1

Desenvolvimento da energia elétrica
utilizando recursos hidroenergéticos
em pequena escala

Desde o início da aplicação comercial da energia elétrica, no
final do século XIX, ela é um fator determinante para a economia
e o desenvolvimento. É sabido que, inicialmente, a eletricidade foi
utilizada para os sistemas de iluminação pública das principais ci‑
dades, substituindo o petróleo e o gás. Mais tarde, ao mesmo tempo
que se transformou na força motriz de que a indústria e o comércio
necessitavam, também constituiu uma ferramenta necessária para
o conforto nos lares.
As primeiras centrais de geração de energia elétrica eram hi‑
dráulicas de baixas potências com geradores de corrente contínua,
destinadas à iluminação pública e localizadas perto dos centros
de consumo, devido ao pouco desenvolvimento do transporte
elétrico. Com o desenvolvimento da geração elétrica em corrente
alternada foi possível aumentar a potência e a capacidade de trans‑
missão, e isso permitiu que, até meados do século XX, a maioria
dos municípios tivesse uma pequena central hidrelétrica (PCH) e
microcentrais, construídas com recursos econômicos próprios e
valendo-se da experiência regional da engenharia de projeto e de
construção. Tais centrais de geração eram dirigidas por empresas
de energia elétrica nascidas e consolidadas como fruto dos esforços
locais, crescendo sem uma diretriz e sem uma visão de planeja‑
mento unificada em âmbito nacional.
Esse esquema fez com que, durante esse tempo, a prestação
do serviço de energia elétrica fosse dispersa e ficasse a cargo de
diferentes entidades oficiais, de ordem nacional, regional e muni‑
cipal, com níveis variados de especialização e de participação na
capacidade de geração, transformação e transporte de energia. Não
obstante, a fim de somar esforços, interligar seus sistemas, fazer
um planejamento integral e uma operação conjunta, as diversas
empresas de energia se conectaram em sistemas.
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a única alternativa é o desenvolvimento de um projeto para captação de
vazão d’água diretamente do rio, mediante a construção de derivação, o que
fará com que a PCH trabalhe a fio d’água.
Adicionalmente, as PCHs se adaptam facilmente a diversas condições de
queda impostas pelas características topográficas e cartográficas da área
do projeto. Por isso, elas também podem ser classificadas como de baixa,
média e alta queda (ver Tab. 1.4 e Fig. 1.5).
Sob essas considerações em ZNI, os aproveitamentos hidroenergéticos
em pequena escala devem atender a uma demanda por potência e energia
mantendo constantes a frequência e a voltagem com uma PCH em deri‑
vação. Essa PCH se caracteriza por não dispor de um reservatório que lhe
permita reservar água para uso nas épocas de menor vazão. Nesse sentido,
Tab. 1.4 Classificação para pequenos aproveitamentos hidroenergéticos de
acordo com a queda
Tipo

Queda (m)
Baixa

Média

Alta

MicroCHs

H < 15

15 < H < 50

H > 50

MiniCHs

H < 20

20 < H < 100

H > 100

PCHs

H < 25

25 < H < 130

H > 130

1
2

3 4

6

5
7

Fig. 1.5 PCH em derivação
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2

Demanda de energia elétrica

Para uma comunidade isolada, a análise da demanda de ener‑
gia elétrica é uma das peças fundamentais para determinar o
consumo atual por potência e energia da população e a demanda
futura para um período T de anos. Essa projeção deve considerar
que um período prolongado acarreta maiores custos nos projetos
e na construção. Por essa razão, o período de projeção é um cri‑
tério do projetista para satisfazer as necessidades energéticas da
comunidade, o que deve estar em harmonia com a disponibilidade
energética do recurso hídrico.
É importante apontar que, para uma pequena central hidre‑
létrica (PCH) inserida em um sistema energético, o rendimento
econômico que resulta da venda de energia tem maior relevância,
portanto, para ela, a avaliação da demanda de energia não adquire
maior importância.
É comum dispor-se de pouca informação para realizar a
avaliação da demanda de energia de uma comunidade isolada. Isso
implica que quem vai realizar o estudo de demanda tem de recorrer
à informação do uso atual de outros recursos energéticos e de fu‑
turas aplicações da energia elétrica. Adicionalmente, é necessário
conhecer aspectos administrativos, demográficos e socioeconômi‑
cos, entre os quais se destacam: nome da comunidade, localização,
características de povoamento (urbano e/ou rural), número de mo‑
radias, características das moradias, número de habitantes, vias
de acesso e meios de transporte, tipo de comunidade, líderes da
comunidade, organizações comunitárias e industriais, migração
e emigração, índices de natalidade e mortandade, nível cultural,
entre outros.
De qualquer maneira, o estudo deve conhecer a capacidade ins‑
talada, a curva de demanda e a projeção da demanda máxima da
comunidade (ver Fig. 2.1). Esses são aspectos que fazem referência à:
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100
100
100
100
100
100
100

