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RESUMO – O Brasil ocupa a segunda colocação em termos de capacidade instalada hidrelétrica, 
somente atrás da China. Isso deve-se ao fato de que o país ter buscado, ao longo dos anos, a construção 
de grandes usinas hidrelétricas devido à disponibilidade de potenciais ao longo de seu território, 
incluindo a região Amazônica, onde se encontram instaladas duas das três maiores usinas do país, 
Belo Monte e Tucuruí e duas usinas com maior quantidade de unidades geradoras do mundo, 
cinquenta cada uma, Santo Antônio e Jirau, localizadas no Rio Madeira. Essa bacia hidrográfica 
possui grande diversidade geográfica, geológica, sedimentar e hidrológica, implicando em 
condicionantes operacionais diversas e fortemente impactantes, como interferências naturais 
causadas por obstruções em grades de tomadas d’água que recebem uma enorme quantidade de 
troncos, sedimentos e de diversos resíduos de floresta, obstruindo assim, as grades de tomadas d’água. 
Nesse sentido, esse trabalho propõe avaliar a perda de carga em circuitos de adução de UHE existentes 
e instaladas em cursos de água com baixas declividades, característicos da Bacia Amazônica, 
apresentar ações para mitigar o efeito desses fenômenos, elaboração de um estudo de otimização do 
despacho das unidades geradoras, a fim de maximizar o rendimento global da usina, dentre outros. 
  
ABSTRACT– Brazil ranks second in terms of installed hydroelectric capacity, only behind China, 
because the country has sought, over the years, to build large hydroelectric plants due to the 
availability of potential throughout its territory, including the Amazon region, where two of the three 
largest plants in the country are installed Belo Monte and Tucuruí. Also, it is installed two plants with 
the largest number of generating units in the world, fifty each, Santo Antônio and Jirau power plants, 
located on the Madeira River. This hydrographic basin has great geographic, geological, sedimentary, 
and hydrological diversity, implying diverse and strongly impacting operational conditions, such as 
natural interference caused by obstructions in water intake grids that receive an enormous number of 
trunks, sediments, and diverse residues of the forest, thus obstructing the water intake grids. In this 
sense, this work proposes to evaluate the head loss in intake circuits of existing hydropower plants 
and installed in water courses with low slopes, characteristic of the Amazon Basin, to present actions 
to mitigate the effect of these phenomena, elaboration of a study to optimize the dispatch of the 
generating units, in order to maximize the overall efficiency of the powerplant, among others. 
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INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica sempre foi um fator vinculado ao crescimento econômico e ao avanço 

cientifico e social das nações, sendo que seu consumo se tornou um indicador de desenvolvimento. 

No caso do Brasil, devido às dimensões continentais e a grande quantidade de cursos de água 

distribuídos ao longo de seu território, priorizou-se a busca de potenciais hidrelétricos. Isso resultou 

na implantação de grandes empreendimentos que ocupam áreas de centenas de quilômetros quadrados 

de reservatórios. Nesse contexto, em termos globais, o Brasil ocupa a segunda colocação, com 109,3 

GW de capacidade instalada, atrás apenas da China com 370,2 GW (IHA, 2021) e possui três das dez 

maiores usinas hidrelétricas (UHE) do mundo: Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. O país também detém 

a marca de UHE com maior número de unidades geradoras, sendo que as usinas de Santo Antônio e 

de Jirau no Rio Madeira na bacia Amazônica possuem cinquenta grupos geradores cada uma. Estas 

UHE estão situadas em uma região com grande diversidade geográfica, geológica, sedimentar e 

hidrológica o que implica em condicionantes operacionais diversas e fortemente impactantes. Dentre 

eles tem-se as interferências causadas por obstruções em grades de tomadas d’água que recebem uma 

enorme quantidade de troncos, sedimentos e de diversos resíduos de floresta que naturalmente são 

transportados pelos rios amazônicos. Assim foco deste trabalho é avaliar a perda de carga em circuitos 

de adução de UHE existentes e instaladas em cursos de água com baixas declividades, característicos 

da Bacia Amazônica.  

