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Resumo 
 

Esta dissertação analisa a viabilidade de reduzir custos de implantação de microcentrais 

hidrelétricas, com o emprego de equipamentos de mercado como alternativa aos que são 

tradicionalmente empregados. A exposição é efetuada em três etapas, construída de manei-

ra a fornecer subsídios para que pessoas não especialistas possam atuar no processo de im-

plementação de aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte. Em primeiro lugar, em 

caráter introdutório, é caracterizado o conjunto de opções atualmente disponíveis no mer-

cado, entre os equipamentos eletromecânicos, para geração de energia por meios hídricos. 

Na segunda etapa são apresentadas alternativas que proporcionam reduções nos custos, são 

tecidas considerações sobre o uso destes equipamentos e é efetuado um estudo experimen-

tal sobre geração assíncrona independente. Os equipamentos de mercado considerados, as 

bombas centrífugas e os motores de indução (ambos utilizados em modo reverso), são pro-

duzidos em grande número, com economia de escala, o que garante facilidades nos proces-

sos de instalação, operação e manutenção, e são robustos e resistentes, o que favorece a 

aplicação em locais de difícil acesso. Também foram consideradas as turbinas Michell-

Banki que, mesmo não sendo produzidas com economia de escala, são de construção e o-

peração fáceis e apresentam custos reduzidos. O estudo experimental, realizado no LME 

da UFRGS, teve por objetivo determinar as características de funcionamento de motores de 

indução como geradores, preenchendo uma lacuna existente nas informações sobre o com-

portamento dessas máquinas e fornecendo subsídios para o estabelecimento de metodolo-

gias de controle de tensão e freqüência. A terceira e última etapa, conclusiva, consiste em 

um rápido estudo de viabilidade, onde é efetuada uma comparação de custos e é demons-

trada a extensão dos benefícios obteníveis com o emprego das alternativas consideradas. 

Os equipamentos analisados, em sua totalidade, proporcionam reduções nos custos, que em 

alguns casos podem ser de até 80% do investimento que seria originalmente comprometido 

com equipamentos tradicionalmente empregados. Apesar do sistema de controle não ser 

trivial e de proporcionarem, em média, menores valores de rendimento, o menor capital 

inicial representa grande incentivo à utilização das alternativas apresentadas. As propostas 

analisadas podem ser empregadas tanto para viabilizar o fornecimento de energia em áreas 

remotas quanto para estimular a autoprodução (em funcionamento interligado), com a pos-

sibilidade de venda da energia excedente às concessionárias; em ambos os casos, a instala-

ção de uma microcentral hidrelétrica pode incentivar a mobilização de recursos produtivos 

e a criação de oportunidades econômicas junto à comunidade consumidora. 



 

 

Abstract 
 

Feasibility of micro hydro plants based on the utilization of market equipments 

 

This dissertation analyses the feasibility of reduce costs of micro hydro plants with the uti-

lization of market equipments instead of ‘traditional equipments’. The exposition is reali-

zed in three stages, and is build with the purpose of provide non specialists with subsidies 

to participate in the process of implementation of micro hydro plants. First, as an introduc-

tion, the set of market options (among electromechanical equipments) for electricity gene-

ration by means of hydro schemes is described. Second, the alternatives that provides costs 

reduction are presented, some considerations on the use of these equipments are made and 

an experimental study about self excited induction generation are described. The market 

equipments analysed, centryfugal pumps and induction motors (both utilizated in reverse 

mode), are produced in great number and are readily available, with facilities in instalation, 

operation and maintainance, and they are stout and resistent, making them suitable to isola-

ted places. The Michell-Banki turbines are considered too, since they present characteris-

tics of simple construction and operation and reduced costs. The experimental study reali-

zed in LME/UFRGS had as objetive the determination of performance characteristics of 

induction motors operated as self excited generators, supplying a gap in the subject and 

providing subsidies to the determination of methodologies for voltage and frequency con-

trol. The third and conclusive stage consists in a short feasibility study, where a compari-

son of costs is realized and the extension of obtainable benefits is demonstrated. The a-

nalysed equipments provides costs reduction in all cases, with magnitudes of the order of 

until 80% of the investment with ‘traditional equipments’. The control system are not trivi-

al and the efficiency are smaller than the efficiency of the ‘traditional equipments’, but the 

minor initial investments represents a great incentive for utilization of presented alternati-

ves. The analysed proposals could be used to viabilize energy generation in isolated places 

and to stimulate interconnected operation, with the possibility of exceeding energy sale to 

public energy companies. In both cases, the implantation of hydro plants could be an in-

centive to the mobilization of produtive resources and the development of economic op-

portunities close to the consumer community. 
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Capítulo 2 
 

Máquinas motrizes hidráulicas 
 

 

2.1. Generalidades. 
 

 As máquinas motrizes hidráulicas, em diversas configurações, transformam e-

nergia hidráulica em energia mecânica fornecida a seu eixo. Elas são projetadas para 

atender um determinado conjunto de situações, definidas pelos valores de queda e de 

vazão existentes no local utilizado para geração de energia, e acionar um dispositivo 

secundário (normalmente um gerador elétrico) com determinado número de rotações 

por minuto. 

 Há várias exigências sobre o seu funcionamento, já que devem permitir o apro-

veitamento de diversas vazões e desníveis com elevado rendimento. Estruturalmente, 

podem apresentar eixo vertical ou horizontal, de acordo com as necessidades de aco-

plamento a geradores ou polias de transmissão. Embora as aplicações mecânicas per-

mitam baixas velocidades, a utilização para geração de energia elétrica exige velocida-

des angulares mais altas e características satisfatórias de regulação. 

 Os modelos tradicionalmente empregados, construídos sob medida para cada 

projeto hidrelétrico, cumprem satisfatoriamente estas exigências, mas seus altos custos 

dificultam a oferta de energia em pequena escala. Uma forma de reduzir estes custos 

seria obtida com padronização de projetos, possibilitando a produção seriada de equi-

pamentos e permitindo a diminuição de custos de aquisição e de manutenção e o esta-

belecimento de economias de escala, ainda que acarretando algumas perdas na eficiên-

cia. 
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 Como introdução, este capítulo apresenta um estudo comparativo dos vários 

tipos de máquinas e seus campos de aplicação, abrangendo, inclusive, um elenco de 

máquinas que podem contribuir para a solução desses problemas, tais como rodas d'á-

gua, bombas centrífugas (utilizadas em modo reverso) e turbinas Michell-Banki. Um 

dos resultados deste trabalho é o estabelecimento de parâmetros para a avaliação des-

sas alternativas. 

 

 

2.2. Tipos de máquinas. 
 

 As máquinas motrizes hidráulicas podem ser classificadas em rodas e turbinas, 

que diferem basicamente pela velocidade específica. 

 

 Historicamente, as rodas d'água foram as primeiras máquinas hidráulicas efeti-

vamente empregadas. A sua invenção é atribuída a Ctesíbio de Alexandria, em meados 

do século II a.C., apesar de indícios sugerirem a preocupação de vários povos do mun-

do antigo com a utilização da água como fonte de força motriz. Um de seus discípulos, 

Vitrúvio, efetuou várias instalações de rodas d'água para o acionamento de equipamen-

tos mecânicos rudimentares. 

 Com o tempo, devido à extrema simplicidade, os conhecimentos necessários 

para sua construção foram sendo dominados pelos principais povos do planeta. As ro-

das revelaram-se suficientes para satisfazer as necessidades do modo de vida medieval, 

caracterizado pelo funcionamento de moinhos, pequenas oficinas e artesanatos, sendo 

as únicas máquinas motrizes hidráulicas disponíveis. Isso mudou, porém, com a Revo-

lução Industrial, que lançou novas exigências e, paralelamente, estimulou o desenvol-

vimento tecnológico, a ponto de permitir a concepção de máquinas mais eficientes e 

mais apropriadas às novas necessidades. 

 As rodas hidráulicas tipicamente possuem estrutura de madeira e são constituí-

das de duas coroas circulares, paralelas, unidas por uma superfície cilíndrica. No espa-
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ço definido pelas coroas é colocado um número determinado de paredes curvas, que 

cumprem o papel de pás e delimitam as cubas que serão preenchidas com água. 

 As rodas hidráulicas podem ser classificadas, segundo o ponto de seu corpo no 

qual recebem alimentação, em rodas com alimentação superior (vulgarmente chama-

das rodas de cima), rodas com alimentação a meia altura (vulgarmente chamadas ro-

das de lado) e rodas com alimentação inferior (vulgarmente chamadas rodas de bai-

xo), o que determina sutis variações na forma das pás. 

 Em cada um destes tipos a água atua de forma diferente. Nas rodas com alimen-

tação superior a água atua principalmente pelo seu peso, sem exercer ação de impulsão 

sobre as pás, preenchendo os espaços existentes entre elas durante o seu movimento 

para baixo, no sentido de rotação da máquina. A figura 2.1(a) apresenta um exemplo 

deste tipo de roda. Nas rodas com alimentação inferior a água atua quase que exclusi-

vamente por velocidade, impulsionando as suas pás. Obviamente, são empregadas nas 

menores quedas e apresentam o mais baixo rendimento, que não ultrapassa 65%. Figu-

ra 2.1(b). As rodas com alimentação a meia altura recebem o fluxo de água à altura do 

eixo ou acima deste, e sofrem sua ação simultaneamente por peso e por velocidade, 

formando uma espécie de conjugação dos dois tipos anteriores e apresentando o maior 

rendimento dentre os três tipos, podendo chegar a 85%. A figura 2.1(c) mostra um es-

boço de uma roda hidráulica com alimentação a meia altura, onde também se observa 

a forma mais conveniente para o seu distribuidor, com 2 a 4 canais, que divide o fluxo 

de água e o lança da forma mais adequada sobre as pás. 

 As pás das rodas de cima devem ser curvas, de tal forma que permitam melhor 

retenção de água, enquanto as pás das rodas de baixo devem ser mais adequadas a re-

ceber sua impulsão. As rodas de lado possuem pás que correspondem ao meio termo 

entre estes dois modelos, servindo tanto à acumulação como para receber a impulsão 

da água. 
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   (a)      (b) 
 

 

      (c) 
 

FIGURA 2.1. Tipos de roda hidráulica: (a) com alimentação superior, (b) com a-
limentação inferior e (c) com alimentação a meia altura. [Fontes: Quantz, 1961, 
p.47, p.48; McIntyre, 1983, p.355.] 

 

 As rodas normalmente atingem grandes dimensões, mesmo para potências rela-

tivamente pequenas, pois seu diâmetro aumenta com a altura de queda e o tamanho das 

cubas varia com a vazão. A tabela 2.1 apresenta uma comparação das dimensões e do 

desempenho típico das rodas hidráulicas. 
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TABELA 2.1. Dimensões e desempenho típico das rodas hidráulicas. 
 

 

Tipos de roda 
 

Diâmetro 
[m] 

 

Rotação 
[rpm] 

 

Va-
zão 

[ 3/ ]

 

Queda 
[m] 

 

Potência 
[kW] 

 

Rendimento 

       

Superior 3,5 - 8,5 4 - 8 < 1 4,0 - 10,0 < (24-80) 0,60-0,80 

Acima do eixo 4,5 - 8,5 4 - 8 < 1 2,5 - 6,0 < (15-50) 0,60-0,80 

Altura do eixo 5,0 - 8,5 3 - 7 < 2 1,5 - 5,0 < (20-85) 0,70-0,85 

Inferior 2,0 - 6,0 2 - 6 < 3 0,4 - 1,5 < (6-30) 0,50-0,65 

[Fonte: McIntyre, 1983.] 

 

 Há ainda dois tipos, menos usuais, de rodas hidráulicas: as rodas Poncelet e as 

rodas flutuantes. A rodas Poncelet consistem basicamente em uma roda com alimenta-

ção inferior dotada de pás encurvadas. O diâmetro usual é de aproximadamente 5 me-

tros, e a água entra em seu corpo depois de atravessar um bocal bidimensional, sob 

uma altura máxima de 3 metros. Estas rodas apresentam uma eficiência maior que a 

roda de baixo, e requerem uma espécie de câmara de adução, que pode ser feita em 

madeira, alvenaria ou concreto. 

 As rodas ditas flutuantes, também conhecidas como cata-águas, se assemelham, 

em parte, às rodas de alimentação inferior. Elas são empregadas no aproveitamento de 

cursos d’água com pequena correnteza, com o eixo fixado sobre duas balsas presas à 

margem do rio. São pouco utilizadas porque seu rendimento é bastante reduzido. 

 A principal desvantagem das rodas em relação às turbinas reside no fato de ope-

rarem com rotações muito baixas, exigindo o emprego de complexas e dispendiosas 

transmissões para o acionamento de máquinas modernas e de geração de energia elé-

trica. Foi este o fator determinante do seu crescente abandono a partir do início do sé-

culo. Pode-se pensar em amenizar esse quadro pelo emprego de transmissões desen-

volvidas recentemente, com correias denteadas, que apresentam alto rendimento de 

transmissão. Outro inconveniente que poderia ser apontado é o de não se prestarem à 

regularização automática de velocidade com resposta rápida, o que não chega a res-

tringir seu campo de aplicação, por não ser a mesma necessária na maioria de suas o-
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perações. Em contrapartida, as rodas hidráulicas apresentam as vantagens de constru-

ção e manutenção fáceis, somadas ao fato de estarem menos sujeitas a problemas por 

sujeira ou corpos sólidos em suspensão na água. 

 Atualmente, as rodas d'água não são consideradas como alternativa para oferta 

de energia em pequena escala, ou seja, estão relegadas ao esquecimento, mesmo con-

sistindo, em alguns casos, em boa opção. Isto ocorreu como conseqüência do surgi-

mento e rápida disseminação de equipamentos baseados na utilização de combustíveis 

fósseis, abundantes e baratos, da utilização de equipamentos com rotações mais altas, 

para geração de eletricidade, e da expansão de redes de energia elétrica com custos 

subsidiados. Estes fatores fizeram com que, no caso do Rio Grande do Sul, por exem-

plo, toda uma cultura trazida por imigrantes alemães e italianos para a utilização da 

água como fonte de força motriz deixasse de ser repassada para as gerações subse-

qüentes. 

 Considerando o seu emprego em fazendas, sítios e pequenas indústrias, e tendo 

em mente que, devido à sua simplicidade, o próprio interessado poderia se encarregar 

da construção, as rodas hidráulicas podem constituir uma solução técnica e economi-

camente viável, em situações onde outras alternativas se mostrem inconvenientes, ou, 

simplesmente, quando o desempenho oferecido pela roda hidráulica for suficiente. 

 No século XVIII, o advento da Era Industrial fez com que recaíssem sobre as 

máquinas motrizes hidráulicas novas exigências: cumpria gerar valores maiores de po-

tência, com rotações mais altas. O caminho estava sendo aberto: eram publicados os 

primeiros trabalhos em Hidrodinâmica e a própria Revolução Industrial proporcionava 

os meios tecnológicos necessários às extraordinárias modificações que ocorreram na 

concepção das máquinas. Surgiram então as turbinas, cujo nome é devido a Claude 

Burdin (1790-1873), que publicou o trabalho “Das turbinas hidráulicas ou máquinas 

rotativas de grande velocidade”. A concepção atual das turbinas se deve aos trabalhos 

de Leonard Euler1 (1707-1783), que efetuou vários experimentos com uma roda de re-

ação equipada com distribuidor fixo. 
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 Nas turbinas, a água movimenta-se com velocidade e direção determinadas de 

maneira a levar o rendimento ao máximo. Ao passar pelo rotor ela varia sua velocida-

de em magnitude e direção devido ao contato com as pás, que recebem a ação das for-

ças exercidas, entregando potência mecânica ao eixo. O diâmetro do rotor diminui ao 

aumentar a velocidade da água, isto é, ao aumentar a altura de queda, e mesmo com 

grandes valores de vazão obtém-se turbinas com dimensões reduzidas. 

 As turbinas podem ser classificadas de várias maneiras, de acordo com diferen-

tes parâmetros. As classificações mais esclarecedoras dizem respeito à forma de atua-

ção da água sobre o rotor e à direção do movimento da água em relação ao rotor. 

Quanto à forma de atuação da água sobre o rotor têm-se as turbinas de reação e as 

turbinas de ação. A diferença entre estes dois tipos faz referência, basicamente, às va-

riações de pressão ao longo da máquina considerada. 

 A figura 2.2 mostra a variação da velocidade e da pressão da água em sua pas-

sagem pela turbina. Nas turbinas de reação, em (a), a pressão na entrada do distribui-

dor é maior que na saída do rotor, porque, além da água atuar por sua velocidade, co-

mo nas turbinas de ação, há também uma transformação de energia de pressão em e-

nergia cinética. A pressão à saída do rotor é, inclusive, menor que a pressão atmosféri-

ca. Nas turbinas de ação, em (b), a pressão à entrada é igual à que surge na saída do 

rotor, e seu valor é igual ao da pressão atmosférica. 

 Nas turbinas de ação, a pressão é igual à pressão atmosférica já na saída do dis-

tribuidor, o que significa que o rotor opera sem estar submerso no fluxo de água. No 

caso das turbinas de reação isto não ocorre. Diz-se, então, que as turbinas de ação são 

máquinas de escoamento livre, ou de ação parcial ou, ainda, de jato livre, já que o dis-

tribuidor tem forma de bico injetor, que projeta o fluxo de água como um jato sobre as 

pás do rotor. As turbinas de reação são ditas máquinas de escoamento forçado, ou de 

ação total, já que a água, ao atravessar o rotor, enche completamente os canais forma-

dos pelas pás. 

                                                                                                                                                                                     
 
1  Matemático suíço, com trabalhos importantes em várias áreas da Física e da Matemática. 
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           (a)                (b) 
 
FIGURA 2.2. Variação da velocidade e da pressão da água em sua passagem por (a) uma 
turbina de reação e por (b) uma turbina de ação. [Fonte: McIntyre, 1983, p.52.] 

 

 Da figura 2.2(a) percebe-se que a pressão da água na saída do rotor é menor 

que a pressão atmosférica, e que esta é lentamente recuperada ao longo do tubo de 

sucção, o que é essencial para o funcionamento da máquina com rendimento satisfató-

rio. A figura 2.3 explicita com mais detalhes a utilidade do tubo de sucção. No caso de 

sua não utilização, em (a), o fluxo de água é liberado diretamente na atmosfera, o que 

faz com que a pressão na saída do rotor seja a pressão atmosférica e que a altura cor-

respondente ao desnível deste ponto até o nível de água seja perdida. No caso de um 

tubo de sucção cilíndrico, em (b), o desnível h é recuperado, já que as velocidades à 

saída do rotor e à saída do tubo passam a ser iguais. 
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         (a)    (b)       (c) 
 

FIGURA 2.3. Forma adequada para o tubo de sucção. (a) Escoamento livre, 
sem tubo de sucção. (b) Tubo de sucção cilíndrico. (c) Tubo de sucção tronco-
cônico. [Fonte: McIntyre, 1983, p.53.] 

 

 No caso de um tubo com forma cônica divergente, em (c), que representa a me-

lhor alternativa, como a velocidade à saída do tubo é menor que a velocidade à saída 

do rotor estará ocorrendo movimento retardado, devido à seção crescente do tubo, de 

modo que se recuperará também a energia correspondente à essa diferença de veloci-

dades, descontadas as perdas por atrito. A função do tubo de sucção é, então, a de re-

cuperar a energia cinética da massa líquida, mantendo a sua continuidade, desde a saí-

da do rotor até o nível de água no poço de escapamento. O tubo de sucção cria uma 

depressão à saída do rotor, de modo a recuperar não apenas o desnível topográfico en-

tre a saída do rotor e o nível de água no poço, mas também ganhar a maior parte da e-

nergia cinética da água que sai do tubo. 

 Como o rotor das turbinas de ação não opera submerso, a potência que é entre-

gue ao eixo provém apenas do aproveitamento da energia cinética do fluxo de água, e 

o desnível entre a saída do distribuidor e o nível de água é perdido. Isto indica que es-

tas turbinas são mais apropriadas para instalações hidrelétricas com grandes alturas de 

queda, onde o desnível perdido representa pequena fração do total aproveitado. 

 As turbinas de ação permitem, ainda, outra classificação, segundo a disposição 

de suas pás, podendo-se agrupá-las em turbinas com admissão total, onde a água pe-



 23

netra em todo o contorno do rotor, e turbinas com admissão parcial, onde a água pe-

netra apenas em parte do seu contorno. 

 Quanto à direção do movimento da água em relação ao rotor, as turbinas podem 

ser classificadas como turbinas radiais, turbinas de escoamento misto, turbinas axiais 

e turbinas tangenciais. A figura 2.4 mostra a disposição típica de turbinas tangenciais, 

onde o rotor não opera submerso, e de turbinas radiais, de escoamento misto e axiais, 

que operam com rotor submerso. 

