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4A. CANALOEFUGA 

O canal de fuga, a jusante do tubo de succao, entre a casa de Iorca e o rio, e o canal atraves do qual a 

vazao turbinada e restitulda ao rio. 

O dimensionamento de sua geometria sera sempre condicionado pelo tipo e dimensoes da casa de forca 

e pela distancia entre a casa de forca e o rio. 
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5. EQUIPAMIENTOS ELETROMEcANtCOS 

5.L TURBINAS HIDRAULJCAS 

As turbinas hidraullcas utilizadas nas PCH devem ser escolhidas de modo a se obter facilidade de 

operacao e de rnanutencao, dando-se grande lmportancia a sua forca e conflabilidade, pois a tendencia 

e de que a usina seja operada no modo nao assistido. 

Na escolha da turbina, deve-se analisar, alem dos parametros tecnicos e do seu preco, a capacidade de 

imediato atendimento, em caso de problemas durante o funcionamento, e a disponibilidade para 

fornecimento de pecas sobressalentes, por parte do fabricante. 

A escolha da velocidade de rota�ao da turbina depende da potencla nornina! da altura de queda, do 

tipo de turbina e do tipo de gerador. 

As caracterfsticas referentes a cada turbine serao tratadas juntamente com o tlpo espedfico da turbina, 

porern a tnfluencia do tipo de gerador na escolha da velocidade de rotacao da unidade e enfocada de 

um modo abrangente para os diversos tipos de turbinas. 

Sao considerados tres tipos de geradores: assincrono, sincrono com multiplicador de velocidade e 

sfncrono sem multiplicador. 

Para o gerador assl ncrono ou para o sincrono sem multiplicador, a velocidade de rotacao e a mesma 

para turbina e gerador e, sendo assim, deve-se procurer a velocidade sfncrona mais pr6xima da 

calculada (conforme f6rmulas Upicas para cada tipo de turbina). 
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Essa velocidade de rota�ao pode ser calculada pela rela�ao 

n = 120.t Ip 

Onde: 

n velocidade de rotacao sincrona em rpm 

f frequencia da redeem Hertz 

p no de polos do gerador 

Se a unidade possui multiplicador de velocidade, a velocidade de rotacso calculada para a turbina deve 

ser mantida, mesmo que nao seja uma velocidade sfncrona. A correcao para a velocidade sincrona, a ser 

utilizada pelo gerador, sera feita pelo multlpllcador de velocidade, que aumentara seu valor, 

normalmente, para 1800 rpm, 1200 rpm ou 900 rpm. 

5.1.1. SELECAO DO TIPO DE TURBINA 

A queda liquida (m) e a vazao de projeto por turbina (m3/s) sao os parametros utilizados para a escolha 

preliminar do tipo de turbina 

Em alguns cases, as condlcoes e pararnetros apresentados permitem que seja selecionado mais de um 

tipo de turbina, devendo a escolha final ser feita, nesse case, apes consulta a diversos fabricantes 

especializados. 
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5.1.1.1 TURBINA PEL TON 

Na faixa das PCH, a turbina Pelton, no ambito deste projeto, atende a quedas de 100 m a 500 m e 
potencies de 500 a 12.500 KW. Em casos excepcionais a queda pode irate 1000 m. 

Possui 6timas caracterfsticas de desempenho sob cargas parciais, funcionando suavemente e 

praticamente sem cavitacao ate 20% da carga nominal, e mesmo abaixo desse valor quando utilizado 

um maior numero de jatos. 

Em geral, e escothido o arranjo com eixo horizontal, com um ou dois jatos. Para maiores vazoes, e/ou 

para conseguir velocidades de rotacao maiores, o arranjo podera ser feito com tres (menos utilizado) ou 

quatro jatos e o eixo na dlsposlcao vertical. Assim, e aconselhavel fazer uma cornparacao entre os custos 

do conjunto turblna-gerador para as diversas opcoes. 

A turbina Pelton, classificada coma turbina de at;ao, tern par caracteristica a transtorrnacao da energia 

potencial de queda em energia cinetica no jato injetor, para em seguida ser convertida em energia 

mecanica no rotor da turbina. 

A Pelton se caracteriza par um rotor com pas ou conchas na periferia e por uma tubulat;ao de adw;ilo 

alimentando um ou mais injetores. Alern disso, e aconselhavel, 

Utilizar um defletor de agua, colocado a frente de cada jato, que podera ser do tipo aberto/fechado ou 

do tipo de regulacao continua, esse ultimo necessario em ca sos de rede isolada. 

Rotor · 0 rotor, peca de fundamental irnportancla, pode ser construido a partir de uma peca unica em 

aco inoxidavel, integralmente fundida, com as conchas dispostas em sua periferia e posteriormente 

usinadas. 
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A elevacao do ponto mais baixo do rotor deve ser aproximadamente um metro acima do nivel de agua 

maxirno de jusante, de modo que suas conchas fiquem distantes do espelho d'agua, evitando o efeito 

indeseiavel de frenagem. 

Controle da Vazao - 0 cont role da vazao turbinada e, consequentemente, da potencia desenvolvida, e 
feito por meio de uma agulha m6vel disposta no interior de cada injetor e acionada por mecanismo 

hidraullco. Em turbinas com varios injetores, e poss1vel parcelar a potencia fornecida com a utiliza�ao de 

defletores de jato, atuando em alguns dos injetores. Com a tendencla moderna de autornacao 

Das usinas, deve-se considerar a utiliza�ao de controle duplo e conjugado da vazao, ou seja, por meio de 

agulha e de defletor. 

As dlmensoes finals da turbina deverao ser determinadas pelo Fabricante, de acordo com sua 

experlencia, que deve garantir o born funcionamento ea durabilidade da maquina. 

5.1.1.2 TURBINA FRANCIS COM CAIXA ESPIRAL 

A faixa de aplica�ao da turbina Francis e bem mais abrangente. No ambito deste projeto, a turbina 

Francis atende a quedas de 15 a 250 m e potencias de 500 a 15000 kW possuindo 6timas caracteristicas 

de desempenho sob cargas parciais de ate 70% da carga nominal, funcionando ainda adequadamente 

entre 70 e 50 % da carga, embora com perda progressiva do rendimento. Nao e aconselhavel o 

funcionamento da turbina abaixo de 50% da vazao nominal, devendo ser consultado o Fabricante, caso 

necessarlo, que podera proper solucoes espedficas para o caso. 

E aconselhada a disposicao com eixo horizontal, o que facilita a instalacso e a rnanutencao do gerador 

correspondente. 
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Recomenda-se a escolha de uma velocidade de rotacso que permita a disposicao do rotor da turbina 

acima do nfvel de agua de jusante. Essa lmplantacso visa facilitar os trabalhos de inspecao e 

manutencao, dispensando o esvaziamento do tuba de suq:ao, em caso de intervencao e reparo simples. 

A turbina Francis com Caixa Espiral, classificada coma turbina de reacao, tern por caracterfstlca a 

transformacao da energia potencial de queda em energia mecanica no rotor da turbina. 

Possui uma caixa espiral em aco ligada em seu lado montante a um conduto forcado. Na periferia 

interna da caixa espiral, um anel rigido suporta as pas fixas do pre-dlstrlbuidor. 

A varia,;:ao da potencia fornecida peta turbina e obtida com a abertura ou fechamento das palhetas 

projeto situadas na periferia interna do pre-distribuidor em um conjunto chamado distribuidor. 

Rotor - 0 rotor da turbina Francis e normalmente feito em uma unica peca fundida e usinada. 

Modernamente, e vantajoso prever o rotor em aco inoxidavel fundido, onde a qualidade e a garantia de 

menor manutencao compensam o custo maior. 

Velocidade de Rota�!lo - A velocidade de rotacao e preliminarmente escolhida em func;:ao da queda e 

da potencia da turbina 

Se o gerador escolhido for do tipo sincrono e nao houver multiplicador de velocidade, o valor 

encontrado deve ser corrigido para a velocidade sfncrona mais pr6xima, conforme descrito 

ante riorme nte. 

A velocidade de rotacso mais alta conduz a turbinas de dimensoes menores e geradores mais baratos. 

Em cornpensacao, exige um posicionamento da linha de centro da turbina em elevacao rnais baixa com 

consequente aumento de escavacao e de infraestrutura da casa de forca. No desenvolvimento do 

projeto, deve ser estudada a solu,;:ao mais economka. 
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5.1.1.3 TURBINA FRANCIS CAIXA ABERTA 

A turbina Francis Caixa Aberta e viavel para baixas quedas ate 10 me potencies de 500 a 1800 KW. No 

entanto, deve ser utilizada com reserves, em virtude do balxo rendimento alcancado. Modernamente, 

as empresas com tecnologia mais apurada preferem a escolha de turbinas do tipo "S". 

A ausencla de conduto forcado e de caixa espiral simplifica a concepcao e diminuem o custo do 

equipamento. 