 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS AMAZÔNICAS 

A bacia Amazônica cobre 6,5 milhões km2 e representa aproximadamente 60% do território 

nacional (IBGE, 1991). Possui reservas hídricas que correspondem a 20% das reservas mundiais de 

água doce. A região Amazônica é conhecida por possuir cursos de água com baixas declividades. A 

bacia está dividida em três grandes unidades morfoestruturais herdadas da história geológica da bacia, 

quais sejam: os escudos, cordilheira dos Andes e a planície amazônica que ocupam respectivamente 

44%, 11% e 45% da superfície total da bacia hidrográfica (DE OLIVEIRA et al., 1994). Devido à 

grande quantidade de água que passa pela região e aos desníveis topográficas significativos nos 

afluentes do Rio Amazonas a partir do Escudo Brasileiro (na parte sul da região) ou do Escudo 

Guianenses (no lado norte a Amazônia brasileira tem um grande potencial para geração hidrelétrica 

(FEARNSIDE, 2015). Nesse caso, na Bacia amazônica, enquadram-se, por exemplo, as bacias dos 



 
I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 

Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 
 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 3 

rios Tocantins, Xingu, alguns afluentes da bacia do Madeira, como Teles Pires, por exemplo, na 

margem direita do Rio Amazonas ou Bacia do Rio Jari, na margem esquerda. A Amazônia Legal, 

instituída pela Lei nº 1.806/53, pode ser dividida entre as porções Oriental e Ocidental, A Amazônia 

Oriental é composta pelo estado do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. A parte 

oriental da Amazônia abriga 20% do bioma Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense 

(PROTOGENTE, 2022). Já a parte ocidental é composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia 

e Roraima e detém 43% da extensão territorial da Amazônia Legal e comporta aproximadamente 57% 

das florestas da região, o que a torna a parte mais preservada da Amazônia.(BRASIL, 2022). Segundo 

(DE OLIVEIRA et al., 1994) as estimativas de descargas sólidas do rio Amazonas, assim como o de 

seus principais tributários, torna-se desafiador devido à fraca declividade da linha d'água, que não 

passa de 2cm/km. Aliado a essa característica tem-se fortes velocidades de escoamento provocadas 

pelo deslocamento das águas empurradas pela onda de cheia dos rios de origem andina, não se 

tratando, portanto, de um escoamento clássico de montante para a jusante. Quanto ao transporte de 

sedimentos, a bacia Amazônica apresenta heterogeneidade de parâmetros físico-químicos nos 

afluentes do rio Amazonas. (DA SILVA et al., 2013) fizeram um levantamento das medições de 

parâmetros como cor, pH, oxigênio dissolvido (OD), turbidez e íon amônio (NH4
+) nos tributários do 

rio Amazonas, concluindo que os rios Solimões e Madeira são os que apresentam maiores valores de 

turbidez, respectivamente, contribuindo assim, para o transporte de sedimentos na bacia. Por outro 

lado, (FILIZOLA; GUYOT, 2011) identificaram que no início da subida das águas, nos meses de 

março e abril, o fluxo de material em suspensão do Rio Madeira, segundo maior rio Andino, é superior 

ao do Rio Solimões, contribuindo com 17% da carga líquida e 45% da carga sólida em suspensão. 

Nesse sentido, destaca-se que o rio Madeira, pela sua representação em termos de transporte de 

materiais em suspensão e por possuir instaladas duas UHE de grande porte, Santo Antônio e Jirau, é 

o curso d’água que apresenta maiores problemas relacionados a perda de carga nas tomadas d’água 

na bacia Amazônica.  

 
PERDAS DE CARGA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO DE UHE 

 
Pode-se definir potência hidráulica de uma central hidrelétrica como sendo o produto da queda 

bruta disponível pela vazão de adução, subtraída das perdas hidráulicas do sistema, conforme equação 

1 a seguir: 
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𝑷𝒉 = (𝑯𝒃 − 𝜟𝒉) 𝑸 𝝆𝒈           (1) 

 
Onde:  
Ph = Potência hidráulica  
Hb = Queda bruta 
Δh = perda de carga 
Q = vazão turbinada 
ρ = massa específica da água 
g = força da gravidade 
 