 

    

              (a)               (b) 
 

    

               (c)            (d) 
 

FIGURA 2.4. Tipos de turbinas quanto à direção do movimento da água em 
relação ao rotor: (a) tangenciais, (b) radiais, (c) de escoamento misto e (d) 
axiais. [Fonte: Quintela, 1985, p.395.] 

 

 As turbinas radiais são aquelas onde o fluxo de água, em sua ação sobre o rotor, 

mantém-se aproximadamente sobre um plano normal ao eixo da turbina. Estas turbinas 
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podem ainda ser centrífugas, quando em seu movimento sobre o plano normal ao eixo 

da turbina o fluxo de água se afasta deste, ou podem ser centrípetas, quando o fluxo de 

água realiza o movimento no sentido contrário, aproximando-se do eixo da turbina. 

Nos modelos de escoamento misto ocorre uma mudança gradativa na direção de esco-

amento do fluxo, que passa de radial para axial, descrevendo trajetórias de dupla cur-

vatura. As turbinas axiais são aquelas em que o fluxo de água percorre trajetórias heli-

coidais em torno do eixo da turbina. 

 As turbinas tangenciais, por sua vez, são aquelas em que a água é lançada em 

forma de jato sobre as pás do rotor, segundo direção tangente ao seu contorno. Por se-

rem as únicas dentre estes quatro tipos a não operarem com o rotor submerso, tais tur-

binas confundem-se com as turbinas de ação parcial. 

 Será analisada, primeiramente, a evolução das turbinas de reação. 

 Em 1827, um dos discípulos de Burdin, Benoit Fourneyron (1802-1867), cons-

truiu uma turbina centrífuga, de funcionamento submerso, que alcançava rendimento 

de 80% e é tida como a primeira turbina industrial. O protótipo de Fourneyron consta-

va de um rotor, que girava fixado a um eixo vertical, e de um distribuidor fixo, ambos 

formados por várias pás curvas presas a coroas circulares. A figura 2.5(a) apresenta 

um esboço deste equipamento. 

 A partir de 1841 surgiram as turbinas Henschell-Jonval, as primeiras a possuí-

rem geometria axial e as primeiras a terem instalado um tubo de sucção, ou de aspira-

ção, o qual recebeu este nome pela semelhança que apresenta com os tubos de sucção 

utilizados em bombas centrífugas. Pode também ser chamado de tubo difusor, ou tubo 

recuperador, mais de acordo com a sua verdadeira função. Figura 2.5(b). 
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          (a)           (b) 

 

     (c) 
 

FIGURA 2.5. Evolução histórica das turbinas de reação. (a) Turbina Fourneyron. 
(b) Turbina Henschell-Jonval. (c) Projeto original para a turbina Francis. [Fonte: 
Quantz, 1961, p.51, p.52.] 

 

 Esses dois tipos de turbina tornaram-se obsoletos, cedendo lugar às turbinas 

Francis. Em 1838, o engenheiro americano Samuel Dowd (1804-1879) requereu pa-

tente de uma máquina motriz de admissão centrípeta, que havia desenvolvido com ba-
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se em resultados de Fourneyron e Jonval. Em 1849, após dois anos de desenvolvimen-

to, James B. Francis (1815-1892) apresentou uma evolução da turbina Dowd, com tan-

tos aperfeiçoamentos que com seu nome foi batizada. A proposta inicial de Francis, 

conforme a figura 2.5(c), continha rotor radial. 

 

 
FIGURA 2.6. Evolução da forma dos rotores da turbina Francis. 
(A), (B): Rotores de turbinas Francis “lentas”. (C), (D): Rotores de 
turbinas Francis “normais”. (E): Rotor de turbina Francis “rápida”. 
(F): Rotor de turbina Francis “extra-rápida”. [Fonte: McIntyre, 1983, 
p.35.] 

 

 Em 1885 surgiram os rotores Swain, para velocidades intermediárias, e em 

1915 os rotores Dubs, para velocidades mais elevadas. Todos, entretanto, foram sendo 

considerados como variações do protótipo original de Francis, e a ele foram relaciona-

dos. A figura 2.6 mostra a evolução destes rotores. Em (A) e (B) estão os rotores das 

turbinas Francis “lentas”, iguais às do projeto original de Francis, em (C) e (D) estão 



 27

os rotores ditos “normais”, correspondentes aos rotores Swain, e em (E) e (F) se a-

cham os rotores Francis “rápidos” e “extra-rápidos”, semelhantes aos rotores Dubs. 

 As turbinas Francis são constituídas por quatro componentes principais: (a) um 

rotor, dotado de pás de formato especial e adequado à velocidade de funcionamento, 

cuja evolução foi ilustrada acima; (b) um distribuidor, dotado de pás orientáveis, para 

proporcionar a vazão correspondente à demanda de potência, com o ângulo mais ade-

quado à entrada da água no rotor; (c) um tubo de sucção, para conduzir adequadamen-

te a água da saída do rotor ao canal de fuga; e (d) uma caixa, com forma de caracol, 

nas turbinas de tipo fechado, ou simplesmente uma câmara de adução, nas turbinas de 

tipo aberto. Figura 2.7. 
 

 
FIGURA 2.7. Corte longitudinal em uma turbina Francis, eixo vertical, com indicação 
dos seus componentes principais: (1) rotor, (2) pá do rotor, (3) labirinto interno, (4) la-
birinto externo, (5) orifícios para equilíbrio de pressão, (6) tubo de equilíbrio de pres-
são, (7) pá diretriz móvel, (8) tampa, (9) caixa espiral, (10) pá diretriz fixa, (11) tubo 
de sucção, (12) eixo, (13) flange de acoplamento e (14) servomotor para acionamento 
das pás diretrizes. [Fonte: Souza et al., 1983, p.134.] 

 A caixa, nas turbinas Francis de tipo fechado, é projetada de maneira a garantir 

a mesma vazão em todos os canais formados pelas pás do distribuidor, com seção gra-
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dativamente decrescente no sentido do escoamento. É também chamada de caixa espi-

ral ou caracol. 

 As figuras 2.8 e 2.9 mostram exemplos de instalação de uma turbina Francis de 

tipo fechado e de uma turbina Francis de tipo aberto, permitindo a observação dos seus 

vários componentes. 

 

 

 

 
FIGURA 2.8. Instalação de uma turbina Francis de tipo fechado. [Fonte: 
Schreiber, 1977, p.215.] 
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FIGURA 2.9. Instalação de uma turbina Francis de tipo aberto. [Fon-
te: Quantz, 1961, p.138.] 

 

 

 O distribuidor é constituído de um conjunto de pás dispostas em volta do rotor, 

como mostra a figura 2.10, que podem ser orientadas por meio de um comando espe-

cial, de modo a oferecerem, para cada valor de descarga, o ângulo mais conveniente 

para a entrada da água no rotor. As pás possuem eixo de rotação paralelo ao eixo da 

turbina e, por meio de um anel concêntrico ao distribuidor e ligado às pás por meio de 

bielas, podem girar simultaneamente de um mesmo ângulo, fazendo com que a seção 

de escoamento varie entre a admissão máxima e o fechamento total. Este dispositivo é 

conhecido como mecanismo de controle de Fink e começou a ser amplamente utiliza-

do a partir de 1873. Em equipamentos com maiores dimensões há, ainda, um pré-

distribuidor fixo, com o objetivo de diminuir perdas por turbulência na aproximação 

do fluxo de água do distribuidor. 
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FIGURA 2.10. Mecanismo de controle de Fink. [Fonte: 
McIntyre, 1983, p.37.] 

 

 Na primeira década deste século surgiram as turbinas tipo Hélice, ou Propeller, 

para atender pequenas quedas sujeitas a grandes descargas. Nestas turbinas, o rotor 

tem a forma de uma hélice e o distribuidor é o mesmo utilizado nas turbinas Francis, 

apenas mantendo distância maior em relação às pás do rotor, que são fixas. 

 Como desenvolvimento tecnológico óbvio surgiu, pouco tempo depois, em 

1912, a turbina concebida por Victor Kaplan (1876-1934), que apresentava a possibi-

lidade de variação do passo das pás. Figura 2.11. Trata-se, em suma, de uma turbina 

Hélice com pás orientáveis, e uma de suas principais características é o fato de conser-

var o melhor valor de rendimento em um amplo intervalo de variação de potência. A 

orientabilidade das pás permite que uma turbina Kaplan se comporte como uma série 

de turbinas Hélice, sendo a curva de variação de rendimento em função da vazão para 

uma turbina Kaplan a envolvente das curvas respectivas às várias turbinas Hélice. A 

sua grande desvantagem é o alto custo, devido aos mecanismos de controle das pás. 

 A figura 2.12 mostra uma instalação de turbina Kaplan. 
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FIGURA 2.11. Corte longitudinal em uma turbina Kaplan, eixo vertical, com indicação 
dos seus componentes principais: (1) rotor, (2) pá do rotor, (3) pá diretriz móvel, (4) tam-
pa intermediária, (5) tampa externa, (6) tampa interna, (7) anel periférico, (8) caixa, (9) 
pá diretriz fixa, (10) tubo de sucção, (11) eixo e (12) flange de acoplamento. [Fonte: Sou-
za et al., 1983, p.135.] 

 

 

 A concepção das turbinas Hélice e Kaplan, de geometria axial, são resultado da 

tendência de construção de máquinas com velocidades altas e do aproveitamento de 

quedas pequenas e médias com grandes vazões, ou seja, da tendência de construção de 

máquinas com velocidade específica cada vez mais alta. Porém, no início do século, 

era especialmente comum a construção de turbinas com eixo vertical, o que ainda difi-

cultava o aproveitamento das menores quedas e, em particular, a instalação de usinas a 

fio d'água e usinas maré-motrizes. A busca de alternativas fez com que vários novos 

projetos surgissem, envolvendo o emprego de geometria axial com eixo horizontal. 

Sendo assim, além das turbinas Hélice e Kaplan, foram também desenvolvidas as tur-

binas tubulares, tipo bulbo e Straflo. 
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FIGURA 2.12. Instalação de uma turbina Ka-
plan. [Fonte: McIntyre, 1983, p.41.] 

 

 Nas turbinas tubulares, o rotor (de pás fixas ou orientáveis) é colocado no tubo 

por onde a água escoa, com eixo horizontal ou inclinado, para acionar o gerador colo-

cado externamente a este tubo. A figura 2.13 mostra, nas condições referidas, duas ins-

talações de turbinas tubulares. 
 

 
FIGURA 2.13. Turbinas tubulares, com acionamento direto dos res-
pectivos geradores. [Fonte: McIntyre, 1983, p.47.] 
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 As turbinas de bulbo, consideradas como uma evolução direta dessas turbinas, 

possuem pás orientáveis, como as Kaplan, e seu rotor é colocado à frente de uma espé-

cie de bulbo hidrodinâmico, próprio para a colocação do gerador e seu acoplamento ao 

eixo da máquina. Figura 2.14. 

 
FIGURA 2.14. Turbinas de bulbo, com acionamento indireto, em 
(A), e acionamento direto, em (B), dos respectivos geradores. [Fon-
te: McIntyre, 1983, p.47.] 

 

 O fator mais importante na decisão de se fazer uso de algum destes modelos é 

econômico, visto não ser necessária a utilização de caixa em caracol ou tubo de suc-

ção, conduzindo a um menor volume ocupado em planta e, conseqüentemente, a me-

nores gastos em obras civis. A figura 2.15 mostra uma comparação do volume de o-

bras civis para a instalação de uma turbina Kaplan de eixo vertical e de uma turbina 

bulbo, ambas com as mesmas características de potência. 
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FIGURA 2.15. Comparação do volume de obras civis para a instala-
ção de turbinas Kaplan e de turbinas de bulbo com as mesmas caracte-
rísticas de potência. [Fonte: McIntyre, 1983, p.253.] 

 

 Com o objetivo de diminuir ainda mais o volume ocupado pelo projeto foram 

desenvolvidas as turbinas Straflo que, conforme mostrado na figura 2.16, exigem o-

bras civis ainda menores. O modelo “Straflo” (contração de straight e flow), de esco-

amento “retilíneo”, é exclusividade da empresa suíça Escher Wyss. Sua principal ca-

racterística é a fixação do anel do indutor do gerador às extremidades das pás do rotor, 

girando, portanto, solidário com o eixo da própria turbina. Por isso é também denomi-

nada turbina geradora de anel. Figura 2.17. 
 

 
FIGURA 2.16. Comparação do volume de obras civis para a instalação de turbinas Francis, Ka-
plan e Straflo com as mesmas características de potência. [Fonte: McIntyre, 1983, p.50.] 
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 A solução de adaptar o anel do indutor do alternador às extremidades das pás 

do rotor de uma turbina axial data de 1919, tendo sido patenteada em 1924. Os russos 

tentaram a sua efetivação em projeto semelhante, logo após a Segunda Guerra Mundi-

al, mas foram os engenheiros da Escher Wyss que resolveram os sérios problemas de 

vedação (empregando selos especiais para impedir o acesso da água ao alternador) e 

de variação das tensões nas pás (que sustentam o anel do indutor). Como vantagem 

desta disposição há o aumento do momento de inércia da árvore da turbina, reduzindo 

a amplitude de variação da velocidade angular e facilitando o trabalho de regulariza-

ção do movimento. 

 A principal vantagem desta disposição construtiva é o fato de, não estando o 

gerador instalado em um bulbo, não haver limitações de tamanho ou problemas com 

refrigeração. 

 Esses modelos (de máquinas axiais) são aplicáveis, devido às suas característi-

cas, à quedas a partir de 3 m, o que representa uma faixa de atuação reservada até bem 

pouco tempo às turbinas Kaplan mais modernas. 

 As turbinas Francis e as turbinas axiais são as mais amplamente utilizadas, 

sempre apresentando rendimentos superiores a 85% e número de revoluções que, na 

maioria dos casos, pode dispensar transmissões e permite o acoplamento direto às má-

quinas geratrizes. 

 Mais recentemente, em 1956, surgiu a turbina Dériaz, também chamada turbina 

diagonal, pela forma de suas pás, que consiste numa tentativa de combinar em um úni-

co modelo a melhor característica das turbinas Kaplan, de permitir alto rendimento pa-

ra um intervalo razoável de valores de potência, com a possibilidade de operação com 

alturas de queda acima de 200 m, normalmente atendidas pelas turbinas Francis. Como 

resultado, obteve-se uma turbina reversível, ou seja, que funciona ora como turbina ora 

como bomba, com as pás do rotor articuladas, permitindo sua utilização em usinas de 

acumulação. Um esboço de uma turbina Dèriaz é apresentado na figura 2.4(c). 
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FIGURA 2.17. Corte longitudinal em uma turbina Straflo, eixo horizontal, com indicação dos 
seus componentes principais: (1) pás diretrizes fixas, (2) pás diretrizes móveis do distribuidor, 
(3) pás fixas do rotor e (4) gerador. [Fonte: McIntyre, 1983, p.266.] 

 

 Analisar-se-á, agora, a evolução das turbinas de ação. 

 Visando aproveitamentos com as maiores quedas e as menores vazões, a em-

presa Escher Wyss construiu as turbinas Zuppinger, em 1842, com injeção parcial da 

água e jato de seção retangular (figura 2.18). Pequenas modificações no rotor e a ado-

ção do bocal injetor, mais moderno e mais apropriado, levaram à turbina proposta por 

Lester A. Pelton (1829-1908), cujas primeiras instalações foram efetuadas por volta de 

1880 (figura 2.21). 

 Apresentaram sucesso relativo os projetos das turbinas Schwankrug e Girard, 

também no século passado. A primeira, mostrada na figura 2.19, surgiu em 1848 e é 

uma máquina radial centrífuga, com bocal injetor para a saída de água. A segunda, 

uma turbina de ação simples e admissão total, surgiu em 1863, apresentando geometria 
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axial. Como se pode perceber pela figura 2.20, este projeto apresentava vários incon-

venientes quanto à possibilidade de que o rotor, por falta de capacidade do canal de 

fuga, acabasse tendo que operar submerso. A partir daí, surgiu o que se denominou 

turbina limite, ou de combinação, residindo a única diferença no perfil das pás, que se 

encaixava perfeitamente nas exigências originais de funcionamento de uma turbina de 

ação e permitia perdas pequenas quando operando como turbina de reação, em situa-

ções inevitáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2.18. Turbina Zuppinger. 
[Fonte: McIntyre, 1983, p.33.] 

 

 

 
FIGURA 2.19. Turbina Schwankrug. [Fonte: Quantz, 1961, p.54.] 
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FIGURA 2.20. Turbina Girard. Indicação, no detalhe, da forma das pás na 
turbina limite. [Fonte: Quantz, 1961, p.54.] 

 

 Dentre as turbinas de ação, a que apresenta o melhor projeto e as melhores con-

dições de operação é a turbina Pelton, sendo, inclusive, a única a ser fabricada atual-

mente. Figura 2.21. 

 

 
FIGURA 2.21. Turbina Pelton. [Fonte: Quantz, 1961, p.186.] 
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 As turbinas Pelton são bastante mais simples que as turbinas de reação, consis-

tindo principalmente em um distribuidor e um rotor. O distribuidor é formado por um 

número determinado de bocais (1, 2, 4 ou 6) que possuem forma apropriada para guiar 

a água sobre o rotor como um jato cilíndrico, conseguido com a utilização de uma agu-

lha, dita agulha de regularização (figura 2.22). O rotor consta de um certo número de 

pás com forma especial de cunha, dispostas na periferia de um disco que gira preso a 

um eixo. A forma de concha a partir da qual é construída a pá possui um gume médio, 

que fica sobre o plano médio da roda e que divide simetricamente o jato e o desvia la-

teralmente, conforme mostra a figura 2.23. As pás com forma de concha são originais 

da turbina Zuppinger. 
 

 
FIGURA 2.22. Bocal e agulha de regularização de uma turbina Pelton. 
[Fonte: Quantz, 1961, p.202.] 

 
 

 
FIGURA 2.23. Pás em forma de concha do rotor de uma turbina Pelton. 
[Fonte: Quantz, 1961, p.187.] 
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 As turbinas Pelton apresentam altos valores de rendimento para uma ampla fai-

xa de variação de vazão, porque a velocidade do jato que incide sobre as pás é prati-

camente constante, por depender unicamente da altura de queda. 

 A figura 2.24 mostra uma turbina Pelton com dois injetores, com indicação de 

seus componentes, e a figura 2.25 mostra uma turbina Pelton com seis injetores. 

 

 
 

FIGURA 2.24. Corte transversal em uma turbina Pelton com dois injetores, eixo horizontal, 
com indicação dos seus componentes principais: (1) rotor, (2) pá em forma de concha do ro-
tor, (3) coroa das pás, (4) tampa, (5) desviador frontal, (6) poço, (7) blindagem, (8) canal de 
fuga, (9) eixo da turbina, (10) injetor, (11) freio do jato, (12) agulha de regularização, (13) 
cruzeta Pelton e (14) defletor de jato. [Fonte: Souza et al., 1983, p.140.] 
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FIGURA 2.25. Turbina Pelton com seis injetores. [Fonte: Schreiber, 1977, p.180.] 
 

 A turbina Pelton possui um defletor de jato, empregado quando a potência de-

mandada pela rede de energia diminui bruscamente. Nessa hipótese, uma atuação rápi-

da da agulha de regularização, reduzindo a descarga, poderia vir a provocar sobrepres-

são no bocal, nas válvulas e ao longo do conduto de adução. Após a atuação da agulha, 

o defletor retorna à sua posição original, liberando a passagem do jato. É comum, tam-

bém, a utilização de um bocal de frenagem, em equipamentos de potência mais eleva-

da, que faz incidir um jato nas costas das pás, proporcionando um freamento mais rá-

pido. Estes dispositivos podem ser vistos na figura 2.25 de forma genérica, enquanto a 

figura 2.26 mostra em detalhe o funcionamento do defletor no jato da turbina Pelton. 
 

 
FIGURA 2.26. Funcionamento do defletor no jato de uma turbina Pelton. 
[Fonte: Schreiber, 1977, p.179.] 
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 A figura 2.27(a) apresenta curvas de variação de rendimento para os vários ti-

pos de turbinas, em função da vazão, expressa em fração da vazão máxima, supondo 

constantes a queda e a velocidade de rotação. A figura 2.27(b) mostra uma curva de 

variação de rendimento, para turbinas de reação, em função da altura, expressa em fra-

ção da queda para o ponto de melhor rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 (a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 

 

 

 
FIGURA 2.27. (a) Curvas de variação de rendimento em função da vazão, 
expressa em função da vazão máxima, para queda e rotação constantes. (b) 
Curvas de variação de rendimento, de potência e de vazão em função da al-
tura, expressa em fração da altura para o ponto de melhor rendimento. [Fon-
te: Quintela, 1985, p.428, p.430.] 
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 Os melhores perfis de rendimento são apresentados pelas turbinas Pelton e Ka-

plan, com altos valores para uma larga faixa de variação de vazão. Verifica-se também 

que as turbinas Hélice e as turbinas Francis “rápidas” não são adequadas ao funciona-

mento com potência variável. De acordo com a experiência, há limites de variação pa-

ra a altura de queda além dos quais o rendimento cai bastante. Para as turbinas Francis 

e as turbinas Kaplan 
 

0 65 1 25
0

,  <   <  ,H
H

 

 

e para as turbinas Hélice 
 

0 90 1 10
0

,  <   <  ,H
H

 

 

Essa figura também apresenta curvas de variação de potência e de vazão, expressas em 

função das respectivas grandezas para o ponto de melhor rendimento. 

