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RESUMO 

No Brasil, a geração hidrelétrica é responsável por 63,50% da oferta de energia, o que 

corresponde a 397.877 GWh.ano-1. Sendo uma fonte tão representativa ao sistema elétrico, pequenas 

perdas percentuais no processo de geração podem representar valores significativos. Um aumento de 

1% de perda no sistema de adução das usinas, significa uma redução de 3.979 GWh.ano-1. Valor 

correspondente ao consumo anual da região metropolitana de Ribeirão Preto no interior do Estado de 

São Paulo. Com o passar dos anos a rugosidade interna do circuito hidráulico tende a aumentar, o que 

impacta diretamente na perda de carga do sistema. Este trabalho apresenta um estudo de caso, onde 

se estima a perda de geração devido ao aumento da rugosidade do circuito hidráulico da Pequena 

Central Hidrelétrica REPI – PCH REPI, no município de Wenceslau Braz, MG. O estudo partiu da 

proposta metodológica de Lima (2018), e simulou a operação da central em uma condição inicial e 

após 32 anos de operação durante o período crítico do Setor Elétrico Nacional (período de estiagem). 

O sistema hidráulico estudado é extenso e apresenta perda de carga inicial de 14,06 m (13,7%), 

podendo atingir 29,86 m (29,2%) na evolução temporal do horizonte de 32 anos (1988 a 2020). A 

análise energética demonstrou uma redução de 7,8% na capacidade de geração no mesmo horizonte 

de tempo, o que impacta de forma significativa no fluxo de caixa da Usina. 

Palavras-Chave - Perda de carga, Rugosidade, Perda de geração. 
 

ABSTRACT 

In Brazil, hydroelectricity generation is responsible for 63.50% of the energy supply, which 

corresponds to 397,877 GWh.year-1. Being such a representative source to the electrical system, small 

percentage losses in the generation process may represent significant values. An increase of 1% in 

the intake system losses of the power plants results a reduction of 3,979 GWh.year-1. This value 

corresponds to the annual consumption of the metropolitan region of Ribeirão Preto, São Paulo. Over 

the years, the hydraulic system of the power plants increases its roughness, which has a direct impact 

on the system load loss. This work aimed to estimate the generation losses due to the increase in 

roughness of the REPI Small Hydroelectric Power Plant hydraulic system, in Wenceslau Braz, MG. 

The study started from the methodological proposal of Lima (2018), focusing on the critical period 

of the National Electric Sector (dry season), and concluded an increase in the load loss that ranged 

between 3% and 15%. The hydraulic system under study is complex and presents an intrinsic head 

loss of 14.06 m (13,7%), and could reach 29.86 m (29,2%) in the 32-year (1988 to 2020) time span. 

The energy analysis shows a reduction of 7.8% in the generation capacity in the same time frame, 

which significantly impacts the power plant's cash flow. 

Keywords - Load loss, Roughness, Generation loss. 
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1 - INTRODUÇÃO 

No Brasil a matriz de geração hidrelétrica é responsável por 62,21% de toda a capacidade 

instalada nacional. A despeito das restrições ambientais e da continua crise que o País passa desde 

meados dos anos 2010, a geração hidráulica cresceu nesse período 31,93% (ANEEL, 2021; EPE, 

2020). No ano de 2019, foi disponibilizado ao mercado 397.877 GWh.ano-1 de hidroeletricidade, 

correspondendo a 63,50% de toda a oferta de energia elétrica nacional. A fonte hidrelétrica se 

subdivide em i) 103,39 GW de capacidade instalada em grandes usinas (acima de 30MW); ii) 7,14 

GW de capacidade em pequenas usinas (PCH até 30 MW) e; iii) 0,85 GW de capacidade em mini 

usinas (CGH até 5MW) (ANEEL, 2021; EPE, 2020). A dimensão da geração hidrelétrica no Brasil 

mostra que mesmo pequenas perdas percentuais no sistema podem representar valores significativos. 

