de desvio a ser utilizado, 

principalmente na segunda fase de desvios feitos em múltiplas fases. Em 

empreendimentos de baixa queda é possível utilizar na segunda fase de desvio o 

vertedor completo, o vertedor com soleira rebaixada ou utilizar o circuito hidráulico 

de geração. Em quedas maiores, é mais comum o uso de galerias, que em geral se 

localizam sob o vertedor. A principal razão para isto é a necessidade da estrutura de 

desvio da 2ª fase precisar ter elevação próxima a cota do leito do rio, para facilitar o 

fechamento do mesmo. 

6.2.1.2 Cronograma da Obra 

O cronograma da obra impacta diretamente nas fases de desvio a serem utilizadas e 

na localização das estruturas de desvio. 

Obras com cronogramas apertados implicam muitas vezes na utilização de um 

número maior de fases de desvio, de forma a permitir o avanço mais rápido da 

construção das estruturas no leito do rio. Pode-se lançar mão do uso de ensecadeiras 

auxiliares para possibilitar trabalhos nos períodos de estiagem, como no caso 
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previsto pelo projeto básico da UHE Foz do Chapecó, onde duas ensecadeiras 

auxiliares, uma em cada um dos dois primeiros períodos de estiagem da obra, são 

previstas, para possibilitar o tratamento da fundação da barragem no leito do rio, de 

forma a diminuir o prazo de construção (referência 58). 

As ensecadeiras são as estruturas que dão maior flexibilidade para a execução da 

obra, podendo a cada momento ensecar uma região diferente, entretanto, quanto 

maior o número de fases de desvio e de ensecadeiras a serem construídas e 

parcialmente removidas, maior vai ser o custo de desvio, devendo-se fazer um 

balanço entre o custo adicional com desvio e o benefício da diminuição do prazo de 

construção, com adiantamento do início da operação comercial, para verificar se vale 

a pena reduzir a duração da construção. 

Além disso, a duração da obra influencia na escolha do período de retorno da cheia 

de projeto das estruturas de desvio, pois quanto maior o tempo de desvio, maior a 

probabilidade de ocorrer grandes cheias e portanto maiores devem ser as estruturas, 

para se atender a um determinado risco aceitável, conforme abordado no Capítulo 9. 

A utilização de esquemas de desvio que permitem o galgamento das estruturas deve 

ser compatibilizada com o cronograma de construção da obra, uma vez que durante 

os períodos de risco de galgamento a obra fica parada e caso ocorra o galgamento, 

será necessário fazer a recuperação das estruturas galgadas, limpeza e esgotamento 

da praça de trabalho, atrasando a obra. Em alguns casos, devido aos prazos curtos de 

construção, fica inviabilizada a utilização de esquemas que prevêem o galgamento 

das estruturas durante a construção. 

A localização das estruturas de desvio também depende do cronograma da obra, pois 

deve-se ensecar primeiro a região onde serão construídas as estruturas que demoram 

mais tempo para serem executadas. 

6.2.1.3 Métodos e Materiais Construtivos 

Os métodos construtivos definem, entre outras coisas, a área de trabalho que precisa 

ser ensecada, para possibilitar a execução das estruturas, conforme o programado. 

Tanto o método construtivo como os materiais de construção utilizados na 

construção da barragem, vão influir na possibilidade de incorporar as ensecadeiras ao 

maciço da barragem.  
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Os matérias utilizados para a construção das estruturas provisórias e permanentes 

devem ser escolhidos de forma a maximizar o balanço entre escavação e aterro destas 

obras, minimizando os custos com bota-foras e áreas de empréstimo. 

6.2.2 Impacto Sócio-Ambiental 

A execução e operação das estruturas de desvio do rio causam impactos ao meio 

ambiente, que devem ser minimizados na medida do possível. Para maiores detalhes, 

consulte o Capítulo 8. 

6.2.3 Experiência da Projetista e da Construtora 

As projetistas têm a tendência de utilizar soluções que já foram projetadas 

anteriormente por elas, e que obtiveram êxito em sua performance. Portanto, o 

currículo da projetista é de grande influência para a definição do tipo de desvio a ser 

utilizado. 

Entretanto, a experiência da construtora também é fundamental na escolha do tipo de 

desvio a ser utilizado, uma vez que soluções que já sejam de conhecimento da 

construtora podem ser realizadas de forma mais rápida e econômica. 

Em muitos casos é interessante prever alternativas que possibilitem a utilização de 

equipamentos para a construção que a construtora já possua, pois desta forma ela 

ganha competitividade e a obra pode ser executada por um custo menor, evitando-se 

a compra de equipamentos especiais que podem ser bastante caros. 

Na construção da UHE Três Irmãos (referência 37), a experiência obtida na execução 

das usinas Água Vermelha e Nova Avanhandava, influenciou na utilização de 

galerias de desvio que tivessem uma declividade no teto, de forma a facilitar o 

processo de tamponamento destas e melhorar sua estanqueidade, conforme abordado 

no Capítulo 4.4.2.3. 

6.2.4 Reaproveitamento de Equipamentos e Estruturas 

Muitas vezes o empreendedor, ou mesmo a construtora pode ter equipamentos ou 

estruturas que foram utilizadas em outras obras, que podem ser reaproveitados, como 

comportas ou ensecadeira celular. 

No caso da UHE Três Irmãos (referência 37), um dos fatores que influenciou a 

utilização de galerias sob o vertedor para o desvio de 2ª fase, assim como suas 
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características e dimensões, foi o fato de o empreendedor possuir comportas 

metálicas de desvio e ponte metálica para o fechamento destas estruturas, que haviam 

sido previamente utilizadas na construção da UHE Água Vermelha. 

6.2.5 Riscos de Falha Aceitáveis 

O risco de falha que for definido como o aceitável, conforme abordado pelo Capítulo 

9, define juntamente com as características hidrológicas da bacia, qual será a vazão 

de projeto para o desvio. 

Portanto, o risco de falha influi diretamente no dimensionamento de todas as 

estruturas do sistema de desvio do rio, tais como altura da ensecadeira e as 

dimensões e quantidade de estruturas de condução do fluxo desviado. 

6.3 Aspectos Financeiros 

São os aspectos financeiros que definem a escolha da solução a ser implementada, 

dentre as possíveis soluções que sejam propostas pela projetista. A alternativa 

proposta que seja a mais barata e que atenda aos requisitos técnicos e de segurança, 

deve ser a solução escolhida. 

O critério financeiro é o melhor a ser utilizado para a escolha da solução a ser 

adotada para o desvio, uma vez que diversas alternativas técnicas que apresentem 

desempenho similar podem ser elaboradas, sendo a opção ótima a que apresentar o 

mínimo custo, assim como um fluxo de caixa adequado para sua execução e 

operação. 

6.3.1 Custos das Obras 

As diversas alternativas elaboradas pela área técnica devem ser quantificadas e 

orçadas para que se possa avaliar qual a solução mais barata que atenda aos 

requisitos técnicos e de segurança. 

Portanto, o custo de implantação é o fator que define se um ou outro tipo de estrutura 

será utilizada e como será o esquema de desvio para cada caso específico. 

A figura 6.1 abaixo e a figura 4.55 no Capítulo 4.2.1, mostram como o custo é 

importante para a definição do desvio.  

Na figura 4.55 é mostrado um calculo econômico para definir a configuração ótima 

do conjunto túnel-ensecadeira. Entretanto, este gráfico na realidade serve para 
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determinar a altura da ensecadeira de montante e a capacidade de vazão da estrutura 

de desvio, qualquer que seja ela (túnel, galeria, canal lateral, vertedor e circuito 

hidráulico de geração). 

Já a figura 6.1, mostra uma análise técnico-econômica para a determinação da vazão 

de projeto para o desvio. Esta análise, apresentada na bibliografia 68, propõe que a 

vazão de desvio deve ser determinada pelo balanço econômico entre o custo das 

obras de desvio e os prejuízos diretos (à obra) e indiretos (à jusante) estimados, caso 

ocorra uma cheia superior a de projeto. Portanto, deve-se achar o ponto ótimo, ou 

seja, o ponto de mínimo custo total (soma do custo do desvio com os prejuízos 

estimados). Como se pode ver nesta figura, quanto maior a vazão de desvio, menor o 

risco de esta ser excedida e menor devem ser os prejuízos em caso de falha, 

entretanto, maior será o custo para execução das estruturas de desvio. A parte de 

cima da figura mostra um gráfico de período de retorno (probabilidade anual de 

excedência) contra vazão de cheia. Já a parte inferior da figura mostra um gráfico de 

custos contra vazão de projeto. Em ambos os gráficos, para cada curva apresentada é 

proposto um intervalo de confiança, uma vez que existem erros associados as 

estimativas apresentadas. 
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A Período de retorno (Anos) G Custo das obras de desvio (10³ US$)
B Probabilidade anual de excedência H Prejuízos estimados (10³ US$)
C Custos Anuais (10³ US$) I Custo total (10³ US$)
D Capacidade das obras de desvio (m³/s) J Curva de frequência das vazões de cheias
E Vazão de cheia (m³/s) K Intervalo de confiança
F Curva de custos

LEGENDA

 

Figura 6.1 – Análise técnico-econômica para determinação da vazão de projeto 

para o desvio do rio. 
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7 MODELO REDUZIDO 

A utilização de modelos hidráulicos em escala reduzida, tanto bidimensionais como 

tridimensionais é fundamental na determinação das características do projeto de 

desvio de rios. 

Devido a grande eficácia da transmissão dos resultados obtidos em modelo reduzido 

para os protótipos, os primeiros ganham grande confiabilidade. Entretanto, este 

processo deve ser feito com muito critério e cuidado. 

A grande maioria das características das estruturas de desvio projetadas em escritório 

devem ser verificadas e otimizadas nos modelos reduzidos. 

Muitos problemas podem ser evitados com a utilização de modelos reduzidos, uma 

vez que nele podem ser identificados fenômenos de difícil previsão. Quando isto 

ocorre, podem ser sugeridas alterações para evitar ou reduzir os problemas, podendo-

se monitorar as estruturas que possam estar sujeitas a problemas. 

Pela simulação de diferentes fenômenos hidrológicos, o modelo possibilita a 

mitigação de riscos durante a construção. 

Os modelos bidimensionais podem ser utilizados para otimização de estruturas 

específicas, tais como túneis, galerias, vertedor com soleira rebaixada e canais. 

Podem ser utilizados, por exemplo, na determinação dos coeficientes de vazão de 

galerias e vertedores de soleira rebaixada. Também é utilizado para determinar as 

características do emboque de túneis e galerias. 

Os modelos tridimensionais, por outro lado, são importantes para avaliar o sistema 

completo de desvio, com a operação simultânea de diferentes estruturas. Pode ser 

utilizado para determinar a granulometria do material a ser lançado para o 

fechamento do rio. Também é usado na determinação do lançamento de material 

argiloso em água corrente para vedação da ensecadeira e na determinação da 

necessidade de remoção da ensecadeira, além de outras aplicações. É comum utilizar 

o modelo tridimensional em escala de 1:80 e 1:100. 

Apesar de seu custo muitas vezes significativo, o modelo reduzido, via de regra, 

sempre se paga, seja pelo fato de mitigar os riscos ou seja pela otimização que o 

modelo proporciona. Por esta razão, a utilização de modelo reduzido é sempre 

aconselhável, podendo até ser considerado indispensável para obras de médio e 

grande porte.  
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A principal referência para o desenvolvimento de Projeto Básico de usinas 

hidrelétricas, que foi desenvolvida pela Eletrobrás, e é denominada “Diretrizes para 

elaboração de projeto básico de usinas hidrelétricas”, conforme referência 70, 

estabelece que diversas características do desvio do rio devem ser otimizadas e 

verificadas em modelo reduzido. 