 Por fim, também deve ser mencionada a turbina Michell-Banki, que, pela faci-

lidade de operação, pela simplicidade de desenho e fabricação e pelos reduzidos custos 

de produção e manutenção, apresenta ótimas perspectivas de utilização em μCH's. 

 

 
FIGURA 2.28. Turbina Michell-Banki. [Fonte: McIntyre, 1983, p.326.] 
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 É uma turbina de ação parcial e de fluxo transversal, que pode ser utilizada para 

um vasto intervalo de valores de queda e de vazão, gerando desde poucos Watts até 

mais de 1000 kW. Na figura 2.28 vê-se que seu rotor, lembrando uma roda d'água, tem 

forma de tambor e é atravessado duas vezes pelo fluxo de água. Ele é constituído de 

dois discos paralelos unidos em sua periferia pelas pás, sendo a água levada até ela por 

um injetor construído de forma a dar ao fluxo a trajetória mais conveniente. Neste inje-

tor pode ser instalada uma pá diretriz, para regular a vazão sobre o rotor, podendo 

manter bons valores de rendimento para potências de 15 a 100% do valor máximo. Es-

ta turbina é descrita em mais detalhes na seção 2.5. 

 

 

2.3. Aplicabilidade dos vários tipos de máquinas. 
 

 Teoricamente, é previsto que todos os modelos de turbina possam ser adequa-

dos para atender a qualquer aproveitamento. Na prática a situação não é tão fácil as-

sim. Resultados obtidos com turbinas instaladas indicam que cada tipo de máquina a-

presenta bom rendimento apenas para um determinado intervalo de valores de queda e 

de vazão. 

 Com o objetivo de facilitar a delimitação destes intervalos e caracterizar de 

forma única cada aproveitamento foi criada uma grandeza adimensional [47] chamada 

de rotação específica. O cálculo desta grandeza utiliza valores de queda e de vazão, 

obtidos por meio de estudos hidrológicos, hidráulicos e topográficos, entre outros, e 

invoca o valor de rotação, ligado ao projeto das máquinas motrizes, o número de pares 

de polos do gerador e a freqüência adotada no sistema energético (no caso do Brasil, 

60 Hz). 

 A rotação específica é, como dito, uma grandeza adimensional, que assume va-

lor único para cada conjunto de valores de rotação, altura de queda e vazão, determi-

nada de forma a satisfazer a seguinte equação: 
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 n kn Q gHqA
a b c= ( )  

 

onde nqA é a rotação específica, k é um coeficiente a ser determinado, n [rps] é a rota-

ção, Q [m3/s] é a vazão, g [m/s2] é a aceleração da gravidade e H [m] é a altura de 

queda. Para tanto, considerando as dimensões das grandezas envolvidas, pode-se es-

crever que 
 

 [ ] [ ]M L T T L T L Ta b b c c0 0 0 3 2 2= − − −  
 

de onde   3b+2c = 0   e   -a-b-2c = 0. Arbitrando o valor   a = 1   e resolvendo o siste-

ma obtém-se   b = 1/2   e   c = -3/4 , logo: 
 

 n knQ gHqA =
−1

2
3

4( )  
 

Para que nqA assuma valores maiores que 10 para os valores usuais de n, H e Q supõe-

se que   k = 103. Como é conhecido o valor de g e sendo, ainda, comum medir-se a ro-

tação em rpm ao invés de rps, pode-se obter: 
 

 n n Q

H
qA = 3

34
 (2.1) 

 

Esta formulação é mais moderna que aquela apresentada tradicionalmente (e mostrada 

nas equações (2.2) e (2.3)), baseada na teoria da semelhança, e apresenta vantagens 

por resultar, como já dito, em valor adimensional. 

 Com os valores de rotação, queda e vazão, e uma estimativa preliminar para o 

rendimento que permita o cálculo da potência final do aproveitamento, pode-se deter-

minar a grandeza que é tradicionalmente chamada de velocidade específica, ou número 

específico de rotações, pela seguinte equação: 
 

 n n P

H
s =

34
 (2.2) 
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onde ns [rpm] é a velocidade específica, n [rpm] é a rotação, P [cv] é a potência e H 

[m] é a altura de queda. 

 Alguns autores alemães preferem a expressão (2.3), que define a grandeza co-

mumente chamada de número característico de descarga e dispensa a estimativa inicial 

para o rendimento. 
 

 n n Q

H
q =

34
 (2.3) 

 

onde nq [rpm] é o número específico de descarga, n [rpm] é a rotação, Q [m3/s] é a va-

zão e H [m] é a altura de queda. 

 As grandezas definidas por (2.1), (2.2) e (2.3) são relacionadas por: 
 
 n  ns q= ( , )3 65 η  
 
 n  ns qA= ( , )1 22 η  
 

 n  nqA q= 3  
 

Supondo um rendimento médio de 85%, estas expressões podem ser reescritas como: 
 

 n ns q= ( , )3 36  
 

 n ns qA= ( , )1 12  
 

 A experiência mostra que, para valores dados de queda e de potência, os custos 

da turbina e da instalação diminuem quando a velocidade específica aumenta, mas isto 

ocorre dentro de certos limites. Valores elevados da velocidade específica podem levar 

a uma redução muito pronunciada das dimensões da turbina, a tal ponto que o tubo de 

sucção não seria mais suficiente para recuperar a energia cinética da água, pois a velo-

cidade desta última na saída do rotor seria muito alta. A velocidade demasiadamente 

alta na saída do rotor também pode provocar depressão muito acentuada na entrada do 
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tubo, o que poderia acarretar problemas de cavitação. 

 No caso de um projeto que conjugue elevada altura de queda e grande veloci-

dade específica há aumento generalizado no custo de construção do equipamento e de 

sua instalação, devido aos grandes esforços que surgem com a alta velocidade real da 

árvore. Há também o acréscimo nos custos de um projeto com pequena altura de queda 

e reduzida velocidade específica, pois o baixo número de rotações elevaria os custos 

do gerador. 

 A tabela 2.2, determinada empiricamente, mostra valores de velocidade especí-

fica para os quais as turbinas apresentam seus melhores valores de rendimento e, por 

suas dimensões mais adequadas, incorrem em redução de custos em comparação com 

os outros tipos de máquinas. Cumpre ressaltar que estes valores não são definitivos, já 

que, por exemplo, têm sido concebidas turbinas Kaplan para alturas maiores que 80 

metros, e turbinas Francis para mais de 700 metros de queda. Os dados desta tabela 

são válidos para aproveitamentos com altos valores de rendimento, e podem ser rela-

xados em situações em que não exista este compromisso. 

 A figura 2.29 mostra a forma dos rotores das turbinas de acordo com os respec-

tivos valores de velocidade específica. Para a escolha do tipo de máquina a ser empre-

gada, a primeira orientação é fornecida pelo intervalo de variação da altura de queda. 

As máquinas são classificadas em lentas ou rápidas, de acordo com a sua velocidade 

específica, que será tanto maior quanto menores forem as alturas de queda. Como a 

velocidade de rotação é diretamente proporcional à altura de queda, verifica-se que 

mesmo as máquinas classificadas como mais rápidas, operando com pequenas quedas 

girarão com pequenas velocidades de rotação. 
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TABELA 2.2. Valores típicos de velocidade específica para os vários tipos de máquinas. 
 

     

Tipos de máquinas H [m] ns [rpm] nq [rpm] nqA  

Turbinas Pelton   1 jato 
 
 
  2 jatos 
 
  4 jatos 
 
  6 jatos 

800 
800-400 
400-100 
800-400 
400-100 
400-100 
500-200 
400-100 

18 
18-25 
26-35 
26-35 
36-50 
40-50 
51-71 
72-90 

5,4 
5,4-7,4 
7,7-10,4 
7,7-10,4 
10,7-14,9 
11,9-14,9 
15,2-21,1 
21,4-26,8 

16,2 
16,2-22,2 
23,1-31,2 
23,1-32,1 
32,1-44,7 
35,7-44,7 
45,6-63,3 
64,2-80,4 

Turbinas Francis muito lenta 
lenta 
normal 
rápida 
extra-rápida 

600-200 
200-100 
100-70 
70-25 
25-15 

55-70 
71-120 
121-200 
201-300 
301-450 

16,4-20,8 
21,1-35,7 
36,0-59,5 
59,8-89,3 
89,6-133,9 

49,2-62,4 
63,3-107,1 
108,0-178,5 
179,4-267,9 
268,8-401,7 

Turbinas axiais 
(Hélice, Kaplan, 
de bulbo, tubula-
res e Straflo) 

  8 pás 
  7 pás 
  6 pás 
  5 pás 
  4 pás 

70-50 
50-40 
40-30 
30-20 
> 30 

250-320 
321-430 
431-530 
534-620 

> 624 

74,4-95,2 
95,5-128,0 
128,3-157,7 
158,9-184,5 

> 185,7 

223,2-285,6 
286,5-384,0 
384,9-473,1 
476,7-553,5 

> 557,1 

[Fonte: McIntyre, 1983, p.121.] 
 

 Verifica-se que, para determinadas condições, é indicada a utilização exclusiva 

de um tipo de máquina. Por exemplo, para as menores quedas e maiores vazões têm-se 

as turbinas axiais, enquanto que para as maiores quedas, acima de 600 metros, indi-

cam-se as turbinas Pelton. Por outro lado, na faixa intermediária, há sobreposição dos 

campos de aplicação das turbinas Francis, Pelton e Kaplan. Pode-se, por exemplo, 

questionar o emprego de turbinas Francis “lentas” ou turbinas Pelton de 6 jatos, ou o 

emprego de turbinas Francis “extra-rápidas” ou turbinas Kaplan. Nestes casos, a deci-

são deve ser tomada também com base em outros fatores, como condições topográfi-

cas do local de instalação ou a viabilidade econômica para o empreendimento, além de 

considerar características específicas de cada máquina. 
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FIGURA 2.29. Forma de rotores e velocidades específicas típicas. 
[Fonte: McIntyre, 1983, p.128.] 
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 A aplicabilidade dos vários tipos de máquinas é indicada na figura 2.30. São 

mostrados intervalos de queda e de vazão correspondentes às μCH's e às mCH's. 
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FIGURA 2.30. Regiões preferenciais para aplicação dos vários tipos de máquinas. 
[Fontes: Ref. (4) e (5).] 

 

 

 

2.4. Bombas centrífugas funcionando como turbinas hidráulicas. 
 

 A idéia de se utilizarem bombas como turbinas para geração de energia elétrica 

ou acionamento mecânico não é recente. Segundo Stepanoff 
[48]

 (baseado nos trabalhos 

de Thoma 
[49]

, Engel 
[12]

 e Kittredge 
[22]

, na Alemanha, e Knapp 
[23, 24]

, nos Estados U-

nidos), desde meados da década de 30 o comportamento de bombas hidráulicas sob 

condições especiais de operação é bem conhecido. 

Turbinas
Pelton 

Turbinas 
Kaplan 

Turbinas
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Turbinas 
Michell-Banki
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 No início da década de 60, Kittredge 
[21]

 realizou testes com quatro tipos dife-

rentes de bombas, desde fluxo radial a fluxo axial, e montou curvas de desempenho 

adimensionalizadas pelos valores correspondentes de queda, vazão, potência e rendi-

mento nos respectivos pontos de melhor rendimento, utilizando-as em um método de 

seleção de bombas para que, quando utilizadas como turbinas, atendam a valores espe-

cificados de queda, vazão e rotação. 

 Buse 
[8]

 fez estudos detalhados sobre a utilização de bombas centrífugas como 

turbinas, mostrando a variação imposta às características de funcionamento dos equi-

pamentos pela variação na velocidade específica, e também apresentando uma meto-

dologia para seleção de equipamentos. 

 Wong [55] apresentou comentários básicos sobre a conversão de bombas em tur-

binas, dando alguns exemplos das suas possíveis aplicações. 

 Há informações de que a Divisão Worthington da empresa McGraw-Edison Co. 

efetuou centenas de instalações de bombas em modo reverso nos Estados Unidos, nas 

décadas de 70 e 80, tanto para geração de energia elétrica em μCH’s e mCH’s como 

para acionamento de bombas para irrigação. De todo este esforço resultaram vários 

relatórios [30, 31, 56, 58] e publicações [44, 45, 57], que tratam do funcionamento e de detalhes 

de operação destes equipamentos. O emprego de bombas em modo reverso foi tão di-

fundido que justificou a análise de possíveis modificações na caixa espiral e no rotor 
[31], por meio de utilização de material epoxi adequado ou por meio de usinagem, que 

resultem em aumento no rendimento. 

 No Brasil, em 1988, surgiu o projeto BFT (Bombas Funcionando como Turbi-

nas), com o objetivo de desenvolver pesquisas e testes com vários tipos de bombas e 

apresentá-las como uma alternativa simples para eletrificação do meio rural. Este pro-

jeto foi coordenado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) que, em vá-

rias reuniões, com a presença de representantes do Ministério das Minas e Energia, do 

Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria e Comércio e do Banco do Brasil 

(que seria o responsável por possíveis financiamentos), e para as quais também foram 

convidados 28 fabricantes de bombas centrífugas de todo o Brasil, expuseram os co-
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nhecimentos relativos ao assunto com o fim de repassar “know-how” aos fabricantes, 

estimulando-os a uma ativa participação nesse possível novo mercado. O governo fe-

deral pretendia colaborar neste projeto através da elaboração de cartilhas explicativas 

para os pequenos proprietários rurais, utilizando a EMATER (Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica à Extensão Rural) para esclarecimentos, mas liberaria a divulga-

ção à opinião pública apenas depois de ter certeza que os fabricantes poderiam ofere-

cer o menor preço possível e equipamentos robustos e confiáveis, com economia de 

escala e fácil manutenção. Estas últimas exigências deixavam bem claro que os fabri-

cantes também deveriam se responsabilizar pelo gerador, pelo respectivo acoplamento, 

pela base para o conjunto, pelo quadro de controle e pelo tubo de sucção, além de in-

formações adicionais sobre as construções civis que fossem necessárias. Em suma, de-

veria ser oferecido um serviço de consultoria aos interessados na instalação de μCH's 

baseadas nessa tecnologia. 

 O projeto BFT não teve continuidade, e seu fracasso provavelmente ocorreu 

devido à falta de interesse por parte dos fabricantes, ou pelo seu julgamento de que os 

investimentos mínimos necessários, em testes e em marketing, não justificariam a en-

trada neste novo ramo de atividades. A não continuidade do projeto também pode ser 

resultado da influência de interesses políticos contrários... 

 Do empenho da EFEI neste trabalho resultaram várias publicações [39, 47, 53] e a 

proposta de duas metodologias para seleção de equipamentos [47], que apresentam de 

forma detalhada o comportamento e os aspectos operacionais da utilização em modo 

reverso de bombas centrífugas. 

 O interesse no funcionamento de bombas como turbinas ocorre por serem me-

nos complexas, sendo mais fácil instalá-las, mantê-las e operá-las, e por serem produ-

zidas em grande escala, sendo facilmente encontradas no mercado, em diversos mode-

los. Além disso, as bombas utilizadas como turbinas são mais adequadas para o uso em 

μCH's já que, nestas proporções, as turbinas tradicionais se mostram muito sofisticadas 

e caras. 
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 As bombas são máquinas geratrizes hidráulicas, concebidas com a finalidade de 

permitir o deslocamento de um líquido por escoamento. Podem ser classificadas em 

bombas de deslocamento positivo, bombas hidrodinâmicas e bombas especiais. Dentre 

estes tipos, as hidrodinâmicas são caracterizadas por possuírem um órgão rotativo do-

tado de pás, o rotor, que apresenta característica de fácil reversibilidade no funciona-

mento, podendo ser classificadas, segundo à direção do movimento da água em rela-

ção ao rotor, em bombas centrífugas, bombas hélico-centrífugas, bombas helicoidais e 

bombas axiais. A figura 2.31 mostra a forma típica das pás, de acordo com a trajetória 

do fluxo de água. 

 As bombas também podem ser classificadas, segundo o número de rotores, em 

bombas de simples estágio e bombas de múltiplo estágio. Neste trabalho, serão consi-

deradas apenas as bombas centrífugas de simples estágio. 

 Tanto as bombas de geometria radial como as de geometria axial podem ser o-

peradas de modo reverso e utilizadas como turbinas hidráulicas, capacidade que é pre-

vista e explicada pela teoria das turbomáquinas. No presente trabalho, a preocupação 

estará voltada para o funcionamento reverso de bombas centrífugas, que apresentam  

ns ≤ 220, por constituírem o modelo mais comum à disposição no mercado, ressaltan-

do que os principais apontamentos continuam válidos para as outras geometrias. 

 

 
FIGURA 2.31. Tipos de bombas quanto à direção do movimento da água 
em relação ao impulsor, com a indicação dos respectivos valores de veloci-
dade específica. [Fonte: McIntyre, 1987, p.196.] 
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 As bombas centrífugas com pás diretrizes apresentam estrutura bastante seme-

lhante à das turbinas Francis de tipo fechado. A figura 2.32 exibe seus componentes 

básicos, o rotor e o difusor. 

 
FIGURA 2.32. Cortes em uma bomba centrífuga com pás guias. [Fon-
te: McIntyre, 1987, p.44.] 

 

 O rotor, também denominado impulsor, tem a função (considerando o funcio-

namento como bomba) de comunicar energia cinética ao líquido. Consiste basicamente 

de um disco, ou uma peça com formato cônico, dotada de pás, podendo ser fechado ou 

aberto. Os rotores fechados, além do disco onde estão fixadas as pás, possuem uma 

coroa circular em cujo centro se dá a penetração do líquido. Os rotores abertos, obvi-

amente, não possuem esta coroa circular, e são os mais indicados para líquidos com 

substâncias ou partículas em suspensão, que possam vir a obstruir os canais entre as 

pás. 

 O difusor, também denominado recuperador, é o órgão responsável (no funcio-

namento como bomba) pela transformação da maior parte da energia cinética com que 

o líquido sai do rotor em energia de pressão. Pela atuação conjunta do rotor e do difu-

sor, o líquido atinge a boca de saída com velocidade suficiente para tornar possível o 
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escoamento até o final do duto de recalque. Para as bombas centrífugas, o difusor é 

uma caixa em forma de caracol ou voluta, também denominado de coletor. 

 
FIGURA 2.33. Corte longitudinal em uma bomba centrífuga sem pás 
guias. [Fonte: McIntyre, 1987, p.44.] 

 

 Vê-se na figura 2.32 que há pás situadas entre a saída do rotor e a caixa espiral. 

Estas pás são empregadas com o objetivo de guiar o fluxo, com velocidade e direção 

tais que a transformação de energia cinética em energia de pressão ocorra com um mí-

nimo de perdas em atrito ou turbulência. Os fabricantes europeus normalmente fazem 

uso de difusores com pás, enquanto os americanos têm optado pelo difusor sem pás 

guias, mostrado na figura 2.33. No mercado brasileiro a grande maioria das bombas 

não possuem pás guias. 

 O funcionamento reverso envolve a mudança de sentido no movimento do lí-

quido no interior da bomba. Em geral, não são exigidas grandes modificações no equi-

pamento para que se efetue a conversão de bomba em turbina. Entretanto, na seleção 

do modelo, é aconselhável que se proceda a um estudo criterioso, já que no funciona-

mento como turbina a rotação é reversa e a altura e vazão de trabalho, como será visto, 

são maiores. 
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 Cumpre verificar, para o funcionamento como turbina, os limites de pressão da 

caixa espiral, a solicitação do eixo e a rotação de disparo. A pressão máxima de en-

trada na bomba, quando funcionando como turbina, não deve exceder a uma e meia 

vezes a pressão com o registro fechado, no funcionamento como bomba. Quanto à ro-

tação de disparo, os mancais devem suportar velocidades de até 
 

 n nT B= ( , )1 80  
 

onde nT é o valor de rotação para o funcionamento como turbina e nB é o valor de ro-

tação para o funcionamento como bomba. Quanto à solicitação do eixo, a relação 
 

 τ = ( , )0 81
3

P
n D

e

e
 

 

onde τ [N/m2] é a tensão aplicada no eixo, Pe [W] é a potência no eixo, n [rps] é a ro-

tação e De [m] é o diâmetro do eixo, estabelece o valor para a tensão máxima. Verifi-

cando o material do eixo e sua tensão admissível, deve-se ter  τadm > τ. Normalmente, 

os fabricantes fornecem tabelas indicando a potência máxima permitida no eixo. 

