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PERDA DE CARGA EM ENTRADAS COM ESCOAMENTO ASSIMÉTRICO 

Cristiane Collet Battiston¹, Alba Valéria Brandão Canellas² & Marcelo Giulian Marques³
 

RESUMO --- Durante o projeto de condutores de água, a correta estimativa da resistência 

hidráulica depende da escolha apropriada dos coeficientes de perda de carga. Essa escolha pode ser 

realizada com base em informações da literatura, em resultados de estudos em modelos físicos ou 

em valores obtidos em experiências anteriores. Existem na literatura fórmulas e coeficientes para a 

determinação da perda de carga em entrada com diversas configurações, no entanto, sua aplicação é 

restrita a casos em que o escoamento de aproximação é simétrico. 

Este artigo apresenta o comportamento do coeficiente de perda de carga na entrada do túnel de 

restituição da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa para dois casos: com escoamento de 

aproximação assimétrico e com escoamento de aproximação com fluxos concorrentes. A partir da 

análise dos dados experimentais verificou-se o aumento da perda de carga na entrada com 

escoamentos de aproximação não simétricos. Para esses casos, o coeficiente de perda de carga 

localizada na entrada apresentou-se como função do número de Reynolds, Re, mantendo com o 

mesmo uma relação inversa que é mais acentuada no caso de escoamento de aproximação com 

fluxos concorrentes. 

ABSTRACT --- Correct estimative of hydraulic resistance during designs of water conductors 

depends on the proper selection of the head loss coefficients that can be based on literature 

information, on physical model investigations and on previous experiences. For the case of conduit 

intakes, studies and equations can easily be found in the literature to determine its singular losses, 

but most of the presented cases are relative to symmetric flow. 

This paper shows the loss coefficient behavior of the tailrace tunnel intake of Serra da Mesa 

Hydropower Station for two cases: asymmetric flow and flow with concurrent jets. The results that 

were obtained from experimental data analysis show that asymmetric flows increase the energy 

dissipation in the intake. There was found a reversal relation between the intake head loss 

coefficient and the Reynolds number for asymmetric flows; k decreases while the Reynolds number 

increases, and it occurs in a more intense form for the case of concurrent jets. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho é produto do projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Transientes 

Hidráulicos em Circuitos de Usinas Hidrelétricas”, que foi desenvolvido dentro da parceria entre o 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH e FURNAS Centrais Elétricas S.A, em atendimento às 

disposições da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. 

Durante o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, a Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa 

teve sua operação monitorada. Foram adquiridos dados ao longo de todo o seu circuito hidráulico e 

isto permitiu a avaliação das perdas de carga em seu sistema de restituição. O conhecimento do 

comportamento dos coeficientes de perda de carga dessa estrutura apresenta grande importância do 

ponto de vista operacional e serve, ainda, como base técnica de orientação para novos projetos de 

estruturas similares. 

A entrada do túnel de restituição foi uma das singularidades desse sistema que teve uma 

investigação aprofundada sobre o comportamento de seu coeficiente de perda de carga, pois a 

mesma foi submetida a três tipos de escoamento de aproximação: simétrico, assimétrico e com 

fluxos concorrentes. 

Este artigo vem apresentar a influência do tipo de escoamento de aproximação sobre a perda 

de carga em uma entrada. 

 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para o cálculo da perda de carga distribuída em um túnel é comum a aplicação da 

Equação (1), denominada Fórmula Universal da Perda de Carga ou Equação de Darcy-Weisbach  

(Rahm, 1958; Reinius, 1970; Pennington, 1998).   
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O coeficiente de perda de carga distribuída (f) é uma função da rugosidade das paredes e do 

número de Reynolds. 

A Equação (1), obtida para tubos de seção circular, também pode ser uma aproximação 

para outras geometrias de seção transversal utilizando-se o conceito de diâmetro hidráulico (Dh) 

(Schiozer, 1996). 

As perdas de carga em singularidades podem ser calculadas pela Equação 2: 
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A resistência ao escoamento na entrada com seção constante, entrada de borda (Figura 1), é 

governada por dois parâmetros: espessura relativa das paredes (δ/D) e distância relativa entre o 

início da tubulação e a parede onde a mesma encontra-se instalada (b/D). Quanto menor a distância 

relativa, menor o coeficiente de perda de carga localizada, com limite mínimo de 0,5 para essa 

forma de entrada (Idelchik, 1996). 

 
Figura 1 – Entrada de borda (Adaptado de Idelchik, 1996). 

 

Uma redução substancial da resistência hidráulica ocorre quando a forma da entrada propicia 

uma redução suave de diâmetro, principalmente quando essa transição é feita por meio de paredes 

arredondadas, Figura 2 (Idelchik, 1996). 

 
Figura 2 – Entrada com paredes arredondadas (Adaptado de Idelchik, 1996). 

