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RESUMO  

 

Dentre os principais componentes que compõem uma usina hidrelétrica, destacam-se os 

condutos forçados de alta pressão. Estes estão submetidos a processos naturais de corrosão que 

promovem uma redução da espessura das paredes do conduto. Isso pode comprometer seu 

funcionamento no que se refere a capacidade de suportar os esforços referentes as pressões de trabalho 

e as variações impostas por transientes hidráulicos. Esta investigação se destina a fazer um estudo em 

um trecho de conduto forçado de uma PCH localizada no estado do RJ para verificação da espessura 

da parede da tubulação e em seguida estimar o tempo médio de operação que resta a esse componente 

da instalação. Para a determinação da espessura da parede da tubulação instalada em campo foi 

utilizado um aparelho ultrassom modelo SIUICTS-9006 que coletou medidas reais de espessura no 

conduto em diferentes pontos submetidos a pressões de mesma magnitude. De posse das informações 

de projeto e das levantadas em campo, foi calculada a espessura mínima utilizando dois métodos: 

ELETROBRAS (2000) e ANSI B.31, onde respectivamente obteve-se um valor de 6,92 mm e 5,58 

mm. Sabendo que a espessura de campo é em média 9,60 mm e ao correlacionarmos com o estudo 

realizado por LIMA & MARTINEZ (2014) para estimativa do tempo de operação, obtivemos uma 

expectativa de vida útil variando de 93 anos (ANSI) a 74 anos de operação (ELETROBRAS). Vemos 

que no decorrer de 8 anos de operação esse conduto não foi submetido a perdas de espessura e que 

uma inspeção periódica é fundamental para evitar falhas. 

 

ABSTRACT 

Among the main components that make up a hydroelectric plant, high pressure penstocks stand 

out. These are subjected to natural corrosion processes that promote a reduction in the thickness of 

the conduit walls. This can compromise its operation in terms of its ability to withstand the efforts 

related to working pressures and variations imposed by hydraulic transients. This investigation is 

intended to carry out a study on a penstock section of a PCH located in the state of RJ to verify the 

pipe wall thickness and then estimate the average operating time that remains for this component. To 

determine the wall thickness of the pipe installed in the field, an ultrasound device model SIUICTS-

9006 was used, which collected real measurements of thickness in the pipe at different points 

subjected to pressures of the same magnitude. With the project information and field surveys in hand, 

the minimum thickness was calculated using two methods: ELETROBRAS (2000) and ANSI B.31, 

which respectively obtained a value of 6.92 mm and 5.58 mm. Knowing that the field thickness is on 

average 9.60 mm and when correlating with the study carried out by LIMA (2014) to estimate the 

operating time, we obtained a useful life expectancy ranging from 93 years (ANSI) to 74 years of 
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operation. (ELETROBRAS). We see that over 8 years of operation this pipe was not subjected to loss 

of thickness and that a periodic inspection is essential to avoid failures. 

Palavras-Chave: Condutos forçados, dimensionamento, espessura mínima.   
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XIX, com a expansão do crescimento demográfico brasileiro, constatou-

se um grande aumento da demanda de energia elétrica. Como solução, diversas usinas geradoras de 

energia vieram sendo implantadas e hoje o Brasil tem uma posição privilegiada em matéria de matriz 

energética, com 46% de sua energia obtida de fontes renováveis, isso porque grande parte da energia 

elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas, que representam 65,2% dessas fontes renováveis 

(BEN, 2021).  

Dentre os principais componentes do circuito hidráulico dessas usinas, destacam-se os condutos 

forçados ou condutos de alta pressão, que em sua maioria são fabricadas em aço e no caso do conduto 

da PCH em questão foi utilizado um aço COS-AR-COR 350. Estas tubulações são responsáveis pela 

condução de água. Nesse componente a pressão interna é diferente da pressão atmosférica e pode 

alcançar valores bastante significativos em função da carga hidráulica e de transitórios a que pode ser 

submetida. Isso suscita cuidados no que se refere a manutenção das tubulações de forma que as 

mesmas apresentem condições operacionais seguras e confiáveis (BAPTISTA, 2014). 

Com o passar do tempo, muitas dessas hidrelétricas podem não ter sido submetidas à um 

controle de manutenção, o que pode acarretar a deterioração da superfície interna das tubulações pelo 

efeito da corrosão do metal com consequente comprometimento estrutural. Outra forma comum de 

desgaste em condutos pode acontecer pelo efeito hidro abrasivo decorrente do fluxo contínuo de água 

com partículas submersas, nesse fenômeno partículas abrasivas se movem na superfície do conduto 

fazendo que ao longo do tempo seja removido material.   Em alguns casos pode inclusive apresentar 

até vazamentos por meio de pequenos furos (CASTRO et.al, 2019)   

Devido à perda de espessura, a prática de projeto recomenda a utilização de uma espessura de 

sacrifício destinada a servir como superfície de desgaste. É comum se adotar uma “sobre espessura” 

da ordem de 1 mm. Assim à medida que o tempo de operação do sistema avança essa 

“sobre espessura” será consumida em função do avanço da corrosão na tubulação. De acordo com 