 As fugas de água podem ser intensificadas devido à inversão no sentido de ro-

tação. A figura 2.34 apresenta um corte longitudinal mais detalhado em uma bomba 

centrífuga, permitindo uma rápida análise dos pontos onde podem ocorrer perdas hi-

dráulicas volumétricas. Existem perdas volumétricas devido a fugas entre o rotor e a 

tampa anterior, ditas perdas volumétricas interiores, e perdas volumétricas devido a 

fugas entre o rotor e a tampa posterior, ditas perdas volumétricas exteriores. 

 As perdas interiores são as mais importantes, pois o líquido que recircula pro-

voca atrito entre a caixa e a face externa da coroa do rotor, e esse atrito provoca perdas 

na potência em qualquer modo de funcionamento. A figura 2.35 mostra anéis de des-

gaste renováveis que podem ser utilizados para que se obtenha melhor estanqueidade. 

Os anéis de desgaste renováveis são alojados na carcaça da bomba ou no rotor, ou em 

ambos, para reduzir a folga e possibilitar fácil substituição quando gastos, sem que es-

se desgaste afete a própria caixa ou o rotor. 
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FIGURA 2.34. Corte longitudinal em uma bomba centrífuga, com a indicação 
dos seus órgãos principais: (1) rotor, (2) caixa, (3)eixo, (4)tampa anterior da cai-
xa, (5) tampa posterior da caixa, (6) gaxetas, (7) luvas do eixo, (8) sobreposta, (9) 
porca do rotor, (10) anel de vedação da boca de entrada, (11) anel de vedação da 
caixa de gaxetas, (12) anel de lubrificação, (13) junta da porca do rotor, (14) cha-
veta, (15) junta da luva do eixo, (16) defletor, (17) suporte e (18) junta de veda-
ção. [Fonte: McIntyre, 1987, p.47.] 

 

 
FIGURA 2.35. Anéis de desgaste renováveis. [Fonte: McIntyre, 1987, p.71.] 

 As perdas exteriores podem ser reduzidas com engaxetamento apropriado ou 

com utilização de selo mecânico, de modo a diminuir a parcela da descarga perdida em 
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vazamentos. A vedação com gaxetas consiste na utilização de anéis de amianto grafi-

tado colocados em torno do eixo ou da luva que o protege, conforme pode ser visto na 

figura 2.34, e que se alojam entre o eixo e a carcaça da bomba. Este espaço é denomi-

nado de “câmara de gaxetas”, e nele são colocadas tantas gaxetas quantas forem neces-

sárias para a perfeita vedação. Com a regulagem do aperto (da peça denominada “so-

breposta”) sobre as gaxetas consegue-se, até certo ponto, controlar o vazamento entre 

o eixo e a carcaça. Um aperto excessivo provoca atrito, com a conseqüente elevação de 

temperatura, tanto maior quanto maior o aperto. Normalmente, é prescrito pelo fabri-

cante o vazamento máximo, em gotas por minuto, no funcionamento como bomba. O 

anel de lubrificação, que pode ser visto na figura 2.34, item (12), serve para separar as 

gaxetas em dois grupos, e permitir a entrada de água para lubrificação e vedação. 

 A vedação com selo mecânico consiste no contato entre duas superfícies extre-

mamente polidas, uma delas ligada ao eixo e outra à carcaça, situadas em plano per-

pendicular ao eixo. Ocorre a formação de um selo líquido entre a parte girante e a par-

te estacionária, sendo praticamente inexistente o vazamento quando o dispositivo é 

novo. O contato entre estas duas superfícies é mantido pela atuação de uma mola. Os 

selos mecânicos podem ser de montagem interna (figura 2.36(a)) ou de montagem ex-

terna (figura 2.36(b)). Nos primeiros, o anel rotativo fica ligado ao eixo no interior da 

caixa, enquanto que, nesses últimos, o anel é colocado no lado externo da caixa. 

 A facilidade de retirada e reposição dos anéis de gaxetas, aliada ao seu baixo 

custo, têm influído na preferência dos fabricantes, que só recorrem aos selos mecâni-

cos se as condições de pressão e temperatura do líquido forem excessivas. A vedação 

de turbinas Francis e de bombas para uso com água de mananciais hídricos ou esgotos 

urbanos é feita com anéis de gaxetas. A vedação com selos mecânicos apresenta pouca 

resistência nestas condições de trabalho, devido a resíduos abrasivos. 
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   (a)      (b) 
 

FIGURA 2.36. Selos mecânicos: (a) de montagem interna e (b) de montagem exter-
na. [Fonte: McIntyre, 1987, p.573, p.574.] 

 

 As bombas centrífugas, pelo formato das pás do rotor e pela existência da caixa 

espiral, e, ainda, pelos respectivos valores de velocidade específica, podem ser direta-

mente comparadas às turbinas Francis. Mas uma turbina Francis não funcionaria com 

bom rendimento como bomba, ao contrário das bombas centrífugas, que exibem bom 

rendimento como turbinas hidráulicas. Este fato resulta do seguinte: os canais entre as 

pás nos rotores das turbinas Francis (figura 2.37) apresentam acentuada convergência, 

enquanto que, funcionando de maneira reversa, apresentariam divergência acentuada e 

permitiriam o descolamento dos filetes do líquido, ocasionando perdas apreciáveis. 

Por outro lado, os canais entre as pás do rotor de uma bomba são pouco divergentes, 

permitindo melhor adaptação ao funcionamento em “convergência”, como turbina. 

 

 
FIGURA 2.37. Forma dos canais entre as pás do rotor de uma turbina Francis, 
com a indicação do triângulo de velocidades à sua entrada. [Fonte: McIntyre, 
1983, p.128.] 



 60

 A figura 2.38 apresenta o esquema de uma bomba centrífuga, com a indicação 

de algumas possibilidades para a curvatura das pás. Observe-se que há três disposições 

possíveis, conforme o ângulo β2 (entre a velocidade absoluta do líquido à saída do ro-

tor e a direção da sua velocidade periférica), podendo ser inclinadas para trás (β2 < 

90 ), terminando radialmente (β2 = 90 ) ou inclinadas para frente (β2 > 90 ). 

 
FIGURA 2.38. Esquema de uma bomba centrífuga, com a indicação de algumas 
possibilidades para a curvatura das pás. [Fonte: McIntyre, 1987, p.102.] 

 

 A atuação destas pás sobre o líquido bombeado pode ser mais facilmente com-

preendida com o uso da equação da energia cedida ao líquido pelo rotor: 
 

 H H H
g

u u v v
g

e P C 2 2 u2
u2

= + = − − +
1

2 2
2 2

2
[ ( ) ]  (2.4) 

 

e da equação de Euler: 
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 H u v
g

e
2 u2

=  (2.5) 

onde He [m] é a altura total de elevação, HP [m] representa a altura obtida com a ener-

gia de pressão ou energia potencial, HC [m] exprime a altura obtida com a energia ci-

nética, u2 [m/s] é a velocidade periférica, vu2 [m/s] é a componente da velocidade ab-

soluta do líquido na direção da velocidade periférica, o índice 2 indica que estas velo-

cidades são medidas na saída das pás e g [m/s2] é a aceleração da gravidade. A figura 

2.39 apresenta uma comparação entre as proporções de energia cinética e energia po-

tencial que, somadas, permitem ao líquido alcançar a altura de elevação He. Neste grá-

fico, a linha reta inclinada representa a altura total He, enquanto o braço de parábola 

corresponde à parcela desta altura obtida a partir da energia cinética. Nesta figura tam-

bém são indicados os triângulos de velocidade para cada caso. 

 
FIGURA 2.39. Comparação entre as proporções de energia cinética e ener-
gia potencial que compõem a energia total correspondente a cada formato de 
pá, com a indicação dos respectivos triângulos de velocidade. [Fonte: 
McIntyre, 1987, p.105.] 
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 Em (I) tem-se uma pá que proporciona ao líquido a saída radial do rotor. Vê-se, 

pelo triângulo de velocidades, que  α2 = 90   e, como 
 

 v u  cos     v =u2 2 u2= ⇒( )α 2 0 
 

conseqüentemente, por (2.5),  He = 0  e não há transmissão de energia ao líquido. Esta 

situação corresponde a de um rotor sem pás, pois o seu desenho reproduz a trajetória 

das partículas do líquido em movimento radial livre sobre um rotor em movimento. É 

uma pá inativa! Uma pá com o ângulo β2 ainda menor faria com que o rotor da bomba 

funcionasse como um receptor de turbina Fourneyron. 

 Analisando os triângulos de velocidade vê-se que vu2 aumentará com o aumento 

de β2. Para  β2 mín < β2 < 90°  ter-se-á  vu2 < u2  e, por (2.4),  HP > HC , o que é mos-

trado no lado esquerdo do diagrama da figura 2.39, entre os pontos A, B e C. A pá (II), 

portanto, em que  β2 < 90°, proporciona mais energia potencial ao líquido que energia 

cinética e, à medida que β2 aumenta, a diferença entre as duas tende a diminuir. 

 Para β2 = 90°, o caso da pá (III), teremos vu2 = u2 e, por (2.4),  HP = HC. A e-

nergia total do líquido bombeado será dividida em parcelas iguais de energia potencial 

e de energia cinética. A partir da situação em que β2 = 90° a energia cinética passa a 

crescer mais rapidamente que a energia potencial, até o ponto em que atinja valor tal 

que vu2 = 2u2. Nesta situação,  HP = 0  e  He = HC. 

 A energia total fornecida ao líquido é tanto maior quanto maior for o ângulo β2, 

e maior também é a proporção desta energia correspondente à energia cinética. Conse-

qüentemente, as pás curvadas para frente proporcionam mais energia ao líquido. No 

entanto, como o canal entre as pás apresenta rápido alargamento, há a tendência do lí-

quido descolar das superfícies das pás, provocando perdas por turbilhonamento. De 

um modo geral, as pás curvadas para frente apresentam baixo rendimento, porque o 

líquido deve sofrer grande aceleração na curta distância entre a entrada e a saída do 

rotor. Apesar disso, as bombas assim construídas são empregadas para pequenas altu-

ras de elevação e grande vazões. 
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 Nas pás curvadas para trás, apesar do maior trajeto do líquido, este é submetido 

a uma aceleração menor em um canal entre pás de alargamento menos acentuado. 

Conseqüentemente, ocorrem menores perdas em atrito e turbulência. A grande maioria 

das bombas [48] é construída com pás voltadas para trás, com ângulo β2 compreendido 

entre 17 30' e 30 . Estes rotores apresentam a característica de divergência pouco acen-

tuada, que permite o funcionamento em modo reverso com bom rendimento, asseme-

lhando-se aos rotores das turbinas Francis “lentas” e “normais”. 

 A figura 2.40 mostra uma comparação das características de operação de uma 

bomba normal com as da mesma bomba funcionando como turbina, com velocidade 

constante. As curvas são normalizadas pelos valores de queda, vazão, rendimento e 

potência da bomba no ponto de melhor rendimento. A razão entre os valores de queda 

e de vazão, para o ponto de melhor rendimento como turbina e os mesmos valores para 

o ponto de melhor rendimento como bomba, varia entre 1,15 e 1,9, de acordo com a 

velocidade específica, conforme se verá adiante. 

 Pode-se observar que o ponto de melhor rendimento como turbina ocorre para 

valores de altura e vazão maiores que os correspondentes ao ponto de melhor rendi-

mento como bomba. O valor máximo de rendimento é essencialmente o mesmo para 

ambos os modos de funcionamento, sendo que, para o funcionamento como turbina, 

ele apresenta variações pequenas para uma faixa maior de valores de vazão. Verifica-

se, também, que há um valor de altura para o qual a potência fornecida é nula, mesmo 

havendo vazão sobre o equipamento. Este ponto de torque nulo ocorre para vazões de 

40 a 80% daquela correspondente ao ponto de melhor rendimento como bomba, de-

pendendo da velocidade específica. 

 Conseqüentemente, a bomba irá operar como turbina basicamente com o 

mesmo valor de rendimento, mas com altura e vazão maiores, e apresentando pe-

quenas variações de rendimento sobre um intervalo razoável de valores de vazão. 
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  Vazão 
 

FIGURA 2.40. Curvas características normalizadas, com velocidade constante, 
de uma bomba funcionando como bomba e como turbina. (BFB: Bomba fun-
cionando como bomba. BFT: Bomba funcionando como turbina.) [Fonte: Sou-
za et al., 198--, p.3.] 

 

 As figuras 2.4.11 e 2.4.12 mostram curvas de desempenho típicas para bombas 

funcionando como turbinas. Caso houvesse interesse de empresas no mercado de 

bombas destinadas a operar como turbinas, estas curvas seriam fornecidas pelos fabri-

cantes em um ou outro formato, de acordo com a preferência, simplificando o processo 

de seleção de equipamentos. A figura 2.41 mostra curvas com rotação constante, tam-

bém exibidas na figura 2.40, enquanto a figura 2.42 mostra curvas para altura de queda 

constante. 

 Nesta figura pode-se observar que há um valor máximo para a velocidade, em 

uma determinada altura. Este valor é chamado de velocidade de disparo e representa a 

velocidade a partir da qual as perdas em turbulência no escoamento se tornam maiores 

que a potência fornecida. Este valor de velocidade também pode ser obtido por meio 
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das leis de afinidade a partir da figura 2.41. A velocidade de disparo numa bomba fun-

cionando como turbina é aproximadamente alcançada entre 120 e 140% do valor no-

minal de rotação. A turbina Francis  “rápida” alcança a velocidade de disparo a 190% 

da velocidade nominal, enquanto as turbinas Francis “extra-rápidas” e as turbinas Ka-

plan a alcançam para velocidades ainda maiores. 

 

 

   Vazão 
 

FIGURA 2.41 Curvas de performance normalizadas, para rotação 
constante, de uma bomba funcionando como turbina. [Fonte: Wor-
thington Group, Relatório n.° 2146-2, 1982, p.3.] 

 

 As curvas mostradas nas figuras 2.4.10 a 2.4.12 foram construídas para valores 

intermediários de rotação específica. Curvas para rotações específicas diferentes têm 

seus pontos de melhor rendimento coincidentes, e variações máximas das grandezas 

representadas, segundo variações de rotação específica, não ultrapassam 10% no ex-

tremo das curvas. 
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   Vazão 
 

FIGURA 2.42. Curvas de performance normalizadas, para altura 
de queda constante, de uma bomba funcionando como turbina. 
[Fonte: Worthington Group, Relatório n.° 2146-2, 1982, p.3.] 

 

 Dentre as metodologias de seleção encontradas, as propostas pela EFEI são as 

mais simples e de mais fácil aplicação. São dois métodos, onde um deles foi desenvol-

vido para situações em que as curvas de performance não são disponíveis, enquanto o 

outro exige o conhecimento das mesmas. 

 O primeiro método deve ser aplicado sempre que não forem disponíveis as cur-

vas de desempenho de bombas funcionando como turbinas, e possui a limitação de 

seus resultados serem duvidosos no caso de geração de potências menores que 40% da 

potência máxima, o que consiste numa situação perfeitamente evitável e corresponde a 

casos extremos. O método tem por objetivo a determinação de valores de nB, QB e HB 

(valores de rotação, vazão e altura equivalentes ao funcionamento como bomba) de 

uma bomba atuando como turbina, com rotação  nT = nB, sob vazão QT (para o fun-

cionamento como turbina) e altura de queda HT (para o funcionamento como turbina). 

A potência elétrica máxima, na saída do gerador, é calculada segundo a equação: 
 

 P    Q HF = η γ  
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onde PF [kW] é a potência gerada no aproveitamento, η é o rendimento final, γ 

[kN/m3] é o peso específico da água, Q [m3/s] é a vazão de projeto e H [m] é a altura 

de queda, supondo um rendimento de 65%. 

 A rotação específica é calculada pela equação (2.1), para os valores de 3600 e 

1800 rpm. O valor de nT (3600 ou 1800 rpm) que apresentar velocidade específica 

menor que 200, isto é, que satisfizer a condição   nqA ≤ 200, será o escolhido. Caso 

ambos satisfaçam a condição, opta-se por 3600 rpm. Caso seja obtido (tanto para 3600 

como para 1800 rpm) um valor  nqA > 200 efetua-se o cálculo para valores de 1200 

rpm e 900 rpm, desde que as bombas que trabalham nestas rotações apresentem valo-

res de QB e HB compatíveis com os resultados finais obtidos. No caso de  nT ≠ nG, se-

rá necessária a instalação de um sistema de polias para transmissão de potência. 

 Definido o valor de rotação específica para o aproveitamento, os coeficientes de 

conversão de vazão e de altura são calculados respectivamente pelas seguintes equa-

ções: 
 

 k nq qA= − × −( , ) ( )0 86 6 10 4  
 

 k n nh qA qA= × − × +− −( , ) ( , ) ( , )0 473 10 1 111 10 1 1774 2 2  
 

Os valores de QB e HB para a bomba que funcionará como turbina são calculados por: 
 

 Q k QB q T  =  (2.6) 
 

 H k HB h T  =  (2.7) 
 

Destas equações vê-se que o inverso dos coeficientes de conversão de altura e de va-

zão dá a modificação imposta aos valores de QB e HB pelo funcionamento reverso. A 

figura 2.43 mostra curvas de  1/kq  e  1/kh  em função de nqA. Sendo conhecidos os va-

lores para nB, QB e HB, procede-se à escolha da bomba adequada a partir de catálogos 

de fabricantes. 
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FIGURA 2.43. Modificações nos valores de vazão, em (a), e de altura, em (b), impostas pelo 
funcionamento em modo reverso. 

 

 A figura 2.44 mostra o esboço de uma instalação de bomba funcionando como 

turbina. A altura máxima de sucção é calculada por: 
 

 h n Hs á qA T m x = − + −9 0 025 1 10 4 2( , )( )  
 

Esta é a máxima distância entre o eixo da turbina e o nível mínimo da água no canal de 

fuga. 

 Devem ser providenciados: uma curva de 90o, com diâmetro igual ao diâmetro 

da boca de entrada da bomba destinada a operar como turbina, e um tubo de sucção 

cônico divergente com ângulo central de 12o, com o seu diâmetro menor igual ao diâ-

metro da curva de 90o e com comprimento suficiente para penetrar 30 centímetros no 

nível de água do canal de fuga. 

 

1/kh 

1/kq 
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FIGURA 2.44. Bomba funcionando como turbina. [Fonte: Sou-
za et al., 198--, p.14.] 

 

 O outro método proposto pela EFEI considera o fornecimento de curvas de de-

sempenho de bombas utilizadas como turbinas, elaboradas pelos fabricantes. Estas 

curvas seriam disponíveis para todos os modelos de bombas e compostas em uma carta 

de seleção semelhante à da figura 2.45, que mostra o mosaico de utilização (como 

bombas) de bombas Worthington, sendo o processo de seleção de bombas para fun-

cionarem como turbinas semelhante ao processo de seleção para funcionarem como 

bombas. Aplicando a este quadro as equações (2.6) e (2.7) pode-se obter um mosaico 

aproximado para seleção de bombas para funcionarem como turbinas. 
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 A figura 2.46 indica a disponibilidade no mercado de bombas centrífugas pas-

síveis de funcionamento como turbinas. 

 
 

FIGURA 2.45. Carta de seleção de bombas da empresa Worthington Lt-
da. [Fonte: Catálogo do fabricante, 199--] 

 
 
 

 

0.01 0.10 1.00

Vazão [m3/s]

1

10

100
Queda [m]

 
 

FIGURA 2.46. Região preferencial para aplicação de bombas centrífugas utiliza-
das em modo reverso. 
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 Vê-se que, além de baixo custo em relação às turbinas hidráulicas tradicional-

mente empregadas, as bombas centrífugas apresentam bom desempenho e exigem 

poucas modificações para sua adoção em funcionamento reverso. Segundo os relató-

rios da Worthington, sua operação regular é silenciosa e não exige cuidados excessivos 

com manutenção. A idéia de se utilizarem bombas como turbinas é, portanto, viável, 

oferecendo facilidades dificilmente encontradas para o aproveitamento da água como 

fonte de força motriz. 

 

 

2.5. A turbina Michell-Banki como um caso especial. 
 

 Nesta seção, a turbina Michell-Banki será analisada em mais detalhes, já tendo 

sido introduzida na seção 2.2. Concebida no início do século, ela vem sendo utilizada 

em grande número de instalações na Europa e nos Estados Unidos, além de algumas 

ocorrências no Nepal [42] e outros países, havendo uma quantidade enorme de publica-

ções que descrevem sua construção e funcionamento. 