TOTAL

Refrigerador
Liquidificador
Aquecedor de duas bocas
Recreação
Televisor
Equipamento de som
Gravador
Ventilador
Outros
Máquina de costura
Ferro de passar
15
10
90
10
5
5

100
100
40
100

100
1.200

138.800 W

30
10
20

126
60
126
70
10
90
85

#

250
100
3.000

Preparação e preservação de alimentos

Sala
Sala de jantar
Dormitório 1
Dormitório 2
Dormitório 3
Banheiro
Porta de entrada

Iluminação

Potência
(W)

Tab. 2.4 Demanda residencial

0,2
0,2

0,8
0,3
0,8
0,3

0,2
0,1
0,2

0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
1,0

C.S.
(%)

2.880
300

1.500

1.800
3.780
2.100
300
900

5-7

100

300

1.500

7-11

2.880
300

1.200

1.500
100
12.000

11-13

10.000 13.560 1.900 17.980

1.500

8.500

0-5

1.900

100

300

1.500

13-17

18.780

300
2.880
300

12.000

1.500

1.800

17-19

Horário de uso (Horas)

1.500

8.500

21-24

Dia

Ano

28.660 10.000 253,16 92.403,4

1.200

2.880

1.200

1.500

3.780
2.100
300
900
8.500

6.300

19-21

Energia (kWh)
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3

Avaliação socioeconômica

Os projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) geral‑
mente contêm um grande componente social, o que lhes dá um
enfoque para a análise de sua avaliação nesse sentido. Por essa
razão, devem ser considerados os efeitos indiretos e de valoriza‑
ção social, de benefícios e custos de sua instalação e manejo. No
entanto, uma avaliação econômica do projeto oferece indicadores
de sua viabilidade.
Na avaliação social, toma-se como base a informação de que os
preços do mercado nem sempre dão uma visão correta da socie‑
dade como um todo e, portanto, os preços devem considerar o valor
social atribuído a um insumo ou produto em sua contribuição para
o bem-estar social, refletido na mão de obra e nas divisas; diferen‑
ciam-se dos preços de mercado porque consideram imperfeições
deste, suas exterioridades e objetivos econômicos.
A avaliação econômica toma os preços do mercado para avaliar
os bens e recursos e busca estimar o lucro esperado pela relação
entre receitas e despesas.
Na maioria dos casos, esse tipo de projeto não é atrativo eco‑
nomicamente, e isso leva a se pensar em um mecanismo para
torná-lo viável mediante subsídios, transferências de recursos,
impostos etc.

3.1 Análise de benefícios
A execução de um projeto de PCH apresenta soluções em duas
possíveis situações: na instalação de um novo serviço, caso não
exista, ou na substituição de uma usina existente, em geral uma
unidade movida a diesel.
No primeiro caso, o benefício econômico direto será quanti‑
ficado com base na energia que se consumiria em setores como
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4

Estudo topográfico e cartográfico

Em geral é comum, para estudos desse tipo em regiões isoladas,
dispor de pouca informação ou praticamente nenhuma. Por essa
razão, deve-se complementar esses estudos com visitas a campo e
levantamentos topográficos da região.
Para desenvolver o projeto motivo do estudo, são necessários
mapas com o máximo de informações possível da localização do
projeto, vias de acesso, relevo, curvas de nível etc. Nesse sentido, na
realização da fase inicial do presente estudo, recomenda-se seguir
as seguintes etapas:
yy Busca de informação cartográfica, a fim de situar o projeto e
caracterizar a região.
yy Visita ao campo para corroborar a informação documental
com a real, do campo.
yy Levantamento topográfico, para complementar a informação
não obtida em mapas cartográficos.