Assim, um aumento de 1% de perda no sistema de adução das UHEs significa uma redução de 3.979 

GWh.ano-1. Esse valor pode ser comparado ao consumo anual da região de Ribeirão Preto no interior 

do Estado de São Paulo, a qual agrega mais de 34 cidades e uma população de 1.738.000 habitantes 

(IBGE, 2021). O processo de conversão da energia potencial hidráulica em energia elétrica contém 

perdas sistêmicas. Uma usina hidrelétrica operando em seu ponto ótimo de funcionamento é capaz de 

aproveitar até 90% de toda a energia bruta disponível (Doland, 1954; Eletrobras, 2007; Encinas, 1975; 

Mataix, 2009). Essas perdas são devidas ao rendimento do gerador elétrico (95%), rendimento da 

turbina hidráulica (95 a 97%) e em torno de 5% de perda de carga no sistema de adução / condução 

de água. Os rendimentos dos sistemas e equipamentos da UHE tem um aumento de perdas ao longo 

da vida útil e devem ser monitorados continuamente. No que se refere as perdas hidráulicas elas 

evoluem ao longo de toda vida. Segundo Fox, Pritchard e McDonald (2010), as perdas de carga 

hidráulica podem ser subdivididas em perdas maiores, devido ao escoamento completamente 

desenvolvido e distribuído ao longo do circuito de adução, e perdas menores, devido as perdas 

localizadas como entradas, acessórios, variações de áreas e outras. Nos Manuais de Centrais 

Hidrelétricas da Eletrobras (2000) e (2007), as perdas hidráulicas são classificadas como devidas à 

adução, grades, canais, tuneis e as perdas na tubulação forçada (entrada, curvas, reduções e 

bifurcações). Essas perdas podem sofrer um aumento considerável com a evolução temporal, 

ocasionando uma diminuição no rendimento global e consequentemente uma perda de capacidade de 

geração. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS  

A perda de carga constitui-se na redução da energia dinâmica do fluido devido à fricção das 

partículas do mesmo entre si e/ou contra as paredes da tubulação, sendo depende do diâmetro (D), do 

comprimento do duto (L), da rugosidade da parede (ε), e também das propriedades do fluido, como a 

massa específica (ρ), a viscosidade (µ) e velocidade do escoamento (V) (White, 1962). A Equação 1, 

é conhecida como Fórmula Universal da Perda de Carga, e foi proposta por Darcy e Weisbach em 

1845 (Weisbach, 1845). 

 ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉²

2𝑔
 (1) 

Sendo: hf a perda de carga ao longo do comprimento do tubo (m), f o fator de perda de carga, 

L o comprimento do tubo (m), V a velocidade de escoamento (m/s), D o diâmetro interno do tubo (m) 

e g a aceleração da gravidade (m/s²). 

Em 1933, foi estabelecido o conceito de rugosidade relativa, caracterizado entre a rugosidade 

absoluta e o diâmetro da tubulação (ε/D). Essa relação foi obtida por meio de experimentos feitos por 

Nikuradse (1933) (apud Porto, 2006). Em 1939, foi estabelecida por Colebrook-White a equação para 

a determinação do fator de atrito (f), dada pela Equação 2 (Porto, 2006). 

 
1

√𝑓
= −2 log10 (

𝑘

3,7𝐷
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
) (2) 
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Sendo: f o fator de perda de carga, k a rugosidade equivalente da parede do tubo (m), D o 

diâmetro interno do tubo (m), e Re o número de Reynolds. 

Segundo Azevedo Netto (1998), após várias tentativas, Hazen e Williams, em 1903, chegaram 

a uma equação prática para a determinação da perda de carga, descrita a seguir pela Equação 3. 

 𝐽 = 10,65
𝑄1,85

𝐶1,85𝐷4,87
 (3) 

Sendo: Q a vazão de escoamento (m3/s), C o coeficiente de perda de carga, D o diâmetro interno 

(m), e J a perda de carga unitária (m/m). 