 A turbina foi desenvolvida em 1903 pelo engenheiro australiano A. G. M. Mi-

chell. Entre 1916 e 1918, o Donat Banki conduziu o primeiro conjunto de experimen-

tos com o novo equipamento e desenvolveu uma teoria para sua operação. Em 1949, 

Mockmore e Merryfield [32] traduziram para o inglês o texto original em que o equi-

pamento foi apresentado, mostrando também os resultados de uma série de testes em 

laboratório. A publicação de Breslin [7] é bastante mais recente e consiste em um ma-

nual técnico para sua montagem, contendo inúmeras informações pertinentes sobre o 

processo de implementação de μCH’s. 

 De modo geral, os resultados desses trabalhos indicam um rendimento máximo 

teórico no intervalo de 87,5% a 92,5%, e um rendimento experimental de aproxima-

damente 68%. Mais recentemente, o trabalho de Fiuzat e Akerkar [15] cita estes resulta-

dos e apresenta uma comparação com os resultados obtidos por outros autores, todos 

aproximadamente semelhantes. 
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 O trabalho de Hernández Bazo [18] apresenta brevemente alguns fundamentos de 

desenho e projeto destas turbinas, além de uma metodologia para sua padronização, 

como referência à produção em países latino-americanos. A metodologia sugerida é a 

adotada pelo Programa Regional de PCH's da Organização Latino-americana de Ener-

gia (OLADE). 

 A turbina Michell-Banki é uma máquina de ação parcial, de fluxo transversal, 

de admissão parcial e de duplo efeito, consistindo basicamente de um injetor e um ro-

tor. Sua velocidade específica varia entre  nqA = 18  e  nqA = 180, o que a coloca entre 

as turbinas Pelton e as turbinas Francis “lentas” e “normais”. A figura 2.47 mostra as 

partes integrantes de um modelo particular de turbina Michell-Banki, comercializado 

pela fábrica alemã Ossberger Turbinenfabrik, instalada em Weissenburg, na Baviera. 

Este modelo ficou conhecido como turbina Michell-Ossberger e, segundo a empresa 

alemã, apresenta um rendimento de aproximadamente 84%. 

 O injetor é responsável pela condução da água ao rotor e pela sua entrada nas 

pás com ângulo conveniente. Pode ser provido opcionalmente por uma pá diretriz, 

com o objetivo de regular o fluxo de água que penetra na turbina, podendo ser contro-

lada manualmente ou por meio de um regulador automático com servomotor. A figura 

2.48 ilustra uma turbina Michell-Banki simplificada, onde pode ser observada a atua-

ção do injetor junto ao fluxo de água e a colocação da pá diretriz. 

 O rotor é composto por dois discos circulares paralelos, unidos em sua periferia 

por determinado número de pás curvas, sendo atuado duas vezes pelo fluxo de água, o 

que justifica a classificação como turbina de duplo efeito ou duplo estágio. Figura 

2.49. As pás têm forma circular simples, de fácil construção. Breslin [7] sugere que se-

jam obtidas a partir de cinco cortes longitudinais em um tubo, de comprimento igual à 

largura da turbina. 
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FIGURA 2.47. Partes integrantes de uma turbina Michell-Ossberger: (1) ro-
tor, (2) distribuidor, (3) eixo, (4) mancal, (5) tampa superior, (6) tampa late-
ral e (7) canal de fuga. [Fonte: Ref. (5), 1985, p.363.] 

 

 
FIGURA 2.48. Injetor e pá diretriz de uma turbina Michell-Banki. 
[Fonte: Quantz, 1961, p.207.] 
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FIGURA 2.49. Rotor de uma turbina Michell-Banki. [Fonte: Ref. (50), 198--, p.8.] 

 

 O jato de água é retangular e, em sua trajetória ao longo da turbina (figura 

2.50(a)), penetra em “A”, na borda externa do rotor, e atravessa sua periferia, pene-

trando no espaço intermediário, entre “B” e “C”. Do outro lado, penetra novamente na 

coroa circular preenchida pelas pás, em “C”, atravessa as pás e deixa o rotor em “D”. 

Como condição para minimização de perdas, o ângulo de saída em “B” e o ângulo de 

entrada em “C” devem ser iguais. É óbvio que nem todo o fluxo vai efetuar este traça-

do ideal, sendo que os caminhos de muitas partículas tenderão a se cruzar no interior 

do rotor, com os ângulos de deflexão sendo máximos nos extremos do jato. Na figura 

2.50(b) é mostrado o caminho aproximado de todo o fluxo de água. O ângulo de en-

trada do fluxo de água na pá, em “A”, deve ser de aproximadamente 16 , enquanto o 

ângulo de saída da periferia, em “B”, deve ser de 53 . 
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FIGURA 2.50. (a) Trajetória ideal do fluxo de água. (b) Interferência dos 
filetes de água no interior do rotor. [Fonte: Durali, 1976, p.20, p.35.] 

 

 As duas passagens do fluxo de água pelas pás da turbina contribuem para a po-

tência gerada em uma proporção de aproximadamente 70% na primeira passagem e 

30% na segunda. O trabalho de Fiuzat e Akerkar [15] apresenta um estudo detalhado da 

contribuição de cada estágio à potência final do equipamento, e sugere medidas para 

que a eficiência seja melhorada e as perdas diminuídas, relacionadas ao caminho do 

fluxo de água no interior da turbina. 
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 Por considerações que resultem no funcionamento com máxima eficiência po-

de-se obter expressões que determinem certas proporções construtivas. Sendo D [m] o 

diâmetro e L [m] a largura do rotor, tem-se que: 
 

 D  H
n

=
40

 

 
e 
 

 L  Q
D H

=
2

 ou L  Q H
D H

=
2

 

 

onde H [m] é a altura de queda, n [rpm] é a rotação e Q [m3/s] é a vazão. Verifica-se 

que o diâmetro do rotor é determinado pela altura de queda, enquanto a largura é de-

terminada principalmente pela vazão. 

 A figura 2.51 ilustra duas possibilidades para a disposição dos componentes bá-

sicos de uma turbina Michell-Banki e para a colocação da pá diretriz. 

 Graças à simplicidade de seu desenho e ao fato da construção do rotor exigir 

apenas algumas operações simples de metalurgia, a turbina Michell-Banki tende a ser 

muito popular por ser adequada à fabricação local, permitindo reduções consideráveis 

nos custos. Somado a isso, inúmeras publicações descrevem em detalhes sua constru-

ção. Entretanto, Inversin [20]  chama a atenção quanto aos cuidados que devem ser to-

mados na construção doméstica de turbinas, destacando eventuais fraturas que possam 

ocorrer nas pás do rotor devido a fadiga do metal, por erro de cálculo ou descuido na 

montagem das peças. O referido autor indica medidas a serem tomadas para evitar tais 

problemas. 
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        (a)             (b) 
 
FIGURA 2.51. Propostas alemãs para a disposição dos componentes de uma turbina Michell-
Banki. [Fonte: Mockmore e Merryfield, 1949, p.24, p.25.] 

 

 A tabela 2.3 apresenta as dimensões principais de turbinas Michell-Banki con-

forme a padronização adotada pela OLADE. Para alguns modelos são indicados dois 

valores para a largura do injetor, correspondendo a casos em que esta peça é composta 

por dois compartimentos. A figura 2.52 mostra os campos de aplicação destes mode-

los. 

 A figura 2.53 indica a aplicabilidade de turbinas Michell-Banki produzidas atu-

almente no Brasil. 

 A figura 2.54 ilustra uma montagem típica de turbinas Michell-Banki para bai-

xas quedas. A figura 2.55 mostra como são feitas as instalações de turbinas produzidas 

atualmente no Brasil. 
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TABELA 2.3. Dimensões principais de turbinas Michell-Banki, segundo a padroni-
zação adotada pela OLADE. 

 
      

 
Modelos 

Diâmetro 
rotor [m] 

Largura 
rotor [m] 

Largura 
injetor [m] 

Rotação 
[rpm] 

Pot. máx. 
[kW] 

      

      

T1 0,20 0,040 0,030 700-1800 25 
T2 0,20 0,060 0,045 700-1800 32 
T3 0,20 0,085 0,065 700-1800 50 
T4 0,20 0,160 0,060-0,030 700-1800 75 
T5 0,40 0,080 0,060 700-1800 100 
T6 0,40 0,110 0,085 700-1800 150 
T7 0,40 0,160 0,120 350-850 200 
T8 0,40 0,305 0,120-0,060 350-850 280 
T9 0,40 0,315 0,240 350-850 425 
T10 0,40 0,610 0,240-0,120 350-850 600 
T11 0,60 0,350 0,270 350-850 850 
T12 0,60 0,500 0,390 350-850 1000 
T13 0,60 0,700 0,560 230-630 1500 
T14 0,60 1,200 0,560-0,280 230-630 2000 

      

[Fonte: Hernández Bazo, 1980.] 
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FIGURA 2.52. Região preferencial para utilização de turbinas Michell-Banki, se-
gundo a padronização adotada pela OLADE. 
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FIGURA 2.53. Região preferencial para utilização de turbinas Michell-Banki 
produzidas no Brasil. 

 

 
FIGURA 2.54. Instalação típica de uma turbina Michell-Banki para baixas que-
das. [Fonte: Quantz, 1961, p.208.] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2.55. Instalação de turbinas Michell-Banki 
produzidas no Brasil, com indicação dos seus princi-
pais componentes. (A) Turbina. (B) Alternador elétri-
co com volante de inércia montado. (C) Quadro de 
comando. (D) Conduto de adução. (E) Grade de re-
tenção. (F) Alojamento da comporta de madeira. (G) 
Vertedouro lateral. (H) Regulador eletro-eletrônico de 
velocidade. (I) Canal de fuga. [Fonte: BETTA Hidro-
turbinas, catálogos do fabricante, 199--] 



 81

 As turbinas Michell-Banki oferecem características importantes se considerada 

sua utilização em μCH's. Atingem rendimento final médio de 70% a 80%, e operam 

com bons valores de rendimento em uma ampla faixa de valores de vazão, maior que 

nas máquinas típicas. Sua construção é simples e econômica, acessível ao próprio inte-

ressado, e não incorrem em problemas graves provocados por partículas arrastadas pe-

la água. Exigem pouca manutencão e sua operação é simples. Enfim, com característi-

cas um pouco diferenciadas das bombas centrífugas, são uma alternativa viável para 

eletrificação em pequena escala. 

 

 



 

 

Capítulo 3 
 

Máquinas geratrizes elétricas 
 

 

3.1. Considerações preliminares. 
 

 Neste trabalho, apesar da existência de projetos alternativos, a atenção será 

mantida sobre as máquinas geratrizes rotativas, não apenas por serem mais adequa-

das às condições de funcionamento das máquinas motrizes consideradas, mas tam-

bém por terem seu desempenho consagrado por mais de um século de utilização. As 

máquinas elétricas rotativas apresentam, em todas as suas configurações, constitui-

ção bastante semelhante, diferenciando-se pelo processo empregado para sua exci-

tação e pela natureza da corrente elétrica gerada. Dentre elas, o texto se deterá nas 

máquinas de corrente alternada com induzido fixo e indutor rotativo, por constituí-

rem a grande maioria das máquinas a disposição. 

 Considerando, então, a geração de energia elétrica com o emprego de má-

quinas rotativas de corrente alternada, tem-se duas possibilidades: geração síncrona 

e geração assíncrona. A geração síncrona representa a alternativa usualmente ado-

tada quando se pretende gerar energia elétrica a partir de um manancial hídrico, tan-

to devido à confiabilidade já atingida quanto à facilidade de controle de tensão e 

freqüência. Como inconveniente surge seu custo relativamente alto. 

 A geração assíncrona tem como características o baixo custo (podendo os 

geradores assíncronos chegar a ser quatro vezes mais baratos que os geradores sín-

cronos, dependendo da faixa de potência,) e a construção simples e robusta, mas a-

presenta dificuldades no controle de tensão e freqüência. Apesar deste inconvenien-
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te, suas características justificam um estudo detalhado, visando atender os casos on-

de os custos iniciais sejam importantes. 

 A principal diferença prática entre estes dois tipos de geração está no fato das 

máquinas síncronas oferecerem acesso por meios elétricos aos enrolamentos do ro-

tor, permitindo que se tenha controle direto sobre a excitação, o que não ocorre nas 

máquinas assíncronas. 

 A intenção, neste capítulo, é apresentar cada uma destas modalidades de ge-

ração, sem um ponto de vista a priori (isto é, sem um ponto de vista que favoreça 

uma ou outra na busca de soluções a um determinado problema prático), identifi-

cando suas diferenças, analisando suas características de funcionamento e ressaltan-

do particularidades que facilitem o processo decisório. 

 

 

3.2. Geração síncrona. 
 

 Pode-se definir a geração síncrona como sendo a produção de energia elétri-

ca a partir de máquinas nas quais a freqüência da corrente alternada de saída, para 

um dado número de pólos, é estritamente proporcional à velocidade do rotor, isto é, 

há sincronização entre a freqüência elétrica e a velocidade mecânica. Essas máqui-

nas são as chamadas máquinas síncronas. 

 Os geradores síncronos, como é característico das máquinas rotativas, são 

constituídos basicamente de um enrolamento de armadura, que forma o estator, e 

de um enrolamento de campo de excitação, que forma o rotor. Modernamente, de-

vido ao avanço das propriedades dos materiais, existe a possibilidade de utilização 

de ímãs permanentes, no lugar de rotores bobinados, em geradores de pequena po-

tência. 

 O estator tem forma de coroa circular, e, por ser submetido a fluxo magnéti-

co variável, é constituído de lâminas de ferro isoladas entre si. Em sua periferia in-

terna existem furos, que formam canais (denominados ranhuras) para a colocação 
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dos condutores do enrolamento de armadura. O enrolamento consiste basicamente 

de um determinado número de bobinas, simetricamente dispostas no estator. 

 O rotor é constituído por um cilindro, sobre o qual estão presos os núcleos 

polares com as bobinas de excitação. O enrolamento de campo é alimentado por 

corrente contínua (permitindo que os pólos sejam maciços) fornecida de maneiras 

diferentes, de acordo com o tipo de máquina. No caso de geradores síncronos com 

escovas ela é fornecida por um dínamo, acionado pelo próprio eixo (ou por acumu-

ladores, no caso de equipamentos para pequenas potências,) e é entregue por meio 

de escovas de carvão, apoiadas sobre anéis coletores. No caso de geradores síncro-

nos sem escovas a corrente contínua é obtida por indução, com o emprego de uma 

excitatriz, que desvia parte da energia gerada para uma subseqüente retificação por 

diodos girantes instalados no rotor. Segundo catálogos de fabricante [54], a potência 

desviada para excitação é inferior a 1% daquela que é gerada. Também há gerado-

res, hoje em desuso, onde a energia é desviada para a excitatriz com a utilização de 

escovas. 

 A figura 3.1(a) mostra um gerador síncrono monofásico elementar de dois 

pólos, indicando a bobina de armadura e o enrolamento de campo. O enrolamento 

de armadura, consistindo de uma só bobina de N espiras, é indicado em seção trans-

versal por uma bobina concentrada de lados a e -a. Estes lados são dispostos em ra-

nhuras estreitas, diametralmente opostas na periferia interna do estator, e ligados em 

série por conexões (não mostradas), denominadas cabeceiras da bobina, nas extre-

midades do equipamento. 

 A figura 3.1(b) mostra um gerador síncrono monofásico elementar de quatro 

pólos, onde as bobinas de campo são conectadas de modo a apresentarem polarida-

de alternadamente norte e sul. O enrolamento de armadura, agora, é formado por 

duas bobinas (a1 e a2) sendo representados os seus respectivos lados, a1 e -a1, a2 e  

-a2, ligados em série por suas respectivas cabeceiras. As linhas tracejadas represen-

tam os caminhos do fluxo magnético gerado pela bobina de campo. 
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 A figura 3.1 exibe rotores com pólos salientes, com enrolamentos concentra-

dos. Rotores assim construídos são mais adequados a geradores hidrelétricos, que 

funcionam com velocidades relativamente baixas. (A geração de energia com fre-

qüência de 60 Hz, em baixas velocidades, exige número razoável de pólos e a cons-

trução de pólos salientes adapta-se melhor a esta situação.) A figura 3.2 mostra um 

gerador síncrono elementar, com rotor de pólos não salientes, ou cilíndrico, com 

enrolamento distribuído. Estas máquinas normalmente possuem 2 ou 4 pólos e fun-

cionam com velocidades altas, adequadas às turbinas a vapor e a gás. 

 

 

   (a)      (b) 
 

FIGURA 3.1. Geradores síncronos monofásicos elementares (a) de dois pólos e 
(b) de quatro pólos. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.134, p.135.] 

 

 
FIGURA 3.2. Gerador síncrono elementar com rotor de 
pólos não salientes. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.137.] 
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 A geração de energia elétrica ocorre com base nos fenômenos de indução a 

que está sujeita uma espira imersa em um campo magnético de fluxo variável. A 

espira é fixa e faz parte do enrolamento de armadura, enquanto o fluxo do campo 

magnético é tornado variável pela rotação do rotor, o qual está imantado pela cor-

rente contínua que circula pelos seus enrolamentos. 

 Considerando um gerador síncrono monofásico, tem-se que o enrolamento 

do rotor, alimentado por corrente contínua, será responsável pela produção de um 

campo magnético. Conforme mostrado na figura 3.3(a), admite-se sua distribuição 

angular como sendo de variação senoidal. Na verdade, a onda de indução magnética 

de máquinas reais pode ser feita aproximadamente igual a uma distribuição senoi-

dal, pelo ajuste apropriado da forma das sapatas polares. Caso a corrente de excita-

ção seja mantida constante no tempo e o rotor permanecer em repouso, não haverá 

variação de fluxo sobre o enrolamento do estator e tampouco indução de tensão nos 

seus terminais. Entretanto, se um movimento de rotação for imposto ao rotor, o que 

pode ser obtido pelo seu acoplamento a uma máquina motriz, e este passar a girar 

com determinada velocidade, o campo magnético também sofrerá movimento de 

rotação e, conseqüentemente, haverá variação de fluxo magnético sobre o enrola-

mento de armadura. Girando o rotor, a onda de fluxo atravessa a bobina a e a tensão 

resultante nas suas extremidades será uma função do tempo. A forma da variação da 

onda da distribuição angular do campo magnético é mostrada na figura 3.3(b). 

 A tensão gerada no enrolamento de armadura passa por um ciclo completo 

de valores para cada rotação da máquina de dois pólos, como mostrado na figura 

3.3(b), passa por dois ciclos completos para cada rotação, no caso da máquina de 

quatro pólos, conforme mostrado na figura 3.3(c), e assim por diante, de acordo 

com o número de pólos da máquina. Sendo assim, se o gerador possuir p pólos e 

girar com n rotações por segundo, a corrente obtida apresentará freqüência de f ci-

clos por segundo, de acordo com a equação: 
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 f pn
=

2
 (com n dado em rps) (3.1) 

ou 

 f pn
=

120
 (com n dado em rpm) (3.2) 

 

com a velocidade dada em rotações por minuto. No Brasil, adota-se o valor de 60 

Hz para a freqüência das redes elétricas, o que confere às máquinas de dois pólos a 

rotação de trabalho de 3600 rpm e às de quatro pólos 1800 rpm. 

 

 

        
 

FIGURA 3.3. (a) Distribuição espacial de indução magnética e (b) 
forma da onda correspondente de tensão induzida por um gerador 
síncrono de dois pólos. (c) Forma da onda de tensão gerada por um 
gerador síncrono de quatro pólos. 
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 Outros enrolamentos, idênticos ao já existente, podem ser distribuídos nas 

regiões interpolares, visando melhor aproveitamento de espaço. As máquinas mono-

fásicas possuem apenas um enrolamento, enquanto as polifásicas possuem n enro-

lamentos independentes, denominados de “grupos de bobinas por fase”, com 

disposição angular seqüencial, defasados de  2π/n  graus elétricos ou  4π/pn  graus 

mecânicos. 

 Devido às vantagens oferecidas pelos sistemas trifásicos para geração, trans-

missão e utilização de grandes potências, os geradores síncronos são, com poucas 

exceções, máquinas trifásicas. A figura 3.4 mostra geradores trifásicos elementares. 

Observando a figura 3.4(a), em oposição à figura 3.1(a), vê-se que, além da bobina 

a, existente nos dois equipamentos, foram colocadas as bobinas b e c, o mesmo o-

correndo com as máquinas mostradas nas figuras 3.2.4(b) e 3.2.1(b). 

 

 

       (a)     (b) 
 

FIGURA 3.4. Geradores síncronos trifásicos elementares (a) de dois pólos e 
(b) de quatro pólos. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.140.] 

 

 As duas bobinas de cada fase são ligadas em série, de modo a somar suas 

tensões, e as três fases podem ser ligadas em estrela (Y) ou em delta ou triângulo 

(Δ), conforme ilustrado na figura 3.5. 
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FIGURA 3.5. Ligações trifásicas: (a) ligação em Y, e (b) ligação em Δ. 
[Fonte: Fitzgerald, 1975, p.586, p.589.] 