4.1 Estudo cartográfico
Este estudo consiste em conhecer a compilação da informação
cartográfica de institutos destinados a esse fim e/ou de outras en‑
tidades que tenham desenvolvido projetos na região. No entanto,
não se descarta a possibilidade de que essa informação seja dispen‑
sável, dada a magnitude do projeto e a experiência e interesse dos
responsáveis por ele.
Os planos cartográficos fornecem informação geográfica e topo‑
gráfica da região. Alguns desses aspectos são:
yy Vias de acesso.
yy Rios e vegetação.
yy Curvas de nível.
yy Localização.
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5

Estudo hidrológico

É importante destacar que o uso e a conservação dos recursos
hídricos estão ocupando um espaço relevante no desenvolvimento
econômico sustentável regional e global. É por isso que o uso da
água para geração de energia deve causar um menor impacto
ambiental, e deve-se considerar em seu projeto não comprometer a
sustentabilidade ambiental da bacia hídrica.
Não obstante, para aproveitar de forma ótima o recurso hidroenergético nas regiões isoladas, é necessária informação hidroló‑
gica da região em estudo, que, em geral, é pobre, associada a bacias
relativamente pequenas, sobre as quais a informação é ainda
menor. De qualquer maneira, o estudo hidrológico para esses casos
pode ser simplificado sem uma elevada margem de erro.
Nos resultados mais relevantes do estudo hidrológico encon‑
tram-se a determinação da potência da usina e sua energia firme,
parâmetros que, para o bom funcionamento da PCH no tempo, de‑
pendem das condições hidrológicas da bacia. É por isso que dispor
de uma boa informação hidrológica histórica permite selecionar
uma vazão de projeto amigável com o meio ambiente e hidroener‑
geticamente ótima. O estudo hidrológico fornece informação para
o projeto e a estabilidade das obras, tal como a vazão máxima que
pode haver em um período de retorno e os sedimentos estacionais
presentes na vazão.
Por essa razão, o estudo hidrológico deve previamente obter in‑
formação histórica das vazões médias (histograma). Uma vez que
se dispõe dessa informação, é necessário determinar a probabili‑
dade de ocorrência e a frequência de cada vazão. Essa informação
processada permite determinar os seguintes aspectos: vazão de
projeto, vazão máxima e seu período de retorno, vazão mínima e/
ou ambiental e a quantidade de sedimentos.
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6

Estudos geológico-geotécnicos
e geomorfológicos

A avaliação geológico-geotécnica e geomorfológica da região
tem um papel importante no projeto, porque garante a escolha de
um eixo ótimo para a implantação e fundação da obra, assim como
seleciona os materiais naturais disponíveis para serem emprega‑
dos na construção (vide nota do editor à edição brasileira).

6.1 Estudos geológico-geotécnicos
As características físicas e mecânicas dos solos existentes no
local de aproveitamento hidroenergético dependem de sua origem
geológica e dos processos posteriores que atuaram sobre eles. É
aqui que o papel da Geologia fica evidente, ainda mais quando se
considera que esses materiais pertencem a um determinado meio
geológico ou foram extraídos dele.
A influência das características dos materiais naturais na con‑
cepção do projeto e na construção e operação das obras em uma
central hidrelétrica é tema muito especializado, que deve ser ana‑
lisado por profissionais geotécnicos experientes. Para o caso em
questão, de pequenos aproveitamentos, as investigações devem
ser realizadas de modo simples e aproveitando com critério as ob‑
servações de campo e informações existentes na e sobre a região.
De modo geral, a escolha do ponto de captação e a localização das
obras devem obedecer a princípios simples e de fácil entendimento.
Os estudos geológico-geotécnicos tratam, entre outros, de dois
aspectos importantes:
yy A localização da captação e das obras anexas, de modo que se
garanta uma escolha adequada, técnica, econômica e segura,
acima de tudo quanto às fundações ou bases das obras.
yy A qualidade dos solos e suas propriedades, para seu emprego
como materiais naturais de construção das obras que consti‑
tuem o aproveitamento.
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7