Atualmente, o modelo hidráulico reduzido é aplicado na determinação e verificação 

de diversas características do desvio do rio, conforme foi abordado no Capítulo 4 

deste trabalho. Vale salientar os principais aspectos do desvio que podem ser 

otimizados, verificados e avaliados por modelos hidráulicos reduzidos. Eles são: 

● Determinação da granulometria do material da pré-ensecadeira, para fechamento 

do rio: 

● Avaliação da quantidade de material necessário para fechamento, com estimativa 

da perda de material lançado, por arraste pela água; 

● Auxilia a evitar o uso de material excessivamente grande na ensecadeira, de 

forma a facilitar sua eventual remoção; 

● Determinação e verificação da forma de se realizar o fechamento do rio; 

o Define o número de cordões que devem ser lançados para possibilitar o 

fechamento, e se estes devem ser lançados de margens opostas, entre outras 

características do fechamento do rio. 

● Determinação da granulometria do material de proteção das ensecadeiras; 

● Determinação das características dos espigões (posição, formato, comprimento e 

diâmetro do material lançado), que possam ser necessários para possibilitar o 

lançamento da ensecadeira, em especial do material de vedação, pois velocidades 

altas causam o arraste dos mesmos; 

● Simulação dos efeitos do galgamento das ensecadeiras; 

● Definição das características do material de proteção, tanto de ensecadeiras 

galgáveis como de estruturas que estarão sujeitas ao galgamento; 

● Determinação da necessidade de remoção de ensecadeiras. O modelo pode 

minimizar a necessidade de remoção de ensecadeiras, pela verificação de sua 

influência na operação da usina, sendo capaz de avaliar os locais e as quantidades 

necessárias de remoção, evitando remoções desnecessárias; 
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● Definição das características das estruturas de desvio. Apenas após a execução 

dos estudos em modelo hidráulico é que são definidas as características finais das 

estruturas de desvio, tais como cota da soleira, dimensões e formas das estruturas, 

altura da ensecadeira, entre outros. Além disso, são obtidas as capacidades de 

vazão das estruturas, a partir da obtenção de parâmetros das estruturas tais como 

curva de descarga de túneis e galerias e coeficiente de vazão de vertedor de 

soleira rebaixada. Também são definidas as proteções necessárias a operação 

adequada e segura das estruturas, tais como inserção de aeradores em circuito 

hidráulico de geração e proteção das encostas e leito de canal de desvio; 

● Verificação das condições de escoamento nas estruturas de desvio, evitando que 

estas operem de forma indevida; 

● Determinação de proteção de leito, margem e estruturas permanentes, devido a 

correntes que possam causar erosão; 

● Verificação e otimização da operação de fechamento definitivo do rio, para início 

do enchimento do reservatório; 

o Estabelece a seqüência de fechamento de túneis, galerias e vertedor de soleira 

rebaixada. 

● Verificação da operação do sistema de desvio para diversas condições de vazão 

para avaliar a segurança do mesmo, minimizando os riscos aos quais a obra 

estará sujeita, e, em caso de serem identificados problemas, a equipe responsável 

pela obra estará ciente dos mesmos e poderá tomar medidas preventivas. 

A utilização de modelo reduzido necessita ser feita com muito cuidado, de maneira a 

possibilitar que os fenômenos do protótipo sejam reproduzidos adequadamente pelo 

modelo hidráulico reduzido. Os principais cuidados na utilização de modelo reduzido 

são apresentados abaixo. 

● Cuidados especiais devem ser tomados com relação ao efeito de escala, podendo-

se salientar os seguintes: 

o Rugosidade de túneis. Apesar dos aspectos tridimensionais do túnel serem 

bem reproduzidos, a rugosidade das paredes dos túneis de desvio não é 

representada em termos reais. Deve-se então calibrar o modelo do túnel de 

forma a simular uma perda de carga contínua, determinada teoricamente; e 
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o Percolação pela ensecadeira. A utilização de material pequeno, devido a 

escala do modelo, pode acarretar que a ensecadeira do modelo se constitua 

num meio poroso, onde o escoamento é laminar, podendo não ser verificadas 

estas condições no protótipo, uma vez que o material, neste caso, é grande.  

● Transmissão dos resultados do modelo para o protótipo. Devem ser tomados 

todos os cuidados para recriar no modelo as mesmas condições do protótipo, e 

também para levar características definidas no modelo para o protótipo, de forma 

a não serem cometidos erros grosseiros. 

Um caso onde o modelo reduzido não reproduziu corretamente os fenômenos do 

protótipo foi o da UHE Porto Primavera, que devido ao efeito de escala, o material 

utilizado para reproduzir as ensecadeiras no modelo reduzido eram pequenos e 

acabaram constituindo um meio poroso, com escoamento em regime laminar, porém, 

no protótipo, o material da ensecadeira era grande, resultando em velocidade de 

percolação quase torrencial, arrastando o material de vedação, fenômeno que não foi 

verificado no modelo. Para a reprodução correta deste fenômeno seria necessário ter 

usado material de diâmetro maior no modelo.  

Apesar da eficiência grande do modelo reduzido, devem-se selecionar apenas 

algumas alternativas para serem simuladas e estudadas por ele. Conforme discutido 

nos capítulos anteriores, podem ser propostas uma infinidade de soluções e 

alternativas de desvio, mas testar todas em modelo acarretaria em custos 

desnecessários e altos, além de demandar maior tempo para os estudos. Portanto, 

devem ser selecionadas apenas as alternativas que se destaquem no papel, 

restringindo ao máximo os casos a serem simulados. O principal é descartar soluções 

que a priori se mostrem menos interessantes. Desta forma, pode-se concentrar as 

atenções em soluções mais significativas, que resultem em desvios mais econômicos 

e práticos. 

Vale lembrar que o modelo também pode ser utilizado durante a obra, em tempo real, 

para verificar situações que não haviam sido previstas e que são verificadas já 

durante a execução da obra. 

A participação da construtora nos estudos de modelo pode ser de grande valia, uma 

vez que podem ser testadas e verificadas alternativas construtivas, que possam trazer 

ganhos, baseada nas características de execução da equipe da empreiteira. 
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Portanto, a interação entre a construtora, a projetista e a equipe de estudo em modelo 

reduzido pode trazer grandes benefícios e otimizações para a obra, de forma a se 

buscar a solução mais adequada e com menor custo. 

A figura 7.1 abaixo mostra uma foto do estudo em modelo hidráulico reduzido 

tridimensional para verificação da 1ª fase de desvio da UHE Peixe Angical 

(referência 51), realizado na Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP 

(FCTH-USP). 

 

Figura 7.1 – Foto do modelo hidráulico tridimensional da UHE Peixe Angical, 

para verificação do desvio de 1ª fase. 

 



179 

 

8 IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

É evidente que os principais impactos ambientais que um aproveitamento hídrico 

causa estão ligados à construção e operação das estruturas permanentes (barragem, 

vertedor, turbinas) e não dependem das obras de desvio do rio. Entretanto, a 

execução e operação das estruturas de desvio do rio para a construção de barragens 

também causam impactos ambientais, que apesar de serem de menor magnitude, 

importância e duração que os causados pelas obras principais, não são desprezíveis e 

devem ser levados em conta, podendo em alguns casos ter caráter irreversível. 

Portanto, no momento da escolha da alternativa de desvio a ser adotada, deve-se 

considerar também os impactos ambientais que cada alternativa acarreta, pois 

diferentes soluções causam impactos ambientais distintos. 

Todas as alternativas de desvio podem causar danos sérios à jusante em caso de 

falha. Isto também deve ser considerado, pois apesar deste impacto ser incerto (pode 

ou não ocorrer), porém, se ocorrer pode ser grave, com magnitude e importância 

altas.  

A seguir serão apresentadas, em linhas gerais, as etapas para avaliar os impactos que 

obras de grande porte como as barragens e hidrelétricas podem acarretar e também 

serão brevemente discutidos os principais impactos que podem ocorrer devido à 

construção ou operação das estruturas de desvio. 

8.1 Etapas do Estudo de Impacto Ambiental Aplicado a Desvio de Rios 

O estudo de impacto ambiental de um empreendimento abrange toda a obra, nos 

estágios de implantação e operação. Portanto as obras de desvio de rio são apenas 

parte do estudo, mas certamente devem ser consideradas.  

As etapas do estudo ambiental são: 

● Diagnóstico; 

● Identificação dos possíveis impactos e suas causas; 

● Caracterização dos impactos quanto à: magnitude; importância; duração; 

probabilidade; reversibilidade; localização; e meio que será afetado; e 

● Proposição de ações mitigadoras ou compensatórias. 
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A primeira etapa é a realização do diagnóstico da área de influência da obra. Nesta 

etapa de diagnóstico, será identificada as condições prévias à implantação da obra 

dos meios físico, biótico e sócio-econômico. 

A partir do diagnóstico, é possível prever os impactos ambientais que uma obra com 

características específicas pode acarretar na área de influência, ou seja, na área que 

pode ser atingida direta ou indiretamente pela construção e operação do 

empreendimento. Para cada ação necessária à construção ou operação da obra e suas 

estruturas, devem ser avaliados quais os impactos que podem ser causados ao meio 

ambiente e meio sócio-econômico. 

Parte-se então para a caracterização dos impactos, onde cada impacto identificado 

deve ser descrito e classificado com base em parâmetros estabelecidos em conjunto 

pela equipe multidisciplinar de técnicos envolvidos nos estudos ambientais. As 

principais características a serem definidas são: magnitude, importância, duração, 

probabilidade de ocorrer, reversibilidade, local onde ocorre e os meios que são 

afetados (biótico, físico e/ou sócio-econômico). 

Finalmente, devem ser propostas ações mitigadoras, para evitar ou minimizar o efeito 

dos impactos e caso isto não seja possível devem ser propostas ações 

compensatórias. Estas ações podem ter caráter preventivo, corretivo ou de 

monitoramento. 

Logo, as ações e obras relacionadas às estruturas e à operação do desvio do rio 

também serão avaliadas no estudo de impacto ambiental.  

Em alguns casos, as ações propostas para mitigação do impacto podem acarretar na 

modificação das estruturas a serem utilizadas para o desvio. 

Portanto, soluções que acarretem menores impactos podem e devem ser priorizadas e 

as ações mitigadoras ou compensatórias devem ser estudadas e implementadas, 

sempre que possível, mesmo que isto signifique alteração em alguns critérios de 

projeto ou mesmo da solução adotada como um todo. 
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8.2 Principais Impactos Ambientais que Podem Ser Causados pela Operação 

ou Construção das Estruturas de Desvio de Rio  

A seguir são apresentados os principais impactos que as obras de desvio de rio 

podem causar ao meio ambiente, seja ao meio físico, ao meio biótico ou ao meio 

sócio-econômico. 

8.2.1 Meio Físico 

Os principais e mais comuns impactos que podem ocorrer no meio físico por 

conseqüência das obras de desvio do rio são a erosão e a alteração da qualidade da 

água, mas cada caso específico pode apresentar impactos diferentes com relação a 

topografia, hidrologia, geologia, morfologia e outros aspectos físicos. 

8.2.1.1 Erosão 

A erosão das margens ou do fundo do rio é um impacto comum causado pelas obras 

de desvio do rio. Com a mudança do leito natural do rio, que se dá através da 

construção de ensecadeiras ou desvio do fluxo do rio por canais laterais, túneis ou 

outras estruturas, pode ocorrer maior erosão das margens, uma vez que é mudada a 

condição de escoamento do rio nas proximidades da obra. 

O processo de lançamento da ensecadeira influencia muito na erosão do fundo do rio, 

sendo o método ponta de aterro mais crítico que o método em camadas. 

A erosão também pode aparecer no desemboque dos túneis e galerias assim como na 

saída do vertedor com soleira rebaixada. No caso de vertedor com soleira rebaixada, 

a dissipação da energia pode não ser adequada, aumentando a erosão próxima a esta 

estrutura ou mesmo mais a jusante, devendo-se tomar medidas que minimizem estes 

efeitos. 

O fluxo de água pelo rio com seção estrangulada também causa efeitos de erosão no 

rio e suas margens, pois aumenta a velocidade da água na seção estrangulada e à 

jusante. 