 

Idelchik (1996) apresenta a Equação (3) para o cálculo do coeficiente de perda de carga em 

entradas com paredes arredondadas: 
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A Equação (3) é aplicável a entradas com escoamento de aproximação simétrico, como a 

maioria das equações para determinação do coeficiente de perda de carga em entradas apresentadas 

na bibliografia. 
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3 – METODOLOGIA 

3.1 – Descrição da estrutura experimental - Usina Hidrelétrica Serra da Mesa 

A Usina Hidrelétrica Serra da Mesa está localizada no Estado de Goiás, no rio Tocantins, a 

1790km da sua foz e, aproximadamente, a 230 km ao norte de Brasília. A mesma faz parte do 

sistema interligado de transmissão elétrica do Brasil, contando com uma potência instalada de 

1275MW. A UHE Serra da Mesa é totalmente subterrânea, escavada na rocha, como apresenta a 

Figura 3: 

 
Figura 3 – Perfil do circuito hidráulico da usina Hidrelétrica Serra da Mesa. 

 

Na seqüência são apresentadas algumas características físicas do sistema de restituição de 

água da usina: 

- existem três turbinas do tipo Francis com eixo vertical: 117,2m de queda; 120rpm de 

velocidade específica; e 425MW de potência nominal. 

- as três turbinas compartilham uma chaminé de equilíbrio a jusante de seus tubos de sucção 

(dimensões de planta: 20m x 68m); 

- a partir da chaminé de equilíbrio existe um túnel de fuga responsável pela restituição da 

água turbinada ao leito do rio Tocantins; 

- o túnel de fuga tem 525m de comprimento, seção transversal tipo ferradura, área média de 

293m² e perímetro médio de 66,56m; 

- a transição entre a chaminé de equilíbrio e a seção típica do túnel de fuga (entrada) possui 

31m de comprimento, raio de curvatura das paredes r = 45m, razão entre áreas = 2,64 (ver 

Figura 4); 

- entre o final do túnel de fuga e o rio Tocantins existe um canal trapezoidal de 

aproximadamente 90m de comprimento. 
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Figura 4 – Configuração da entrada do túnel. 

 

3.2 – Sistema de aquisição de dados 

O sistema de aquisição de dados instalado em 2004 na Usina Hidrelétrica Serra da Mesa opera 

até os dias de hoje registrando simultaneamente 09 variáveis (Battiston et al, 2007a): 

- o nível na tomada de água; 

- o nível na chaminé de equilíbrio; 

- o nível no canal de fuga; 

- a potência gerada de cada turbina (03 potências); 

- a abertura do distribuidor de cada turbina (03 aberturas). 

Na coleta dos níveis d’água na chaminé de equilíbrio e na tomada d’água foram utilizados 

sensores de nível piezoresistivos, e no canal de fuga, um sensor ultra-sônico de nível. As aberturas 

dos distribuidores e potências geradas foram obtidas dos sinais provenientes do sistema de 

supervisão e controle da usina.  

A aquisição desses dados foi realizada continuamente, sendo utilizadas as freqüências de 4 

dados por minuto para períodos de operação normal da usina, e 10Hz na ocorrência de um regime 

transiente. 

3.2 – Determinação dos parâmetros hidráulicos 

Os parâmetros hidráulicos descritos na seqüência foram avaliados para as medições feitas em 

diversas condições de operação da usina em regime permanente. 

Vazão: 

A determinação da vazão no túnel da Usina de Serra da Mesa foi feita somando-se as vazões 

das três turbinas que, por sua vez, foram obtidas através de seu diagrama de operação, visto que se 

dispunha dos dados de potência e abertura dos distribuidores para cada situação considerada. 

Perda de carga total: 

A perda de carga total (hp) foi obtida através da diferença entre os níveis d’água registrados 

na chaminé de equilíbrio e no canal de fuga, ver Figura 5 como exemplo. 
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Figura 5 – Exemplo - Perda de carga entre dois reservatórios. 

 

Perda de carga localizada na curva do túnel – O coeficiente de perda de carga localizada na 

curva foi calculado segundo as equações que seguem (Idelchik, 1996): 

111 CBAkc ⋅⋅=  (4) 
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Figura 6 – Desenho de referência para as equações de perda de carga em curva. 

 

Perda de carga localizada na saída do túnel – O coeficiente de perda de carga localizada na 

saída do túnel foi obtido graficamente a partir de Idelchik (1996) para a configuração da Figura 7. 

 
Figura 7 – Desenho de referência para a determinação do coeficiente de perda de carga na saída. 
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Perda de carga localizada na entrada do túnel para escoamentos simétricos – O 

coeficiente de perda de carga localizada na entrada do túnel, para os escoamentos de aproximação 

simétricos apresentados na Figura 8, foi calculado pela Equação (3). 

 
Figura 8 – Escoamentos considerados simétricos. 

 

Perda de carga distribuída – A perda de carga distribuída (hf) no túnel foi obtida subtraindo-

se a perda localizada da perda de carga total. Foram utilizados somente os casos com escoamento 

simétrico de aproximação à entrada do túnel. O coeficiente de perda de carga distribuída (f) foi 

calculado com a aplicação da fórmula universal de perda de carga (Equação 1). 