Estudo de impacto ambiental

O estudo de impacto ambiental deve considerar, em sua avalia‑
ção, condições topográficas, geológicas, hidrológicas e ambientais
presentes na bacia hidrográfica, entre outros, e, além de tudo, as
correspondentes aos esquemas construtivos e operacionais de
engenharia. Esses parâmetros podem considerar diversas possibi‑
lidades de projeto a serem realizadas.
É fundamental observar o impacto ambiental positivo do pro‑
jeto, visto que dele dependerá o critério de planejamento adotado
na fase inicial de concepção, razão pela qual o estudo deve obriga‑
toriamente ser feito em companhia dos estudos técnicos, sociais e
econômicos desde as fases iniciais do projeto.

7.1 Efeitos do impacto ambiental
O impacto ambiental ocorre quando uma fonte afeta um recep‑
tor. No caso em questão, origina-se ao se alterar as condições iniciais
de um recurso hídrico para seu aproveitamento em uma PCH.
Os impactos ambientais têm origem durante as seguintes etapas
do projeto, nesta ordem:
yy Planejamento
yy Construção
yy Operação da usina
As consequências produzidas por essas etapas, entre outras, são:
yy Indução do desenvolvimento na área de influência da PCH,
refletido na utilização do recurso hídrico, estradas, hidrovias,
eletrificação, telecomunicações, moradia, escolas, saúde e
outros serviços.
yy Ativação econômica regional, por meio da geração de emprego
nos serviços de consultoria, construção, fabricação de mate‑
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8

Avaliação dos recursos
hidroenergéticos em
pequena escala

A utilização maciça dos recursos hidroenergéticos em pequena
escala para a geração de energia elétrica exige uma avaliação prévia
desses recursos, que permite identificar seu potencial para uma
região. Não obstante, nem todo potencial pode ser utilizado para
geração de energia elétrica; por essa razão, o World Energy Council
o divide, segundo sua magnitude, em potenciais global, técnico e
econômico, que, por sua vez, dependem principalmente da potên‑
cia atribuída à PCH.
No mundo atual, não existe um critério único para definir a po‑
tência da PCH. Sua classificação é peculiar para cada país segundo
seu nível de desenvolvimento e, em particular, sua política energé‑
tica. Essa variação na classificação da potência das PCHs dificulta
a avaliação do potencial dos recursos hidroenergéticos em pequena
escala. Em particular, porque a PCH deve usar equipamentos pa‑
dronizados e pode chegar a utilizar alturas de queda d’água muito
baixas, com um raio de ação local e uma relação direta com a carga.
Isso significa que a utilização dos recursos hidroenergéticos em pe‑
quena escala requer um uso ótimo e a mínima geração de impacto
ambiental. Além desses fatores, os potenciais hidroenergéticos em
pequena escala de uma região previamente avaliada variam com o
tempo, visto que dependem das mudanças climáticas, dos métodos
hidrológicos e cartográficos utilizados para determinar a vazão e a
queda, e de fatores sociais, econômicos e ambientais.
Nesse sentido, a avaliação do potencial dos recursos hidroener‑
géticos em pequena escala de uma região exige a disponibilidade
de muito boa informação hidrológica e cartográfica, que, em par‑
ticular para zonas isoladas não interligadas, comumente não está
disponível. Essa limitação da informação, acompanhada das carac‑
terísticas técnicas das PCHs (equipamentos padronizados, com um
raio de ação local e uma relação direta com a carga), exige que a
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9