A turbina Francis Caixa Aberta tern o rotor, o distribuidor e, eventualmente, o tuba de succ;ao situado 

dentro de uma carnara em comunicacao direta com a tomada d'agua, dispensando a existencia de 

conduto e caixa espirat. 

A camara e norma!mente construida em concreto e o tubo de succ;ao em chapas de aco em forma de 

cone. 

O arran]o pode ser com elxo vertical ou horizontal, sendo o controle da vazao e feito por meio de um 

distrlbuidor semelhante ao utilizado na turbina Francis Espiral. 

Com o eixo vertical, duas solucoes sao viaveis: o distrlbuidor da turbina apoiado na laje inferior ou, 

entao, apoiado na laje superior. Nesse segundo case, como no caso de eixo horizontal, torna-se 

necessarlo prever uma tampa estanque entre a camara da turbina e o recinto onde se localiza o 

gerador. 

A mesma metodologla apilcada para a escolha da velocidade de rota�ao para turbina Francis Espiral 

pode ser usada para a turbina Francis Caixa Aberta. 
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E aconselhavel utilizar um coeficiente K entre 1300 e 1100, de modo a obter uma altura de succao 

positiva, como sera mostrado posteriormente. A desvantagem que havera tendencla a trabalhar com 

velocidade de rotacso baixa. 

As dlmensoes do rotor da turbina sao aproximadamente iguais aos valores obtidos com as formulas para 

turbina Francis Espiral. 

O fato de ser utilizado o fator K descrito acima, com valor menor, implica se obter uma velocidade de 

rotacao tambern menor e, consequentemente, um dlarnetro um pouco maier. 

5.1.1.4 TURBINA FRANCIS DUPLA 

Podem ser consideradas como variantes das turbinas Francis snteriorrnente descritas. 

A Francis Dupla tern por caracteristica o rotor duple, ou seja, uma peca com uma unica coroa duas cintas 

e dois conjuntos de pas, dividindo a vazao af1uente em duas partes. Consequentemente, sac necessaries 

dois tubas de succao separados. 

Nesse caso, o eixo se estende ate um (mice gerador que podera ter uma velocidade sincrona maier, ja 

que a turbina e calculada considerando a metade da vazao para cada banda do rotor, o que conduz a 

uma vetocidade de roracao maior, mantida a mesma velocidade especffica. 

C.G.H. CUNHA (0,460 MW) 

Pog. 29de 62 



ln•es 
5.1.1.5 TURBINA TUBULAR "S" 

A turbina Tubular "S" atende a quedas de 4 a 25 m e potencias de 500 a 5000 Kw para vazoes de ate 

22,5 m3/s. 

Possui 6timas caracteristicas de operacao, mesmo a cargas parclals, desde que utilizado o rotor Kaplan 

de pas regulavels. Se, adicionalmente, o distribuidor tambem for regulavel, caracterizando uma turbina 

de dupla regula,;ao, a faixa de operacao ira de 100% ate 20% da carga nominal. Caso o distribuidor seja 

fi><o, o limite inferior de operacao se llmita a 40% da carga nominal. A utiliza,;ao de rotor de pas fixas s6 

e considerada se a varia,;ao de carga for pequena (entre 100% e 80% da carga nominal). Deve ser feita 

uma cornparacao economlca entre o custo maior da dupla regula,;ao e seu beneflcio de ganho de 

produ,;ao de energia eletrica, considerando a flexibilidade de operacao nesse case. 

A turbina Tubular "S", assim chamada porter o tubo de succao em forma de "S", pode ser colocada na 

posi,;ao de eixo horizontal ou na posi,;ao tnclinada, menos frequentemente. ligado ao rotor Kaplan, 

possui um eixo que se prolongs atraves da blindagem metalica, permitindo que o gerador e eventual 

multiplicador de velocidade se situem fora da passagem hldraullca, normalmente mais a jusante. 

A extensao do eixo de liga,;ao entre rotor e gerador, colocado diretamente no fluxo de agua, e uma 

razao para diminui,;ao do rendimento da unidade. A dlsposicao do conjunto de gera,;ao leva ao arranjo 

de uma casa de forc;a com vao grande, com influencia direta no peso e pre,;o da ponte rotante. 

A mesma metodologia aplicada para a escolha da velocidade de rotacso para turbina Francis Espiral 

pode ser usada para a turbina HS". Nesse caso, o coeficiente K sera usado com valor em torno de 2100. 

As dimensoes finais da turbina deverao ser determinadas pelo Fabrlcante, de acordo com sua 

experlencia, que deve garantir o born funcionamento e a durabilidade da maquina. As medidas estso 

referidas ao diametro da carnara do rotor 01. As dirnensoes basicas resultantes sao apenas 

orientadoras, de modo a permitir a prevlsao de espaco necessarlo a instalac;ao dos equipamentos. 

C.G.H. CUNHA {0,460 MW) 

Pog. so e« 62 



ln�es 
5.1.1.6 TURBINA BULBO COM MULTIPLICADOR 

A turbina Bulbo com Multiplicador atende a quedas de 4 a 12 me potencia ate 1700 kW. E usada como 

alternativa a turbina tubular "S", incluindo um muhiplicador de velocidade com engrenagens conicas, 

permitindo que o gerador fique com o eixo a 900 do eixo da turbina, normalmente em posi,;ao vertical. 

E pr6pria para operacao com grandes varia,;oes de vazao, trabalhando satisfatoriamente sob cargas 

parciais de ate 10% a 20% da carga nominal, A limita,;ao na potencia esta mats ligada ao multiplicador 

de velocidade do que a turbina. 

O arranjo para o conjunto turbina-gerador permite projetar uma casa de forca compacta. A turbina e, de 

preferencla, do tlpo Kaplan com pas movers. A utiliza,;ao de turbina com pas fixas (tipo helice] elimina a 

flexibilidade de operacac com vazoes abaixo de 80% da vazao nominal. 

O rotor tern o eixo na poslcao horizontal ou, no maxima, lncl'nado de 150 com a horizontal. C 

multiplicador se situa a montante do rotor, tendo o gerador acoplado ao eixo de safda. 

A turbina e normalmente fornecida totalmente pre-rnontada, facilitando e encurtando o tempo para a 

montagem de campo. O rotor possui tres ou quatro pas em aco inoxidavel, e o muttiplicador possui o 

mancal de escora para suportar o empuxo axial. Caso seja necessario, o multiplicador pode ser 

desmontado independente da turbina. 

Metodologia semelhante a aplicada para a escolha da vetocidade de rotacao para turbina Francis Espiral 

pode ser usada para a turbina Bulba com Multiplicador. 

Apenas nao e necessarlo procurer a velocidade sincrona do gerador, uma vez que o multipticador 

elevara a rota�ao para 1200 ou 900 rpm. E aconselhavel utilizar um coeficiente K entre 1900 e 1800. 
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As dimensoes finais da turbine deverao ser determinadas pefo Fabricante, de acordo com sua 

experiencia, que deve garantir o born funcionamento e a durabilidade da maquina. 

5.1.1.7 TUR BINA CROSS-FLOW 

Turbina de fluxo transversal (CROSS FLOW) ou Michell-Banki. O distribuidor da turbina sera constituido 

por dois conjuntos de pas m6veis, de larguras diferentes (1/3 + 2/3) manobradas individualmente 

at raves de servomotores 61eo hidraulicos de efeito. 

Simples para abertura e fecho por contrapeso. Deste modo e possfvel funcionar com 1/3 da turbina, 2/3 

da turbina ou 3/3 da turbina, ou seja, 100% da carga nominal. Poderao, contudo ser propostos outros 

tipos de distribuidor. 

Os dist:ibuidores deverao ter uma indica�ao local de posii;ao de abertura. Deverao ser tambern 

forneddos sistemas de medi�ao de posii;ao de abertura (ex.: potenci6metros) e os respectivos 

conversores de medida com sinal de salda 4-20 ma, para ligac;ao a caixa de reagrupamento da turbina e 

posteriormente ao quadro de comando e controlo hidraulico. 

O rotor da turbina devera ser preferencialmente em aco soldado, inox, com 13% Cr e 4% Ni, 

proporcionando elevada resistencia a abrasao, corrosao e cavitacao. Todas as superficies do rotor que 

formem passagens para a agua deverso ser cuidadosamente trabalhadas e acabadas. Os contornos de 

precisao deverao ser determinados e controlados por cerceas apropriadas. As superficies do rotor 

devem ser alisadas e isentas de poros, irregularidades, fendas ou de quaisquer outros defeitos. 

Alguns tipos de turbinas nao tern sido utilizados ern PCH, sendo aqui citados para conhecimento do 

usuario. 
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Turbinas Francis e Kaplan de eixo vertical - lnforma�oes e pre-dimenstonamento podem ser obtidos na 

Norma NBR 12591. Para a faixa de potencia utilizada e adicionalmente limitada pela vazao considerada 

maxima para PCH, dificilmente sera escolhida a turbina Francis ou Kaplan de eixo vertical. 0 Manual de 

Inventario da Eletrobras trata da utiliza,;ao desses tipos de turbinas. 