Portanto, caso no diagnóstico seja verificado que as condições próximas ao eixo da 

obra são susceptíveis a sofrerem erosão, maiores cuidados devem ser tomados em 

relação a isto, escolhendo soluções adequadas, que minimizem os efeitos erosivos do 

desvio. 
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8.2.1.2 Qualidade da Água 

Três fatores principais podem acarretar mudanças na qualidade da água do rio na 

época de desvio. O primeiro é devido à erosão do rio e de suas margens, que podem 

aumentar a quantidade de sólidos suspensos, a turbidez da água e a quantidade de 

poluentes, caso estes estejam depositados no fundo e nas margens. 

O segundo fator é devido à elevação do nível d’água de montante, devido às 

ensecadeiras e à capacidade de desvio das estruturas, acarretando principalmente 

modificação na quantidade de oxigênio dissolvido na água. Este fator também está 

associado à condição de operação final da obra, contudo, estes efeitos começam a ser 

sentidos já durante o desvio, e dependendo da solução adotada podem ter magnitude 

maior ou menor. Por exemplo, caso ensecadeiras altas sejam utilizadas associadas ao 

desvio por túnel, que necessitam de uma elevação do nível d’água para operar 

adequadamente, esta solução cria um lago a montante das obras antes do início da 

operação da barragem. Já para solução de túnel de capacidade maior e ensecadeira 

menor, o reservatório criado é pequeno, podendo até não causar mudança 

significativa do nível do rio, adiando o problema apenas para a época de operação da 

barragem. 

O terceiro caso comum de impacto na qualidade da água, durante o desvio, é devido 

à própria construção da obra como um todo, que devido à movimentação de 

materiais e equipamentos, causa a contaminação da água por diversos elementos, tais 

como óleo de motor, combustível, produtos químicos, outros materiais de construção 

e até mesmo efluentes do canteiro de obras. Tanto a construção das estruturas de 

desvio como das estruturas permanentes tem este efeito, e como a execução do 

empreendimento se dá durante a operação das estruturas de desvio, este é um 

problema que acaba sendo associado ao desvio. Portanto, a solução adotada para o 

desvio pode tentar prever ações que minimizem a contaminação da água, como por 

exemplo o tratamento da água de esgotamento da região ensecada, que possa estar 

contaminada, antes de restituí-la ao rio. 

8.2.2 Meio Biótico 

O desvio de rio também pode causar impactos ao meio biótico, seja ele aquático ou 

terrestre. 
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Os efeitos causados no meio físico terão impacto direto no meio biótico, que se apóia 

nele para sobreviver. Mudanças na qualidade da água podem causar problemas 

diretos na fauna e flora, aquática e terrestre, podendo até acarretar mortandade de 

espécies. 

A mudança do fluxo do rio pode trazer dois problemas principais para a fauna 

aquática. O primeiro problema é relativo à dificuldade que os peixes podem ter para 

subir o rio, dependendo do método utilizado para o desvio. A utilização de desvio 

pelo vertedor de soleira rebaixada pode ser um dos mais críticos, pois cria uma 

barreira para os peixes. Nestes casos, quando no diagnóstico for identificada a 

necessidade de manutenção da capacidade de movimentação dos peixes, deve-se 

prever algum método para possibilitar que estes subam o rio. Entretanto, seja qual for 

o método de desvio adotado, deve-se verificar a velocidade e as pressões que o fluxo 

estará submetido, e se estas são condizentes com as limitações físicas da fauna 

aquática. 

O segundo problema que a mudança do fluxo no rio pode causar é o aparecimento de 

poças no leito do rio, ocasionadas pela flutuação natural de seu nível. A criação 

destas poças pode fazer com que peixes fiquem presos, podendo morrer devido a 

falta de oxigênio ou calor. 

O desmatamento também pode ser um impacto causado pelas obras de desvio, caso 

seja necessário utilizar áreas de empréstimo de material das ensecadeiras, ou áreas de 

bota fora para as escavações de túneis e canais. Para evitar ou minimizar o uso de 

bota-foras e áreas de empréstimo, deve-se tentar fazer um balanço do material 

escavado e a ser aterrado, tanto para as obras de desvio, como para as obras 

permanentes, sendo que em alguns casos pode-se lançar mão do uso de áreas de 

estoque de materiais para minimizar os impactos. 

8.2.3 Meio Sócio-Econômico 

O meio sócio-econômico também pode sofrer impactos devido às obras de desvio. 

Os principais impactos são com relação à navegação no rio, às comunidades 

ribeirinhas, ao patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico e ao risco 

de falha nas estruturas de desvio. 
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8.2.3.1 Navegação 

Muitos rios são comumente utilizados para a navegação, podendo as embarcações ser 

de pequeno, médio e grande porte. 

Nestes casos, deve-se prever uma forma de manutenção da navegabilidade do rio 

durante a construção da obra. Portanto, a solução de desvio a ser escolhida deve 

contemplar estas condições. 

Desvios por túneis, galerias e pelo circuito hidráulico de geração e na maioria dos 

casos de desvio pelo vertedor, a navegação é inviabilizada. Nestes casos deve-se 

prever a utilização de eclusas, que podem ser permanentes no caso do rio ser 

utilizado por embarcações de grande porte. Nos desvios por canal lateral ou pelo 

leito estrangulado do rio, deve-se verificar se as velocidades e calado são adequados 

à navegação dos barcos que navegam no rio. 

Portanto, em rios onde for diagnosticado que a navegação não deve ser interrompida, 

o sistema de desvio do rio deve prever uma forma das embarcações poderem 

continuar a navegar, seja pelo uso de estruturas que possibilitem a navegação 

(canais) ou pelo adiantamento da construção de eclusas, caso estas estejam previstas 

no projeto, de forma a não interromper o fluxo de embarcações, pelo menos não por 

longos períodos. 

Em alguns casos, pode ser necessário lançar mão de ações compensatórias, pois pode 

ser inviável manter durante a construção, a navegabilidade do rio. 

8.2.3.2 Comunidades Ribeirinhas 

As comunidades localizadas próxima à obra, tanto a montante como a jusante, são 

afetadas por ela já a partir da época de desvio do rio. 

Os impactos no meio físico e ambiental podem causar efeitos diretos nestas 

comunidades. A alteração da qualidade da água terá impactos em diversos usos da 

água do rio, como o abastecimento público, a dessedentação de animais, a utilização 

em processos industriais, irrigação entre outros. Portanto, medidas como as 

apresentadas anteriormente neste capítulo, devem ser tomadas, na medida do 

possível, caso o impacto nas comunidades ribeirinhas seja significativo. Porém 

podem ser adotadas medidas específicas para as comunidades, como a perfuração de 



185 

 

poços artesianos para utilização da água, adequação ou construção de uma estação de 

tratamento de água. 

Os impactos na mortandade e fluxo dos peixes podem prejudicar as comunidades que 

dependam da pesca para obtenção de alimento e renda. Este é um fator a mais para 

justificar a tomada de medidas que reduzam os impactos aos peixes. Porém, podem 

ser feitos programas específicos para a população afetada, como por exemplo a 

criação de criadouros de peixes. 

Algumas destas medidas poderiam ser previstas para os problemas causados pela 

obra final, mas podem ter que ser adotadas com antecedência caso a solução proposta 

para o desvio do rio também acarrete nos impactos que a obra final causará. 

Inúmeros outros impactos podem ser causados às comunidades ribeirinhas que 

utilizam o rio no seu cotidiano, como por exemplo a elevação do nível d’água de 

montante devido ao uso de ensecadeiras altas, que pode acarretar na necessidade de 

remoção de população afetada logo no início da obra. 

8.2.3.3 Patrimônio Histórico Cultural, Arqueológico e Paisagístico 

As margens dos rios são regiões onde comumente são encontrados patrimônios 

históricos culturais, arqueológicos e paisagísticos. A criação de reservatórios 

geralmente causa destruição deste tipo de patrimônio. Portanto, é usual realizar 

programas de resgate durante a construção da obra, para salvar o que for possível 

destas relíquias.  

As obras de desvio não devem afetar estes trabalhos, podendo ser necessário escolher 

soluções que não causem elevação muito grande do nível d’água para permitir os 

trabalhos de resgate. 

A localização das estruturas de desvio deve evitar as áreas onde se encontrem obras 

históricas ou regiões que afetem os trabalhos de salvamento.  

8.2.3.4 Risco de Falha com Possível Criação de Onda de Cheia à Jusante 

O risco de falha das estruturas de desvio, principalmente o galgamento e rompimento 

das ensecadeiras, pode causar prejuízo às comunidades localizadas a jusante da obra 

e próximas às margens do rio, principalmente se uma onda de cheia artificial for 

criada pelo rompimento das ensecadeiras. 
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Para evitar desastres, podem ser tomadas diversas medidas preventivas e 

mitigadoras. Uma delas é a instalação de um sistema de alarme que monitora as 

estruturas de desvio, e em caso de risco de falha, alerta a equipe da obra e as 

comunidades que possam ser afetadas. Outra medida que pode minimizar os danos e 

até evitar o rompimento da ensecadeira é a utilização de diques fusíveis, que na 

ocorrência de cheia superior à de projeto do desvio, são utilizados para controlar o 

galgamento das ensecadeiras, podendo evitar seu rompimento. Caso sejam utilizadas 

ensecadeiras galgáveis, o risco de rompimento das ensecadeiras fica bastante 

reduzido.  

Portanto, caso os danos a jusante da obra, e mesmo para a obra sejam muito grandes, 

no caso de falha do desvio, pode-se prever estruturas que suportem o galgamento, 

evitando seu rompimento e maiores transtornos. 

8.3 Comentários Finais 

Conforme foi apresentado anteriormente neste capítulo, a escolha do tipo de desvio a 

ser utilizado, assim como a escolha das estruturas a serem utilizadas e suas 

características, podem causar diferentes impactos, de diferente magnitude e 

importância, sendo que o diagnóstico prévio possibilita identificar os pontos mais 

críticos, para adequação do desvio, de forma a se ter uma solução eficiente, mas ao 

mesmo tempo compatível com as condições locais, ao meio ambiente e as 

necessidades da obra.  

Os tópicos apresentados foram apenas para efeito de exemplificação, sendo que nos 

estudos de impacto ambiental outros temas devem ser abordados, de maneira 

bastante completa e complexa. 

Vale lembrar que o estudo de impacto ambiental tem caráter multidisciplinar, onde 

vários elementos estão inter-relacionados, sendo que um determinado impacto pode 

afetar diversas disciplinas e as ações mitigadoras também devem considerar aspectos 

técnicos de engenharia e de outras disciplinas. Portanto, a equipe deve ser completa e 

seus membros devem estar em sintonia. 
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9 RISCOS 

Uma obra de desvio de rio sempre tem um risco de falha associado a ela. Isto 

significa dizer que os critérios adotados no projeto de desvio de rio tem o risco de 

não suportarem um possível evento de cheia que possa ocorrer durante cada etapa da 

construção.  

Caso ocorra uma cheia superior à de projeto, serão causados danos tanto ao 

empreendimento em si (diretos), como danos a jusante da obra. Com isto, o 

empreendimento terá de arcar com os prejuízos diretos e indiretos para reparar os 

danos. 

Em caso de colapso ou ruína das obras provisórias e/ou permanentes, serão ainda 

maiores os prejuízos, pois além de ter de reconstruir as obras afetadas resultando em 

atraso no cronograma, também poderá se formar uma onda artificial à jusante, que 

pode ter efeito devastador. Sérios danos podem ser causados ao meio ambiente e às 

comunidades e benfeitorias localizadas à jusante da obra. 

Portanto, no momento de se definir qual o risco a ser considerado durante o 

andamento da obra, deve-se fazer uma estimativa dos prejuízos diretos e indiretos 

que uma eventual falha pode acarretar. 

Vale lembrar que conforme a obra vai evoluindo maior pode ser o prejuízo em caso 

de falha, uma vez que o empreendimento soma maior valor agregado. Por esta razão, 

é comum serem adotados riscos diferentes para fases de desvio distintas, podendo-se 

assumir riscos maiores no início da obra, durante a 1ª etapa de desvio do rio. 

O risco assumido terá impacto direto no valor do seguro da obra, que via de regra é 

feito pelo empreendedor, pois quanto maior o risco, maior o valor a ser pago à 

seguradora. Entretanto, riscos maiores acarretam em vazões menores de desvio, ou 

seja, as estruturas de desvio serão menores e portanto mais econômicas. 