Andrade (2001), os produtos de corrosão ocupam um volume de 3 a 10 vezes o volume ocupado 

anteriormente pelo material corroído. Ainda de acordo com Cimadevila (2022) à medida que o aço 

sofre um processo de corrosão ele apresenta uma expansão que alcança até 8 vezes o volume inicial 

do material afetado. Isso indica que após um tempo de utilização em que a “sobre espessura” seja 

consumida pelo processo de corrosão pode-se alcançar uma rugosidade de até 8 mm na tubulação. 
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 Neste trabalho foi analisado um trecho do conduto forçado de uma PCH já instalada a 8 anos 

na região do Rio de Janeiro, com o objetivo de verificar a vida útil da “sobre espessura" calculada em 

projeto com a realidade do campo. 

METODOLOGIA 

De acordo com Lima & Martinez (2014) existe uma correlação entre a rugosidade em função 

do tempo conforme Figura 1, podendo assim através de uma correlação chegar a um tempo de vida 

útil estimado para o conduto forçado em estudo. Conforme mencionado anteriormente em linha com 

o autor Cimadevila (2022), o aço ao sofrer um processo de corrosão pode alcançar uma rugosidade 

de até 8 vezes do seu volume inicial, logo para cada 1 mm de sobre espessura multiplicamos pelo 

fator 8 e essa informação irá servir como dado de entrada no eixo de rugosidade superficial.  

 
Figura 1 – Evolução da rugosidade da tubulação (mm) em função do tempo de operação em anos                                   

(Fonte: Lima & Martinez, 2014) 

 
 

1.1 Cálculo para definição da espessura 
 

Verificou-se primeiramente que os dimensionamentos de projeto estão de acordo com o 

preconizado pela norma ANSI (1999), que estabelece o cálculo da espessura mínima de tubos sujeitos 

à pressão interna através da Equação 1. 
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𝑒 =
𝑃 ∗ 𝐷

2 ∗ (𝑆ℎ ∗ 𝐸 + 𝑃 ∗ 𝑌)
+ 𝐶 

(1) 

Onde: 

e = espessura mínima do tubo (cm); 

D = Diâmetro externo do tubo (cm); 

Sh = Tensão admissível do material na temperatura do trabalho (kg/cm²); 

P = Pressão interna de projeto (kg/cm²); 

E = Coeficiente de eficácia da solda (adimensional – com ultrassom E=1,00); 

Y = Coeficiente de redução de acordo com o material (adimensional – para aço carbono abaixo de 

485°, Y=0,4); 

C = Soma da “sobre espessura” (cm). 

Para efeito de verificação dos cálculos de projeto, utilizou-se também dos critérios de 

dimensionamento de espessura recomendado pelas Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (ELETROBRAS, 2000). Segundo essas diretrizes, para o caso específico de 

tubulações em aço, utiliza-se a fórmula genérica apresentada na Equação 2 para determinação da 

espessura.  

e
P D

k
e

i

f f

s 
2

                                                                                                      (2) 

 

Onde: 

 

e = espessura da parede (mm); 

𝑃𝑖= pressão hidrostática máxima interna (kgf/cm2); 

D  Diâmetro interno (mm); 

 f  Tensão admissível de resistência à tração do material (kgf/cm2); 

k f Eficiência das soldas, cujos valores são apresentados na Tabela 01; 

es  ”sobre espessura” p/ corrosão (mm) 
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Tabela 01– Valores de kf 

TUBULAÇÃO Kf 

Sem costura 1 

Com costura   

- sem radiografia e alívio de tensões 0,8 

- com radiografia ou com alívio de tensões 0,9 

- com radiografia e alívio de tensões 1 

Padronizada de fabricação normal   

- Costura com solda por fusão elétrica 0,8 

- Costura com solda por resist. Elétrica (*) 1,00 

                                                                        Fonte: ELETROBRAS(2000) 

 

1.2 Descrição dos equipamentos utilizados: 
 

Para medição da espessura no contudo forçado em questão, foi utilizado um aparelho ultrassom 

digital modelo Siui CTS-9006, que apresenta uma resolução de medição na faixa de 0,1 mm a uma 

frequência de operação de 0,5 a 15 MHZ, conforme Figura 2. 

                                                      

     

Figura 2 – Aparelho ultrassom SIUI CTS-9006 (Fonte: Própria) 
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Foi utilizado como material acoplante metilcelulose, com o objetivo de não deixar ar entre o 

transdutor e a peça que está sendo ensaiada, conforme Figura 3. 

                                                  

 

Figura 3 - Acoplante metilcelulose (Fonte: ENDaraújo eletrônica industrial). 

Foi utilizado no ensaio um transdutor duplo cristal de 4 Mhz, conforme Figura 4. Os 

transdutores do tipo duplo cristal são utilizados quando se trata da medição de espessura, pois eles 

apresentam cristais acoplados na mesma estrutura e separados por um material acústico isolante, onde 

um transdutor emite o pulso e o outro recepta tornando-o mais sensível a pequenas descontinuidades.  