Turbina Straflo - Essa turbina de fluxo axial possui o gerador disposto em sua periferia. Ainda esta 

protegida por patente de um unico fabricante estrangeiro e as dificuldades encontradas no seu 

desenvolvimento ainda nao permitiram o seu uso intensivo. 

Nas unidades geradoras de pequena capacidade pode ocorrer que o efeito de inercla (GD2) das massas 

girantes seja insuficiente para garantir uma regula,;ao estavel. Nesse caso, o regulador nao tera 

capacidade para controlar as variacoes bruscas de carga na unidade geradora, dentro das condicoes de 

regulacao estabelecldas. 

Quatro grandezas tern um inter-relacionamento na varia,;ao brusca de carga e em suas consequenclas. 

Sao elas: efeito de inercla das masses girantes, velocidade de fechamento do distribuidor, so- 

brevelocidade transltoria da unidade e sabre pressao no conduto de aducao. 

Para uma determinada unidade geradora, o aumento da velocidade de fechamento do distribuidor 

implica, simultaneamente, em aumento da sobre pressao ou conduto de aducao e em diminui�ao da 

sabre velocidade transit6ria. 0 aumento da sobre pressao e lndesejavel, pols lrnplica em dimensionar a 

chapa do conduto com espessura maior, ou seja, gerando um custo maior. Porern, pode ser necessario 

diminuir a sabre velocidade transit6ria, e nesse caso, o aumento do efeito de lnercia girante produzlra o 

efeito desejado sem interferir com a sobre pressao no conduto, ja que o tempo de fechamento do 

distribuidor e mantido constante. 

Torna-se, assim, necessario o acrescirno de material, que resulte em aumento do efeito de inercia 

(GD2). Sao, entao, previstos discos de aco ou de ferro fundido, ligados diretamente ao eixo do gerador e 

denominados volantes de inertia. 
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O custo do volante de inercia pode ser estimado como 0,1% (um decimo por cento) do custo do gerador 

para cada 1% (um por cento) de aumento no efeito de inercla das partes girantes, e e normalmente 

menor do que o custo adicional para aumento de espessura de cha pa do conduto de aducao, no caso de 

se optar por aceitar o aumento de sobre pressao anteriormente citado. 

Em caso de rejeir;ao de carga total ou parcial, o volante de inercia servira para manter a sobreveloci- 

dade da unidade e a sabre pressao no conduto a montante do distribuidor da turbina, dentro de limites 

preestabelecidos no projeto da usina. 

Esses limites variam para cada caso, mas podem ser tomados como primeira referenda os valores 

limites de 30% de sobre pressao e 50% sabre velocidade da unidade, em caso de rede interligada ao 

sistema. 

5.2. EQUIPAMENTOS HIDROMECANKOS 

As comportas hidraulicas saa previstas com o objetivo de bloquear uma passagem hldraullca, podendo 

operar normalmente fechadas ou normalmente abertas, de acordo com sua fun�ao. 

As camportas que auxiliam a insper;ao e a manutencao das estruturas civis, corno canal de adu�ao, 

tubula�ao de baixa pressao e passagens hidrauhcas da Casa de For�a, permanecem normalmente 

abertas, isto e, fora de operacao. 

As comportas de desarenafao ou limpeza tern a fun�ao de permitir, por ocaslao de sua abertura, a 

elimina�ao de areia ou qualquer outro material decantado no fundo do reservat6rio. Em geral, sao 

comportas de pequenas dimensoes, porern sujeitas a pressoes consideraveis, por estarem situadas 

pr6ximas ao fundo do reservatorio. As cornportas podem ser construidas utilizando o ferro fundido, o 

aco e, em alguns cases, a madeira. 
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Para pequenas comportas, o acionamento podera ser feito manualmente, por meio de haste de aco 

com rosca ligada a comporta e movimentada por pinhao ligado a um volante, sendo o conjunto fixado 

na travessa superior de arrnacao. �, tarnbern, possivel a utiliza�ao de ta Iha movida a corrente ou mesmo 

talha eletrica, desde que a instala,;ao completa esteja dentro das disponibilidades orcamentarias. E 

importante considerar o fato de que as comportas sao elementos acessorios, nao tendo influencia direta 

na produ,;ao da usina. No entanto, a rapidez na manutencao implica diminui,;ao do tempo ocioso ou 

improdutivo da usina. Assim, durante o projeto, deve ser feita uma comparacao entre o investimento 

inicial necessario e os beneficios obtldos na eletrifica,;ao do acionamento das comportas. 

De acordo com o arranjo do projeto civil da tomada d'agua, deverao ser previstos um ou mais painels de 

grade, com o objetivo de impedir a passagem de detritos carreados pelo escoamento, que possam 

danificar partes da turbina. A grade deve ser, de preferencla, do tipo m6vel coJocada entre duas guias 

embutidas nas paredes laterals da tomada d'agua, Relativamente ao vao livre entre barras verticais, o 

valor de 30 mm, preconizado pela Norma, e necessario quando a turbina for de pequena dimensao. Nos 

dernals casos, devem ser considerados as dimensoes finais das passagens hidraulicas da turbina, como 

orientadoras para a decisao do valor do espa,;amento entre barras verticais da grade. Deve haver 

previsao para limpeza peri6dica da grade, onde se acumulam detritos de toda a especie, e 

principalmente folhas e plantas aquatlcas. Essa limpeza pode ser feita manualmente com auidllo de 

anclnho, ou mecanicamente atraves de maqulna limpa-grades. 

5.3. GERADORES 

A potencia do gerador e determinada ap6s o calculo da potencla disponlvel no eixo da turblna, atrsves 

da formula a seguir. 

P. ... p_(�l 
LY 

7 cos�) 
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Onde: 

PG 

PT 

potencia do gerador (kVA); 

potencia no eixo da turbina (kW); 

Rendimento do gerador; 

Fator de potencia do gerador. 

O rendimento do gerador deve ser obtido junto ao fabricante do equipamento. Na falta de informacoes, 

podem ser utilizados os seguintes valores: 

- 96% para geradores ate 1 MVA; 

- 97% para geradores ate 10 MVA; 

- 98% para geradores ate 30 MVA. 

O fator de potencia deve ser definido em fun,;ao das necessidades do sistema eletrico ao qual o gerador 

sera ligado. Nao e economicamente vantajoso, no caso de sistemas isolados, utilizar geradores com 

fator de potencla nominal abaixo de 0,80. Para o case de geradores que operem interligados ao sistema 

eletrico, um fator de potencia nominal de 0,90 a 0,95 e adequado. 

A rotacso nominal do gerador fica definida quando se estabelece a velocidade nominal slncrona da 

turbina, para a frequencia de 60 Hz. 

Quando o acionamento direto do gerador resultar antieconomico, adota-se o acionamento indireto do 

gerador atraves de um multiplicador de velocidade. Neste caso, usualmente utilizam-se geradores de 4, 

6 ou 8 polos. 

Os geradores devem ser protegidos contra sobre tensoes originadas por descargas Atrnosfericas e surtos 

de manobras. 0 equipamento de protecao contra surtos para maqulnas rotativas consiste de uma 
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cornblnacao de capacitores especiais e para-raios tipo estacao. ligados o mais proximo possfvel aos 

terminals do gerador. A fun,;ao do conjunto e limitar a amplitude da onda de impulso e diminuir a 

inclinac;ao da frente de onda que atinge os enrolamentos do gerador. Devido as caracteristicas de 

isolamento do gerador, a sua resistencia a impulso e, aproximadamente, igual a reslstencla a frequencia 

industrial, de maneira que se deve procurer limitar a tensao de impulse ao valor de pico da tensao de 

ensaio a frequencia industrial. 

5.4. TRANSFORMADORES ELEVADORES 

O transformador elevador devera ter potencla nominal igual ou superior a potencla maxima do gerador. 

Recomenda-se procurar especificar um valor de potencia padronizado, o que possibilita um prazo de 

entrega mais rapldo, menor custo de aquisic;ao e mais facilidade de eventual reposlcao. 

Para potenclas nominais acima de 5 MVA, a utilizac;ao de transformadores com sistema de ventilacao 

forc;ada comeca a se tornar uma alternativa atraente. 

Recomenda-se a instalacao dos transformadores elevadores o mais pr6ximo possivel da casa de fores, 

de modo a utilizar um comprimento minima de cabos de interllgacao, o que possibilita obter uma 

reducao nos custos de aquislcao e lnstalacao dos cabos e menores perdas. 