Diversos estudos foram realizados com foco na análise e cálculo do fator de atrito para a solução 

da Equação de Darcy-Weisbach. Andrade e Carvalho (2001), estudaram o comportamento da equação 

de Swamee-Jain nas mais variadas situações de condução de água em sistemas pressurizados, 

propondo um fator de correção. Rao e Kumar (2006), também analisaram equações de solução e 

propuseram uma nova equação. McKeon, Zagarola e Smits, (2005) analisaram as equações no 

Laboratório Superpiper da Universidade de Princeton nos EUA, cuja finalidade é ensaiar 

experimentos com altíssimo número de Reynolds (38x106), propondo ajustes nas equações para esses 

valores elevados de Reynolds. Estudos recentes ainda tentam melhorar acurácia da determinação do 

fator, como em Zanoun et al. (2021), que desenvolveram sua metodologia para a relação de Prandtl-

von Kármán, ou como Kadivar, Tormey eMcGranaghan, (2021) que apresentam uma revisão 

detalhada de diversos estudos na área e suas contribuições em diversas equações de determinação do 

fator de atrito. Para se avaliar a perda de carga distribuída em sistemas condutores de água é 

fundamental se conhecer os valores de C (equação de Hazen–Williams) e de f (equação de Darcy-

Weisbach), os quais representam os coeficientes que permitem estimar a influência da superfície dos 

tubos sobre o escoamento (Lima e Martinez, 2014). Entretanto, esses coeficientes podem variar em 

função do tempo devido à ação do envelhecimento do material, ocasionado pela corrosão e/ou 

deposição de material no interior das tubulações ao longo de sua operação (Lima, 2018). O efeito de 

envelhecimento das tubulações e do sistema de adução representam um fator de redução significativa 

da altura líquida disponível em uma central hidrelétrica. Esse efeito tende a ser maior nas tubulações 

de pequeno diâmetro, como as que equipam as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) (Leite, 2020). 

De fato, alguns trabalhos mostram que o efeito do envelhecimento de tubulações deve ser considerado 

nos cálculos do percurso hidráulico. Azevedo Netto (1998), mostra que existe um relevante aumento 

do coeficiente de Hazen-Willians “C” para tubulações com vários anos de uso. Doland (1954), 

também cita uma forma de se corrigir o efeito da idade em tubulações, multiplicando o coeficiente 

experimental “Ka” da equação de Scobey, por um coeficiente de correção do tipo logarítmico. Mais 

recentemente, Lima (2018), apresentou um equacionamento (Equação 4) com o qual é possível 

estimar a evolução da rugosidade superficial em função da idade de tubulações em ferro fundido e de 

aço carbono. 

 𝑒𝑒𝑠𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑡𝑜𝑝
2 + 𝛽 ∙ 𝑡𝑜𝑝 + 𝜃 (4) 

Sendo: eest a espessura da rugosidade superficial (mm), para tubulações com diâmetros variando 

entre 250 e 1.500 mm, top o tempo de operação da tubulação em anos, e α, β, e θ coeficientes 

calculados pelas Equações 5, 6 e 7 a seguir. 

 α = 0,0006 ln(Dtub) −  0,0006 (5) 

 β = 0,0076ln(Dtub) + 0,0355 (6) 

 θ  =-( 0,0612 ln(Dtub) − 0,1264) (7) 
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O coeficiente de perda de carga “f” mencionado anteriormente, pode ser obtido por meio de 

diversas equações e são apresentadas na literatura, como em Buzzelli (2008), Eck (1941), Serghides 

(1984), Vatankhah, Kouchakzadeh (2008), Zigrang, Sylvester (1982) ou Papaevangelou, Evangelides 

e Tzimopoulos (2010). 

As perdas de carga localizadas foram obtidas por meio das Equações 8 a 12, apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Equações de perda de carga localizada. 

Canal de adução Grade Entrada Reduções Localizada 

ℎ𝑐 = √
𝑛 ∗ 𝑄

𝐴𝑎 ∗ (𝑅𝐻𝑐)
2

3⁄
∗ 𝐿𝑐 ℎ𝑔 = (

𝑒1

𝑒2

)

4
3

. 𝑠𝑒𝑛(𝜃1).
𝑣²

2𝑔
 ℎ𝑒 = 𝑘.

𝑣2

2𝑔
 ℎ𝑟 = 𝑘.

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
 ℎ𝐿 = 𝑘.