 

 A geração de tensão nos enrolamentos de armadura, no caso dos geradores 

trifásicos, ocorre da mesma forma que no caso das máquinas monofásicas, levando-

se em conta cada fase individualmente e seqüencialmente. Considerando um gera-

dor síncrono trifásico, tem-se que o movimento do rotor, e a conseqüente variação 

do fluxo do campo de excitação sobre os enrolamentos de armadura, faz com que 

ocorra indução de um conjunto de três tensões defasadas de 120 graus elétricos no 

tempo (como na figura 3.6, para o caso de uma máquina com dois pólos), obtido a 

partir de três enrolamentos deslocados de 120 graus elétricos no espaço. A ligação 

de uma carga aos terminais desta máquina ocasiona a circulação de corrente nos en-

rolamentos do estator, responsável pela criação de uma onda de fluxo no entreferro 

movimentando-se com velocidade síncrona. Este fluxo, denominado de campo gi-

rante, ou campo rotativo, é a razão mais significativa para o uso quase universal de 

geração, transmissão e utilização trifásicas (para cargas acima de alguns quilo-

watts). 
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FIGURA 3.6. Ondas de tensão induzidas nos enrolamentos de uma máquina 
síncrona trifásica. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.585, p.588.] 

 

 Ainda considerando uma máquina de dois pólos, a figura 3.7(a) ilustra o es-

tator e suas bobinas, que produzem ondas senoidais de força magnetomotriz (fmm), 

centradas nos eixos magnéticos das respectivas fases, excitadas por uma corrente 

alternada que varia senoidalmente com o tempo. Sob condições normais, para má-

quinas de dois pólos, as correntes instantâneas são dadas por: 
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onde ia, ib e ic se referem às fases a, b e c, respectivamente, Im é o valor máximo da 

corrente, ω é a velocidade angular da máquina, e o instante onde a corrente da fase 

a assume seu valor máximo foi tomado como sendo o tempo  t = 0. As direções de 

referência para correntes de fase positivas são mostradas na figura 3.7(a). As cor-

t 

e 

ea’a eb’b ec’c 

0 π

2π 



 91

rentes figuram em 3.2.7(b). Cada fase, excitada por uma corrente alternada que va-

ria senoidalmente no tempo, produzirá uma onda espacial estacionária de fmm re-

presentada sobre o seu eixo magnético por um vetor oscilante, cuja intensidade será 

proporcional à corrente de fase instantânea. A fmm resultante é a soma das compo-

nentes de todas as três fases. 

 

 
   (a)     (b) 

 
FIGURA 3.7. (a) Enrolamento simplificado de um estator trifásico com dois pó-
los, com a indicação dos eixos para cada fase. (b) Correntes trifásicas instantâ-
neas. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.160, p.161.] 

 

 A figura 3.8 pode esclarecer com mais detalhes a situação. Em (a), que re-

presenta o instante  t = 0  da figura 3.7(b), tem-se que a fmm da fase a assume seu 

valor máximo  Fmáx  e é representada pelo vetor   Fa = Fmáx , desenhado ao longo 

do eixo magnético da fase a. Neste momento, as correntes ib e ic assumem valores 

iguais a  Im/2  na direção negativa, fazendo com que as fmm’s correspondentes Fb e 

Fc sejam iguais a  Fmáx/2 , desenhadas na direção negativa dos eixos magnéticos das 

fases b e c, respectivamente. A resultante é um vetor  F = Fmáx , alinhado no eixo 

da fase a, que representa uma onda senoidal com a meia onda positiva centrada no 

eixo da fase a e tendo uma amplitude 3/2 vezes aquela da contribuição da fase a 

somente. 
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 No instante seguinte,  ωt = π/3 ,  na figura 3.7(b) as correntes nas fases a e b 

assumem o valor  Im/2 , enquanto a corrente na fase c assume o valor  -Im, fazendo 

com que as componentes individuais de fmm sejam  Fa = Fb = Fmáx/2  e  Fc = Fmáx. 

Conforme mostrado na figura 3.8(b), a resultante,   F = (3/2)Fmáx , está agora situa-

da sobre a direção negativa do eixo magnético da fase c. Tem-se que a resultante e a 

distribuição de forças são as mesmas que as do instante t = 0, mas 60 graus elétricos 

adiante no espaço, no sentido anti-horário. 

 

 
FIGURA 3.8. Produção de um campo magnético girante por meio de correntes 
trifásicas para os instantes considerados: (a) t = 0, (b) ωt = π/3, e (c) ωt = 2π/3. 
[Fonte: Fitzgerald, 1975, p.162.] 

 

 No instante posterior,  ωt = 2π/3 ,  na figura 3.7(c), vê-se que a corrente na 

fase b assume o valor Im e as correntes nas fases a e c assumem o valor  - Im/2 , fa-
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zendo com que a distribuição de fmm resultante seja a mesma dos casos anteriores, 

mas deslocada mais 60 graus elétricos no sentido anti-horário e, agora, alinhada 

com o eixo magnético da fase b. 

 Conseqüentemente, para instantes posteriores, conforme o tempo passa, a 

onda de fmm resultante mantém sua amplitude e forma senoidal, deslocando-se pro-

gressivamente ao redor do entreferro. Ao fim de um ciclo, a fmm resultante deve 

estar de volta à posição da figura 3.8(a). Em uma máquina de p pólos, a onda viaja 

um comprimento de onda, ou 2/p  rotações, por ciclo. 

 O campo girante reage com o fluxo criado pela corrente de campo levando 

ao surgimento de um conjugado eletromagnético, que, devido à tendência dos dois 

campos magnéticos se alinharem, se opõe à rotação. O conjugado eletromagnético é 

o responsável pelo fato de maior potência elétrica de saída exigir maior potência 

mecânica de entrada. 

 O funcionamento de um gerador síncrono em regime permanente fica estabe-

lecido quando conhecidas as relações entre a tensão nos seus terminais, a corrente 

de campo de excitação, a corrente de armadura, o fator de potência e o rendimento. 

São apresentadas, a seguir, algumas curvas características importantes em aplica-

ções práticas destas máquinas. A figura 3.9 exibe curvas que mostram a corrente de 

campo necessária para manter a tensão nominal nos terminais, com fator de potên-

cia constante, de acordo com as variações de uma carga alimentada a freqüência 

constante por um gerador síncrono. Cada uma destas curvas é denominada “curva 

composta”. São mostradas as curvas compostas para três fatores de potência. 

 Mantida constante a corrente de campo, enquanto a carga sofre variações, a 

tensão nos terminais variará. A figura 3.10 apresenta curvas características de ten-

são nos terminais, em função da corrente de armadura, traçadas para valores dife-

rentes de corrente de campo. Para cada curva, a corrente de campo é constante e i-

gual ao valor necessário para manter a tensão nominal nos terminais, para carga 

nominal, segundo os valores das curvas compostas da figura 3.9. 
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 O conhecimento destas curvas fornece informações suficientes para que se 

mantenha controle sobre a tensão nos terminais e a freqüência da corrente gerada. A 

tensão pode ser controlada mediante variações adequadas na corrente de campo, a-

través da atuação de um regulador retro-alimentado, adequando-a às variações da 

carga. A freqüência de saída pode ser mantida constante pela atuação de um regula-

dor automático sobre a rotação da máquina primária. O controle de máquinas sín-

cronas não consiste em um problema complexo, sendo realizado com sucesso desde 

o século passado, mas o fato da freqüência ser diretamente proporcional à rotação 

faz com que tais operações possam apresentar determinadas dificuldades. O pro-

blema de controle de máquinas síncronas é visto também nas seções 3.4, 3.5 e 4.3. 
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FIGURA 3.9. Curvas compostas de um gerador síncrono. 
[Fonte: Fitzgerald, 1975, p.303.] 
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FIGURA 3.10. Curvas características de tensão nos terminais em função 
da corrente de armadura, para correntes de campo constantes, de um ge-
rador síncrono. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.303.] 

 

 Os geradores síncronos podem funcionar em paralelo e, de fato, não é con-

veniente, em usinas de geração, que se faça uso de uma única máquina capaz de for-

necer toda a potência elétrica entregue ao sistema energético. Na hipótese de aci-

dente, ou mesmo em períodos usuais de manutenção, a usina teria de ser desconec-

tada da rede, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Em períodos de pe-

quena demanda, o único gerador, de elevada potência, teria que trabalhar com carga 

reduzida e, conseqüentemente, com rendimento também reduzido. Para evitar estes 

inconvenientes é vantajoso que se faça a instalação de vários geradores conectados 

em paralelo, o que permite o acionamento do número adequado de equipamentos, 

Fator de potência 
indutivo 

(cos ϕ = 0,8) 

Fator de potência
capacitivo 

(cos ϕ = 0,8) 

Fator de potência
resistivo 

(cos ϕ = 0,8) 



 96

de acordo com a demanda do momento. Para o caso de defeitos em uma ou mais 

destas máquinas, as demais podem continuar funcionando, responsabilizando-se pe-

la geração de menor potência, enquanto as máquinas avariadas são consertadas, ha-

vendo, inclusive, a possibilidade de acionamento de geradores de reserva. O número 

de geradores ligados pode variar, conforme as necessidades do serviço, de forma 

que todos possam trabalhar com carga normal apresentando as melhores condições 

de rendimento. Em contrapartida, as máquinas componentes do sistema devem ope-

rar de maneira sincronizada, o que apresenta algumas dificuldades técnicas. 

 Os grandes sistemas de fornecimento de energia elétrica são formados por 

dezenas de geradores que trabalham em paralelo sobre uma rede única, constituída 

de milhares de quilômetros de linhas de transmissão, que enlaçam os centros de pro-

dução aos centros de consumo. As vantagens obtidas com tal acoplamento são im-

portantes. A divisão da produção em várias centrais, de acordo com as fontes de e-

nergia disponíveis e para que funcionem sempre em condições de ótimo rendimen-

to, ameniza os problemas oriundos da variabilidade da demanda no tempo e no es-

paço e mesmo problemas de disponibilidade e uso sazonal de energia. Assim, a se-

gurança e a continuidade do fornecimento são consideravelmente melhorados, ape-

sar das dificuldades que surgem para a manutenção do sincronismo do sistema, 

mesmo após perturbações, e dos problemas, técnicos e administrativos, que devem 

ser resolvidos para coordenar a operação de uma complexa rede de máquinas e pes-

soal. 

 

 

3.3. Geração assíncrona. 
 

 Geração assíncrona de energia elétrica é aquela que resulta do emprego de 

máquinas assíncronas, também denominadas de máquinas de indução, nas quais 

não há sincronização entre a velocidade mecânica e a freqüência elétrica. 
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 Nas máquinas assíncronas, que representam uma forma de excitação diferen-

te da utilizada nas máquinas síncronas, há correntes alternadas nos enrolamentos do 

estator e do rotor. A corrente alternada para o rotor é fornecida por indução, o que 

permite sejam as mesmas consideradas como transformadores generalizados, com 

transformação de potência elétrica e fluxo de potência mecânica entre o estator e o 

rotor. 

 O estator da máquina assíncrona é basicamente o mesmo do gerador síncro-

no. O rotor, no entanto, apresenta estrutura sem terminais externos, com espiras em 

curto-circuito, fazendo com que não exista controle direto sobre o campo de excita-

ção, já que as correntes são induzidas pela ação de transformador a partir do enro-

lamento do estator. 

 As máquinas de indução podem ser equipadas com dois tipos de rotor. Um 

deles, o rotor em forma de gaiola, é constituído de barras condutoras encaixadas no 

ferro do rotor e curto-circuitadas em suas extremidades por anéis condutores. O ou-

tro, o rotor bobinado, apresenta enrolamentos semelhantes aos do estator e seus 

terminais são ligados a anéis coletores isolados, montados sobre o eixo, permitindo 

acesso aos enrolamentos do rotor, para que sua resistência elétrica possa ser ade-

quada às condições de funcionamento. Os enrolamentos são ligados, geralmente, 

em Y, com o neutro inacessível. 

 O rotor em forma de gaiola apresenta a vantagem de não possuir enrolamen-

tos e sua construção, como mostra a figura 3.11, com condutores feitos de alumínio 

injetado nas ranhuras do rotor, garante facilidade de execução, robustez e balance-

amento. Estas características fazem com que os equipamentos nos quais ele é em-

pregado tenham custo comparativamente menor e que sua utilização em certas apli-

cações seja quase universal. Os motores de indução (equipados com rotor em forma 

de gaiola, em particular,) são os mais utilizados na indústria, devido ao seu baixo 

custo, sendo os motores com rotor bobinado empregados apenas em situações onde 

se faz necessário o arranque gradativo com carga. 
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 De modo geral, considerando a utilização para geração de energia (e a con-

seqüente comparação com máquinas síncronas), as máquinas de indução com rotor 

em forma de gaiola são mais simples que os geradores síncronos. Elas são mais fá-

ceis de operar e manter, e não apresentam exigências quanto ao sincronismo, po-

dendo apresentar custos bastante menores. Os únicos inconvenientes dessas máqui-

nas dizem respeito à excitação e ao controle. 

 

 
FIGURA 3.11. Rotor em forma de gaiola. 
[Fonte: Gussow, 1985, p.417.] 

 

 O funcionamento da máquina assíncrona é baseado na interação entre o cam-

po magnético girante, no caso de máquina trifásica (criado pela circulação de cor-

rente nos enrolamentos do estator), e as correntes que são induzidas no rotor, quan-

do este é atravessado por esse campo. 

 Uma máquina assíncrona pode operar como gerador em duas situações: in-

terligada ou de modo independente [37, 41]. No primeiro caso, de operação como ge-

rador de maneira não-independente, a análise do funcionamento como motor torna-

se importante, na medida em que a transição de um modo de funcionamento para 

outro ocorre de forma contínua, dependendo das condições de carga. Considerando 

uma máquina assíncrona trifásica equipada com rotor em forma de gaiola e conec-

tada ao sistema de correntes trifásicas procedentes da rede de distribuição, com fre-
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qüência f, tem-se que o enrolamento do estator, com p pólos, criará um campo gi-

rante com velocidade angular nS, denominada velocidade síncrona, determinada pe-

la equação 3.2.2. A rotação do campo girante será responsável pela indução de for-

ças eletromotrizes (fem’s) sobre os condutores do rotor que, por estarem curto-

circuitados, serão percorridos por correntes. Sobre esses condutores, que transpor-

tam correntes e encontram-se submersos em um campo magnético, surgirão forças 

com direção tangencial à circunferência de rotação e que exercerão torque sobre o 

rotor, fazendo com que este alcance determinada velocidade, menor que a velocida-

de síncrona. A interação eletromagnética entre ambas as partes, estator e rotor, será 

possível apenas quando as velocidades do campo girante e do estator forem distin-

tas, posto que, em caso contrário, o rotor estaria imóvel em relação ao campo e não 

haveria indução de fem's nos seus condutores. 

 Sendo n a velocidade angular do rotor, pode-se definir o escorregamento s de 

uma máquina assíncrona pela relação 
 

 s n n
n

s

s
=

−
 (3.3) 

 

que também pode ser expressa em percentagem. 

 Considerando uma máquina assíncrona conectada à rede, com possibilidade 

de ser acionada mecanicamente pelo seu eixo, ela funcionará como motor quando a 

sua velocidade angular for menor que a velocidade síncrona, isto é, quando o escor-

regamento assumir valores no intervalo  0 < s ≤ 1. Como já afirmado, no caso em 

que o escorregamento for nulo, quando o rotor assumir velocidade igual à velocida-

de síncrona e encontrar-se estacionário em relação ao campo girante, não ocorrerá 

funcionamento, seja como motor, seja como gerador, situação em que a energia elé-

trica será consumida apenas para compensação das perdas elétricas e de atrito. 

 Quando a máquina for acionada pela máquina motriz em velocidade maior 

que a síncrona, no mesmo sentido de rotação do campo girante, o escorregamento 

passará a assumir valores negativos. Se mantida a conexão com a rede, o campo gi-
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rante continuará existindo no entreferro, sendo ultrapassado pelo rotor. Como con-

seqüência, ocorrerá uma inversão no sentido das fem's e das correntes induzidas nos 

condutores do rotor, provocando uma mudança no sentido do momento sobre o ei-

xo, que passará a exercer oposição ao movimento de rotação imposto pela máquina 

primária. Nestas condições, haverá o fornecimento de potência elétrica à rede à qual 

estão conectados os enrolamentos do estator. 

 A figura 3.12 mostra uma curva torque-escorregamento que apresenta a pas-

sagem de um modo de funcionamento para outro. Quando o torque assume valores 

positivos, isto é, quando a energia mecânica for entregue pelo eixo, obviamente o-

correrá o funcionamento como motor. É a região do gráfico correspondente aos va-

lores positivos de escorregamento, com a velocidade de rotação menor que a velo-

cidade síncrona e no mesmo sentido do campo girante. Para os valores negativos do 

escorregamento, o rotor estará sendo acionado por uma fonte externa de energia 

mecânica, sob velocidade maior que a síncrona, correspondendo a valores negativos 

para o torque. A energia mecânica está, nesta condição, sendo entregue ao eixo da 

máquina. 
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FIGURA 3.12. Curva torque-escorregamento para uma máquina 
assíncrona. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.351.] 

 A rede, funcionando como fonte externa de excitação, deve ser capaz de for-

necer corrente reativa suficiente para a magnetização. A freqüência desta corrente, 

como já dito, fixa a velocidade do campo girante e a freqüência da corrente ativa 

entregue pelo gerador, que é independente da velocidade de rotação do rotor. O ge-

rador de indução em funcionamento não independente apresenta a interessante ca-

racterística de fornecer corrente alternada de uma freqüência que não depende, den-

tro de certos limites, da velocidade de rotação da máquina primária. 

 Como o campo girante, essencial para o funcionamento da máquina de indu-

ção, deve a sua existência à corrente magnetizante suprida aos enrolamentos do es-

tator pela linha de distribuição, podemos dizer que o gerador de indução interligado 

não é auto-excitado. A máquina de indução, nesta condição particular, gerará ener-

gia apenas quando ligada a uma fonte de tensão e acionada a uma velocidade acima 

da velocidade síncrona estabelecida pela freqüência de suprimento. É possível o 
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funcionamento auto-excitado, com a conexão de carga capacitiva, o que será anali-

sado adiante. 

 A vantagem de utilização de geradores assíncronos ligados a um sistema de 

distribuição é que não demandam dispositivos para o arranque, para a sincronização 

ou para a regulação, dispensando pessoal especializado para tais serviços, e exigin-

do poucos cuidados com manutenção. Podem ser utilizados em usinas de ponta ou 

de reserva, com o objetivo de trabalharem em conjunto com as grandes usinas. A 

facilidade de sua ligação e operação oferece ótima alternativa para o fornecimento 

de energia em períodos de sobrecarga do sistema energético. 

 A figura 3.13 mostra curvas de desempenho, em função do escorregamento, 

de uma máquina síncrona conectada à rede e alimentada a tensão e freqüência cons-

tantes. São apresentadas curvas de potência mecânica de saída (para valores positi-

vos de escorregamento), curvas de potência mecânica de entrada (para valores nega-

tivos de escorregamento), e curvas de fator de potência e eficiência em função do 

escorregamento em percentual da velocidade síncrona. Verifica-se que a máxima 

potência elétrica de saída é obtida com um escorregamento negativo de aproxima-

damente 4 a 8%, e, como motor, vê-se que a melhor eficiência se encontra na faixa 

de 3 a 6% de escorregamento. Usualmente, as máquinas assíncronas de grandes po-

tências apresentam valores médios de rendimento 5% menores que os apresentados 

pelas máquinas síncronas correspondentes, com esta diferença aumentando para po-

tências menores. 

 

 

 
Fator de potência Eficiência 
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FIGURA 3.13. Curvas de desempenho de uma máquina assíncrona co-
nectada à rede e alimentada a tensão e freqüência constantes. [Fonte: 
Langsdorf, 1955, p.357.] 

 

 A transição do funcionamento como motor para o de gerador pode ser feita 

tão gradual quanto desejado. Considere-se uma máquina assíncrona conectada a 

uma turbina hidráulica. A máquina pode ser inicialmente ligada à linha de distribui-

ção, o que faz com que alcance velocidade pouco menor que a de sincronismo. A 

potência elétrica de entrada, nessas condições, é responsável, além da potência me-

cânica de saída, pela potência necessária para compensar perdas no cobre e no ferro, 

perdas por fricção e perdas mecânicas com a turbina acoplada e ainda inoperante. 

Um aumento de velocidade, por ação da máquina primária, até que a velocidade 

síncrona seja alcançada, faz com que a turbina passe a responsabilizar-se pelas suas 

próprias perdas e que a rede continue compensando perdas no cobre e no ferro e as 

perdas decorrentes da fricção na máquina assíncrona. Nesta situação, como já discu-

tido, não há fornecimento de energia e é necessária a atuação da máquina primária 

para a continuidade do movimento. À medida em que a válvula de admissão da tur-
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bina é aberta e o escorregamento, por sua ação, é aumentado, a máquina primária 

assume também as perdas da máquina assíncrona e, a partir da linha tracejada verti-

cal da figura 3.13, ocorre o fornecimento de potência elétrica ao sistema energético. 