                                                          

 
Figura 4 - Transdutor duplo crista (Fonte: Própria). 
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 RESULTADOS 

1.3 Coleta das espessuras  
 

 

O conduto forçado da PCH em estudo, que não será identificada por questões de 

confidencialidade, tem um diâmetro uniforme de 1.700 mm, aproximadamente 1.352 metros de 

comprimento e no ponto mais baixo a pressão nominal atinge cerca de 71 m.c.a.  

No projeto do conduto foi utilizado uma única espessura de 9,6 mm contudo, sendo adotado 

como critério de dimensionamento a pior condição que o mesmo estaria submetido, logo temos uma 

pressão hidrostática de 7,1kg/cm², conforme indicado em projeto a máxima pressão em um golpe de 

aríete seria de 103,3 m.c.a. Contudo, de modo a ser mais conservador, a pressão interna considerada 

como dado de entrada  será o produto da pressão resultante do golpe de aríete vezes uma vez e meia 

(1,5), resultando assim a pressão alcançada no teste hidrostático. 

Sendo assim, foram medidos diversos pontos nessa região, conforme Figura 5 e apresentados 

na Tabela 2. 

 

 

Figura 1 - Coleta de espessuras com U.S (Fonte: Própria). 

 
Tabela 2 – Resultados da espessura levantados com ultrassom. 

Local Espessura (mm) 

Ponto 1 9,6 

Ponto 2 9,6 

Ponto 3 9,6 

Ponto 4 9,6 

Ponto 5 9,6 

Ponto 6 9,6 

Ponto 7 9,6 

Ponto 8 9,6 

                                                                                                     Fonte: Própria  
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Resultado de espessura indicada no trecho de conduto pela ANSI (1999): 

 

𝑒 =
15,5 ∙ 171,9

2 ∙ (2379,33 ∙ 1 + 15,5 ∙ 0,4)
  

 

𝑒 = 0,558 𝑐𝑚 
 

O resultado de espessura indicada no trecho de conduto conforme norma da ELETROBRÁS 

(2000):  

 

𝑒 =
15,5 ∗ 170

2 ∗ 2379,33 ∗ 0,8
 

 

𝑒 = 0,692 𝑐𝑚 
 

 

De posse da espessura de parede mínima e da espessura do conduto medida em campo, temos: 

 
Tabela 3- “Sobre espessura” encontrada 

Método 
Espessura 

Encontrada em 
Campo 

Espessura 
mínima 

“Sobre espessura” 
Tempo de vida útil 

restante 

ANSI 9,6 mm 5,58 mm  4,02 mm 93 anos 

ELETROBRAS 9,6 mm  6,92 mm  2,68 mm 74 anos 

                                                                                                                                       Fonte: Própria  

 

Para o cálculo do tempo de vida útil restante do referido conduto forçado foi utilizado o ábaco, 

figura 1, contido no tópico de introdução, onde é feita uma correlação da perda de espessura em 

função do tempo. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Ao compararmos os dois métodos de dimensionamento de espessura para condutos forçados, 

percebe-se que as Diretrizes Para Projetos de PCHs da Eletrobrás são mais conservadoras, trazendo 

uma espessura mínima de parede 1,34 mm maior quando comparada com o método proposto pela 

norma ANSI B.31. Após relacionarmos a “sobre espessura” em função do tempo com a curva de 

desgaste proposta por LIMA (2014), temos uma vida útil de aproximadamente 19 anos menor de 

acordo com o método proposto pela Eletrobrás.  

Nota-se também que durante os 8 anos após a instalação da PCH em estudo, não houve desgaste 

significativo na tubulação, preservando a espessura inicial instalada de 9,6 mm. Pela norma ANSI 
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B.31., esse conduto ainda possui 93 anos de vida útil. Se considerarmos as diretrizes da Eletrobrás 

esse conduto ainda possui 74 anos de utilidade até chegar à espessura mínima de segurança de projeto. 

CONCLUSÕES 

 

As usinas hidrelétricas estão envelhecendo. A necessidade de estabelecer padrões de 

manutenção é cada vez mais importante, principalmente quando o assunto trata de corrosão em 

condutos forçados. A perda de espessura, geralmente por corrosão, constitui uma das principais 

causas de falhas em tubulações instaladas. Os danos decorrentes deste processo impactam previsões 

operacionais de produção de energia, com longas paradas e altos custos de manutenção e, 

adicionalmente, podem resultar em elevados riscos à segurança do empreendimento e ao meio-

ambiente. 

Dimensionar uma “sobre espessura” de sacrifício sobre o aço, proporciona um tempo de vida 

adicional à tubulação, mesmo com a ocorrência de corrosão. No caso analisado, mesmo tendo 

decorrido 8 anos de constante uso, o conduto ainda não apresentou desgastes significativos a “sobre 

espessura”, o que dá a ele mais alguns anos de vida útil além do calculado inicialmente. Ressalta-se 

então a importância de um monitoramento periódico com medição de espessura com o objetivo de 

identificar se o conduto está com perda excessiva de espessura, e através desse monitoramento adotar 

medidas de intervenção quando necessário.  
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