𝑣²

2𝑔
 

(8) (9) (10) (11) (12) 

Sendo: n o coeficiente de Manning, Q a vazão de adução, Aa a vazão de adução, RH o raio 

hidráulico, L o comprimento do canal de adução, e1 espessura das barras, e2 espaçamento entre as 

barras, θ a inclinação da grade, v a velocidade do escoamento, g a aceleração da gravidade, k o 

coeficiente de perda de carga e h(c,g,e,r,L) as perdas de carga no canal, grade, entrada, reduções e 

localizada, respectivamente. A potência instalada de uma usina hidrelétrica (Pinst) é diretamente 

proporcional a massa especifica da água (ρ), a vazão de projeto (Q), ao desnível existente no local 

(H), a aceleração da gravidade (g) e ao rendimento global da instalação (η), o produto dessas 

grandezas resulta na potência bruta da instalação (Doland, 1954). Sendo obtida pela Equação 13. 

 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻 ∙ 𝜂   [𝑊] (13) 

A Energia Firme (EF) é um conceito que foi introduzido no final do século XIX, durante estudos 

de reservatórios que abasteciam os sistemas de águas das cidades. Nessa época foi introduzido o 

conceito de vazão firme, o qual permitiria abastecer o local mesmo em épocas de secas severas 

registradas no tempo determinado de estudo (Kelman, Kelman e Pereira, 2004). Por definição a 

Energia Firme corresponde à máxima produção que uma Usina pode fornecer, considerando o período 

mais seco registrado no histórico de vazões do rio onde está localizada sem a ocorrência de déficits, 

considerando-se todo o registro histórico de afluências (Hicks et al., 1974 apud Oliveira et al., 2009). 

Segundo Kelman, Kelman e Pereira (2004), o período crítico recomendado para o Brasil deve seguir 

o apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Período Crítico do setor elétrico Brasileiro. 

Configuração Tolerância % Período Crítico 

Longo prazo 1.5 Junho/1948 a novembro/1956 

Médio prazo 1.5 Maio/1949 a novembro/1956 

Curto prazo 1.5 Maio/1951 a novembro/1955 

Fonte: (Kelman, Kelman e Pereira, 2004). 

A energia firme disponível no sistema dependerá da vazão de engolimento (Qe) do desnível 

existente no local (H), descontadas as perdas de carga, que resulta na altura líquida “HLiq”, do 

rendimento dos equipamentos hidro-eletro-mecânicos (η), da aceleração da gravidade (g) e do 

período considerado (h ano-1) (Kelman, Kelman e Pereira, 2004). Resultando na Equação 14. 

 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒 = (𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝜌𝑔 𝑄 𝐻𝑙𝑖𝑞 ) ∙ 𝑇𝑜𝑝.𝑚𝑒𝑑. (14) 
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3 – ESTUDO DE CASO – A PCH REPI 

A PCH REPI está situada no município de Wenceslau Brás, Sul de Minas Gerais, nas 

coordenadas geográficas em 22°32'8.673"S, 45°21'44.25"W. A usina iniciou sua operação em 8 de 

dezembro de 1932 e pertence ao Ministério da Defesa. Tendo sido idealizada para atender a demanda 

energética das fábricas de pólvora e materiais bélicos da região da Serra da Mantiqueira (Itajubá, MG 

e Piquete, SP) (IMBEL, 2021). Na atualidade a PCH possui uma capacidade instalada de 3,34 MW 

(ANEEL, 2021), dividida entre duas casas de máquinas, denominadas de central auxiliar e central 

principal (FUPAI, 2009). Segundo Ricardo (2005), a central auxiliar é resultado de uma expansão da 

usina na década de 1940, quando do aumento da demanda energética nas unidades fabris, pela 

ocorrência da 2º Guerra Mundial. À época dessa expansão, foi construído um barramento, a montante 

do barramento original, com um reservatório de regularização diária, entretanto, sua operação atual é 

a fio d´água. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO CIRCUITO DE GERAÇÃO DA PCH REPI 