Portanto, para se definir o risco que o empreendimento estará sujeito, em cada fase 

de desvio, deve-se fazer um balanço de custos, onde de um lado está o valor do 

seguro e os possíveis prejuízos em caso de falha, e do outro está o custo das obras de 

desvio. Deve ser feita uma análise financeira para diversos riscos, estimando seus 

custos, tentando definir qual a solução ótima, mas tendo-se sempre em vista o 

horizonte de estudo, ou seja, a vida útil das obras provisórias. 
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9.1 Risco da Vazão de Projeto Ser Superada 

A cheia de projeto é caracterizada pelo seu tempo de recorrência – TR – (período de 

retorno), que é um conceito usual da hidrologia, que corresponde ao período médio 

entre duas cheias de mesma magnitude, ou seja, uma dada cheia ocorre uma vez a 

cada TR anos. 

Este é um conceito meramente estatístico, sendo que na prática, duas cheias de 

mesmo TR podem ocorrer com qualquer espaçamento de tempo entre elas. Portanto, 

o fato de uma cheia de TR = 100 anos ocorrer numa certa data, não implica que 

somente após 100 anos ela possa ocorrer novamente, podendo de fato uma cheia 

igual ou maior ocorrer até mesmo no mesmo ano. 

Logo, fica evidente que qualquer que seja a cheia de projeto escolhida, existe um 

risco desta cheia ocorrer ou ser superada, durante a vida útil das obras provisórias de 

desvio do rio. 

É fácil perceber que quanto maior for a vida útil (n) das estruturas de desvio, maior 

será o risco da cheia de projeto ser superada. 

Também é compreensível que quanto menor for o TR da cheia de projeto, maior será 

o risco. Portanto: 

● Risco (R) é diretamente proporcional à vida útil (n); e 

● Risco (R) é inversamente proporcional ao tempo de recorrência (TR). 

A expressão (9.1) a seguir possibilita a determinação do risco (R) em função do 

tempo de recorrência (TR) e da vida útil das obras (n). 
n

TR
R 






 −−=

111  (9.1) 

Onde: TR = tempo de recorrência = intervalo médio de tempo que uma dada 

vazão com TR anos de tempo de recorrência leva para se repetir; 

1/TR = probabilidade de ocorrência da vazão com TR anos de tempo de 

recorrência; 

n = vida útil da estrutura de desvio, numa dada fase da obra, em anos; e 

R = risco ou probabilidade de uma vazão com “TR” anos de 

recorrência, ser igualada ou excedida, ao menos uma vez, em “n” anos. 
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Na figura 9.1 é apresentado um gráfico em escala di-log, onde cada curva representa 

um nível de risco de ocorrência de um evento com TR anos de período de recorrência 

em um determinado período de “n” anos de vida útil das estruturas de desvio. 
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Figura 9.1 – Gráfico do risco da vazão de projeto ser excedida. 

Pode-se notar no gráfico acima que os diversos níveis de risco tendem a ser retas 

paralelas entre si, para representação em gráficos no formato di-log. Além disso, as 

retas tendem a ter um coeficiente angular igual a 45º, porém como a figura 9.1 está 

com escala distorcida (vertical menor que horizontal), isto não fica evidenciado. Para 

possibilitar esta visualização, é apresentado o mesmo gráfico da figura 9.1, na figura 

9.2, porém, neste caso, sem distorção de escala entre os eixos.  

A tabela 9.1 a seguir, mostra os valores de risco para TR e “n” usuais. 
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Tabela 9.1 – Valores de risco para “TR” e “n” usuais. 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 8 n = 10
10 10,00% 19,00% 27,10% 34,39% 40,95% 46,86% 56,95% 65,13%
15 6,67% 12,89% 18,70% 24,12% 29,18% 33,90% 42,42% 49,84%
20 5,00% 9,75% 14,26% 18,55% 22,62% 26,49% 33,66% 40,13%
25 4,00% 7,84% 11,53% 15,07% 18,46% 21,72% 27,86% 33,52%
30 3,33% 6,56% 9,67% 12,68% 15,59% 18,41% 23,75% 28,75%
40 2,50% 4,94% 7,31% 9,63% 11,89% 14,09% 18,33% 22,37%
50 2,00% 3,96% 5,88% 7,76% 9,61% 11,42% 14,92% 18,29%
75 1,33% 2,65% 3,95% 5,23% 6,49% 7,74% 10,18% 12,56%

100 1,00% 1,99% 2,97% 3,94% 4,90% 5,85% 7,73% 9,56%

Risco de falha (%)TR
(anos)
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Figura 9.2 – Gráfico do risco da vazão de projeto ser excedida. Versão sem 

distorção de escala. 

θ 
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Na tabela 9.1, é possível notar que a variação do risco é bastante grande com ambas 

as variáveis. A vida útil (n) das estruturas de desvio é uma variável que pode ser bem 

definida, tendo como base o cronograma da obra, que permite identificar a duração 

de cada fase de desvio. Porém, deve-se avaliar as chances das obras sofrerem atrasos 

no cronograma de construção, que acarretariam em um aumento da vida útil das 

estruturas de desvio. Apesar de ser uma variável que pode ser definida com precisão, 

existem fatores na definição do seu valor, que não podem ser previstos com absoluta 

certeza, uma vez que dependem de circunstâncias que venham a afetar o andamento 

da obra durante sua construção. Tem sido comum na construção das obras recentes, 

uma duração do período construtivo menor que a prevista no cronograma inicial, pois 

o empreendedor pode ter bons ganhos financeiros com o adiantamento do início da 

operação do empreendimento, que são divididos com o consórcio responsável pela 

construção da obra. 

Os principais fatores que podem adiar ou paralisar uma obra são: acidentes fatais 

com operários; problemas ambientais; problemas financeiros; problemas políticos; 

problemas geológicos que causem a necessidade de adaptação do projeto; 

movimentos sociais contrários ao empreendimento; dentre outros. 

Já a variável tempo de recorrência de uma vazão (TR) é uma grandeza determinada 

estatisticamente, com base na série histórica de vazões para o local da obra, que pode 

ser obtida por medições próximas ao eixo da barragem, e que pode ser trabalhada e 

complementada, pela correlação com outras séries de vazões ou inferidos 

indiretamente. Como a amostra de dados em geral não é extensa o bastante, a 

determinação do período de retorno de uma vazão em geral é bastante imprecisa, 

sendo que não é incomum ocorrerem eventos excepcionais durante a fase de projeto 

ou mesmo da obra que acarretem a redução do tempo de recorrência de uma dada 

vazão, sendo muitas vezes necessário adaptar o projeto para atender a vazões mais 

elevadas. 

Portanto, a determinação do risco da vazão de projeto ser superada, apesar de ser 

calculada com critérios de engenharia, tem grande grau de subjetividade e incerteza, 

sendo que o conhecimento desta condição é fundamental para que se entenda os reais 

riscos e para que se possa adotar valores efetivamente seguros como critérios de 

projeto. Portanto, não se pode fazer uma análise puramente matemática na avaliação 
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e escolha dos riscos a serem assumidos, uma vez que é necessário entender de 

maneira integrada, todos os fatores implícitos de risco que estão embutidos nos 

valores adotados. 

Este risco calculado apenas contempla a chance da vazão de projeto ser excedida, 

fato este que não implica necessariamente na ruína das estruturas projetadas. 

9.2 Probabilidade de Ruína 

É necessário avaliar a probabilidade de ruína, associada ao risco de ocorrer na vida 

útil da barragem vazões com tempo de recorrência superior ao adotado para 

dimensionamento das estruturas. Para tanto, pode-se utilizar a expressão 9.2 abaixo, 

conforme a referência 1 propõe. 

( ) 11 −−⋅⋅= i
Ri RRP φ  (9.2) 

Onde: PRi = Probabilidade de ruína por galgamento em certo ano “i” da vida útil 

de “n” anos da estrutura projetada; 

i = ano para o qual se pretende calcular o risco de ruína; 

n = vida útil da estrutura de desvio, numa dada fase da obra, em anos; 

R = risco ou probabilidade de uma vazão com “TR” anos de recorrência, 

ser igualada ou excedida, ao menos uma vez, em “n” anos; e 

φ = Probabilidade de ocorrência da ruína da estrutura, uma vez ocorrido 

seu galgamento. 

O valor de φ pode ser determinado por cálculo estatístico, pela relação 9.3 abaixo, 

conforme referência 10 da bibliografia. 

observados  galgamento  de  casos  de  nº
galgamentopor    ruína  de  observados  casos  de  nº

=φ  (9.3) 

Como em geral não se tem dados estatísticos suficientes para a utilização desta 

relação, podem ser adotados, conforme referência 10: 

● Estruturas de terra:   φ = 1,0; e 

● Estruturas de concreto:  φ = 0,7. 

As figuras 9.3 e 9.4, a seguir, mostram a representação gráfica da expressão 9.2, 

sendo a primeira para estruturas de terra e a segunda para estruturas de concreto. 
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Figura 9.3 – Gráfico da probabilidade de ruína por galgamento para estruturas de 

terra (φ = 1,0). 
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Figura 9.4 – Gráfico da probabilidade de ruína por galgamento para estruturas de 

concreto (φ = 0,7). 
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9.3 Períodos de Recorrência Usualmente Utilizados 

O tempo de recorrência a ser adotado para cada estrutura de desvio em cada obra a 

ser construída deve ser analisado de maneira individual, caso a caso. Entretanto, 

valores usuais podem ser adotados em diversos casos. 

Deve-se conhecer o tipo de estruturas provisórias de desvio e as permanentes, de 

forma a poder prever os estragos que poderão ser causados, sejam diretos (na própria 

obra), como indiretos (à jusante da obra). Por exemplo: barragem de concreto está 

menos sujeita a ruína que barragem de enrocamento ou terra; ensecadeiras altas, 

podem causar riscos maiores a jusante; entre outros. 

Na referência 1 é apresentado um critério preliminar de definição do risco, que está 

mostrado na Tabela 9.2. 

Tabela 9.2 – Critério preliminar de escolha do período de recorrência da vazão de 

projeto para dimensionamento das estruturas de desvio. 

nº Período de 
Recorrência

1 1 a 2 anos

1ª fase sem equipamento 
eletromecânico em montagem 2 a 5 anos

2ª fase com equipamento 
eletromecânico em montagem 5 a 10 anos

1ª fase sem equipamento 
eletromecânico em montagem 5 a 10 anos

2ª fase com equipamento 
eletromecânico em montagem 20 a 50 anos

Construção com duração menor 
que 5 anos 20 a 50 anos

Mais de 5 anos de construção 
ou risco de destruição total 50 a 100 anos

4

Obras de enrocamento ou terra com 
grandes inconvenientes no galgamento por 
eventual destruição de partes importantes 
da obra

Tipo de Obra

Obras de concreto sem equipamentos 
eletromecânicos no leito natural do rio e 
com possibilidade de galgamento 
devidamente controlado

2

Obras de concreto sem equipamentos eletromecânicos no leito natural do rio 
e com possibilidade de galgamento devidamente controlado

3

Obras de concreto sem equipamentos 
eletromecânicos no leito natural do rio e 
com possibilidade de galgamento mas com 
inconvenientes evidentes

 

9.4 Riscos Diferenciados para Cada Fase de Desvio 

Para cada fase de desvio podem ser adotados diferentes riscos a serem assumidos. 

Podem ser citados dois pontos como sendo os principais para justificar isto: 

● Como em geral na primeira fase de desvio existem menos estruturas a se 

proteger, e em caso de falha os prejuízos serão menores, pode-se adotar riscos 

maiores nestas condições; 
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● Quando a obra está avançada, com muitas estruturas já construídas, porém ainda 

susceptíveis a grandes danos no caso de galgamento da ensecadeira, os prejuízos 

que podem ser causados são altos, com possibilidade de adoção de riscos 

menores de falha; e 

● Próximo da conclusão da obra, nas fases finais do desvio, quando se têm as 

estruturas principais em estágio bastante adiantado, como por exemplo quando a 

crista da barragem está em cotas elevadas, o risco de galgamento das 

ensecadeiras pode não causar grandes danos, pois a barragem já se encontra em 

condições de deter o fluxo de água, portanto o risco de galgamento das estruturas 

permanentes fica minimizado e por conseqüência os danos às mesmas também. 