Obras de captação

As obras de captação por derivação a fio d’água captam o re‑
curso do afluente sem armazenamento, aproveitando a vazão que
há no momento dado.
Essas obras devem cumprir as seguintes condições:
yy Com qualquer altura de água do rio devem captar uma quan‑
tidade praticamente constante de vazão.
yy Devem impedir ao máximo a entrada na adução de material
sólido de fundo ou em suspensão e fazer com que este siga
pelo leito.
yy Devem satisfazer as condições mínimas de segurança.
yy A obra de adução deve dispor de uma estrutura de retenção
que garanta uma cota de nível com qualquer vazão do rio;
uma obra de tomada para a captação da vazão de projeto
acompanhada de um ralo ou grade, que evita a passagem de
material sólido em suspensão, e uma obra de lavagem de ma‑
terial sólido na estrutura de retenção.
Os elementos que compõem a tomada d’água devem garantir
seu bom funcionamento. Por isso, devem atender aos seguintes re‑
quisitos básicos:
yy A água captada deve ser, na medida do possível, livre de só‑
lidos, a fim de não preencher de material de carreamento a
adução e/ou o desarenador.
yy O material sólido depositado a montante atrás da barragem
deverá ser removido pelo fluxo de um jato de lavagem inter‑
mitente.
yy O tipo de construção deve ser simples e econômico, de tal
modo que facilite uma operação com pouca manutenção e tra‑
balhos rápidos de reparação.
yy As descargas de cheias devem ser conduzidas de forma segura
para não provocar danos à obra de captação.
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10 Obra de adução

A adução da vazão que será aproveitada para gerar energia elé‑
trica é captada na tomada d’água e levada através de um canal que
pode estar a céu aberto ou ser fechado, mantendo-se a vazão sob
pressão atmosférica. Em seu traçado, passa por diversos acidentes
topográficos, que são superados com obras especiais, como viadu‑
tos, sifões, preenchimentos e túneis até chegar à câmara de carga.
Devido ao fato de a água captada conter elementos em sus‑
pensão, é necessário colocar no traçado um desarenador que os
elimine, o qual pode ser contíguo à tomada d’água ou acompanhar
a câmara de carga.
O traçado da adução é feito objetivando maior eficiência e se‑
gurança das obras de menor custo, mantendo uma inclinação
longitudinal positiva menor que a do rio (a jusante, em direção ao
afluente) e variando somente dentro de certos limites.
A inclinação da adução é estabelecida com um critério técnico-eco‑
nômico, estudando-se várias alternativas. O critério técnico também
está sujeito às características dos locais possíveis para a tomada
d´água e à variação da vazão, que geralmente diminui a montante.
O critério econômico é estabelecido pela extensão da adução, ou seja,
um aproveitamento hidroenergético com uma pequena inclinação do
recurso (afluente) ocasiona maior extensão e maior custo, os quais,
inversamente, diminuem se a inclinação do afluente for elevada.
Para selecionar alternativas de menor custo e que cumpram os
requisitos técnicos, é possível reduzir a extensão da adução por
meio de túneis, aquedutos, preenchimentos ou outro tipo de obras.
Os túneis são construídos quando representam uma solução
mais econômica ou mais estável que um canal aberto. São uma al‑
ternativa mais econômica nos seguintes casos:
yy Quando o volume de escavação da plataforma para construir
o canal é tão grande que é mais econômico construir um
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11 Desarenador

O desarenador é uma obra hidráulica que serve para sedimentar
partículas de material sólido suspensas na água da adução. As par‑
tículas se mantêm em suspensão porque a velocidade de entrada
na tomada d’água é elevada e suficiente para arrastar partículas
sólidas. Em especial durante as cheias, pode entrar grande quanti‑
dade de sedimentos.
O volume de sólidos durante as cheias em rios de montanha
é aproximadamente 4-6% o volume de vazão, e em rios de planí‑
cie é 0,2-1%.
Não realizar essa obra gera danos. Alguns deles são:
yy Diminuição da seção da adução (canal) por sedimentação.
Isso implica aumentar a manutenção da obra.
yy Diminuição da capacidade da câmara de carga por acúmulo de
material sólido, devido à sedimentação ocasionada pela baixa
velocidade existente nessa estrutura.
yy Quanto maior for a velocidade das partículas, mais rapida‑
mente elas desgastarão o conduto e as turbinas, diminuindo
consideravelmente sua vida útil.
O propósito do desarenador consiste em eliminar partículas
de material sólido suspensas na água da adução. Essas partículas
ficam suspensas na adução pela velocidade da água, para que se de‑
cantem se a velocidade diminuir. Por essa razão, para cumprir com
seu propósito, o desarenador dispõe de uma área maior (seção). Por
isso, deve cumprir:
Q = Ac × Vc = Ad × Vd

(11.1)

Em que Q é a vazão (constante), Ac é a área do canal, Vc é a veloci‑
dade da água no canal, Ad é a área do desarenador e Vd é a velocidade
do desarenador.
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12 Câmara de carga