 A geração de energia elétrica a partir de máquinas assíncronas conectadas ao 

sistema energético não apresenta grandes dificuldades ao controle de tensão e fre-

qüência. Estas grandezas são definidas pela linha de distribuição, dispensando equi-

pamentos específicos de controle. Como já dito, a rotação da máquina primária, 

dentro de certos limites, não influencia a freqüência da corrente de saída, mas de-

termina o valor da potência mecânica de saída, sendo indicado o emprego de um 

sistema de controle que mantenha o valor de velocidade próximo ao valor corres-

pondente ao ponto de melhor rendimento (e que evite que seja alcançada a veloci-

dade de disparo). O problema de controle de máquinas assíncronas também é visto 

nas seções 3.4, 3.5 e 4.3. 

 A potência fornecida por um gerador assíncrono é unicamente determinada 

pela rotação da máquina primária. Um aumento na velocidade incorre em um au-

mento proporcional na potência de saída, e vice-versa, desde que não seja alcançado 

o valor de torque máximo. Quando este valor é alcançado, a potência de saída co-

meça a diminuir enquanto a velocidade continua aumentando, visto que é reduzida a 

oposição ao movimento do rotor, que alcançará velocidade de disparo. Este com-

portamento também é demonstrado pelas máquinas assíncronas em funcionamento 

independente, conforme é apresentado no capítulo 4. Conseqüentemente, sistemas 

de proteção contra velocidade de disparo são essenciais. 

 O perfil de funcionamento de um gerador assíncrono pode ser modificado se 

a ele forem conectados capacitores em paralelo, segundo o diagrama da figura 3.14, 

em número suficiente para o fornecimento da corrente reativa necessária para a ex-

citação do seu circuito magnético. Caso toda a corrente reativa necessária à excita-

ção proceder de capacitores, o funcionamento do gerador será denominado autôno-

mo ou auto-excitado. 
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FIGURA 3.14. Gerador assíncrono auto-excitado. 

 

 A utilização de capacitores para o fornecimento de corrente magnetizante 

permite a análise de funcionamento independente de geradores assíncronos. Consi-

derando uma máquina assíncrona trifásica com um banco de capacitores conectado 

em paralelo, tem-se que, por excitações anteriores, haverá um fluxo magnético re-

manescente no ferro do rotor. A presença deste fluxo é indispensável para a auto-

excitação. O acionamento do rotor por uma máquina motriz induzirá no estator 

fem's bastante fracas, responsáveis, após a conexão dos capacitores, pela circulação 

de corrente reativa defasada, em adiantamento de 90º em relação à tensão. Esta cor-

rente reforçará o débil campo magnético inicial da máquina, ocasionando aumento 

na magnitude das fem's induzidas e das fmm's magnetizantes, até que se alcance a 

saturação do circuito magnético. 

 A figura 3.15 mostra uma curva característica a circuito aberto típica de uma 

máquina assíncrona. Esta curva permite que se localize graficamente o estado de 

equilíbrio representado pela saturação magnética do circuito constituído pelo gera-

dor e pelos capacitores. As linhas C1 e C2 são características de dois capacitores di-

ferentes, com  C1 < C2. Os pontos de intersecção destas curvas com a característica 

de circuito aberto do gerador indicam os valores de tensão e corrente que seriam al-

cançados com a ligação deste a cada um dos respectivos valores de capacitância. 

Esta curva mostra que a determinado equipamento corresponde um valor mínimo de 

capacitância necessária para a sua excitação em circuito aberto. 
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FIGURA 3.15. Curva característica a circuito aberto de um gerador as-
síncrono auto-excitado. 

 

 O controle de tensão e freqüência pode ser efetuado mediante variações ade-

quadas na velocidade angular e/ou na potência reativa para excitação. A impossibi-

lidade de atuação direta sobre a corrente de excitação que circula nos condutores do 

rotor faz com que esta tarefa deva ser efetuada indiretamente pelo controle da cor-

rente reativa. O problema de controle de máquinas assíncronas em funcionamento 

independente também é visto nas seções 3.4 e 3.5, e analisado na seção 5.3 com 

subsídios importantes fornecidos pelo estudo experimental contido no capítulo 4. 

 O fornecimento de corrente reativa pode ser efetuado com o emprego de ca-

pacitores e de indutores. Os capacitores funcionam como geradores de corrente de-

fasada em adiantamento de 90º em relação à tensão, fornecendo, assim, a corrente 

de excitação magnetizante. Já os indutores funcionam como geradores de corrente 

defasada em atraso de 90 , atuando, então, como desmagnetizadores. A utilização 

C1 

C2 
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conjunta destes dispositivos pode proporcionar um controle gradual e “suave” da 

tensão nos terminais, conforme abordado em mais detalhes na seção 5.3. 
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FIGURA 3.16. Curvas normalizadas de torque contra escorrega-
mento, mostrando o efeito da variação da resistência do circuito do 
rotor. [Fonte: Fitzgerald, 1975, p.351.] 

 A utilização de rotor bobinado pode amenizar as dificuldades relacionadas ao 

controle de corrente reativa. A possibilidade de inserção de resistências externas ao 

circuito do rotor permite que, pelo aumento ou diminuição da sua impedância, se 

obtenha controle sobre a corrente de excitação. A influência da maior resistência do 

rotor sobre a característica torque-escorregamento é mostrada nas curvas da figura 

3.16. Em funcionamento normal, o aumento da impedância do rotor pela inserção 

de resistências externas resulta num maior valor de escorregamento para o valor de 

torque desejado. 
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3.4. Considerações sobre os tipos de geração e suas particularidades. 
 

 O atendimento de determinada demanda de energia pode ser alcançado por 

meio de geração síncrona ou assíncrona, e através de máquinas que funcionem iso-

ladamente ou como parte de uma rede que una todos os pontos de geração e de con-

sumo. 

 No caso mais simples haverá uma única máquina funcionando de modo in-

dependente das redes de distribuição e fornecendo toda a energia necessária a uma 

determinada carga. Nesta situação, tanto um gerador síncrono como um gerador 

assíncrono conectado diretamente à carga pode assumir o suprimento, conforme os 

esquemas da figura 3.17. Como apenas uma máquina será responsabilizada pelo 

fornecimento de energia, haverá, por parte desta, extrema sensibilidade às variações 

de carga e às suas possíveis assimetrias. Conseqüentemente, nessas condições, assu-

mem vital importância os métodos de controle de tensão e freqüência. 

 Já foi salientado, no item 3.2, como o controle pode ser efetuado no caso de 

um gerador síncrono. Geralmente, é exigido o fornecimento de tensão aproximada-

mente constante e corrente alternada de freqüência constante. A freqüência (que, 

nos geradores síncronos, é estritamente proporcional à rotação) é mantida constante 

mediante o controle da velocidade da máquina primária, que, por sua vez, é mantida 

constante, apesar das flutuações da carga. A tensão é mantida constante mediante o 

controle, junto ao alternador, do campo de excitação. 

 A tecnologia de máquinas síncronas para geração de corrente alternada a par-

tir de uma máquina primária de velocidade constante é tradicionalmente utilizada há 

mais de um século, não incorrendo em dificuldades consideráveis na maioria dos 

casos. Quando a carga sobre o gerador ou o fluxo de água sobre a máquina motriz 

sofrem variações, a tensão e a freqüência sofrerão modificações proporcionais. De-

vido à natureza dos dispositivos de controle disponíveis, qualquer variação ocorrerá 

antes que alguma correção ou regulação possa ser efetuada. Os sistemas eletrome-
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cânicos devem ser tais que às variações na carga elétrica correspondam variações de 

forma “suave” e proporcional na tensão e na freqüência (esta como conseqüência 

das variações na velocidade). 
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FIGURA 3.17. Esquema para fornecimento de energia por meio de uma única 
máquina funcionando de modo independente das redes de distribuição. (a) Ge-
rador síncrono. (b) Gerador assíncrono. 

 

 Para o caso de um gerador assíncrono, há maiores dificuldades, já que não há 

possibilidade de atuação direta sobre a corrente nas barras do rotor, não havendo, 

conseqüentemente, possibilidade de controle sobre a excitação. O controle de tensão 

e freqüência pode ser efetuado mediante variações adequadas na velocidade angular 

e na potência reativa para excitação. A impossibilidade de atuação direta sobre a 

corrente de excitação que circula nos condutores do rotor faz com que esta tarefa 

deva ser efetuada indiretamente pelo controle da corrente reativa. 

 A utilização de recursos renováveis para produção de energia em locais iso-

lados do sistema energético pode oferecer, em certas situações, alguns problemas à 

utilização de máquinas para geração de corrente alternada. Geralmente, estes pro-
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blemas estão relacionados à sazonalidade intrínseca das fontes de energia, exigindo 

o armazenamento em acumuladores. A utilização de bancos de baterias permite a 

utilização de geradores de corrente contínua ou a retificação da corrente gerada por 

máquinas síncronas ou assíncronas, subseqüentemente transformada mais uma vez 

em corrente alternada pelo uso de inversores. Estes, basicamente, são dispositivos 

que conectam e desconectam o suprimento em corrente contínua, invertendo a pola-

ridade a intervalos regulares de tempo a uma taxa apropriada à obtenção de deter-

minada freqüência. 

 O funcionamento independente, além dos sistemas típicos de controle, exige 

o emprego de sistemas adicionais para segurança do sistema. O gerador conectado à 

turbinas deve ser capaz de resistir a uma situação em que seja alcançada a velocida-

de de disparo, sendo indicada a utilização de dispositivos que evitem tais situações. 

É indicado o emprego de dispositivos para situações em que ocorra sobretensão, por 

falha no sistema ou nas cargas, e em situações em que ocorra perda de tensão, por 

algum problema relacionado à excitação das máquinas geratrizes. 

 Em determinadas condições, de extensão da carga ou de dispersão geográfica 

das fontes de energia, é necessária a utilização de mais de uma unidade geradora 

para o suprimento de energia elétrica a uma determinada carga. A interligação des-

tas várias fontes aos consumidores em uma única malha traz vários benefícios quan-

to à distribuição de produção entre as várias centrais e à segurança e continuidade 

do fornecimento. O caso em que as unidades geradoras forem constituídas de má-

quinas síncronas, pelas facilidades no controle de tensão e quando resolvidos os 

problemas de controle de freqüência, oferece as melhores características de opera-

ção. A adição de máquinas assíncronas, originando uma rede “híbrida” do ponto de 

vista de modalidades de geração, pode trazer vantagens em determinados casos. 

 Será analisada, inicialmente, a operação de geradores síncronos interligados. 

Tal acoplamento exige que certas condições sejam satisfeitas, a saber: a seqüência 

de fase das tensões polifásicas das máquinas deve ser a mesma, as freqüências e as 
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tensões das máquinas devem ser iguais, e as tensões devem ter a mesma forma de 

onda e estar em fase. 

 

 

 

MM

   Carga

M2

M1

  Geradores 
  Síncronos

  Máquinas
   Motrizes

S2

S1

C2

 
 

FIGURA 3.18. Esquema para fornecimento de energia por meio de uma rede 
de distribuição composta por dois geradores síncronos. 

 

 O funcionamento em paralelo pode ser ilustrado pela seguinte situação. Seja 

um sistema elementar, compreendendo dois geradores trifásicos idênticos S1 e S2, 

com suas máquinas primárias M1 e M2 (como mostrado na figura 3.18), suprindo 

potência a uma determinada carga. Suponha-se que, inicialmente, o gerador S1 este-

ja suprindo potência à carga com tensão e freqüência nominais, com o gerador S2 

desligado. Este gerador pode ser posto em paralelo com S1, acionando-o à velocida-

de síncrona por meio da máquina motriz M2, e ajustando-se o reostato de campo de 

modo que sua tensão seja igualada à do barramento. Se a freqüência da máquina 

que entra não for exatamente igual à do barramento, a fase entre a sua tensão e a do 

barramento variará a uma freqüência igual à diferença entre as freqüências das duas 

tensões. Essa freqüência tenderá a zero à medida que as freqüências da máquina e 

do barramento sejam igualadas. A chave C2 deverá ser fechada quando as duas ten-

sões estiverem momentaneamente em fase e a tensão na chave for nula. Um disposi-
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tivo para indicar o momento apropriado é denominado sincronoscópio. Depois que 

S2 foi sincronizado desta maneira, cada máquina pode ser controlada para tomar sua 

parte da carga de potência ativa e reativa por ajustes apropriados das válvulas das 

máquinas motrizes primárias e dos reostatos de campo. 

 Os geradores síncronos em paralelo precisam operar com a mesma velocida-

de de regime permanente (para o mesmo numero de pólos). Conseqüentemente, o 

modo no qual a potência ativa se divide entre eles depende quase que inteiramente 

das características de funcionamento dos seus acionadores primários. 

 A figura 3.19 apresenta curvas características correspondentes às máquinas 

motrizes M1 e M2, para abertura constante das respectivas válvulas de admissão, 

mostradas no esquema da figura 3.18. Em (a) está representada uma situação de 

funcionamento em regime permanente, onde cada máquina é responsabilizada por 

uma determinada parcela da carga total. A linha tracejada horizontal AB representa 

a carga total suprida pelas duas máquinas, onde a primeira se responsabiliza pela 

parcela P1 e a segunda pela parcela P2, sendo desprezadas as perdas. Em (b) figura 

um aumento da carga sobre o gerador S2, a válvula de admissão de M2 teve sua a-

bertura aumentada, provocando uma translação da curva característica correspon-

dente, de M2 para M2’. Nesta nova situação, a carga total é representada pela linha 

tracejada horizontal A’B’. A potência de S2 aumentou de P2 para P2’, enquanto a de 

S1 diminuiu de P1 para P1’. Ao mesmo tempo, a freqüência do sistema aumentou. 
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FIGURA 3.19. Curvas características das máquinas motrizes M1 e M2, para abertura cons-
tante das respectivas válvulas de admissão. 
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 Uma diminuição na abertura da válvula de M1, como é mostrado em (c), de-

volverá o seu valor nominal. A curva característica para o gerador S1 passará a ser 

M1’. Vê-se que sua potência sofre diminuição adicional, de P1’ para P1”, enquanto 

que a potência fornecida por S2 aumenta de P2’ para P2”. A freqüência do sistema 

volta a assumir o seu valor nominal após uma transferência adicional de carga do 

gerador S1 ao gerador S2, por fechamento da válvula de M1. Agora, é a linha traceja-

da horizontal A”B” que representa a carga total. 

 Para sistemas maiores, o processo de interligação é essencialmente o mesmo. 

Considere-se o sistema mostrado na figura 3.20, composto de (n-1) máquinas gera-

trizes suprindo potência a um determinado conjunto de cargas. O gerador Sn, acio-

nado pela máquina motriz Mn, será interligado ao sistema e assumirá a sua parcela 

na carga de potência ativa da mesma forma como foi feito com o gerador S2, no ca-

so anterior. A perturbação que a adição de uma nova máquina à rede de distribuição 

vai causar dependerá da relação de potências entre a máquina e a rede. 

 As máquinas síncronas, funcionando de modo interligado, devem operar com 

velocidade constante, fornecendo corrente alternada de freqüência constante dentro 

de limites rígidos (usualmente 1% de variação, no máximo, por frações de segun-

do). Não existem problemas especiais para o cumprimento destas exigências com os 

equipamentos atualmente disponíveis. A manutenção do sincronismo, de certa ma-

neira, também pode ser considerado serviço de rotina. Além destes cuidados, tam-

bém são necessários dispositivos que permitam a rápida desconexão das unidades 

geradoras em situações de emergência. 

 Máquinas assíncronas podem ser adicionadas a uma rede de geradores sín-

cronos. O fato destas máquinas não serem auto-excitáveis faz com que sejam nor-

malmente consideradas apenas para o uso em centrais de reserva ou em centrais de 

ponta, e/ou quando é necessária a operação por longos períodos sem manutenção, 

em locais de difícil acesso. A potência reativa consumida para excitação será obtida 

do sistema energético ao qual a máquina está conectada, obrigando os geradores 
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síncronos a fornecerem mais potência reativa à rede, operando com fator de potên-

cia e rendimento mais baixos. 

 O sistema energético deve ser dimensionado levando-se em consideração o 

fornecimento de corrente reativa às unidades assíncronas, quando existirem, exigin-

do um estudo econômico detalhado para definir a viabilidade ou, alternativamente, 

se a opção por uma máquina síncrona, apesar do custo, continua oferecendo as me-

lhores condições de trabalho. 
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FIGURA 3.20. Esquema para fornecimento de energia por meio de uma rede 
de distribuição composta de n geradores síncronos. 
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 A utilização de geradores assíncronos oferece como vantagem o fornecimen-

to de energia sob menores compromissos com o sincronismo do sistema. Estas má-

quinas podem ser conectadas ou desconectadas ao sistema sem grandes dificulda-

des, dispensando o uso de pessoal e equipamentos especializados. A flexibilidade 

da freqüência elétrica de saída em relação à velocidade mecânica permite que a má-

quina seja operada com velocidade variável, determinada pela fonte de energia, in-

fluindo esta variabilidade apenas no valor da potência elétrica de saída. 

 Os cuidados necessários dizem respeito ao controle de velocidade de disparo, 

evitando que seja alcançado o valor de torque máximo na operação da máquina as-

síncrona, e ao controle de velocidade síncrona, já que, uma vez que a velocidade da 

máquina for menor que esta velocidade, a máquina estará funcionando como motor. 

 Segundo a referência (37), a conexão de máquinas assíncronas à rede é, via 

de regra, trivial, quando sua potência ficar em torno de 3 a 4% da potência disponí-

vel no sistema. Essas características tornam a geração assíncrona adequada também 

à utilização com turbinas eólicas. Alguns países europeus vêm investindo na gera-

ção assíncrona de energia com o uso de turbinas eólicas, permitindo que estes dis-

positivos contribuam com até 10% da potência total disponível no sistema. 

 

 

3.5. Regularização do movimento das máquinas. 
 

 A qualidade do fornecimento de energia elétrica envolve a manutenção de 

valores constantes para a tensão e para a freqüência, o que decorre do fato da maio-

ria dos dispositivos elétricos serem desenvolvidos para essas condições. Essas gran-

dezas, a tensão e a freqüência, sofrem variações sempre que ocorrerem mudanças na 

carga conectada e na velocidade de rotação da turbina. 

 A demanda de potência, de um modo geral, não é constante e apresenta dois 

tipos de variações superpostas. Uma tende a ser cíclica e depende do perfil de utili-

zação de energia, e a outra é aleatória e tende a reduzir sua amplitude de acordo 
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com o número de usuários. A amplitude desta variação é denominada variação de 

carga e depende do número de consumidores, da potência e da natureza da carga 

instalada, sendo tanto menor quanto maior o número de consumidores e sua diversi-

ficação. 

 As variações de alimentação da máquina primária e de carga sobre o gerador 

são os fatores que agem sobre o sistema turbina-gerador. Neste sistema, denomina-

se árvore ao conjunto formado pelo eixo, o acoplamento, o rotor da turbina e o rotor 

do gerador, caracterizado pelo fato de apresentar idealmente velocidade de rotação 

contínua. As variações de carga têm sobre esse sistema o efeito de impor à árvore 

variações de velocidade. O funcionamento dessas máquinas deve ser regularizado 

de forma a que estas variações sejam compensadas e que o torque seja adequado à 

demanda instantânea da carga. 

 A regularização do funcionamento visa manter constante a velocidade média 

de rotação quando ocorrerem alterações no consumo, atender situações extremas em 

que ocorra a sua interrupção completa (impedindo que a velocidade da turbina “dis-

pare”), e manter a variação da velocidade da árvore dentro de limites prefixados e 

considerados aceitáveis à sua finalidade, visto não ser praticável manter a velocida-

de rigorosamente constante. 

 A seguir, conforme apresentado por McIntyre [28], serão analisados os efeitos 

da variação de carga sobre as máquinas e quais as medidas necessárias para se obter 

equilíbrio no movimento. Sobre a árvore atuam forças motrizes e forças resistentes. 

As forças motrizes realizam trabalho motor e são as responsáveis pelo movimento 

da máquina, enquanto as forças resistentes geram os trabalhos resistentes, que po-

dem ser divididos em trabalhos resistentes úteis e trabalhos resistentes passivos. Os 

trabalhos úteis são utilizados para a geração de energia, enquanto os trabalhos pas-

sivos são dissipados sob a forma de calor. 