9.5 Aspectos que Influenciam na Determinação dos Riscos 

São dois os principais fatores que determinam os riscos a serem assumidos: 

● Segurança; e 

● Custos: 

o Características das obras de desvio; 

o Métodos construtivos; 

o Cronograma; 

o Recuperação de estruturas danificadas (prejuízos diretos); e 

o Recuperação de danos causados à jusante (prejuízos indiretos). 

Entretanto existem diversos outros fatores que podem estar relacionados a estes dois, 

de forma direta ou indireta, mas que devem ser avaliados. Eles são: 

● Possibilidade de utilização de sistemas de previsão de vazões; 

● Existência de aproveitamentos a montante, capazes de laminar cheias; 

● Qualidade e quantidade de dados hidrológicos disponíveis; 

● Características hidrológicas da região; 

● Uso de modelo hidráulico reduzido de maneira concomitante com a obra, que 

possibilite a elaboração de medidas de emergência; e 

● Possibilidade e habilidade da construtora em adotar e implementar um plano com 

medidas emergenciais tais como o alteamento das ensecadeiras em tempo hábil. 

Alguns outros fatores que podem ter menor importância são: 
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● Existência de borda livre nas ensecadeiras que podem ser consideradas em casos 

extremos para ajudar na laminação da cheia e no aumento da carga a montante 

que deve aumentar a vazão nas estruturas de desvio da vazão; 

● Riscos de erros estatísticos nos cálculos do tempo de recorrência da vazão de 

projeto, que pode ser menor que o esperado; 

● Possibilidade da utilização de diques fusíveis, que possibilitem um galgamento 

controlado das estruturas, minimizando os prejuízos; 

● Em caso de ocorrência de cheias excepcionais durante a obra, deve-se avaliar a 

necessidade de redimensionar as estruturas de desvio e reavaliar os riscos 

associados; e 

● Modelos hidráulicos reduzidos tridimensionais devem ser sempre utilizados, 

verificando e otimizando os critérios de projeto e desta forma ajudando a mitigar 

os riscos e minimizar os custos. Entretanto, a transferência dos dados do modelo 

para o protótipo deve ser feita de maneira criteriosa, para não incorrer em erros 

que possam aumentar os riscos de falha. 
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10 CUSTOS ASSOCIADOS 

Os desvios de rios têm em geral custos significativos, quando comparados ao custo 

total da obra. 

Dependendo do tipo de solução adotada, e do tipo da obra, o custo relativo pode ser 

maior ou menor, atribuindo mais ou menos importância ao projeto do desvio. 

Casos onde o custo relativo de desvio é elevado, justificam gastar mais tempo, 

energia e recurso para buscar soluções otimizadas de desvio, uma vez que podem 

agregar mais valor e resultar em um empreendimento mais lucrativo. Já os casos 

onde o desvio representar um custo muito baixo no valor da obra, pode não ser muito 

vantajoso gastar muito tempo e recurso para otimizá-lo, pois o benefício econômico-

financeiro na obra como um todo pode não ser significativo. 

Mas, vale lembrar, que além do custo relativo, deve-se olhar o custo absoluto, pois 

em obras onde o custo total absoluto é muito alto, pode-se ter uma falsa impressão 

que os custos de desvio são pouco importantes, podendo representar grandes 

quantidades de dinheiro, apesar da baixa porcentagem sobre o valor total da obra. 

Com base nas referências 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 73, foi possível 

fazer uma avaliação comparativa de custos relativos de algumas alternativas de 

desvio de rio. 

Estas bibliografias são estudos de viabilidade e projetos básicos aprovados pela 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), portanto, cada uma delas se refere a 

uma usina hidrelétrica. Em todos estes estudos e projetos, é feito um orçamento da 

obra utilizando um mesmo padrão. O padrão de orçamento utilizado atualmente, e 

aceito pela ANEEL, é o Orçamento Padrão Eletrobrás, também chamado de OPE. 

No OPE, um dos itens, denominado “Conta 12.16”, se refere ao desvio de rio, sendo 

computado nele todos os gastos relativos ao desvio, seja para a execução das 

estruturas de desvio, como para seu fechamento. Portanto, inclui a construção e 

remoção das ensecadeiras, assim como a construção e fechamento das estruturas que 

permitem a passagem das águas, tais como túneis, galerias, adufas e canais. 

A tabela 10.1 mostra para os 12 empreendimentos abordados pelas bibliografias 

citadas acima, as características básicas do desvio e o custo relativo que o desvio tem 

em relação ao custo total da obra. O custo total da obra na verdade é a soma dos 
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custos diretos e indiretos, sem considerar os juros durante a construção, ou seja, a 

soma das “Contas 10 a 17” do OPE.  

Portanto, o custo relativo é a simples divisão do valor da “Conta 12.16” pela soma 

dos custos das “Contas 10 a 17” (custo direto + custo indireto). 

O Orçamento Padrão Eletrobrás (OPE) está apresentado no Apêndice deste trabalho. 

As características do desvio que são apresentadas na tabela 10.1 são o número de 

fases de desvio previstas, o tipo de desvio de 1ª fase e, quando se aplicar, o tipo de 

desvio de 2ª fase. Fora isso, também são feitos comentários com relação as 

ensecadeiras utilizadas para o desvio. 

 

Tabela 10.1 – Custo relativo do desvio para 12 projetos de usinas hidrelétricas, com 

diferentes características de desvio. 

AHE Verdinho uma Adufas no 
vertedor Ensecadeira incorporada 1,6%

UHE Salto uma Adufas no 
vertedor Ensecadeira incorporada 1,2%

UHE Salto Grande uma Galeria Remoção total da ensecadeira 
de jusante 6,1%

UHE Telêmaco Borba uma Galeria + 
canal

Ensecadeiras são 
parcialmente removidas 11,5%

UHE Mauá uma Túnel Ensecadeira de jusante 
incorporada 5,3%

UHE Foz do Chapecó duas Leito 
estrangulado Adufas

Ensecadeiras de 2ª fase 
incorporadas
Uso de ensecadeiras auxiliares 
para tratamento de fundação 
em 2 períodos secos

12,1%

UHE Estreito duas Leito 
estrangulado

Vertedor c/ 
soleira 
rebaixada

Uso de ensecadeira de 1ª fase 
nas duas margens 3,1%

AHE Passo São João duas Leito 
estrangulado

Vertedor 
completo

Ensecadeiras de 2ª fase 
incorporadas 0,5%

AHE São José duas Leito 
estrangulado

Vertedor 
completo

Ensecadeiras de 2ª fase 
incorporadas 1,5%

UHE Salto Pilão duas Leito 
estrangulado

Vertedor 
completo

Não precisa ensecadeira de 
jusante, nas duas fases 2,5%

UHE Baixo Iguaçu duas
Leito 
estrangulado 
+ canal

Vertedor 
completo

Ensecadeiras de 2ª fase 
incorporadas 8,7%

UHE Baguari duas
Leito 
estrangulado 
+ canal

Vertedor 
completo

Ensecadeiras de 2ª fase 
incorporadas 0,8%

Comentários sobre 
Ensecadeiras

Custo 
RelativoEmpreendimento nº de 

fases
Desvio de 

1ª fase
Desvio de 

2ª fase
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Com base nos valores apresentados na tabela 10.1, pode-se atribuir para os tipos de 

desvios abordados, os seguintes custos relativos, em relação ao custo total da obra: 

● Desvios feitos em 1 fase 

o Túnel      5% 

o Galeria      6% 

o Galeria + Canal     11% 

o Por estrutura permanente   1,5% 

● Desvios feitos em 2 fases 

o 1ª fase pelo leito estrangulado 

─ 2ª fase por soleira rebaixada  3% 

─ 2ª fase pelo vertedor completo  1,5% 

o Leito estrangulado + canal 

─ 2ª fase pelo vertedor completo  5% (depende muito das escavações) 

Ainda com base na tabela 10.1, vale comentar os seguintes pontos: 

● O caso do desvio da UHE Foz do Chapecó não pode ser comparado diretamente 

a outras soluções de desvio por adufas, pois conforme mencionado na tabela, 

duas ensecadeiras auxiliares foram utilizadas para possibilitar obras de 

tratamento de fundação da barragem, durante dois períodos de estiagem; 

● De forma geral, o desvio em uma fase, onde as suas estruturas não podem ser 

utilizadas de maneira permanente, é mais caro que o de múltiplas fases; 

● Nos casos onde o desvio de uma única fase utiliza estruturas permanentes, a 

solução em geral apresenta baixo custo relativo; 

o A UHE Salto e o AHE Verdinho são casos deste tipo, onde as ensecadeiras 

foram incorporadas ao corpo da barragem e pelo fato das galerias estarem 

localizadas sob o vertedor, não foram necessárias grandes escavações 

adicionais para permitir o desvio pelas galerias, fazendo esta solução de 

desvio ser bastante econômica. 

● A utilização de canal de desvio lateral pode elevar bastante o custo da obra de 

desvio, mas isto vai depender muito dos volumes a serem escavados e do 

material a ser escavado, que se for solo é de menor custo do que se for rocha. Isto 

ocorre tanto para canais associados à galerias (desvio de 1ª fase), como quando 

associados com leito estrangulado do rio (1ª fase de desvio de múltiplas fases): 
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o No caso de Baguari, os volumes escavados tanto em solo como em rocha 

foram pequenos, acarretando num desvio de baixo custo relativo; 

o Já no caso da UHE Baixo Iguaçu, grandes volumes de escavação a céu aberto 

foram previstos, encarecendo muito as obras de desvio do rio; e 

o No desvio da UHE Telêmaco Borba também foram previstos volumes 

consideráveis de escavação em rocha, que impactam bastante no custo do 

desvio. 

● A utilização de túneis para desvio de uma única fase em geral é mais econômica 

do que se forem utilizadas galerias de desvio; e 

● Existem basicamente três possibilidades de desvio aproveitando as estruturas do 

vertedor. A mais econômica é a utilização do vertedor na sua condição final de 

operação. Quando esta não for possível, deve-se escolher entre o uso do vertedor 

com soleira rebaixada ou de galerias sob a soleira, sendo esta última, em geral, a 

mais cara entre as três opções. A escolha entre as três alternativas vai depender 

da altura da soleira do vertedor. 

É importante lembrar que cada caso é um caso, e o custo pode variar muito, sendo os 

números apresentados acima apenas ilustrativos, já que a amostragem utilizada não é 

grande o bastante para permitir a definição de custos médios relativos para os 

diferentes tipos de desvio. 

Mas, pode-se concluir que de maneira geral, as obras em vales estreitos onde a 

barragem tem volume pequeno e o desvio é feito por túnel, tem o custo relativo do 

desvio mais alto em relação ao custo total, uma vez que não só as obras de desvio são 

mais caras, mas as outras estruturas podem ser mais baratas. Nestes casos, a 

otimização do sistema de desvio de rio ganha ainda mais importância. Em 

contrapartida, quando se têm obras em terrenos espraiados, ocorre o oposto, com os 

custos relativos sendo menores, uma vez que os custos com as demais estruturas são 

altos, e o custo com as estruturas de desvio podem ser diminutos. 

Por fim, vale ressaltar que algumas economias que as diferentes soluções podem 

acarretar, em alguns casos podem não ficar evidenciadas no orçamento, como por 

exemplo a utilização do material escavado das estruturas de desvio para aterro de 

estruturas permanentes, ou a economia de material no maciço da barragem quando as 

ensecadeiras são incorporadas ao mesmo, entre outros. 
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Os casos onde parte das obras de desvio são utilizadas como estruturas permanentes, 

geralmente o custo é atribuído à estrutura permanente, reduzindo a parcela do desvio, 

como é o caso de túneis ou galerias utilizados como descarregador de fundo, ou 

canais de desvio que são aproveitados como canais de aproximação ou restituição de 

vertedores e casas de força. 
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11 DESVIO DO RIO PARA A CONSTRUÇÃO DA UHE MACHADINHO 

A seguir é apresentado o sistema de desvio utilizado na construção da UHE 

Machadinho, conforme bibliografia 15, onde a solução adotada foi composta por dois 

túneis com emboques situados em cotas diferentes, e duas ensecadeiras, uma a 

montante e outra a jusante, esta última incorporada ao maciço da barragem de 

enrocamento com face de concreto.  