Por suas características, a câmara de pressão e o amortecedor
hidráulico são estruturas que unem um sistema de baixa pressão
com um de alta pressão, caracterizados por possuírem velocidades
diferentes. Sob tais condições, os sistemas devem ser dimensiona‑
dos para condições críticas de operação, que são a partida rápida e
a parada brusca, momentos em que a velocidade do fluxo d’água
muda, originando ondas de oscilação que podem ser positivas ou
negativas (golpe de aríete), e que afetam diretamente o conduto
forçado. Por essa razão, essas ondas devem ser amortecidas na
câmara de pressão ou no amortecedor hidráulico.
Para que essas condições sejam atendidas é preciso conhecer os
fenômenos que acontecem durante seu funcionamento, e em espe‑
cial o golpe de aríete.

12.1 Golpe de aríete
O golpe de aríete, como o nome indica, é uma onda de sobrepres‑
são originada pelo fechamento brusco de uma válvula instalada na
ponta de um conduto forçado, fazendo as partículas de água come‑
çarem a se deter; uma vez detidas, são empurradas pelas que vêm
imediatamente atrás e que continuam em movimento. Isso origina
uma sobrepressão que se desloca pelo conduto à velocidade do som
na água. Essa sobrepressão tem dois efeitos: comprime levemente a
água, reduzindo seu volume, e dilata levemente o conduto.
Quando toda a água que circulava no conduto se detém, cessa o
impulso que a comprimia, e, portanto, ela tende a se expandir. Por
outro lado, o conduto que havia se dilatado levemente tende a reto‑
mar sua dimensão normal. Conjuntamente, esses efeitos provocam
outra onda de pressão no sentido contrário. A água se desloca em
direção contrária, mas, estando a válvula fechada, ocorre uma de‑
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13 Adução forçada

A adução forçada se encarrega de levar as águas da câmara de
carga até as turbinas. Nelas a energia cinética é transformada em
energia mecânica. É configurada pelo conduto forçado, seus acessó‑
rios e por um sistema de sustentação e suspensão.

13.1 Conduto forçado
O conduto forçado deve ser, de preferência, reto, o que em algu‑
mas ocasiões é difícil de conseguir devido às condições do terreno.
Isso obriga a ajustar o perfil topográfico de seu traçado, com o apoio
de estruturas de concreto que o ajudam a se sustentar (apoios) e a
variar a inclinação (ancoragens).
O conduto forçado é composto pelos seguintes elementos (ver
Fig. 13.1): tomada d’água na câmara de carga, que é acompanhada
de um ralo (1); ancoragens (2) e apoios (3), encarregados de sus‑
tentar e variar a inclinação do conduto forçado; cotovelos (4) para
variação de inclinação; juntas de conexão (5) e de expansão (6), estas
últimas situadas entre ancoragens e que assimilam a contração ou
dilatação do material por variação de temperatura; bifurcações
(7), que lhe permitem dividir a vazão para várias unidades; válvu‑
las, que são elementos independentes do conduto forçado, situados
entre o final do conduto e a turbina (8).
Para o dimensionamento do conduto forçado é necessário levar
em conta os seguintes parâmetros:
yy O diâmetro é selecionado de acordo com uma análise técnica
e econômica que permita determinar o diâmetro que causa o
menor número de perdas e não tenha custo elevado.
yy A espessura é determinada de acordo com os esforços gerados
pelo golpe de aríete e pelo peso da água e do conduto.
yy O material a ser utilizado permite selecionar condutos de
maior resistência aos esforços mecânicos.

PCH_livro.indb 241

14/03/2014 11:12:24

14 Sistema de apoios

O conduto forçado a céu aberto, em seu perfil, adapta-se às con‑
dições do terreno com inclinação respectiva. Em seu trajeto, para se
sustentar, apoia-se sobre estruturas de concreto chamadas apoios,
e em lugares onde se requer variar a inclinação o conduto tem seu
cotovelo preso a uma ancoragem, que se encarrega de absorver as
sobrecargas que ocorrem por variação de inclinação. A Fig. 14.1
oferece uma visualização.