Devem ser especificadas as seguintes caracteristicas principals: 

• potencia nominal; 

• frequencia nominal; 

• tensao nominal do enrolamento prlmarlo: 

• tensao nominal do enrolamento secundario: 

• designacao da liga,;ao dos enrolamentos; 
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• deslocamento angular; 

• rnetodo de resfriamento; 

• tensao suportavel nominal de impulso atrnosferico para os enrolamentos primario 

E secundario: 

• impedancia de curto-circuito; 

• acessorios desejados; 

• condicoes especiais; 

Para efeitos de uma estimativa preliminar de instalacao dos transformadores, podem ser usados os 

dados de dimensoes e pesos indicados nas Figuras e Tabelas a seguir. 
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ACESS6RIOS 

1 Bucha 

2 Bucha 

3 Ganchos para suspensso do transformador 

4 Valvulas de seguranca 

5 lndicadores de nivel de oleo com contato 

6 Valvutas de separacao 

7 Dispositivos de manobra do comutador sem carga 

8 Radiadores removiveis 

9 Secadores de ar com silica-gel 
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10 Placas de identificai;ao e diagramas 

11 Termometros para temperatura do oleo com contatos 

12 Calxas com terminais para equipamento de protecao 

13 Sapata para macaco 

14 Rodas onentaveis 

15 Valvulas para flltro prensa superior 

16 Terminals para terra (2) 

17 Tampa de inspe�ao 

18 Valvulas para drenagem com adaptador para filtro prensam e retirada de amostra 

19 Conservadores de oleo 

20 Tampa de inspe�ao para o no 5 e entrada de oleo 

21 Rele de gas com contatos de alarme e desllgamento 

TfNSAO POltNaA DMNS6ES EM..U Oleo ti) Pemtoc. 
WA WA l( y z (I) (kg) 

30.000 5.700 5.600 6.500 25.000 62.000 
13S ±2x2,5% 25.000 S.600 5.400 6.300 23.000 58.000 

20.000 5.SOO 5.200 6.100 21.000 52.000 
15.000 5.400 4.800 5.900 18.000 48.000 

13,8 10.000 5.300 4.500 5.700 16.SOO 41.000 
7500 5.200 4.300 5.500 13.500 34.000 

.20.000 4.400 4.000 5.600 13.000 42.000 
69 ±2X2,5% 15.000 4.100 4.300 S.100 11.250 36.600 

10.000 3.900 3.800 4.SOO 6.300 'Z1 .000 
7.500 3.800 3.500 4.200 6.600 21.300 
S.000 3.600 2.800 4.100 6.100 16.700 

13,8 3.750 3.550 2.750 3.900 5.600 u.� 
2.500 3.SOO 2.600 3.600 4.COO 11.100 

10.000 3.700 3.300 4.300 5.500 22.000 
34 ,5 i 2la ,5% 7.500 3.400 2.900 3.900 4.600 17.500 

5.000 3.100 2.650 3.600 4.000 14.300 
3.750 3.000 2.500 3.500 3.700 11.400 
2.500 2.800 2.300 3.350 2.800 9.200 

13,6 1.500 2.600 2.150 3.200 2.600 7.000 
1.000 2.500 2.000 3.1SO 2.500 6.500 
10.0C() 3.700 3.300 4.300 5,.,. .. 22.000 

13,6 ±2>:2,5% 7.500 3.400 2.900 3.900 4.800 17.500 
5.000 3.100 2.650 3.600 4.000 14.300 
3.750 3.000 2.500 3.500 3.700 11.400 
2.500 2.BOO 2.300 3.350 2.eoo 9.200 

4,16 1.500 2.600 2.150 3.200 2.600 7.000 
1.000 2.500 2.000 3.150 2.500 6.500 

Tabela 4S Dimens6es prelimlnare� 
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5.5. SISTEMA DE SUPERVISAO E CONTROL 

A definic;ao do sistema de supervisao e controle de uma CGH e essencialmente uma decisao econornica. 

Basicamente devem ser analisadas e comparadas duas posslbilidades: a operacao convenclonal, por 

meio de operadores ou a autornacao ou seml-automacso da usina. 

No atual contexto tecnol6gico e econ6mico, a seml-automacao ou automacao das instalacoes das ustnas 

apresenta as seguintes vantagens: 

• Redu,;ao dos custos operacionais 

• Ganhos de quafidade sobre o processo 

• Melhor utilizac;ao do pessoal 

• Maior agilldade operativa 

• Melhor utilizac;ao dos recursos disponiveis 

• Melhor produtividade 

No caso especffico das pequenas centrals hidroeletrlcas, os investimentos recomendados no processo 

de automac;ao ou seml-autornacao sao balizados pelos custos operacionais destas tnstalacees 
(basicamente mao de obra] e pelo custo da energia comercializada. Assim, as iniciativas nesta area 

apontam, quase sempre, para solucoes tecnicas adequadas, porern com custos reduzidos. 

A aotomacao ou seml-automacao de uma CGH normalmente envolve dois subsistemas, a saber: 

• Subsistema de controle da barragem ou reservat6rio. 

• Subsistema de controle da casa de forca e subestacso 

Esta divisao e importante, ja que o controle do reservat6rio envolve questoes de seguranc;a operativa da 

usina e de pessoas e propriedades a jusante. 
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Na semi-autornacao, geralmente as transicoes de estado ate a sincronizacao da maqulna na rede sao 

realizadas pelo operador da usina. Ap6s a slncronizacao, a tomada de carga prefixada pode ser realizada 

automaticamente pelo sistema de controle. E possfvel a otimizacao da geracao por meio da medida do 

nivel do reservat6rio na carnara de carga, chaveando pontos de operacao predefinidos das rnaquinas. Se 

o nivel do reservat6rio atingir o minima operacional, as rnaquinas sao desligadas automaticamente. Se a 

maqulna e desligada do Sistema, e necessaria a presenca do operador para a reposlcao da maqulna no 

sisterna. Sao geralmente definidos dois procedimentos para a parada das unidades geradoras: parada de 

emergencia, ativada par condicoes que coloquem em risco a integridade da maquina e a parada 

autornatica que e ativada por condicoes operacionais que permitam a parada sem rejei,;;fo de carga. A 

parada autornatica permite a retirada de operacac da unidade geradora de forma suave, inicialmente 

reduzindo a carga da rnaquina, evitando golpes de ariete causados pelo fechamento brusco dos 

equipamentos hidraulicos. 

Normalmente, o controle do reservat6rio e simplificado (realizado por sensor de nivel), atendendo 

apenas as questoes de seguranc;a. 

Na automacao, tanto a parada quanta a partida e sincronizacao das maquinas sao realizadas 

automaticamente pelo sistema de controle, independente da presence de operadores. Alem disto, em 

sistemas totalmente automatlcos, e possivel a realizac;ao da otimizacao da geracao considerando as 

vazoes afluentes. Esta otlmlzacao pode ser feita pelo sistema de controle do reservat6rio, cujo objetivo 

e manter o nfvel do reservatorio na faixa normal ou de equilibria, controlando o mesmo atraves do 

aumento ou diminuic;;fo da geracao das maqulnas. Geralmente o sistema de controle do reservat6rio 

realiza a supervisao do nivel do reservat6rio, as vazoes vertida, afluente e turbinada alern de programar 

a gerac;ao das rnaqulnas e o vertimento pelas comportas da barragem, de forma a atender as restrlcoes 

impostas pelos equipamentos (gerac;ao minima por maqulna] ou pela legislacao (vazao sanltaria). Em 

situacces em que o nivel do reservat6rio atinja limites de atencao, alerta ou ernergencia, o sistema de 

controle do reservat6rio pode acionar as comportas no sentido de reverter a cota para a faixa de 

operacao normal. 

A usina desassistida pode ser totalmente supervisionada e controlada remotamente, ou possuir um 

minima essencial de supervisso remota e controle local. Ate recentemente, as sistemas de automacao 

com utilizacao das modernas tecnologias de comando digital encontravam aplicacao apenas para as 

usinas de grande porte, envolvendo solucoes complexes e equipamentos de custo relativamente 
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elevado. A raplda evolucao na area dos microprocessadores tornou disponiveis equipamentos de baixo 

custo com desempenho adequado para automacao de pequenas centrais. 

Esta realidade se reflete no fato dos grandes fabricantes estarem lancando sistemas de controle digital 

com caracterfstlcas compativeis com o porte das pequenas centrals a preco competitivo, com os 

automatismos com 16gica convencional a reles. 

A cornparacao econ6mica entre um sistema convencional e um sisterna digital nao deve ser feita apenas 

considerando-se os custos de aquisicao inicial do equipamento. As vantagens dos sistemas digitais 

comecam a ficar mais evidentes quando sao levados em conslderacso a sua baixa taxa de defeitos e o 

tempo necessarto para reparo, sensivelmente menor, devido a utilizar;ao de retinas de autocontrole e 

diagnostico, facilitando a substitulcao de componentes defeituosos. 

A solucao para o automatismo de uma PCH deve ser orientada no sentido da simplicidade, compativel 

com o porte do empreendimento. Alguns aspectos que possibilitam uma solucao tecnicamente 

adequada com custo reduzido sao listados a seguir. 