11.1 Localização 

A Hidroelétrica de Machadinho, localizada no rio Pelotas, na fronteira dos 

municípios de Piratuba em Santa Catarina e Maximiliano de Almeida no estado do 

Rio Grande do Sul, aproximadamente a 1,2 km a jusante da foz do rio Inhandava (ou 

Forquilha), um afluente da margem esquerda, iniciou suas atividades comerciais em 

fevereiro de 2002. A figura 11.1, mostra a localização geral do aproveitamento. 

11.2 Arranjo Geral e Características Principais 

Para se ter um bom entendimento da escolha da solução implementada, será feito um 

breve descritivo das características do empreendimento. 

O arranjo previu: 

● Barragem de enrocamento com face de concreto com altura máxima de 126 m; 

● Vertedouro de superfície na ombreira direita, constituído por uma soleira vertente 

controlada por oito comportas tipo segmento, dimensionada para escoar as cheias 

decamilenar e máxima provável; 

● Circuito de geração e casa de força do tipo abrigada, com capacidade instalada de 

1140 MW, em 3 grupos hidrogeradores constituídos por turbinas Francis, com 

queda nominal de 97 m e geradores síncronos trifásicos para geração anual média 

de 4.433 GWh; e 

● Subestação abrigada de alta tensão do tipo compacta isolada a gás SF6. 
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Figura 11.1 – Localização geral da UHE Machadinho 

11.3 Condicionantes para o Projeto do Sistema de Desvio do Rio 

O aspecto físico do local da obra teve grande influência na determinação do desvio 

do rio a ser empregado, como não podia deixar de ser.  

De um modo geral, todos os cursos d’água da bacia, com exceção do curso superior 

do rio Canoas e do curso médio do rio Inhandava, apresentam grandes declividades e 

vales muito encaixados, estreitos e profundos, com áreas de drenagem 

predominantemente desmatadas, onde geralmente ocorrem solos pouco espessos e de 

baixa permeabilidade. Tais características são responsáveis por um regime fluvial 

estritamente ligado ao regime pluvial, e têm, como conseqüência, deflúvios diários 

com uma grande variabilidade. As cheias, em face do reduzido tempo de 

concentração da bacia, apresentam picos instantâneos muito altos, quase sempre 

associadas a precipitações de grande intensidade. 

Essas características têm repercussões marcantes no projeto do sistema de desvio do 

rio. A possibilidade de cheias rápidas com altos valores da vazão de pico levou a se 

projetar um sistema de desvio com elevada capacidade de vazão. 
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Um fator determinante na escolha do período de retorno da cheia de projeto do 

desvio foi o fato de a jusante da obra estar localizada a Hidrelétrica de Itá. A ruína de 

Machadinho durante sua construção, devido ao galgamento de suas estruturas 

poderia acarretar em sérios danos à UHE Itá, já em operação na época. Portanto, para 

se minimizar riscos relacionados a UHE Itá, foi adotado como critério de projeto 

para o desvio do rio, a cheia com período de recorrência de 500 anos. 

Apesar de ser um valor fora dos padrões usuais de projetos de desvio, as análises de 

risco efetuadas levaram a escolha deste critério. 

A combinação das características hidrológicas da bacia com o critério de projeto de 

desvio para suportar a cheias de 500 anos, resultou numa vazão de projeto de desvio 

de 19.400 m³/s.  

Foi ainda definido que já a partir do primeiro período úmido da bacia, as estruturas 

de desvio já deveriam ser capazes de proteger a obra de cheias de até 500 anos de 

tempo de retorno. Isto acarretou na necessidade de construção das ensecadeiras em 

um único período seco. 

Devido as boas condições geológicas do eixo e condições topográficas favoráveis, 

decidiu-se que o sistema de desvio da barragem de Machadinho contaria com quatro 

túneis com seção arco-retângulo de 14,00m de largura por 16,00m de altura, dois em 

cada margem, com capacidade máxima de vazão compatível com a cheia de 500 

anos de período de retorno, para a configuração final das ensecadeiras.  

As condições hidrológicas no local da barragem podem ser bem caracterizadas, 

sendo que no período seco o rio é bem comportado, apresentando cheias de curta 

duração precedidas e seguidas de períodos de vazões baixas. Esta característica foi 

aproveitada de maneira a reduzir os custos e aumentar a segurança das operações de 

fechamento do rio e de fechamento final das estruturas de desvio para início do 

enchimento do reservatório.  

11.4 Ensaios em Modelo Reduzido 

Foram realizados ensaios em modelo hidráulico reduzido, aplicados para as 

estruturas de desvio da UHE Machadinho, com o objetivo de otimizar as estruturas e 

simular a operação das mesmas de forma a verificar possíveis problemas relativos a 

aparecimento de vórtices e necessidades de proteção das estruturas. 
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O estudo em modelo permitiu realizar as seguintes otimizações e alterações no 

projeto de desvio de forma a garantir uma maior eficiência e segurança para o 

mesmo: 

● Otimização das cotas de emboque e desemboque dos túneis superiores e 

inferiores, considerando o comportamento hidráulico das diversas alternativas 

analisadas e também aspectos econômicos e de cronograma relativos a maiores 

custos de bombeamento e maiores prazos de execução, inerentes a canais mais 

profundos; 

● Otimização das formas hidráulicas do canal de desemboque dos túneis inferiores, 

de modo a eliminar correntes de retorno indesejáveis e desviar fluxos de 

velocidade elevada que poderiam danificar a ensecadeira do canal de fuga; 

● Otimização das formas dos emboques dos túneis superiores e as condições de 

alimentação dos mesmos através da conformação de um “bota-fora” adjacente ao 

seu canal de adução. 

A realização dos ensaios incluiu a simulação de diversas situações de cheias, tanto 

para auxiliar no fechamento do rio, como para o fechamento final dos túneis. 

Portanto, a utilização do modelo reduzido no projeto de desvio utilizado na UHE 

Machadinho foi muito importante para definir a solução escolhida para o sistema de 

desvio, garantindo a segurança das operações e a eficiência das estruturas. 

11.5 Características Finais do Sistema de Desvio do Rio 

A solução adotada para o desvio do rio Pelotas para permitir a construção da UHE 

Machadinho foi um esquema típico de desvio por túneis em vales encaixados com 

fechamento do rio por meio de ensecadeira de montante e de jusante. Os diferenciais 

do desvio da UHE Machadinho foram principalmente dois. O primeiro foi a 

utilização de ensecadeira de jusante incorporada à barragem. O segundo, e principal 

diferencial foi a utilização de túneis em cotas diferentes, que acarretaram 

considerável economia para seu fechamento, além de possibilitar o uso de um dos 

túneis altos para instalar o sistema de descarga de vazão sanitária. 

Foram utilizados 4 túneis, dois na margem direita em cotas mais baixas, 

denominados túneis inferiores, e dois na margem esquerda em cotas mais altas, 

denominados túneis superiores. Os túneis superiores aproveitaram a condição 
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favorável da topografia e foram implantados no afluente do rio Pelotas, no rio 

Inhandava, possibilitando uma reduzida extensão para eles. A posição dos túneis de 

desvio pode ser vistas na figura 11.2 que apresenta o arranjo geral do manejo do rio 

durante a construção da UHE Machadinho. 
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Figura 11.2 – Plano de manejo do rio Pelotas para a construção da UHE 

Machadinho. 

Os dois túneis mais baixos permitiam o corte do fluxo do rio no período de estiagem, 

com desníveis usuais nas pré-ensecadeiras de fechamento e nos dois túneis. 

Os dois túneis em cota mais elevada, só eram utilizados quando ocorriam vazões 

maiores que 2.000 m³/s, que tem freqüência inferior a 5% no período seco. 
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Para possibilitar o fechamento final dos túneis inferiores, foi necessário construir 

uma estrutura de emboque em concreto, onde pudessem ser operadas comportas para 

cortar o fluxo do rio e vedar os túneis. Os túneis superiores não precisaram de 

estrutura de emboque, pois como foram fechados no período de estiagem, foi feita 

apenas uma ensecadeira de proteção a montante dos emboques.  

Para possibilitar o tamponamento dos 4 túneis, foi necessário ensecá-los, pela 

construção de ensecadeiras em seus desemboques. 

Vale ressaltar que a utilização de túneis em cotas diferentes, no caso da UHE 

Machadinho, propiciou grandes vantagens e apenas pequenas desvantagens, em 

relação à solução de utilização de todos os túneis numa mesma cota. A figura 11.3 

mostra uma foto dos túneis superiores, onde pode se ver o emboque destes sem 

estrutura de concreto para fechamento. 

 

Figura 11.3 – Foto da 2ª etapa de desvio da UHE Machadinho. 
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A seguir são apresentadas as principais vantagens e desvantagens: 

● Vantagens: 

o Eliminação da estrutura de emboque dos túneis superiores e da área de 

montagem e operação dos guindastes de operação das comportas; 

o Eliminação das comportas de fechamento para os túneis superiores; 

o Facilidade maior da operação de fechamento dos túneis superiores; 

o Utilização de um dos túneis superiores para a instalação do esquema de 

descarga de vazão sanitária, eliminando a necessidade de construção de um 5º 

túnel. Isto foi possível pois os túneis superiores foram fechados antes dos 

túneis inferiores; e 

o Maior capacidade de vazão dos túneis superiores para vazões altas. Como a 

cota de saída dos 4 túneis é a mesma, em princípio não há perda na 

capacidade de vazão do túnel superior para vazões altas, uma vez que estas 

elevam o nível d’água, fazendo com que a cota do emboque não tenha 

influência na capacidade do túnel. Porém, como os túneis superiores têm 

extensão menor e não tem emboque, que funciona como um gargalo, as 

perdas de carga nele são menores, portanto, para vazões altas, sua capacidade 

é ainda maior que a dos túneis inferiores. 

● Desvantagens: 

o Mais dificuldade na operação de fechamento do rio. O fechamento do rio fica 

um pouco dificultado, uma vez que se os 4 túneis estivessem nas cotas 

inferiores, resultaria em menor desnível a ser vencido pela pré-ensecadeira. 

Porém, foram feitas análises de risco que constataram que no período de 

estiagem as cheias são eventuais e curtas, representando atrasos pouco 

significativos; 

o Maior risco de galgamento da ensecadeira de montante no início de seu 

alteamento. No início do alteamento das ensecadeiras, o risco de galgamento 

destas também é maior, uma vez que as águas ainda não estão passando pelos 

túneis superiores. Porém, como este risco também existiria se os 4 túneis 

fossem inferiores, foi verificado que a diferença de risco entre um caso e 

outro era pequena. Além disso, os prejuízos que poderiam acarretar eram 

pequenos, uma vez que as ensecadeiras ainda estariam baixas; e 
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o Maior risco durante a concretagem dos túneis superiores, uma vez que a 

ensecadeira de proteção executada a montante poderia não ser suficiente caso 

cheias maiores ocorressem durante a concretagem, o que não aconteceria caso 

os túneis estivessem vedados por comportas. 

O balanço entre benefícios e prejuízos levou a adoção de túneis em cotas diferentes. 

A escolha se mostrou eficiente, uma vez que não ocorreram problemas durante a 

execução da obra. 

11.6 Fases do Desvio 

Apesar de ser mais comum o desvio em uma única fase em casos onde o rio é 

desviado por túneis em vales estreitos, o desvio da UHE Machadinho foi feito em 

duas fases. 

A primeira fase teve o desvio pelo leito estrangulado do rio e a segunda fase o desvio 

foi feito pelos túneis. 

A seguir são dados mais detalhes destas fases de desvio. 

11.6.1 Etapa 1: Desvio pelo Leito Estrangulado do Rio 

A primeira fase de desvio do rio Pelotas para a construção da UHE Machadinho, se 

deu pelo leito estrangulado do rio. Esta fase de desvio não seria necessária, como na 

maioria dos casos de desvio por túnel, pois os túneis e as estruturas localizadas nas 

ombreiras poderiam ser construídas sem alteração no fluxo do rio. 