O sistema de adução de uma UHE e composto por tomada d´água, grades, comportas 

principais, comportas de emergência (stop logs) e outras estruturas como canais, condutos forçados e 

de baixa pressão e túneis. A tomada d’água é o dispositivo destinado a captar a água do reservatório, 

necessária para alimentar o funcionamento da turbina hidráulica. Existem diversos os tipos e 

componentes do arranjo da tomada d’água, em função dos aspectos topográficos e geológico-

geotécnicos de cada local (ELETROBRAS, 2007). No caso de usinas de baixa queda, cujo arranjo 

contém a casa de força no pé da barragem (sem sistema de alta pressão), a adução é 

predominantemente composta por tomada d´água, grades e comportas. Outro ponto importante a se 

destacar é que usinas de baixa queda são equipadas com turbinas do tipo Kaplan e Bulbo. Esses tipos 

de turbina requerem maiores vazões de adução, se comparadas com Turbinas Francis. Dessa forma, 

comparando-se duas usinas com a mesma capacidade instalada, a equipada com turbinas bulbo ou 

Kaplan, requer a construção de tomada d’água com dimensões maiores. As grades de tomada d’água 

possuem um papel fundamental na proteção do sistema de adução uma usina hidrelétrica pois 

impedem a passagem de objetos que podem danificar componentes da turbina. Essas grades geram 

uma parcela importante das perdas de carga no sistema de adução de uma UHE, influenciando no 

rendimento hidráulico do sistema. De acordo com (DINIZ, 2010), a perda de carga nas grades é 

considerada perda de projeto, devendo-se conviver com ela pela importante proteção que esses 

dispositivos promovem às turbinas, evitando acidentes, como rompimento de hélices e, 
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consequentemente, prejuízos maiores. (DINIZ, 2010) apresenta um compilado das equações de 

cálculo de perda de carga em grades e suas correlações, conforme apresentado no Quadro 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Equações de perda de carga em grades 

Fonte: (DINIZ, 2010) 
Número Autor Equação  Ano 

(2) Kirschmer ∆ℎ =  Ф 
/

𝑠𝑒𝑛𝛼  1926 

(3) Spangler ∆ℎ =  𝛽
1 − 𝜀

𝜖

/ 𝑣

2𝑔
 1929 

(4) Fellenius e Lindquist ∆ℎ = 𝑘𝑝  
𝑣

2𝑔
 𝑠𝑒𝑛𝛼 1929 

(5) Meusburger et al. ∆ℎ = 𝑘   (1 + 0,65 𝑡𝑎𝑛  𝜃)𝑝 ,
𝑏

𝐿

, 𝑣

2𝑔
  𝑠𝑒𝑛𝛼         2001 

(6) Osborn ∆ℎ =  
1 − 𝜀

𝜖7/3

𝑣

2𝑔
      1968 

 

Sendo: 

Δh = perda de carga  

Ф, β, kp, kf  = são coeficientes de perda de carga da barra que variam com a sua seção, sendo, 

para seções retangulares 

s = espessura da barra (m) 

b = espaço livre entre barras (m) 

v = velocidade média de aproximação do escoamento (m/s) 

α =  ângulo de inclinação entre a grade e a linha horizontal, visto da lateral do canal (°) 

𝛆 =  
𝒃

(𝒔 𝒃))
  = adimensional         (7) 

𝑝 =  
 

  = razão de bloqueio ou obstrução       (8) 

Abr = área bloqueada pelas barras horizontais (m2) 

Ael = área bloqueada pelos elementos horizontais de apoio (m2) 

A = área total ocupada pela grade (m2) 

Θ = ângulo horizontal de incidência do escoamento (°) 

L = profundidade submersa da barra (m) 
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Dessa forma, mesmo com a grade limpa (sem obstrução), o próprio contato do fluxo de água 

com as barras instaladas nos painéis (forma construtiva) é suficiente para causar uma perda de carga 

de projeto. Diversos trabalhos abordaram a questão da perda de carga em sistemas de adução de 

usinas hidrelétricas mediante realização de ensaios de modelos reduzidos em laboratório. 

(AGHAJANI et al., 2020) e (HRIBERNIK, 2020) investigaram as perdas de carga ocorridas em 

grades, enquanto (WALCZAK et al., 2016) e (LEMKECHER et al., 2020)avaliaram o impacto da 

perda de carga em grades mediante diferentes inclinações das barras. (BUDIARTO et al., 2013) Já 

(BUDIARTO et al., 2013) e (SZABO-MESZAROS et al., 2018) avaliaram as perdas de carga em 

grades com um enfoque ambiental. 