• Utilizat;ao de reles de protecso multe fun,;ao com recurses de medi,;ao e Inter travamento para a 

subestacao, 

• Utiliza,;ao de reles de protecao multe funr;ao com recursos de medir;ao para os geradores. 

• Comando local das unidades geradoras dispensando a necessidade de uma Sala de Comando e Estai;ao 

de Trabalho. 

• Interface Hornem-Maquina com tela de cristal lfquido e acionamento por toque na tela ou teclado 

funcional de membrana. 

• Utilirn;ao de Unidades de Aquisi,;ao e Controle com 16gica de automatismo efetuada atraves de 

Controladores L6gicos Prograrnaveis. 

• Parametrtzacao local para os reles de protecao. 

Utilizai;ao de sincronizacao manual com verlflcacao de sincronismo para o caso de CGH sem 

telecomando. 
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5.6. SUBESTACAO 

As subestacoes para pequenas centrals hidrefetricas podem ser instaladas dentro da casa de forc;a ou ao 

tempo. 

Recomenda-se que as subestacoes para mstalacao abrigada na casa de fores sejam do tipo Conjunto de 

Manobra e Controle Blindado. 

As subestacoes para lnstalacao ao tempo podem ser do tipo Conjunto de Manobra e Controle Blindado 

ou convencional. 

Deve-se dar preferencla a subestacao do tipo Conjunto de Manobra e Controle Blindado, sempre que 

possivel, que proporciona melhores condicoes de seguranca pessoal contra riscos de acidentes e maior 

rapidez na fase de instalac;ao do equipamento na usina. 

Para a protec;ao das linhas sao utilizados basicamente dois tipos de slstema de protecao: protecao par 

reles de sabre corrente e protecao de reles de distancia. Quando a usina opera em sistema isolado, a 

utilizac;ao de reles de sabre corrente com caracteristicas de tempo inverse associados a reles de sabre 

correntes instantaneos e uma solucao economicamente interessante. 

Quando a usina opera interligada a um sistema eletrlco, deve ser utilizado um sistema de protecso 

compatlvel com o slstema existente no ponto de intertiga<;ao. Os equipamentos componentes da 

subestacso devem ser dimensionados para operar sob as condicdes mais adversas a que estiverem 

expostos. Quando a subestacao estiver inter1igada a um sistema etetrico existente, os equipamentos 

deverao ser adequados para os niveis de curto circuito no sistema, considerando as futuras expansoes 

previstas. 
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A seguir, estao relacionados os principals equipamentos que compoem uma subestacao, com as 

caracteristicas mfnimas que devem ser especificadas, bem como as normas que devem ser seguidas no 

seu projeto e fabncacao. 

5.7. LINHA DE TRANSMISSAO 

A interligar;ao da usina com o consumidor ou com um sistema eletrlco existente e feita atraves da linha 

de transmlssao. 

Para a linha de transmlssao, devem ser definidas a tensao de transrnlssao e a set;ao nominal dos 

condutores, com base nos valores de potencia a transmitir e comprimento da linha. 

A tensao de transmlssao devera ser definida atraves de um estudo de alternativas para interligat;ao 

entre a usina e o ponto de interliga�o com o sistema que resulte na sotucao economicamente mats 

i nteressa nte. 

Para efelto dos estudos preliminares, a set;ao nominal dos condutores pode ser determinada utilizando 

os pararnetros eletrlcos da linha para a conflgurat;ao escolhida. 

O dimensionamento otimizado da linha e o seu projeto rnecanico devem ficar a cargo de consultor 

especializado no assunto. 

Recomenda-se que, mesmo que seja desnecessaria a utiliza�ao de cabo para-raios na linha de 

transmlssao, seja pelo baixo nivel de tensao, seja pelo baixo nivel tsoceraunico, sejam utilizados cabos 

para-raios, do tipo CAA, ate alguns poucos quilometros da subestacao, com a finalidade de controlar os 

potenclais de terra na subestacao. 
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6. OPERACAO E MANUTENCAO. 

6.1. OPERACAO DAS USINAS HIDRELETRICAS 

Conceitualmente, a operacao de qualquer usina hidreletrica deve ser realizada obedecendo-se, 

rigorosamente, as regras operativas constantes dos manuais elaborados especificamente para esse fim, 

com vistas a garantir o funcionamento adequado e o desempenho satisfat6rio das diversas estruturas e 

equipamentos existentes. 

No que diz respeito as obras civis da usina, de uma maneira geral, deve-se destacar a necessidade de 

que sejam respeitadas as regras de operacao do vertedouro, se o mesmo possulr comportas. Cabe 

registrar que, no caso espedfico de uma PCH, uma vez que o reservatorio e, normalmente, pequeno, e, 

portanto, a fio d'agua, o vertedouro, na grande maioria das vezes, nl'.io possui comportas. 

No que diz respeito aos equipamentos, devem ser observadas as regras de operacao e de manutencac, 

corn vistas as garantias, constantes dos manuais fornecidos pelos fabricantes. 

Cabe registrar que, no Brasil, ainda nao fol implantada, em grande escala, a tecnologia de usinas 

"desassistidas", totalmente automatizadas e operadas remotamente. Essa tecnologia, largamente 

utilizada em outros paises, vem sendo incorporada gradativamente, porern, ainda de forma lenta e 

tfmida. Quando for o case, o usuario devera se valer de consuttoria especializada. 

No que diz respeito aos aspectos ambientais, registra-se que os reservat6rios em regloes onde o uso do 

solo e inadequado ou com pontos de poluicao industrial, mlneracao ou de agricultura com utiliza�ao 

intensiva de agrotoxicos, poderao sofrer processo de eutrofizacao, com o consequente desenvolvimento 

de plantas aquaticas (agua pe). 
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Essas plantas, quando em grande quantidade, poderso trazer problemas para o funcionamento da usina 

e prejudicar a qualidade da agua, com reflexos indesejaveis para os usuarlos da agua do rio [popuiacao 

ribeirinha). 

O monitoramento ambiental e fundamental para resguardar o empreendedor, que normalmente e 
considerado o unico responsavel, 0 monitoramento deve cornecar no inkio da obra e continuar durante 

a operacso da usina, em pontos pre-selecionados e com periodicidade definida. 

6.2. MANUTENCAO DAS USINAS HIDRELETRICAS 

A manutencao programada das obras e equipamentos de qualquer usina hldreletrica e fundamental, 

com vistas a garantir, alem do desempenho, a seguranca do empreendimento. 

Os services de inspe,;ao e manutencao sao reanzados, periodicamente, segundo "check-lists" 

padronizados. A periodicidade varia, para cada obra e equipamento da usina, em fun,;ao da idade da 

usina e de critertos e normas espedficas, que variam em funt;ao da cultura de cada proprletarlo. 

Apresentam-se, a seguir, atguns t6picos que sao incluldos rotineiramente nos "Check lists" de inspe�ao e 

rnanutencao das principals obras civis. 

RESERVAT6RIO 

- Estado geral do reservat6rio e encostas; verlficacao do processo de assoreamento; rernocao de plantas 

aquattcas (agua pe); verifica,;ao da qualidade da agua do reservat6rio e de jusante. 
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BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO 

- lnstrumentacao, se existir; 

- Sistema de drenagem; 

• Surgimento de agua a jusante; 

- Trincas, erosao, recalques e solapamentos; 

- Vegetacao mdesejavel. 

BARRAGEM DE CONCRETO E VERTEDOURO 

- lnstrurnentacao, se existir: 

• Sistema de drenagem; 

- Suo"gimento de agua a jusante; 

- Estado geral do concreto (trincas e erosao). 

CANALADUTOR 

- Estado geral da grade • limpeza e reparos; 

- Esta do geral da estrutura do canal, - limpeza e reparos. 

TOMADA O' AGUA 

- Estado geral do concreto (trincas e erosao): 

ln•es 
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- Estado geral da grade - limpeza e reparos; 

- Estado geral das comportas • reparos; 

- Estado geral do p6rtico/talha - lubrfflcacao. 

CONDUTO FOR�DO 

• Estado geral do conduto, apoios e flanges das juntas de dilata�ao -. 

Reparos/pintura; 

- Estado geral do leito e das canaletas de drenagem - reparos/limpeza. 

CASA OE FOR� 

- t:stado geral do concreto (trincas e erosao); 

- Verifica�ao da mstrurnentacao, se existir; 

·· Sistema de drenagem (poco) - limpeza; 

- tnstalacoes. 

SUBESTAtAO 

- Estado geral da area da plataforrna e do sistema de drenagem (trincas e erosao). 

lnct es 
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7, PROPOSTA DE COLABORACAO. 