Entretanto ela foi utilizada visando o aproveitamento direto, sem estocagens 

intermediárias, do material rochoso proveniente das escavações obrigatórias, sendo 

iniciada a construção do maciço de enrocamento da barragem e das ensecadeiras 

principais, a partir do estrangulamento do leito do rio pela margem direita. 

A figura 11.4 mostra esta etapa do desvio do rio. 

11.6.2 Etapa 2: Desvio do Rio Através dos Túneis 

Na segunda fase de desvio, as ensecadeiras de montante e de jusante foram 

concluídas, e o rio foi conduzido através dos túneis de desvio. 

A figura 11.5 mostra esta etapa do desvio do rio e a figura 11.6 mostra uma foto 

desta etapa de construção da UHE Machadinho. 
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Figura 11.4 – Etapa 1: Desvio pelo leito estrangulado do rio. 

 

Figura 11.5 – Etapa 2: Desvio do rio pelos túneis. 
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Figura 11.6 – Foto da 2ª etapa de desvio da UHE Machadinho. 
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12 CONCLUSÕES 

Este trabalho tentou abordar os principais tipos de desvio de rio utilizados para a 

construção de barragens, mostrando as principais estruturas utilizadas para este fim, 

sendo discutidas suas aplicabilidades e características. 

A inclusão de casos reais de desvio, assim como de projetos que ainda não foram 

executados, foi utilizada para elucidar os pontos abordados, portanto, procurando-se 

mostrar quando cada tipo de solução pode e deve ser aplicada. 

Por tudo que foi apresentado nos capítulos anteriores, pode-se tirar as seguintes 

conclusões: 

● A solução de desvio a ser utilizada deve ser definida conjuntamente com o 

arranjo geral da obra, de maneira integrada, de forma a se obter uma solução 

harmônica para todo o empreendimento, que facilite a execução da obra e que 

permita que os trabalhos sejam executados com o máximo de segurança possível. 

● Diversos fatores condicionam as características do sistema de desvio do rio, os 

principais são os condicionantes físicos, técnicos e econômicos. Estes fatores 

restringem a gama de opções que devem ser estudadas, até o ponto onde apenas 

uma solução pode ser considerada ótima para um determinado caso. 

● A solução ótima em geral é definida pelos custos, mas pode também ser uma 

escolha técnica, para atender especificações que possam ser impostas.  

● Os desvios de rios se restringem a basicamente duas alternativas, que são desvio 

em uma única fase e desvio em múltiplas fases, sendo que o segundo geralmente 

tem duas fases. A utilização de fases adicionais é normalmente exigida por 

questões de cronograma de construção da obra. 

● As ensecadeiras, via de regra são sempre utilizadas seja qual for o esquema de 

desvio adotado. Elas são fundamentais para permitir que as estruturas sejam 

construídas em local seco, protegendo a praça de trabalho do fluxo normal do rio, 

até a vazão máxima de projeto. 

● A ensecadeira não serve apenas para isolar a praça de trabalho, também tem a 

função de direcionar o rio para escoar pela estrutura de desvio. A estruturas de 

desvio mais comuns são: o próprio leito do rio estrangulado pela ensecadeira, 

túneis, galerias, canais laterais, vertedor completo, vertedor com soleira 

rebaixada e o circuito hidráulico de geração. 
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● O fechamento do rio é uma das operações mais complexas do desvio do rio, 

devendo ser estudado com cuidado. Pode ser feito basicamente de duas formas, 

ou em camadas ou por ponta de aterro. As pré-ensecadeiras utilizadas para o 

fechamento do rio são normalmente incorporadas ao maciço da ensecadeira. 

● O desvio de rio é por definição um sistema provisório do empreendimento, 

podendo suas estruturas ser utilizadas apenas durante a construção da obra. 

Porém, soluções que diminuem a quantidade de estruturas provisórias se tornam 

mais atrativas. Ensecadeiras incorporadas e túneis de desvio utilizados como 

vertedor auxiliar são opções para reduzir o caráter provisório das estruturas de 

desvio, diminuindo os gastos com o desvio. 

● O dimensionamento das estruturas de desvio depende basicamente do risco 

assumido como aceitável pelo projeto. Definido o risco, é possível calcular a 

cheia de projeto, que por sua vez vai definir as características das estruturas de 

desvio, tais como a altura da ensecadeira e as dimensões dos canais, galerias, 

túneis e outros. 

● A capacidade de vazão das estruturas de desvio estão diretamente ligadas a altura 

da ensecadeira. Quanto mais alta for a ensecadeira, maior será a carga hidráulica 

e maior a capacidade de desvio das estruturas como túneis, galerias, canais e 

vertedor. Portanto, para se definir a altura ótima da ensecadeira e as dimensões 

ótimas da estrutura de condução das águas desviadas, deve ser feita uma análise 

de custo mínimo do sistema ensecadeira-estrutura de desvio, nos moldes 

apresentados no Capítulo 4.2.1. 

● Além disso, todos as características hidráulicas das estruturas e as características 

de escoamento do rio sendo desviado são fundamentais para o dimensionamento 

das estruturas de desvio. 

● Para se ter uma solução otimizada e segura para o desvio de rio é fundamental 

utilizar modelos hidráulicos reduzidos. A utilização destes é muito importante na 

caracterização de diversos parâmetros do desvio e a verificação do 

funcionamento das estruturas. Pode-se salientar a importância do modelo na 

caracterização do fechamento do rio, na operação de fechamento de estruturas 

como túneis e galerias, na caracterização dos materiais a serem utilizados nas 

ensecadeiras, tanto no fechamento do rio como na proteção das ensecadeiras, na 
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necessidade de remoção de ensecadeiras, entre outros. Portanto, o modelo 

hidráulico reduzido deve ser sempre utilizado para a determinação do sistema de 

desvio. Apesar do seu custo não ser desprezível, via de regra o modelo se paga, 

seja pelas otimizações que ele proporciona ou pela segurança que ele propicia, 

diminuindo riscos de falhas.  

● O risco de falha é um critério de projeto de desvio que deve ser decidido com 

base numa avaliação dos eventuais custos diretos e indiretos que uma falha do 

sistema de desvio pudessem causar, ou seja, na ocorrência de cheias maiores que 

a de projeto, com período de retorno superior ao adotado, quais os danos que 

seriam causados. Quanto maiores forem os custos de recuperação dos danos 

causados, menores devem ser os riscos assumidos. Outros fatores que 

influenciam é a segurança dos operários e equipamentos da obra, a segurança das 

comunidades e benfeitorias localizadas à sua jusante e os atrasos de cronograma 

que a obra teria, que acarretam em perdas financeiras. 

● Com a crescente complexidade nos processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos como barragens e usinas hidrelétricas, cresce a importância da 

consideração dos efeitos que as obras causam ao meio ambiente, inclusive o 

esquema de desvio do rio. Portanto, devem ser buscadas soluções que acarretem 

no mínimo impacto possível, de forma a diminuir as dificuldades de o projeto ser 

aprovado ambientalmente. 

● Pelos exemplos apresentados, ficou evidenciado que os custos das obras de 

desvio podem ser significativos no custo total do empreendimento, podendo 

representar de 0,5% a 12% do valor total. Desvios com estruturas meramente 

provisórias geralmente são mais caros que desvio onde as estruturas podem ser 

aproveitadas como permanentes. Quanto maior for o custo relativo do desvio no 

valor total da obra, maiores devem ser os esforços para otimizá-lo. 
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APÊNDICE – ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS (OPE) 

 

Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.10. TERRENOS, RELOCAÇÕES E OUTRAS AÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS

.10.10      AQUISIÇÃO DE TERRENOS E BENFEITORIAS

.10.10.10        PROPRIEDADES URBANAS gl

.10.10.10.10           Reservatório ha

.10.10.10.11           Canteiro, Acampamento, Jazidas e Áreas Afins ha

.10.10.10.40           Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente ha

.10.10.10.43           Cidades e Vilas gl

.10.10.10.44           Infra-Estrutura Econômica e Social Isolada gl

.10.10.10.17           Outros custos gl

.10.10.11        PROPRIEDADES RURAIS gl

.10.10.11.10           Reservatório ha

.10.10.11.11           Canteiro, Acampamento, Jazidas e Áreas Afins ha

.10.10.11.40           Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente ha

.10.10.11.41           Reassentamento Rural ha

.10.10.11.42           Comunidades Indígenas e outros grupos étnicos ha

.10.10.11.43           Cidades e Vilas gl

.10.10.11.44           Infra-Estrutura Econômica e Social Isolada gl

.10.10.11.17           Outros custos gl

.10.10.12        DESPESAS LEGAIS E DE AQUISIÇÃO %

.10.10.13        OUTROS CUSTOS gl

.10.11      RELOCAÇÕES

.10.11.14        ESTRADAS DE RODAGEM km

.10.11.15        ESTRADAS DE FERRO km

.10.11.16        PONTES m

.10.11.18        SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO gl

.10.11.19        SISTEMA DE COMUNICAÇÃO gl

.10.11.20        RELOCAÇÕES DE POPULAÇÃO gl

.10.11.20.41           Reassentamento Rural gl

.10.11.20.42           Comunidades Indígenas e outros grupos étnicos gl

.10.11.20.43           Cidades e Vilas gl

.10.11.20.44           Infra-Estrutura Econômica e Social Isolada gl

.10.11.20.17           Outros custos gl

.10.11.21        OUTRAS RELOCAÇÕES gl

.10.11.13        OUTROS CUSTOS gl

.10.15      OUTRAS AÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS

.10.15.44        COMUNICAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL gl

.10.15.45        MEIO FÍSICO-BIÓTICO gl

.10.15.45.18           Limpeza do Reservatório ha

.10.15.45.40           Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente ha

.10.15.45.45           Conservação da Flora gl

.10.15.45.46           Conservação da Fauna gl

.10.15.45.47           Qualidade da Água gl

.10.15.45.48           Recuperação de Áreas Degradadas gl

.10.15.45.17           Outros custos gl

.10.15.46        MEIO SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL gl

.10.15.46.42           Comunidades Indígenas e outros grupos étnicos gl

.10.15.46.49           Saúde e Saneamento Básico gl

.10.15.46.50           Estrutura Habitacional e Educacional gl

.10.15.46.51           Salvamento do Patrimônio Cultural gl

.10.15.46.52           Apoio aos Municípios gl

.10.15.46.17           Outros custos gl

.10.15.47        LICENCIAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL gl

.10.15.47.53           Licenciamento gl

.10.15.47.55           Gestão Institucional gl

.10.15.47.17           Outros custos gl

.10.15.48        USOS MÚLTIPLOS gl

.10.15.13        OUTROS CUSTOS gl
     Subtotal da conta .10

.10.27      EVENTUAIS DA CONTA .10 %

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)

ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS - OPE
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Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.11. ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS

.11.12      BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA

.11.13      CASA DE FORÇA

.11.13.00.12           Escavação gl

.11.13.00.12.10                Comum m³

.11.13.00.12.11                Em Rocha a céu aberto m³

.11.13.00.12.12                Subterrânea em rocha m³

.11.13.00.13             Limpeza e tratamento de fundação m²

.11.13.00.14           Concreto m3

.11.13.00.14.13                Cimento t

.11.13.00.14.14                Concreto sem cimento m³

.11.13.00.14.15                Armadura t

.11.13.00.15           Instalações e acabamentos gl

.11.14      VILA DOS OPERADORES
     Subtotal da conta .11

.11.27      EVENTUAIS DA CONTA .11 %

.12. BARRAGENS  E  ADUTORAS

.12.16      DESVIO DO RIO

.12.16.22           ENSECADEIRAS gl

.12.16.22.56                Ponte de serviço gl

.12.16.22.19                Ensecadeira de rocha e terra m³

.12.16.22.19a                Remoção de aluvião - dragagens e escavações m³

.12.16.22.20                Ensecadeiras especiais (Ensecadeira celular metálica-diam. 20 m; h med 25 m) t