Fig. 14.1 Sistema de apoios e ancoragens de um conduto forçado

Os apoios do conduto forçado consistem em blocos de concreto
que admitem pequenos deslocamentos do tubo em direção longitu‑
dinal; caso haja forças verticais desprezíveis, absorve-as mediante
faixas de fixação ancoradas na base de apoio.
Em lugares de mudança de inclinação, o tubo forçado será an‑
corado com apoios fixos, que impedem movimentos em qualquer
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15 Casa de máquinas

A casa de máquinas é uma estrutura civil que contém a maior
parte do equipamento eletromecânico, o qual transforma a ener‑
gia cinética da água em energia mecânica e, posteriormente, em
energia elétrica. Por isso, sua localização é muito importante para
o bom funcionamento da PCH. Isso se decide considerando, entre
outros, os seguintes aspectos:
yy Em geral, a casa de máquinas deve ser colocada próximo ao
afluente ao qual se entregará a água turbinada, de modo que
não se depositem no canal de despejo sedimentos que dimi‑
nuam sua seção.
yy É importante que a casa de máquinas se situe em uma área
com terrenos estáveis e que fique fora do alcance de cheias,
visto que estas podem depositar sedimentos no canal de des‑
pejo ou, em caso extremo, afetar a casa de máquinas.
yy Deve ter facilidades internas e externas, como previsão para
uma possível ampliação e facilidade de acesso e de aquisição
de terrenos.
yy A disposição dos equipamentos deve harmonizar com a pai‑
sagem externa.
É possível normalizar o design da casa de máquinas em função
da posição do eixo do conjunto turbina-gerador, que pode ser hori‑
zontal ou vertical.
Em projetos para PCH, o grupo de eixo horizontal oferece mais
facilidades de montagem e manutenção. Por essa razão, é o mais uti‑
lizado, tendo, entre outras, as seguintes características:
yy Mancais normais.
yy Transmissão direta por acoplamento direto ou por eixos pa‑
ralelos.
yy Inspeção fácil, visto que todos os elementos estão à mesma
altura.
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16 Turbina

A turbina é o equipamento no qual a energia hidráulica se trans‑
forma em mecânica. Está acoplada diretamente ao gerador, e em
conjunto atendem à demanda de energia elétrica.
A Fig. 16.1 apresenta o esquema geral da instalação de uma
turbina em uma central hidrelétrica. Nela, observa-se que a vazão
captada pela tomada d’água é levada pelo conduto forçado até a
turbina. A água é conduzida ao rotor da turbina para realizar o pro‑
cesso de conversão de energia hidráulica em mecânica, que pode
ser feito de duas formas: a vazão muda somente de direção, mas
não de aceleração (turbina de ação), e a vazão entra sob pressão, e
nos condutos móveis do rotor da turbina muda de direção e acele‑
ração (turbina de reação).

Fig. 16.1 Turbina de reação e de ação
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17 Gerador

O gerador de energia elétrica na PCH é o que, no final, trans‑
forma a energia mecânica em elétrica. Esse processo de conversão
de energia é realizado permanentemente a uma velocidade mecâ‑
nica constante, o que obriga o acoplamento direto entre os eixos
da turbina e do gerador. Essa particularidade faz os dois equipa‑
mentos girarem à mesma velocidade mecânica, e as mudanças na
demanda de energia elétrica os afetam simultaneamente. Ou seja,
as mudanças na demanda de energia elétrica solicitam do gera‑
dor maior ou menor fornecimento de energia elétrica (segundo a
mudança na demanda), e este, por sua vez, exige maior ou menor
potência mecânica.
Eletromagneticamente, o gerador tem, no mínimo, um par de
polos (indutor), que formam o campo magnético constante, e uma
bobina, na qual se induz uma força eletromotriz (f.e.m.) – induzido
–, (como indica a Fig. 17.1). Ao fazer o induzido girar, este corta
as linhas do campo magnético e induz nele uma f.e.m. (Eo), que
matematicamente corresponde a uma senoide, caracterizada por
ter uma magnitude (voltagem) e uma velocidade (frequência). Ex‑
plica-se a natureza desse processo segundo a lei eletromagnética de

Fig. 17.1 Gerador de energia elétrica alternada monofásico senoidal

PCH_livro.indb 367

14/03/2014 11:13:51