7.1. RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO 

Nossa ernpresa, lnvestimentos Brasileiros de Energia Sustentavel (lnbes), busca a recuperacao da Usina 

de Cunha, da seguinte maneira: 

- Recuperar em seu carater patrimonial devido o que representa a mem6ria de um povo, com sua 

Hist6rica Tecnol6gica, Economica e social da cidade de Cunha. 

- Potenciar em carater pedag6gico devido o que representa a aplica�ao dos princlpios ffsicos que sao 

estudados desde a primaria ate a untversrdade .. 

O ficar localizada na Cachoeira da Pimenta potencian1o em carater turistico as zonas que podemos 

observar coma aproveitamento os recursos naturais para obter energia eletrica sem influir de modo 

negativo ao meio ambiente. 

Em nosso projeto vai incluir a recuperacao da usina como a recuperacao do meio ambiente em que esta 

localizado, tais como jardins ao ar llvre e acesso a ele, para que as instala�oes possa ser parte de um 

tour cultural da area. Preve-se para adaptar a casa de Forca para poder fazer visitas guiadas para poder 

compreender o funcionamento da planta e como pode usar os recurses que a natureza fornece para 

gerar energia sem afetar o processo natural da vida. 
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7.2. LOCAcAO 

Nossa empresa, lnvestimentos BrasHeiros de Energia Sustentavsl (lnbes), faria um contrato de 

arrendamento com a prefeitura por um perfodo de 30 anos, em que a prefeitura seguiria com posse da 

mesma e nossa empresa e a responsavel pela posta em operacao das tnstalacoes da usina e 

manutencao, cobrindo todos os gastos e dando ademais a prefeitura o 10% da venda de energia 

produzida em pago do aluguel. Alem disso, o compromisso de restaurar o ambiente da usina, tais come 

jardins. 

7.3. GERACAO DE EMPREGO 

Nossa empresa, lnvestimentos Brasileiros de Energia Sustentavel (lnbes), com as persoruficacces deste 

projeto geraria empregos na regiao, nao s6 permanente, devido a manutencao da usina, mas tambern 

no desenvolvimento de obras de recuperacao, contribuindo asslrn para o desenvolvimento da forca de 

trabalho. 

A recuperacao da usina facilitaria o acesso na usina para poder ver o funcionamento da mesma, assirn 

aumentaria o numero de vlsitantes na zona local da cidade tendo que atender a necessidade de numero 

maier de visitante. Ativando assim comercio local. 
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8. ESTUDO ECONOMICO FINANCIERO. 

8.1. PARAMETROS ECONOMICOS DE PARTIDA 

8.1.1. CUSTOS DE IMPLANTACAO 

Os custos estimados medics de implanta�ao da central hidroeletrica, considerando que respefto a obra 

civil s6 se fara a inversao correspondente o 30% respeito a lnversao total se fosse iniciada desde sedo. 

O desglose do investimento por partidas e o seguinte: 

� OES GLOSfi>E1NV�TIMENTO . ,. � ......... .-� ,.. l •• 

Terre nos 0,0( 
Be nfeitoria s 18.600,50 
Casa de For<;a 3.500,0C 
Desvio 3.650,00 
Barragens e diques 5.745,00 
Vertedouro 0,00 
Toma de agua 3.365,00 
Canal adutor 248.400,00 
Conduto for<;ado 56.000,00 
Turbinas e generadores 495.000,00 
Equipamentos electricos 317.500,50 
Diversos 20.317,00 
Estradas 0,00 
Obras de transmiss.lio 95.250,00 
Estudios e proyectos 101.568,50 
Custo Directo (R$) (IMPORTE DE INVER) · . f3�-.��1.so 
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8.1.2. FONTE OE FINANCIAMENTOS 

A suma da inversao total para a posta em marcha da instalacao ascende a R$ 1.368.896,50, tal e como 

se refletiu nos apartados correspondentes. O financiamento fara-se mediante recursos pr6prios e 

recursos alheios. 

Segundo as condicao financeiras atuais estimasse uma aporta cao de fundos pr6prios do 30% do total da 

inversao e um 70% de financiamento alheio. 

O financiamento alheio fara-se ha quinze anos (com anode carencla] e um tipo de Juro do 8,12%. 

8.1.3. PREVISAO ECONOMICA-FINANCIERA 

A analise efetuada concretiza-se no calculo dos custos financeiros proflsslonais do Projeto. 

O exerclclo 1 corresponde-se ao periodo de realizac;:ao do investimento. Os exercfcios seguintes s6 de 

explotacao da lnstalacso. 

A hip6tese adoptada para o calculo dos citados estados financeiros detalha-se a contlnuacao, 
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8.1.4. CUSTO DE EXPLOTACAO 

Os principals conceitos inclufdos neste apartado com os custos operacional e mantimento, destino e 

admlnlstracao, seguros e aluguel de terreno. 

Consideramos os seguintes custes de explotacao: 

• Respeito a Operacional, Mantimento, gestao e Seguros estimasse como custo uma porcentagem 

da faturai;ao bruta anual do primeiro ano do 15%, entao, um custo de R$ 40.799,70 atuattzavel 

anualmente com IPC. 

Na planilha numero 4 indica-se os valores correspondentes o primeiro anode exploracao da instalai;ao. 

Respelto o aluguel de terreno considera-se em page anual de arrendamento do 10%. 

8.1.5. INGRESOS POR VENDA DE ENERGfA ELETRICA 

Corneca-se a gerar no ano 1, unha vez finalizada o investimento. 

Os ingressos por venda de eletricidade venha dados pela seder da eletricidade a empresa distribuidora 

de energia electrics (Tarifa regulada). 

Neste caso, o preco de venda da eletriddade vira expressado em forma de tarifa regulada, (mica para 

todos os perlodos de prograrnacao, expresada em centimes de reais por quilowatt-hora. 
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Por tanto para o primeiro anode exolotacso a tarifa que se preve a aplicar sera 0,135 R$ /kWh. 

8.1.6. AMORTIZACAO 

Considerou-se uma porcentagem final arnortizacao durante 15 anos. 

8.1.7. FISCALIZACAO 

Obtern-se aplicando o 30% 6 resultado das atividades, considerasse como um valor estimado, pois 

dependera da fiscaliza,;ao particular de cada estado. 

8.1.8. TIPO DE JURO 

O tipo de juro para um presta,;ao em longo prazo estimou-se num valor do 8,12%, cunha previsao de 

variacional anual do 0,15%. 

8.1.9. EVALUACAO DA INVERSAO 

Para avaliar a credibilidade do investimento utilizaram-se dois pararnetros eccnomicos: a TIR e o VAN. 

Diferenciaremos entre TIR Provecto-VAN Provecto, TIR Capital-VAN Capital e TIR cash Flow -VAN Cash 

Flow: 
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Parametros "Projeto": Representam a credibilidade do Projeto em sentido estrito . 

Parametros "Capital": lndica a credibilidade do projeto, em base ao financiamento adaptado . 

Avalia a corrente de ingressos gerados polo projeto (tesouraria gerada cada ano, mais dividendos 

percebidos pelos acionistas) fronte aos recurses pr6prios achegados polos acionistas. 

• Pararnetros "Cash Flow": Avaliam-se a credibilidade do projeto em funciona do Cash Flow 

Contabel. 

O TIR Projeto que e a varlavel que utilizaremos para analisar a rentabilidade da instala�ao e calculado 

como o TIR do Cash Flow do Projeto. 

O Cash - Flow do Projeto e a suma do Resultado liquido de Explotacso (EBIT) apficando a fiscaliza�ao 

mais o valor da Amortiza�ao contabil da Instalacao. E entao : 

CASHFLOW Provecto= EBIT • (l - Flscalidade) + Amortlza�ao 

Onde fiscaliza�ao, no nosso case, corresponde a um valor do 0,3 (30%). 

A taxa interna de retorno ou taxa interna de rentabilidade {TJR) do investimento lnversao esta definida 

como a taxa de juro com qual o valor atual liquido o valor presente liquido (VAN o VPN) e igual a zero. 

Estes Valores VAN o VPN s3o calculados a partlres de fluxo de caixa ou cash flow anual, extrapolando 

todas as quantidades futuras -fluxos negatives e positivos- o presente. 

A formula de calculo da TIR -o tipo de desconto que cai O 6 VAN- ea seguinte: 
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V4N- � VFt 
J' - �(l+TIR)' l-l . 

Onde VFt e Fluxo de Caixa no perfodo t. 

8.2. ANAUSI ECONOMICO - FINANCEIRO 

-lo=1 

ln°es 

Nas seguintes planilha e quadros recolem-se os resultados em quanto a fluxo operativo e entao, sem 

ter em conta ainda o financiamento do projeto. Obteve-se os beneffcios anuals sem lnteresses, Ja que 

nao se tem em conta o prestamos. 

O beneficio vlra dado polas vendas netas me nos os custos dos produtos vendidos, 

O resultado bruto sera ja que logo a diferenca entre os ingresses obtidos pola venda de eletricldade e os 

gastos de explctacac da instalac;ao incluindo os gastos financeiros ea amortizacao. 