.12.16.22.21                Remoção  de ensecadeiras m³

.12.16.22.22                Esgotamento e outros custos %

.12.16.23           TÚNEL DE DESVIO gl

.12.16.23.12                Escavação m3

.12.16.23.12.10                     Comum m³

.12.16.23.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.16.23.12.12                     Subterrânea em rocha m³

.12.16.23.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.16.23.14                Concreto m3

.12.16.23.14.13                     Cimento t

.12.16.23.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.16.23.14.15                     Armadura t

.12.16.23.23                Equipamento de fechamento gl

.12.16.23.23.16                     Comportas sem guinchos L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.12.16.23.23.56                     Peças fixas extras un

.12.16.23.23.17                     Stoplogs gl

.12.16.23.17                Outros custos gl

.12.16.24.           CANAL OU GALERIA / ADUFA DE DESVIO gl

.12.16.24.12                Escavação m3

.12.16.24.12.10                     Comum m³

.12.16.24.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.16.24.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.16.24.14                Concreto m3

.12.16.24.14.13                     Cimento t

.12.16.24.14.14                     Concreto sem cimento m3

.12.16.24.14.15                     Armadura t

.12.16.24.23.                Equipamento de fechamento gl

.12.16.24.23.16                     Comportas sem guinchos L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.12.16.24.23.56                     Peças fixas extras un

.12.16.24.23.17                     Stoplogs  montante L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.12.16.24.23.56                     Peças fixas extras un

.12.16.24.23.17                     Stoplogs  jusante L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.12.16.24.23.56                     Peças fixas extras un

.12.16.24.17                Outros custos gl

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)

ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS - OPE
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Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.12.17      BARRAGENS E DIQUES

.12.17.25        BARRAGENS E DIQUES DE TERRA E ENROCAMENTO gl

.12.17.25.12           Escavação m3

.12.17.25.12.10                Comum m³

.12.17.25.12.10                Em jazida m³

.12.17.25.12.11                Em rocha a céu aberto m³

.12.17.25.12.11                Em pedreira m³

.12.17.25.13           Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.17.25.24           Aterro compactado m³

.12.17.25.25           Enrocamento m³

.12.17.25.26           Núcleo de argila m³

.12.17.25.29           Transições / Filtros m³

.12.17.25.27           Revestimento do paramento / Face de concreto gl

.12.17.25.27.13                Cimento t

.12.17.25.27.14                Concreto sem cimento m³

.12.17.25.27.15                Armadura t

.12.17.25.32           Proteção de taludes gl

.12.17.25.32.18                Talude de montante m3

.12.17.25.32.19                Talude de jusante m2

.12.17.25.17           Outros custos gl

.12.17.26        BARRAGENS DE CONCRETO gl

.12.17.26.12           Escavação m3

.12.17.26.12.10                Comum m³

.12.17.26.12.11                Em rocha a céu aberto m³

.12.17.26.13           Limpeza e tratamento de fundação m²

.12.17.26.14           Concreto convencional m3

.12.17.26.14.13                Cimento t

.12.17.26.14.14                Concreto sem cimento m³

.12.17.26.14.15                Armadura t

.12.17.26.14           Concreto compactado com rolo m3

.12.17.26.14.13                Cimento t

.12.17.26.14.14                Concreto sem cimento m³

.12.17.26.17           Outros custos gl

.12.17.27        TRANSIÇÕES E MUROS DE CONCRETO gl

.12.17.27.12           Escavação m3

.12.17.27.12.10                Comum m³

.12.17.27.12.11                Em rocha a céu aberto m³

.12.17.27.13           Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.17.27.14           Concreto m3

.12.17.27.14.13                Cimento t

.12.17.27.14.14                Concreto sem cimento m³

.12.17.27.14.15                Armadura t

.12.17.27.17           Outros custos gl

.12.18      VERTEDOUROS

.12.18.28        VERTEDOURO DE SUPERFÍCIE 1 gl

.12.18.28.12           Escavação m3

.12.18.28.12.10                Comum m³

.12.18.28.12.11                Em rocha a céu aberto m³

.12.18.28.13           Limpeza e tratamento de fundação m²

.12.18.28.14           Concreto m3

.12.18.28.14.13                Cimento t

.12.18.28.14.14                Concreto sem cimento m³

.12.18.28.14.15                Armadura t

.12.18.28.23            Equipamento de Fechamento gl

.12.18.28.23.16                Comportas e guinchos  L=  20,00 m; Hs= 24,27m gl

.12.18.28.23.17                Stoplogs  t =  ;L=20,00  m; Hs=  23,50m gl

.12.18.28.23.56                Peças fixas extras un

.12.18.28.23.20                Guindaste C=60/5 ton  t= ; L=  5,0 m gl

.12.18.28.17           Outros custos gl

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)
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Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.12.18.29        VERTEDOURO DE SUPERFÍCIE 2 gl

.12.18.29.12           Escavação m3

.12.18.29.12.10                Comum m³

.12.18.29.12.11                Em rocha a céu aberto m³

.12.18.29.13           Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.18.29.14           Concreto m3

.12.18.29.14.13                Cimento t

.12.18.29.14.14                Concreto sem cimento m³

.12.18.29.14.15                Armadura t

.12.18.29.23            Equipamento de Fechamento gl

.12.18.29.23.16                Comportas e guinchos  L=9,00  m; Hs=12,50  m gl

.12.18.29.23.17                Stoplogs  t =  ; L=9,00 m; Hs=11,50  m gl

.12.18.29.23.56                Peças fixas extras un

.12.18.29.23.20                Guindaste C= 60/5 ton  t; L=  m gl

.12.18.29.17           Outros custos gl

.12.19      TOMADA  D'ÁGUA  E ADUTORAS

.12.19.30           TOMADA D'ÁGUA gl

.12.19.30.12                Escavação m3

.12.19.30.12.10                     Comum m³

.12.19.30.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.30.13                Limpeza e tratamento de fundação m²

.12.19.30.14                Concreto m3

.12.19.30.14.13                     Cimento t

.12.19.30.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.19.30.14.15                     Armadura t

.12.19.30.23                Equipamento de Fechamento gl

.12.19.30.23.16                     Comportas e guinchos L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.12.19.30.23.17                     Stoplogs t=  ; Hs=  m; h=  m gl

.12.19.30.23.56                     Peças fixas extras un

.12.19.30.23.20                     Guindaste  C=  t; l=  m gl

.12.19.30.23.21                     Grades e Limpa-grades gl

.12.19.30.17                Outros custos gl

.12.19.31           CANAL DE ADUÇÃO gl

.12.19.31.12                Escavação m3

.12.19.31.12.10                     Comum m³

.12.19.31.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.31.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.19.31.14                Concreto m3

.12.19.31.14.13                     Cimento t

.12.19.31.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.19.31.14.15                     Armadura t

.12.19.31.17                Outros custos gl

.12.19.32           CONDUTO ADUTOR gl

.12.19.32.12                Escavação m3

.12.19.32.12.10                     Comum m³

.12.19.32.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.32.12.12                     Subterrânea em rocha m³

.12.19.32.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.19.32.14                Concreto m3

.12.19.32.14.13                     Cimento t

.12.19.32.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.19.32.14.15                     Armadura t

.12.19.32.17                Outros custos gl

.12.19.33           CHAMINÉS DE EQUILÍBRIO gl

.12.19.33.12                Escavação m3

.12.19.33.12.10                     Comum m³

.12.19.33.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.33.12.12                     Subterrânea em rocha m³

.12.19.33.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.19.33.14                Concreto m3

.12.19.33.14.13                      Cimento t

.12.19.33.14.14                      Concreto sem cimento m³

.12.19.33.14.15                      Armadura t

.12.19.33.17                Outros custos gl

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)
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Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.12.19.34.           TÚNEL E / OU CONDUTO FORÇADO gl

.12.19.34.12                Escavação m3

.12.19.34.12.10                     Comum m³

.12.19.34.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.34.12.12                     Subterrânea em rocha m³

.12.19.34.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.19.34.14                Concreto m3

.12.19.34.14.13                     Cimento t

.12.19.34.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.19.34.14.15                     Armadura t

.12.19.34.23                Equipamento de Fechamento gl

.12.19.34.23.23                     Revestimento metálico gl

.12.19.34.23.24                     Equipamento (Válvula) gl

.12.19.34.17                Outros custos gl

.12.19.35           CANAL E / OU TÚNEL DE FUGA gl

.12.19.35.12                Escavação m3

.12.19.35.12.10                     Comum m³

.12.19.35.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.19.35.12.12                     Subterrânea em rocha m³

.12.19.35.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.19.35.14                Concreto m3

.12.19.35.14.13                     Cimento t

.12.19.35.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.19.35.14.15                     Armadura t

.12.19.35.17                Outros custos gl

.12.20      CONSTRUÇÕES ESPECIAIS

.12.20.36           ECLUSA E / OU PORTO gl

.12.20.36.12                Escavação m3

.12.20.36.12.10                     Comum m³

.12.20.36.12.11                     Em rocha a céu aberto m³

.12.20.36.13                Limpeza e tratamento de fundação gl

.12.20.36.14                Concreto m3

.12.20.36.14.13                     Cimento t

.12.20.36.14.14                     Concreto sem cimento m³

.12.20.36.14.15                     Armadura t

.12.20.36.23                Equipamento de Fechamento gl

.12.20.36.23.25                     Equipamento da eclusa gl

.12.20.36.17                Outros custos gl

.12.20.37           OUTRAS CONSTRUÇÕES ESPECIAIS gl

     Subtotal obras civis
     Subtotal equipamentos

.12.27.98      EVENTUAIS DA CONTA .12 obras civis %

.12.27.99      EVENTUAIS DA CONTA .12 equipamentos %

.13. TURBINAS E GERADORES

.13.13.00.23.28      Turbinas;  MW;  rpm; h=  m gl

.13.13.00.23.17      Stoplogs t=  ; L=  m; Hs=  m; h=  m gl

.13.13.00.23.20      Guindaste  C=  t; L=  m gl

.13.13.00.23.56      Peças fixas extras un

.13.13.00.23.29      Geradores;  MVA;  rpm; FP=  gl
     Subtotal da conta .13

.13.27      EVENTUAIS DA CONTA .13 %

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)
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Usina: Turbina Tipo: Rio:
Arranjo/Alternativa: Potência Unitária: Bacia:
Queda Líquida: Rotação: Estado:
Potência Instalada: Data de Referência: Região:

CONTA ITEM UN. QUANT.

.14. EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO

.14.00.00.23.30      Equipamento Elétrico Acessório gl
     Subtotal da conta .14

.14.27      EVENTUAIS DA CONTA .14 %

.15. DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA

.15.13.00.23.20      Ponte rolante C=  t; L=  m gl

.15.13.00.23.20      Pórtico rolante gl

.15.00.00.23.31      Equipamentos diversos gl
     Subtotal da conta .15

.15.27      EVENTUAIS DA CONTA .15 %

.16. ESTRADAS DE RODAGEM, DE FERRO E PONTES

.16.00.14      ESTRADAS DE RODAGEM km

.16.00.15      ESTRADAS DE FERRO km

.16.00.16      PONTES m

.16.00.17      AEROPORTO gl
     Subtotal da conta .16

.16.27      EVENTUAIS DA CONTA .16 %

CUSTO DIRETO
     Custo direto total equivalente em R$
     Custo direto total equivalente em US$

.17. CUSTOS INDIRETOS

.17.21      CANTEIRO E ACAMPAMENTO

.17.21.38        CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO gl

.17.21.39        MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO gl

.17.22      ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

.17.22.40        ENGENHARIA gl

.17.22.40.36           Engenharia Básica gl

.17.22.40.37           Serviços Especiais de Engenharia gl

.17.22.40.54           Estudos e Projetos Ambientais gl

.17.22.41        ADMINISTRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO gl
     Subtotal da conta .17                                  

.17.27      EVENTUAIS DA CONTA .17 %

CUSTO DIRETO E INDIRETO

.18. JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO %

.18.23      SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

TOTAL           
     Custo em US$/kW
Potência instalada kW
Custo total  (x10³) US$

PREÇO
UNIT.
(R$)

CUSTO
(R$ 10³)

ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS - OPE

 
 