A central auxiliar conta com uma queda bruta de 29,15 m, um grupo gerador de 700 kVA e 

uma turbina Francis de eixo horizontal. A central principal, apresenta queda bruta de 102,34 m e 

cinco grupos geradores, sendo três de 875 kVA e dois de 450 kVA, todos com turbinas Francis de 

eixo horizontal. O circuito hidráulico é composto por dois segmentos. O primeiro, referente a central 

auxiliar e o reservatório de montante, possui duas tubulações forçada de aço doce de 0,9m de diâmetro 

e 6,4m de comprimento, que se unem em uma única tubulação de 1,2m de diâmetro e 44,19m de 

comprimento. O segundo segmento, referente a central principal e o reservatório de jusante, 

apresenta-se mais complexo, sendo dividido em cinco seções: i) 2 condutos de 1,2m de diâmetro e 

6m de comprimento; ii) 2 condutos de 1,1m de diâmetro e 535,32m de comprimento; iii) 2 condutos 

de 1,0m de diâmetro e 528m de comprimento; iv) 2 condutos de 0,9m de diâmetro e 538,1m de 

comprimento; e, v) 1 conduto de 1,1m de diâmetro e 3,45m de comprimento. Todos em aço doce 

soldado. Todo o circuito hidráulico passou por uma inspeção e manutenção no ano de 1988 (FUPAI, 

2009; Ricardo, 2005). O circuito de geração está apresentado nas Figuras 1 e 2 a seguir. 

Figura 1 – Vista em planta da PCH REPI 

 

 

Fonte: (FUPAI, 2009). 
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Figura 2 – Esquema da PCH REPI   

 
Fonte: (FUPAI, 2009). 

As características dos grupos geradores e do conjunto de condutos forçados das duas centrais 

estão apresentadas na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 – Características dos condutos forçados e dos grupos geradores do complexo da PCH REPI. 

 Central Principal Central Auxiliar 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 7 

Tempo de operação [anos] 88 / 32 78 / 32 

Potência unitária [kW] 700 700 360 360 700 560 

 Trechos do circuito de adução 

 Central Principal Central Auxiliar 

Segmento 1 2 3 4 5 1 2 

Diâmetro [mm] 1.200 1.100 1.000 900 1.100 900 1.200 

Comprimento [m] 6,0 535,3 528,0 538,1 8,4 6,4 44,2 

Número de linhas de dutos 2 2 2 2 1 2 1 

Queda Bruta [m] 102,34 29,15 

Turbina Francis eixo horizontal 

Rendimento turbina [%] 
𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠 

= 5,7. 10−5 (%𝑄)3 − 0.01877 (%𝑄)2 + 1.84128 (%𝑄) + 35.98 

Rendimento gerador [%] 95% 

Potência unitária [kVA] 875 875 450 450 875 700 

Tempo manutenção [anos] 32 anos 

Vazão engolimento individual [m3/s] 0,83 0,83 0,43 0,43 0,83 2,37 

Vazão de projeto [m3/s] 3,34 2,37 

Perda de carga ano 0 [m] Até 14,06m ou 13,73%, para a vazão de projeto 0,40 m 

Perda de carga ano 32 [m] Até 29,86m ou 29,17%, para a vazão de projeto 0,59 m 

Fonte: (FUPAI, 2009; Ricardo, 2005) 
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3.2 – DETERMINAÇÃO DA PERDA DE CARGA 

Para se estimar a perda de carga devido ao envelhecimento dos dutos fez-se o cálculo, trecho a 

trecho, da perda de carga para o ano zero (partida da PCH após intervenção em 1988) e para o ano 32 

(2020). Partindo das vazões médias mensais do período crítico, foi calculado a velocidade do 

escoamento no circuito hidráulico, o número de Reynolds, o fator de atrito “f” e a perda de carga pela 

Equação Universal da perda de carga de Darcy-Weisbach, resultando na obtenção da altura de queda 

líquida. Para o cálculo da perda de carga no ano 32 utilizou-se o equacionamento proposto por Lima 

(2018), equações de 4 a 7, para a determinação da rugosidade temporal. Por meio da rugosidade 

temporal, foi obtido a altura de queda líquida referente aos 32 anos de operação. A partir desse cálculo 

fez-se a contabilização da perda de geração devido ao aumento da perda de carga frente a condição 

de operação no período crítico, determinando a energia firme a qual é apresentada na Tabela 4. 