Para o calculo do resultado lfquido, tern em conta um valor estimado da fiscalizacao que dependera da 

legislac;ao particular de cada estado, que corresponde ao 30% do resultado bruto. 

O fluxo de caixa e o balance resultante da entrada e saida de fundos {vendas e custos}, sem ter em 

conta o financiamento do projeto. 

As saldas de fundos incluem os custos de lnvestimento totals, os custos de explotacao custos de 

comerdalizacao e os impastos. 
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Potenda instalada 

Tipo de turbina 

lmporte inversion 

MW 

MResR$ ·:,: .. 

0,46 
0 

:i.36�foo i .. , .. •,.; .. I .. ,., 

Producci6n 

Facturaci6n lg ano explotacion 
Gastos de explotaci6n (primer afio) 

Gastos de explotaci6n y mantenimiento (primer aifo) 

TIR Proxecto 

VAN Proxecto 

MWh/ano 
Miles RS 
MUesR$/ano 

% 

% 
Miles R$ 

,,; .. -: .: ·,·: .... ,.,:: ,;;r·.-:.21'io ··,, r.·;.-·.r- .. ,.·· :i.·:::,··, .•. ,;°,-:;�.: ... \ .... ,.,:r-� 

15,00� 

�ABOA 2 INVERSION - _ - - 

lmporte inversi6n 

Prazo inversion 

Pra20 amortitaci6n 

Fondos propios 

Fondos alleos 
Tipodexuro 
Previsi6n variaci6n tipo xuro 

Plazo amortizacion da debeda 
Caren cl a 

Miles RS 
Anos 

Anos 

% 

% 
Anos 
Anos 

25 
15 
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Producci6n 

Prcducclon 

Precio venda 

Prevision varlacion tarifa 

Compensad6n por reactiva 

Precio venda kWh (ano 1) + REACTIVA 

MWh/ano 
horas eq 

R$/kWh 

% 

% 

R$/kWh 

Ina es 

=.-.-=_: .. :·· .' .. :7_-_--- 

�:J.n1-•mHn1® Renta anual (1·30anos) % 10,00 

7!',Boi;_� �cfNAR10.£®N6M1co ·-·-� 
, .... �----.. 

� . ' ... ' 
.. �-. ·�- . 

j_ .., �,� ' -- .t.. o,� ' _..._ :; __ /'",.&,� :: .. .'"" -"" --i..:>.w--. '-"'""-'- .. - ·-. -· :.. 
Fis ca lidade % 30,00% 

Obligaci6ns Tesoro 10 afios % 4,40 
IPC % 2,00% 
Prima de rlsco (Diferencial bonos ale mans) % 3,70 
Volatllidade acci6n sector electrico (Beta) % 83,00 
WACC % 4,29 

I R<Jtlo cobertura debeda 

VAN Proxecto 

llR capital 
VAN Capital 

TIR cash Flow 

VAN Cash Flow 

% 
MilesR$ 

% 

MilesR$ 

Esta prevlsao baseia-se no enchimento completo do reservat6rio, se isso for possivel, os montantes 

indicados sera um pouco menor. 

C.G.H. CUNHA (0,460 MW} 

Pog. 59de62 



IB • c - 

_:·Z. 
.. 2- 
::� 
:.c ..... . c: � ··en ... 
,·t; 
. 0. 
v. 

R :} � D .,, 
� .. !": "' N � ""!" "' N :} " "' ...; .... ..; .... 0 .,; "' "' ,.:; � "' "' .. ..... "' .. � .. "' ,.. "! "' "': g "' "! .., 0 c,; .... .,; § .,; "' ::: E .... � � "I ; .... N 

.... � � .. "' & s N m � 
-;:;- .... 

� "' :3 .. � .,; .,; * -: 0 "' ¢' .... l � � 
.. a, :::; Ill .... "' "' 0 

R ! N "' .,.; "' s ;;] � "' � '(> .., 
N � 

� N .. � a, � .:i; :ll � .. .... � "' "' "' .... ... 
"' .,; ·i :::;· .,; .,; �- ,,; ,,, .... - ..; ::; 
g) m N .... ;J; :::; "' .. 

0 "· "' "' "' "' o· .... .. E 0 ..; d ,.; ,-: ,-: 
� "' :::; "' � "1 "! � :::: "' 

!li .. :Jl_ ee ., 2 3 "' ... � :2 n ... 0 "" "' 0 

�- "' 00 ..; ..; ..; ... ...; ..; 
;;Ii .. "' � "' l9 0 .... d :;; 0 "' "' .. ., 

"j, � 
... s "' .,.; ::: � � ::: "' m "! .... "! "1 N 

;!: � 0 � .... .... 3 m � � � � � "' "' ..; "' ,,- ,.; 

� 
.,; ... .,; ..; :e "' "' " ... :::; "' m "' N 

"' 0 ..., "! ::: a, M "! o' .,; "' N ... ..; 
� "' "' ;';. � s .... :e '\' "' :': "!' 

� ;.. N � � 00 .. .... N "' � � ;;;- .. .... "' .... "' N '"' "' "' i' � � -: ,.: ...; l!l ;!. 00 .... .... "' "' "' 0 .. a, "l ... "' "' "' .. 
00 ,-: "' N .; ,-: ,.; ..; g � m � .. "' � "' "! "' N "1 "! 

"' � .;; .., <> .. ill', � �- "' 5 � "' "' "' ai "' ...; � ,c:.: � �- �- "' a,' � :;: E � N ... � r.;: d ..; 
� ,c:.: 'j, � N r;i � 

..; "' � .... "' � ";- 

iB � � "' ·� ill', .. � :!: .... � � �' .. 
�- 1 "' ..,; ..; M § �- ;,; :::; .. "' 18 .. o' "' .. "' "' "' � ...; .,; .,; .,; ,-: .,.; .,; ,.; 

� � "' ... !'.) "' 'I' "' ,._ .... op '7 

fl .I; � 0 "' �- .. 00 s .. .. ....... 
0 "' "" .. .. "' � 00 00 �- ..; g ,-, .,; a,' •• d 

"' "' ::: .., "' "' "' d .... "' ; i "! "': "' ... 
� "' ..; r;; "" 0 l ,,; 

N "' 'I' .., :::; N .... .... "!' 

"' ll, :;. � N 0 

� .:: .. �' 
� � � .. : "' � i g :::;' d "' �- :'.! :::; m gg � g) o' "' 

., "! 0 .... 
� � 

..; 00 g ,.; � .; .,; .; .. N :'.: ; "' :::; 
� 

:i\. ... .... � � N "' "' ! � � .... o, .. "' o, 
!,'\ 00 "' a,' "' , .. : ...... 

� 
.... � � "' "' .. � ::::! :::; o' "' .. ... "' a E ... .; .,; .,.; .. ::! 0 

"' N ... "' "' .... 
N ... 

� � ... 

"' � � � � M - 0\ 

1 "' "' ,-' 00 �- ill gi N .,, 
"' "' ci 00 00 � � .. 

� "' "' � "' "' '!' , 
'1 7 7 

ff;: %'�1:: ,,., ··,, .. .. , ... 
;;.,,,:- r,., .... :-;. <; I;'·.· .. T ·.'/ ...... .. \.-: ' '' .. , 1::;, . .. 

�/\. .. ,.:.i ·• . .. ... . L�'.-:·. 
.,::: 

.. 
L' 1:,; . .. .. •· /(} ;;=..:�-: ... ·1<. 

I< {'" ;�{:: l·A •'. r.' I'·> 
·. ·,:·: :,,. .. ,.;- 

.:� ·. ":: ·.· 
·g ;·:. . · .. , k .. 

: ' :.P .. , ... �:� ·, 1·.:,. .. ,. ·::-·: . J!!. 
. ( 

·•· . .. .., .·.c : .. :.g .>1: :.,8.:· ... 
l . >·· i 

,·, . .., . "8 :;:2: c :. --�·· .. 
:o- Ji: D. .. .. ·,,i c· :!. .• ·' ·"ti·' !-" '.·'.ii: i,E .···If : 8; ,{} .. . 'ilf i�· . · . .=� ·g ·, ·.!!'; .. :.-o . . .. \·:!: ... ":)· . . .. 
/� J ·ol ··O' ·:c ·;,, .E ··'!:. .., 

:.� �a. ,:�. ::,g_ s ·ll " ,r .:-'..:· : -� '.:tO z .. �- ..... :.3 . ···0 '•iii' ·:Ji: .··a.: . ,:,· 
�· .!! .:t . <> '·O c 'C -�- ":& 

":-.]'· ·� ·;g ·., •Q ·.-:2 v. Q. � 0 111< . "· -�· it' ·-�·· ... � ',ti'· 
;.o ,•Ii! ' §, . ·o :, :g: . .. .·,v· 'C ·.:, l! '"" _.g .. ·.r: -�· '·"' ::13. .... � ""' .5 � .... ·.: ;.:, :·IV .... � -�· ... •a:; "" . ,·m ,Q,;. .,,. >- 

i' � 
::i:: � 
� 0 
� II) 

� ,::;, ...... •t:, 

l � 
� 
:) v 
:z: 
ci v 



(/) 
(1) .. 
c 

m :;i s & ID � co ::; co :,: � .... 
� 

� q �- ... .... .. "! ,.. 
"' II\ "' ... ... ... 