PERDAS DE CARGA NO CÁLCULO DA GARANTIA FÍSICA DE UHE 

O Ministério de Minas e Energia (MME), mediante critérios de garantia de suprimento 

definidos emitidas pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), é quem disciplina a 

forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, mediante critérios gerais de 

garantia de suprimento" (EPE, 2022) e (BRASIL, 2004). Ocorre que o valor (ou percentual) da perda 

de carga teórica de uma UHE deve ser o mesmo contido no estudo de viabilidade técnico e econômico 

(EVTE) elaborado pelo desenvolvedor do projeto e aprovado pela ANEEL. Nesse caso, é usual 

adotar-se o mesmo valor para perda de carga para todas as unidades geradoras. O setor elétrico utiliza 

para cálculo do cálculo de garantia Física de UHE e da disponibilidade energética os modelos 

NEWAVE6 (CEPEL, 2004)e MSUI7 (ELETROBRÁS, 2005). Esses modelos adotam valores 

constantes para o rendimento do conjunto turbina-gerador e perda hidráulica, independentemente da 

possível condição de operação de uma usina hidrelétrica (EPE, 2013). No caso de a curva de colina 

da turbina estar disponível, o valor de perda escolhido é dado pela média das perdas hidráulicas 

ponderada pela energia gerada ao longo do histórico de simulação. Por outro lado, não havendo curva 

 
6 O ONS dispõe de modelos computacionais que realizam a otimização da operação, realizada em três etapas – médio 
prazo, curto prazo e programação diária. No médio prazo, horizonte de até cinco anos, com intervalos mensais, utiliza-
se o modelo NEWAVE (Modelo Estratégico de Geração Hidrotérmica a Subsistemas Equivalentes). A modelagem do 
parque gerador é através de subsistemas equivalentes de energia, divisão por custo unitário de combustível das usinas 
térmicas em classes térmicas e transmissão de energia entre subsistemas. Considera-se, neste caso, uma modelagem 
mais detalhada para as afluências energéticas às usinas hidrelétricas (CEPEL ,2004). 
 
7 O modelo MSUI (Modelo de Simulação a Usinas Individualizadas) foi desenvolvido pela ELETROBRÁS (2005) e 
busca representar detalhadamente as características das usinas hidráulicas e seu comportamento em face da ocorrência 
de um histórico de afluências observadas. Esta ferramenta é utilizada tanto no planejamento da expansão quanto na 
operação do sistema energético. O MSUI é um modelo para simulação da operação energética de sistemas 
hidrotérmicos, em base mensal, que representa usinas individualizadas. Seu principal objetivo é a determinação da 
energia firme para uma dada configuração de usinas e o cálculo do respectivo período crítico. 
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colina disponível opta-se por determinar a perda hidráulica no circuito de geração de maneira 

simplificada, utilizando apenas dados disponíveis com o modelo MSUI, maximizando os valores de 

vazão turbinada unitária e consequentemente maximiza a perda hidráulica (EPE, 2013). 

 
CARACTERÍSTICAS DA UHE SANTO ANTÔNIO (ESTUDO DE CASO) 

A UHE escolhida como estudo de caso foi a usina de Santo Antônio, localizada no município 

de Porto Velho, estado de Rondônia e instalada no rio Madeira, cujas características técnicas são 

apresentadas no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - Características da UHE Santo Antônio 
 Parâmetro Valor 
Capacidade instalada 3.568 MW 
Garantia Física 2.424 MWmédio 
Unidades geradoras 50 turbinas do tipo bulbo (71,6 MW cada 
Nível máximo de montante  70,0 m 
Nível maximorum de montante 72,0m 
Cota da crista da barragem 75,5 m 
Altura máxima da barragem 55,0 m 
Vazão máxima turbinada 24.684,0 m3/s 
Vazão mínima para dimensionamento do vertedouro 83.952,0 m3/s 

Fontes: (ANA, 2006; SAE, 2022) 
 

Uma vez que usinas hidrelétricas de baixa queda são equipadas com turbinas do tipo bulbo, a 

vazão de turbinada desse tipo de máquina é o parâmetro preponderante para a produção de energia 

elétrica, o que requer sistemas de adução (tomada d’água) com dimensões maiores, se comparadas 

com usinas de mesmo porte, com sistemas de alta pressão (condutos forçados). A perda de carga é 

função do quadrado da vazão (ou da velocidade). Assim o rendimento hidráulico é fortemente afetado 

quando se tem eventos de obstruções na tomada d’água com aumento local da velocidade de 

escoamento.  