3.3 – DETERMINAÇÃO DA ENERGIA GERADA 

A análise energética foi realizada mensalmente, considerando o período crítico longo (Tabela 

2), de junho de 1948 a novembro de 1956. Para tanto, foi calculada a potência pela equação 13, 

utilizando a altura de queda líquida determinada no item 3.2, tanto para a condição de partida (ano 0) 

quanto para a evolução temporal (ano 32). A energia gerada foi calculada pela equação 14, sendo 

apresentada de forma agrupada por semestre pela Tabela 4 (2º semestre de 1948 a 1º semestre de 

1956). 

4 – RESULTADOS 

A perda de geração calculada mensalmente foi agrupada semestralmente e está apresentada na 

Tabela 4 a seguir, podendo ser melhor visualizada na Figura 3. O acréscimo de perdas energéticas 

para cada nível de geração da PCH REPI após 32 anos de operação e com a tubulação tendo sofrido 

processo de aumento de rugosidade pode ser visualizada na Figura 4. A redução de geração 

utilizando-se o período crítico como balizador foi de 7.835 MWh durante um período de 8 anos o que 

representa uma redução média de aproximadamente 7,8%. 

Tabela 4 – Perda de geração devido ao aumento da rugosidade. 

Período Energia ano 0 [kWh] Energia ano 32 [kWh] 

2ºSemestre 1948 4.131.354,99 4.024.176,75 

1ºSemestre 1949 7.259.202,83 6.483.811,93 

2ºSemestre 1949 4.596.507,02 4.447.186,69 

1ºSemestre 1950 9.363.477,15 7.998.551,73 

2ºSemestre 1950 6.251.682,57 5.786.425,27 

1ºSemestre 1951 9.383.895,72 7.992.064,06 

2ºSemestre 1951 5.349.202,20 5.152.439,25 

1ºSemestre 1952 9.236.421,52 8.041.699,07 

2ºSemestre 1952 5.084.206,72 4.943.333,62 

1ºSemestre 1953 6.139.087,49 5.863.325,92 

2ºSemestre 1953 4.536.324,69 4.421.582,77 

1ºSemestre 1954 7.084.711,87 6.619.828,84 

2ºSemestre 1954 4.438.677,69 4.340.644,25 

1ºSemestre 1955 6.691.463,19 6.155.949,19 

2ºSemestre 1955 4.851.783,74 4.621.393,04 

1ºSemestre 1956 6.240.229,61 5.910.855,46 

Total  100.638.229,01 92.803.267,87 



                                                                                              

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 
8 

 

Figura 3 – Perda de energia devido ao aumento da rugosidade  

 
 

Figura 4 – Curva de perda energética  
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A perda de carga é dinâmica, sendo função dependente da vazão instantânea e da rugosidade 

relativa da superfície interna da tubulação que varia temporalmente. A par disso, a energia garantida 

do sistema deve ser obtida frente ao período crítico do setor elétrico. Esse estudo quantificou a 

variação a maior das perdas energéticas devido a evolução temporal da rugosidade na PCH REPI 

durante um período de 32 anos. O circuito hidráulico do local de estudo é extenso, o que agrega 

maiores perdas distribuídas ao sistema. Foi calculada uma perda de carga total inicial ao sistema, 

considerando-o no ano zero, de 14,06 m. Quando analisado à evolução temporal e aplicando-se as 

equações propostas por Lima (2018), com 32 anos de operação (desde a sua manutenção em 1988), 

o circuito hidráulico contabiliza uma perda interna devido ao aumento da rugosidade de 29,86 m, 

dobrando o valor de perda no sistema. Isso implica em uma redução de geração de 7,8%, o que 

impacta de forma bastante significativa no fluxo de caixa da instalação. Recomenda-se proceder a 

campanhas de campo de forma a aferir a aderência das equações de  Lima (2018), a medições pontuais 

de perda de carga no circuito de geração de forma a validar esses resultados. 
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