"' ..; 0 0 "' 0 0 
� 

0 § § 0 0 0 0 g d .... 
rl 0, � "' 8 8 0 0 N 

dri "l ,... "' "': .. .. "': 0 
.. ':I N ..,; .,; ,... 

"' 
,... N .-1 N ... ,... N 

"' ":' 'l' "' :;: "' "" ...., 0 iil fil 0 

"' .. .. .. ... "' "' 
� 
� TI � ""i';" ! � ""§" � ... .... .... � ::; 

� ls q ::; ::; q .... ... ... ... 
0 .... "' 00 ...; ::i ...; .,; .,; d 0 .,; .,; w 

rl co 0 ff) "' ffl "' "' � "' "' � ... 
)�;. ca \D .... "' ..... "' ,.. ..... ..... ... ... d 

\D ,..; � � )ti � 00 00 ,,; ..... ,..; ni 
"' 'f .... .... "' "' � "' "' ... ';' ... .... ... "' N N 

� M5" n n '--;::;- n r-.!" � 1r � � � ... ... & �- 0 ... ... ·:·. ..., "' N N N N .. .,; .,; ,,; 5 ...; ,.; "' co' 00 0 0 c;i 00 cc "' ..... ... g ,... co co co "' "' 00 DO � N ...., . .... .... 0 "' en C) "l .... .... .... d ...... ..; ...; ,..; � :_!j "' s <i � ..; .; ... ":' � N 0 00 "' 00 

"' ... ';' .. "' .... "' 
,... N N ,,. 

� � I :t. g rr "-;;;" rJ r;r � 0 0 "' N :0 q l'5 0 io .... -;::;- . . ..... i 0 \D ID .... 
' .,; g: 0 0 oti 

� 
00 00 "" 0 o' 0 0 0 � 0 "' •:. "' g "" "' "' II\ � "' "' N 

i·:.�· "! "'I "'! "' "l "'I ... "': .... 0 
"' � 

.... "' � ...; .., "" "' .,; � "' 0 'l' m "' "' "' ... ..... ..... :·:·- "' "' ';' .., "' "' ,... ,... N N 

i:.: 

� � n � � � � � � "1 � io ID & 0 � 15 ID � .. , 
00 d � 0 "' ... :g :8 .... .... 0 0 0 ... .; ... ·;� "' N s· 0 "' 0 :g � � "' 

N ... .... "' :'.l -.; "' "'I "l 0 0 
...i .,; c:i ... ,..; .... ... {;; � ..: 
"' ., � 00 ... � co co ID ID ;:��- ... "' ';' .., ..., N ,... N N 

{�\·. 

Ff± � rn rs- � � � rn .;; (,; � :;; :.j_ � ls � 
;;:; :;; i"[ 

1':::' 0 .,, 0 0 ..... - .... \I\ .... - � ,...· ,..; ... 0 ,.; ,.; ..., 
:1 .. � II\ "' g "" .... ... ... .... .... ..... ,.. � N 

�;2i "' "l .... "' ; "' co "' co co OQ 0 ..; ,.... C7i $ m .,; $ .. .. co .. 
''q-? .. ,.... 'f u;i .,, :!J \I\ lQ "' ;i:"i- .... ...., ';' .., "' "' ,... .... 

� l'l; rn � ""i';j � 1 f"!" rf "' i 
,.,. :;; :;; 0 0 l'5 :;; :;; q Vl "' �?) "' � 0 0 ,... 0 

� 
0 0 .,; "'. 0 d 0 .,; "' N 

...... s ,.. ca , "' .., "' .., .... 
0 ... N .... .. "' "l "' "' 0 ·a.: !Ji ..; .. .. ..: co � 00 c:i c:i c:i -�· ., u;> ..... 0 "' "' "' :;: � "' 

I 
.. m ';' "' m m "' N N 

'"';;;- rn-1 "g � t! t?" � ;,:: ;.: R "' "' � 0 � � 
.,., r-;::. 

N � ... N N "' ...., 
� 0 "' .,· t i cri cri 0 "' ai ,... 

"' . ,... 
� ... � .... "' m "' "' "' O? 2 '1 N � ;!: ,... N "! N 0 

"' ... .... ..... g ...: ..... ,,; "' "' ,..; 
� 'f ":' � .. � "' .. ::!, ... .. 

';' m "' "' N "' 
� I�� rJ � f! � � 0 � � g 0 � q � & 0 � :e CJ\ 0 C) 0 ..; .. 0 ;'!!. .... ... 

ff�. :,; g 8 N 

� 
N 5 N ..... i:: .... N ... ca ca Ill! .... ...... ,.. 0 

"' ..; ..; \b ..; "' .,; .,; .,; � ,:�- ':/ 'f u;> "' 0 "' m "' ...., :::i "' I 
.., � m "' "' N N N 

',::;" Wi "'";::" t""§" � � 
� 

� ::;: lG � � !:I � q ;;, � "' ',;;' 
0 M N 0 

t? � 
..... ::i 0 IB. .,, .,; °' "' 00 c:i ... 0 .,; "' "' .... 
0 � ,.. � -, ... 00 m m N 

"' 0 "' : ... "' � 00 ' "'! "' o· f.•o s ... � ,4 
� '° ...i ,., ci 00 :·:�:. N "' "' .,. u;> N N N ,... N N '!' "' "' ;\�.;:: "' ... m "' N N ... ... 

I T � 1! 1 -r- r--w T ,.,.. 
:,;_ :!, N � N � � � N � ;:., ., ... ... ...; N o. 00 "' .... ic � 

.,; .,; o· Ii 0 ... ; 0/J °' ,,; 0 
N :!. en � 00 !!!! "" ... 00 00 88 "' ... 0 "1 

� 
m "' N ... "'! "l o' �::�.: .... .... ... 
� "' :rj .. g ..; 

� � 0 ...., .. "' 6 ... ..,. ':' � � ... .. ... '!' i .. N ... .... .... ... N .... 

lr rfl � � � rv "W" "' � :.; ::: l;; � s � � � � "'?:' "' .. ··!· co'" ... 00 .... �- .,; "' .... , .... 

* 
,..,· ,,.; oo' .. ... en 

1'··:,, "' s; ..... )() 00 ... "' "' C.> ca "' � ..... .... 
:.� .. � � .... � : ,.... "": Ill ,.. "'! "' 0 o' 

oi "' vi ...,; ..i "' � "' oi 0 "' .... ,... .... .,.. ... en "!' ':' u;i <!' en u;> 0 0, � .... '!' N "' ... ... : .., ... ... ,... .... .... ';' .... ,... 

if+ '"::;"' 
� r,:- � � � 1f "i;;' ... 

� � .... q 0 ;;&_ � � � � ... co "' N 
·. .. 0 0 "' .., "' .,; ..... en "" o' 0 C) .. "' .. �- N � !ii: � 0 ,.. 

� :q � "' .... ..... co "' � � .. 0, 

"# .... ... .. .... 
� 

.. ... "' .... ... 0 ,...: 
� 

..; .... ... i "' ..: ..; en ... .... ..; .,; 
co "t ":' � � 0, co N N � ; "' ffl ··:, ... ... .... .... ... ... "' .... "' & t"% n 1-;r 

� � � � T .·.t, <7). ;;, !lq, ai m :.: 0 � ;;, � ti, � �- i:: "' .,, c 00 i ci "' .., 0 rl ...... , .. : N t8 d � � .,, � ,... � ... � co N I::! "' 0 ��· 
.,.. ... ... ... .., "'! "! <=! .,; . .... 

U) ci ..; C) ..; ai "5 d E ci U) .... "' � "' ,.... ":' "! u;> <1,' � u;> co .,, ..... ... '!' .... .... . - "' .... ... ... N "t ... ..... - 

i' � 
� � 
� .... 
• IO 

<:> c;, .._ 
� I 

I.I 

l: 
\:) 
v 



9. CONTACTO 

ln' es 

• 

lnvestimentos Brasileiros de Energia sustentavel 

Av. Tancredo Neves 939 

Ed. Esplanada Tower Sala 907 

Caminho das Arvores CEP 41.820-021 

Salvador· Bahia - Brasil 

Telet .. : (71) 4112-5054 

www.inbes.net 

Diretor de projetos: 

Miguel A. Carrillo 

miguel@inbes.net 

Tels .. : (71) 9621-4175 

(11) 6592 6557 

+ 34 639 88 44 99 
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