 
OBSTRUÇÕES NO CIRCUITO DE ADUÇÃO NAS UHES  
 

O rio Madeira é um dos maiores afluentes do rio Amazonas, drenando uma área de 

1.420.000 km². É formado pela confluência dos rios Mamoré e Beni, ambos apresentando suas 

nascentes na Cordilheira dos Andes. Em termos morfológicos, pode-se dividir o curso total do sistema 

hidrográfico do Madeira em três trechos distintos: Alto Madeira (rios formadores), Trechos das 

cachoeiras (entre Guajará Mirim e antiga cachoeira de Santo Antônio e atual UHE Santo Antônio) e 

Baixo Madeira, até a foz no Rio Amazonas (PCE, 2007). A bacia do rio Madeira se localiza 

predominantemente em região andina, composta por rochas areníticas de fácil desagregação. e com 

altos volumes de precipitação (entre 500 a 5.000 mm ao ano), isso provoca uma alta produção de 

sedimentos (PCE, 2007). Outro fator característico do rio Madeira é o transporte de troncos, devido 
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às características geológicas da bacia. Devido a essa condição, no item 3.6 do anexo II do Edital de 

licitação da UHE Santo Antônio (ANEEL, 2007), havia como condição obrigatória para elaboração 

do Projeto Básico, estruturas e procedimentos relativos ao transporte de troncos e detritos pelo rio 

Madeira. Diante das condições naturais da bacia hidrográfica, além das características técnicas do 

sistema de adução de usinas hidrelétricas de baixa queda, o acúmulo de sedimentos e outros materiais, 

nas estruturas civis e nas grades das tomadas d´água instaladas no sistema de adução, como o caso da 

UHE Santo Antônio, é um fator alheio à vontade do operador, elevando assim, a perda de carga nesses 

dispositivos. Na Figura 1 é apresentado um evento de acúmulo de troncos no log boom instalado no 

reservatório da usina: 

 
Figura 1 - Troncos próximos às estruturas da UHE Santo Antônio 

Fonte: (G1, 2017) 
 

A passagem desses troncos por baixo do log boom e a sua condução até a tomada d’água pode 

causar a obstrução parcial das grades aumentando significativamente as perdas de carga localizadas 

com prejuízos de ordem energéticas e com risco de danos as grades. Algumas inspeções realizadas 

nessas UHE mostram eventos de obstrução severa nas grades que implicam em elevação dos valores 

de perda de carga e na limitação da vazão de adução as máquinas.  

 
COMENTÁRIOS FINAIS 
 

A componente perda de carga é inerente ao processo de geração de energia hidrelétrica e reduz 

a queda disponível e consequentemente, a produção energética. Em usinas instaladas em sítios de 

baixa queda, a componente da vazão é preponderante para a geração de energia. Nesse caso 

obstruções na grade da tomada d’água que reduzam a queda disponível do empreendimento em alguns 
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metros de coluna de água podem representar uma perda percentual significativa. Este é justamente e 

o caso de usinas instaladas na Região Amazônica, especificamente no rio Madeira, como exemplo da 

UHE Santo Antônio. Devido às características locais tais como sua formação geológica, a bacia 

hidrográfica do rio Madeira possui o segundo maior volume de transporte de sedimentos e de troncos 

da Bacia Amazônica. Essa conjunção de fatores acarreta depósito de materiais ao longo das estruturas 

civis e nas grades instaladas na tomada d’água da usina hidrelétrica. Esse material atuando em 

conjunto cria um tipo de obstrução com características similares a uma parede de adobe que tem um 

potencial de obstrução muito grande. Dessa maneira, o operador da UHE se vê obrigado a realizar 

ações para mitigar esse fenômeno, como por exemplo, executar limpezas periódicas em época de 

cheia e fazer manobras de rejeição de carga na tentativa de despregar esse material das grades. Outra 

estratégia é desenvolver um estudo de otimização do despacho das unidades geradoras, a fim de 

maximizar o rendimento global, como pode-se citar os trabalhos de (ABREU et al., 2022), (PRADO 

et al., 2022a) e (PRADO et al., 2022b). Outro aperfeiçoamento recomendado é que a EPE considere, 

para esse tipo de usina, a componente rendimento hidráulico de forma individualizada ou por grupos 

de unidades geradoras semelhantes, evitando assim, uma penalização da garantia física dos 

empreendimentos hidrelétricos de grande porte nessa bacia hidrográfica. 
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