Perda de carga localizada na entrada do túnel para escoamentos assimétricos – 

Determinados os parâmetros hidráulicos de operação do sistema de restituição da Usina Serra da 

Mesa, o cálculo da perda de carga localizada na entrada do túnel, para os casos com escoamento 

assimétrico de aproximação, foi feito subtraindo-se as perdas de carga localizadas (curva e saída) e 

distribuídas no túnel da perda de carga total. Aplicando a Equação (2) foi possível determinar o 

coeficiente de perda de carga localizada na entrada. 

4 – RESULTADOS 

Para o caso de escoamento simétrico de aproximação, o coeficiente de perda de carga 

localizada na entrada do túnel é igual a: k = 0,03. 

Os demais coeficientes de perda de carga localizada no túnel são: 

- na curva: k = 0,12; 

- na saída: k = 0,38. 

Descontadas as perdas de carga localizadas, foram obtidas as perdas de carga distribuídas para 

cada uma das diversas vazões registradas. Os coeficientes f, calculados pela aplicação da fórmula 

universal de perda de carga, foram correlacionados com os seus respectivos números de Reynolds, 

como apresenta a Figura 9. O coeficiente f variou com o número de Reynolds de uma forma bem 

definida, ajustou-se então uma curva de potência a esses dados. 
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Figura 9 – Comportamento do coeficiente f do túnel de fuga segundo o número de Reynolds. 

 

A Equação (8) é válida para a faixa de números de Reynolds entre 1,8x10
7 

e 6x10
7
, 

apresentando um coeficiente de determinação igual a 0,99. 

A operação isolada da turbina 1 ou da turbina 3 produz um escoamento assimétrico na 

aproximação da entrada do túnel de fuga. Na Figura 10 é possível verificar que o coeficiente de 

perda de carga localizada decresce com o aumento do número de Reynolds e sua relação pode ser 

expressa pela Equação (9), a qual possui um coeficiente de determinação igual a 0,99 e é válida 

para uma faixa de números de Reynolds entre 1,5x10
7
 e 3,0x10

7
. Os valores do coeficiente variaram 

entre 2,0 e 0,45. 
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Figura 10 – Comportamento do coeficiente de perda de carga na entrada do túnel de fuga (ke) para 

escoamento assimétrico segundo o número de Reynolds. 
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OBS: O número de Reynolds considerado refere-se a menor seção da entrada, ou seja, à seção típica do túnel de fuga. 

 

A operação simultânea da turbina 2 e da turbina 1, ou da turbina 3, provoca um aumento da 

perda de carga devido ao choque que ocorre entre os seus jatos de descarga. 
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Para esse caso, o coeficiente de perda de carga também decresce com o aumento do número 

de Reynolds, porém de uma forma mais acentuada do que no caso anterior. Os valores desse 

coeficiente variaram entre 5,05 e 0,20, como pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 11 – Comportamento do coeficiente de perda de carga na entrada do túnel de fuga (ke) para 

escoamento com jatos concorrentes segundo o número de Reynolds. 

 

A Equação (10) representa a relação entre o coeficiente de perda de carga e o número de 

Reynolds, seu coeficiente de determinação é igual a 0,99 e sua validade ocorre para Reynolds entre 

1,5x10
7
 e 3,0x10

7
. 
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(10) 

5 – CONCLUSÕES 

A estimativa do coeficiente de perda de carga em entradas de tubulações com escoamento de 

aproximação assimétrico precisa atenção por parte dos engenheiros hidráulicos, pois a assimetria 

aumenta a turbulência e a dissipação de energia, principalmente quando o escoamento de 

aproximação apresenta jatos concorrentes. 

Os resultados obtidos a partir dos dados da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa mostraram que o 

coeficiente de perda de carga na entrada do túnel, para casos com escoamento de aproximação 

assimétrico, é inversa mente proporcional ao número de Reynolds. Os valores obtidos ainda são 

preliminares e exigem que efetuem mais análises e medições em protótipo e laboratório, de maneira 

que se possa levar em conta esse tipo de funcionamento quando do desenvolvimento dos projetos 

ou mesmo durante a operação.  
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Quadro 1 – Símbolos utilizados. 

Símbolo Significado Dimensão 
a0 altura da tubulação(m) [L] 
b0 largura da tubulação (m) [L] 
b distância entre o início da tubulação e a parede onde a mesma encontra-se instalada (m) [L] 
f coeficiente de perda de carga distribuída [1] 
g aceleração devida à gravidade (m/s²) [L T-2] 
hf perda de carga distribuída (m) [L] 
hl perda de carga localizada (m) [L] 
hp perda de carga total (m) [L] 
k coeficiente de perda de carga localizada [1] 
r raio de curvatura (m) [L] 
A1 coeficiente função do ângulo da curva [1] 
B1 coeficiente função do raio da curva [1] 
C1 coeficiente função das dimensões da tubulação [1] 
D diâmetro (m) [L] 
Dh diâmetro hidráulico (m) [L] 
L  comprimento (m) [L] 
NA nível d’água (m) [L] 
Q vazão (m³/s) [L³T-1] 
R0 raio da curva, com relação ao seu eixo (m) [L] 
V velocidade média do escoamento (m/s) [L T-1] 
Z cota (m) [L] 
αααα ângulo [1] 
δδδδ espessura (m) [L] 

 

 