 Examine-se a dinâmica do sistema. Seja a árvore composta por n elementos, 

de onde se pode escrever que 
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onde mi é a massa do elemento i, vi é a velocidade de rotação do elemento i e vi0 a 

sua velocidade inicial, TM é a soma dos trabalhos motores, TU é a soma dos traba-

lhos úteis e TP a soma dos trabalhos passivos. Esta equação pode assumir a seguinte 

forma: 
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onde I é o seu momento de inércia, ω é a velocidade angular da árvore, PM é a po-

tência motriz, PU é a potência útil e PP é a potência passiva. As forças motrizes e as 

forças resistentes úteis são exteriores à máquina, isto é, são forças que a máquina 

recebe por ação de agentes externos. As forças resistentes passivas, por sua vez, são 

essencialmente de origem interna, resultantes do atrito entre as peças. 

 O funcionamento em regime permanente, onde há a igualdade das velocida-

des inicial e final em um determinado intervalo de tempo, conduz, segundo (3.4), a  

TM = TU +TP , indicando que o trabalho motor fornecido é integralmente consumido 

na realização dos trabalhos resistentes. Se esta condição for verificada para qualquer 

intervalo de tempo, por menor que seja, ter-se-á a máquina funcionando em equilí-

brio dinâmico permanente. Mas esta situação não é verificada para qualquer inter-

valo de tempo, já que é impossível manter constantes o trabalho motor e o trabalho 

resistente útil. Quando a máquina funcionar em regime no qual o trabalho motor e o 

trabalho resistente forem iguais, em períodos sucessivos de tempo, então estará o-

correndo o que é chamado de equilíbrio dinâmico médio. 

 O objetivo da regularização do funcionamento das máquinas é, portanto, 

manter o regime de equilíbrio dinâmico médio. Este regime pode ser mantido medi-

ante o emprego de vários dispositivos, tais como válvulas de admissão, reguladores 
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automáticos de velocidade ou volantes, ou, ainda, pela atuação sobre a excitação 

ou a carga dos geradores. 

 Os equipamentos mecânicos fazem uso de diversos recursos para a regulari-

zação do movimento. A equação (3.5) indica aqueles à disposição. Considere-se, 

inicialmente, a ação de reguladores automáticos de velocidade. No instante do de-

sequilíbrio dinâmico, tem-se que  PM < PU , ou  PM > PU , fazendo com que a veloci-

dade média de equilíbrio diminua ou aumente, respectivamente. Detectada esta situ-

ação, o regulador atuará sobre o valor da potência motriz, no sentido de manter seu 

valor médio igual ao da potência resistente. A ação do regulador fará com que, após 

certo tempo, o trabalho motor se torne igual ao novo valor do trabalho resistente útil 

e a velocidade média volte ao seu valor inicial. 

 O regulador atua sobre o órgão da turbina capaz de efetuar variações na ad-

missão, de modo a que sobre a árvore atue o torque de valor médio igual ao mo-

mento resistente útil. No caso de turbinas Francis e Kaplan, os reguladores atuam 

sobre as pás diretrizes de fluxo, enquanto que nas turbinas Pelton eles atuam sobre 

os bocais injetores. Nas bombas centrífugas, quando utilizadas em modo reverso, a 

atuação pode ser efetuada sobre as pás guias, exatamente como nas turbinas Francis. 

Nas turbinas Michell-Banki a atuação sobre a admissão é efetuada por meio da pá 

diretriz, opcionalmente instalada no injetor. 

 Com o objetivo de variar a admissão de descarga, para adequá-la às condi-

ções vigentes, pode-se também fazer uso de válvulas de admissão. No caso de bom-

bas centrífugas, que para pequenas potências não possuem distribuidores e, conse-

qüentemente, impossibilitam a utilização de reguladores automáticos de velocidade, 

as válvulas de admissão constituem a única alternativa para o controle de velocida-

de, podendo ser acionadas manualmente ou por meio de servomotores eletronica-

mente controlados. 

 Considere-se agora a ação dos volantes. Para a mesma diferença entre o tra-

balho motor e o trabalho resistente útil, que estabelece um valor constante para o 

desequilíbrio dinâmico, a equação (3.5) mostra que a variação de velocidade será 
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tanto menor quanto maior o momento de inércia. Para o regime de equilíbrio dinâ-

mico médio, a velocidade angular sofrerá variação máxima Δω (correspondente ao 

valor máximo alcançado pelo segundo membro de (3.5)), em torno de um valor mé-

dio ωm. Esta amplitude máxima de variação Δω poderá ser ajustada pela escolha 

conveniente do valor  Im. Caso o projeto original da árvore apresente momento de 

inércia  I0,  onde   I0 < Im,  a instalação de um volante com momento de inércia  IV, 

de forma que   I0 + IV = Im , levará à obtenção dos resultados esperados. 

 Um volante pode ser utilizado para a complementação do momento de inér-

cia do sistema. É uma peça com grande momento de inércia, empregada para limitar 

as variações de velocidade da árvore e aumentar o tempo disponível para a atuação 

de outros dispositivos. Nos equipamentos com eixo vertical, as dimensões da árvore 

dispensam a sua utilização, mas em turbinas pequenas, de eixo horizontal, os volan-

tes podem vir a ser necessários. São normalmente empregados para instalações de 

turbinas Francis de eixo horizontal. 

 A atuação sobre a excitação dos geradores constitui o modo usual de controle 

de tensão, como resposta às variações que possam ocorrer na velocidade de rotação 

da árvore. A atuação sobre a carga do gerador permite, dentro de certos limites, a-

dequar o consumo aos valores instantâneos de tensão, dispensando o controle sobre 

a excitação. Este procedimento é indicado para máquinas síncronas, dispensando o 

uso de reguladores automáticos de tensão, e para as máquinas assíncronas, pelas di-

ficuldades que apresentam para controle de excitação, mas é bastante menos eficaz. 

Como simplificação, a carga da MMH pode ser mantida constante, dispensando-se 

equipamentos de controle. Uma válvula de admissão, com sua abertura adequada 

manualmente aos valores de demanda, mantém vazão constante sobre a turbina. A 

energia excedente, em relação ao valor instantâneo da demanda, pode ser consumi-

da em resistências em paralelo, utilizadas para aquecimento de água, ou ser acumu-

lada em baterias, e o sistema de controle, por ser um sistema elétrico, teria custo re-

duzido em relação ao sistema mecânico. 

 



 

 

Capítulo 4 
 

Estudo experimental 
sobre geração assíncrona independente 

 

 

4.1. Objetivos e instrumentação. 
 

 Este estudo experimental teve a finalidade de determinar as características de 

funcionamento de motores de indução operando em modo reverso, como geradores 

auto-excitados. O conhecimento destas características é fundamental para o estabe-

lecimento de critérios para a escolha da metodologia mais adequada ao controle de 

tensão e freqüência. 

 Os testes experimentais foram realizados no Laboratório de Máquinas Elétri-

cas (LME) do Departamento de Engenharia Elétrica (DELET) da Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul (UFRGS). Para a realização dos testes foi montado um 

dispositivo experimental conforme o circuito mostrado na figura 4.1. Foram feitos 

testes com o motor de indução identificado pelos seguintes dados de placa: 

 

  Modelo S90L4  -  N.°  2166LR 

  Potência: 3 cv / 2200 W   Isolamento classe B 

  Freqüência: 60 Hz    Categoria H 

  Rotação: 1710 rpm    F.S.: 1,0 

   Ligação Δ 220 V    9,2 A 

   Ligação Y 380 V    5,3 A 



 

 

 

Torquímetro

Máquina de
Indução Trifásica

Corrente Contínua
     Motor de

Carga

WW

V Hz

V

 
 

 

 
FIGURA 4.1. Dispositivo experimental. (W): wattíme-
tros monofásicos, (V): voltímetros, (Hz): freqüencímetro. 
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 Durante todo o ensaio esse motor foi mantido na ligação Δ. 

 Foram também utilizados os seguintes equipamentos: (a) um motor de cor-

rente contínua, com controle de rotação através da excitação, para o acionamento da 

máquina de indução, com potência de 10 kW, tensão de 150 V e 900/3600 rpm; (b) 

dois transformadores de corrente 10/5 e 25/5 A, de marca NORMA, classe 06; (c) 

dois wattímetros monofásicos, para 48/120/240/480 V, 5 A, de marca HB do Brasil, 

classe 1%; (d) dois multímetros digitais, sendo um de marca CIE, modelo 7005, e 

outro de marca TENMA, modelo 72-050, ambos de 3½ dígitos; (e) um freqüencíme-

tro confeccionado no DELET(UFRGS), com resolução de 0,01 Hz; (f) um tacôme-

tro de contato, de marca Microteste, modelo L20, para o máximo de 9999 rpm, com 

resolução de 1 rpm; (g) um torquímetro confeccionado por INMETAL, para o má-

ximo de 100 Nm; (h) uma lâmpada estroboscópica de marca Strobotac, tipo I531-

AB, da General Radio Co., Concord, Massachusetts, Estados Unidos; e (i) dois re-

sistores shunt, respectivamente para 1,5 V/15 A e 0,05 Ω/30 A, da Cambridge Ins-

trument Co. Ltd., Inglaterra. O tacômetro de contato e a lâmpada estroboscópica fo-

ram utilizados para a determinação da velocidade de rotação da árvore. O quadro de 

cargas, para a tensão de 220 V, dispunha de 6 kW de cargas resistivas e 6 kVAr de 

cargas capacitivas, dispostos de forma que ao acréscimo de uma carga resistiva cor-

respondesse à conexão em paralelo de 484 Ω/fase, e ao acréscimo de uma carga ca-

pacitiva correspondesse à conexão de 5,5 μF/fase. 

 

 

4.2. Resultados obtidos. 
 

 Os testes foram realizados mantendo-se constante a velocidade de rotação. O 

banco de provas permitia que isso fosse possível sob quaisquer condições. Foram 

colhidos dados de tensão terminal, corrente de saída, potência real, freqüência, ro-

tação e torque. 
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 Inicialmente, foram determinadas curvas de magnetização do equipamento, 

para as rotações de 1500, 1800 e 2300 rpm. Estas curvas são apresentadas na figura 

4.2. Em uma segunda etapa, mantendo-se o valor de rotação nominal (1800 rpm), 

foram determinadas curvas de fator de potência e de tensão terminal em função da 

potência (figuras 4.3 e 4.4), de freqüência em função da tensão terminal (figura 

4.5), e de rendimento em função da potência (figura 4.6). As figuras 4.3, 4.4 e 4.5 

foram obtidas com o uso dos bancos de capacitores de  33,  38,5,  44,  49,5 e 55 

μF/fase, e a figura 4.6 foi determinada apenas para o banco de 55 μF/fase. Em uma 

terceira etapa, foram determinadas curvas de fator de potência e de tensão em fun-

ção da potência (figuras 4.7 e 4.8), e de freqüência em função da tensão (figura 

4.9), para rotações de 1600, 1800 e 2000 rpm e banco de capacitores de 44 μF/fase. 

Nas figuras 4.10 e 4.11 são mostradas curvas de tensão e freqüência em função da 

rotação, obtidas a partir das curvas precedentes, de onde foram considerados pontos 

correspondentes ao funcionamento em vazio e aos quatro primeiros valores de car-

ga. Nas curvas mostradas nas figuras 4.3 a 4.11 a corrente de saída é aproximada-

mente constante e da ordem de 0,15 A/μF. 

 Com base nas informações obtidas, foram construídas as curvas que são, a 

seguir, apresentadas em bloco. Na seqüência, são aduzidos comentários julgados 

relevantes para a melhor interpretação deste estudo. Os gráficos foram gerados com 

o uso do programa GRAPHER for Windows, versão 1.09, e as curvas foram traça-

das “a sentimento”. Em algumas delas houve nitidamente problemas na medida, 

mas, não sendo os mesmos relevantes, não foi feita qualquer tentativa de correção, 

sendo os dados apresentados em sua forma primitiva. Os símbolos utilizados para a 

representação dos pontos medidos têm as suas dimensões definidas por uma estima-

tiva para o máximo erro obtido. 
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FIGURA 4.2. Curvas de magnetização para as rotações de (O) 1500, (�) 
1800 e (Δ) 2300 rpm. 

 

 
FIGURA 4.3. Curvas de fator de potência em função da potência, para velo-
cidade constante e igual a 1800 rpm, para bancos de capacitores de (O) 33, 
(�) 38,5, (Δ) 44, (×) 49,5 e (∗) 55 μF/fase. 
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FIGURA 4.4. Curvas de tensão terminal em função da potência, para velo-
cidade constante e igual a 1800 rpm, para bancos de capacitores de (O) 33, 
(�) 38,5, (Δ) 44, (×) 49,5 e (∗) 55 μF/fase. 

 

 
FIGURA 4.5. Curvas de freqüência em função da tensão terminal, para velo-
cidade constante e igual a 1800 rpm, para bancos de capacitores de (O) 33, 
(�) 38,5, (Δ) 44, (×) 49,5 e (∗) 55 μF/fase. 
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FIGURA 4.6. Curvas de rendimento em função da potência, para velocidade 
constante e igual a 1800 rpm, para o banco de capacitores de 55 μF/fase. 

 
 

 
FIGURA 4.7. Curvas de fator de potência em função da potência, para o 
banco de capacitores de 44 μF/fase, para as rotações de (�) 1600, (O) 1800 
e (Δ) 2000 rpm. 
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FIGURA 4.8. Curvas de tensão terminal em função da potência, para o ban-
co de capacitores de 44 μF/fase, para as rotações de (�) 1600, (O) 1800 e 
(Δ) 2000 rpm. 

 

 
FIGURA 4.9. Curvas de freqüência em função da tensão terminal, para o 
banco de capacitores de 44 μF/fase, para as rotações de (�) 1600, (O) 1800 
e (Δ) 2000 rpm. 
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FIGURA 4.10. Curvas de tensão terminal em função da rotação, para o ban-
co de capacitores de 44 μF/fase, para o funcionamento em vazio e as quatro 
primeiras cargas conectadas. 

 

 
FIGURA 4.11. Curvas de freqüência em função da rotação, para o banco de 
capacitores de 44 μF/fase, para o funcionamento em vazio e as quatro pri-
meiras cargas conectadas. 
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 A figura 4.2 foi determinada apenas com a utilização de cargas capacitivas, 

que foram sendo conectadas uma a uma a partir da situação de funcionamento em 

vazio. Esta figura mostra o comportamento da tensão terminal em função da corren-

te de armadura, para as rotações de 1500, 1800 e 2300 rpm. Observa-se que, quanto 

maior a velocidade, menor é o número necessário de capacitores para fornecimento 

da corrente de excitação, e menor é o número necessário de capacitores para obten-

ção de determinado valor de tensão. 

 Nas curvas mostradas nas figuras 4.3 a 4.9 a rotação foi mantida constante e 

o comportamento das outras grandezas determinado a partir da conexão gradativa 

de carga resistiva, partindo-se da situação em que um determinado banco de capaci-

tores, conectado em paralelo aos terminais do motor de indução, permitia que este 

fornecesse um determinado valor de tensão. 

 A figura 4.3 mostra, para velocidade constante e igual a 1800 rpm, o com-

portamento do fator de potência em função da carga conectada. Para funcionamento 

em vazio, correspondente à carga resistiva zero, tem-se fator de potência nulo. Nes-

ta situação, apenas os capacitores para excitação estão conectados, que consistem 

obviamente em carga capacitiva. Conforme a carga resistiva é conectada, ocorre o 

aumento da potência ativa e o crescimento do fator de potência. Vê-se também que 

a adição de capacitores provoca um deslocamento dos pontos no sentido de valores 

menores para o fator de potência e de valores maiores para a potência ativa. 

 Observa-se, nesta figura, que existe um ponto de inflexão para a potência. 

Isso ocorre porque o torque necessário para manter constante a velocidade, para va-

lores crescentes de escorregamento, aumenta até um valor máximo. Este valor má-

ximo é diferente para cada banco de capacitores, ocorrendo para valores diferentes 

de escorregamento. Após este valor, o torque diminui até um determinado valor li-

mite de funcionamento, a partir do qual ocorre a perda de magnetização e os capaci-

tores conectados não são mais suficientes para fornecer a corrente de excitação ne-

cessária. Sendo a velocidade mantida constante, a potência de saída apresenta um 

comportamento semelhante. A potência aumenta, para valores crescentes de escor-



 130

regamento, até um valor máximo (diferente para cada banco de capacitores e cor-

respondente ao valor máximo de torque), para depois diminuir até que o valor limite 

de funcionamento seja atingido. A partir daí ocorre perda de magnetização. 

 O último ponto destas curvas corresponde ao último ponto em que foi possí-

vel realizar as medidas. A continuidade do procedimento de medição fez com que a 

excitação fosse perdida e, conseqüentemente, fosse descontinuado o fornecimento 

de tensão. 

 Na figura 4.4 pode-se observar o comportamento da tensão em função da 

carga conectada. Observa-se que um maior número de capacitores proporciona uma 

melhor regulação de tensão em função da carga, visto que a maior corrente de exci-

tação faz com que a máquina encontre-se mais saturada, sofrendo, portanto, menor 

desmagnetização com o acréscimo de cargas resistivas. As curvas mostradas nesta 

figura são fundamentais para a análise de estabilidade da tensão. 

 Na figura 4.5 pode-se observar o comportamento da freqüência em função da 

tensão. A adição de capacitores provoca um deslocamento dos pontos no sentido de 

valores menores para a freqüência, isto é, de valores absolutos maiores para o escor-

regamento. Na curva correspondente ao banco de 55 μF/fase, para o qual tem-se 

corrente nominal, verifica-se a máxima variação de freqüência, em torno de 5%, 

desde o funcionamento a vazio até o limite de magnetização. 

 A figura 4.6 mostra os valores de rendimento obtidos com o banco de capaci-

tores de 55 μF/fase. Rendimentos acima de 65% são alcançados para pontos corres-

pondentes a fatores de potência acima de 0,60. 

 Nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9 podem ser analisadas as modificações impostas às 

curvas mostradas nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5 (e correspondentes ao banco de capacito-

res de 44 μF/fase) segundo uma variação na rotação de aproximadamente 10%. As 

curvas correspondentes à velocidade de 1800 rpm são as mesmas para todas essas 

seis figuras, e foram consideradas aqui para uma comparação com as curvas obtidas 

para as velocidades de 1600 e 2000 rpm, já que correspondem ao mesmo banco de 

capacitores. Observa-se que o funcionamento da máquina com rotações mais eleva-
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das provoca um deslocamento dos pontos no sentido de valores menores para o fa-

tor de potência e valores maiores para a tensão, e incorrem em valores e amplitudes 

de variação maiores para a freqüência. Para o banco de 44 μF/fase e velocidade de 

1800 rpm, entre operação em vazio e no limite de magnetização, a freqüência apre-

sentou uma variação de 3%, enquanto que, nas mesmas condições e velocidade de 

2000 rpm, ocorreu uma variação de 5%. 

 As figuras 4.10 e 4.11 foram compostas a partir das figuras precedentes e in-

dicam o efeito de variações de rotação sobre a tensão e a freqüência. As curvas fo-

ram montadas para valores constantes de carga resistiva e correspondem ao funcio-

namento em vazio e às quatro primeiras cargas conectadas. Observa-se que varia-

ções de 10% na rotação incorrem em variações na freqüência de aproximadamente 

10% em torno do seu valor nominal. A adição de capacitores para excitação faz 

com que a inclinação dessas curvas diminua, e que as variações de tensão e fre-

qüência segundo variações de rotação sejam menores. 

 

 

4.3. Conclusões preliminares. 
 

 O resultado dos testes mostra que a utilização de motores de indução como 

geradores permite um aproveitamento praticamente completo da capacidade nomi-

nal da máquina. É possível localizar na figura 4.4 o ponto correspondente à opera-

ção com tensão e corrente próximos aos valores nominais, situado na curva corres-

pondente ao banco de 55 μF/fase. Neste ponto de operação, a máquina fornece po-

tência de 2120 W, que é praticamente igual ao valor nominal de 2200 W. 

 O resultado dos testes mostra também que, com velocidade nominal e cons-

tante, é viável (com o emprego de metodologias de controle adequadas) o forneci-

mento de energia com tensão e freqüência mantidos próximos aos seus valores no-

minais. Seja o funcionamento da máquina para obtenção de tensão nominal. Na fi-

gura 4.4, para o caso de velocidade constante e igual ao seu valor nominal, vê-se 
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que quatro curvas comportam tal situação. Nestas curvas, o ponto de operação cor-

respondente à tensão de 220 V está localizado em uma região de relativa estabilida-

de, segundo variações de carga, para valores de escorregamento inferiores àqueles 

que determinam o ponto de inflexão nas curvas de torque. Observa-se que variações 

no sentido de valores menores para a tensão fornecem maior potência e aumentam o 

fator de potência e o rendimento. Diminuições em até 10% na tensão ainda mantém 

os pontos de funcionamento nessa região de relativa estabilidade, sem acarretar em 

variações significativas na freqüência. Um sistema adequado de controle pode man-

ter as variações dessas duas grandezas dentro de determinado intervalo em torno de 

seus repectivos valores nominais, viabilizando o fornecimento de energia com a 

qualidade desejada. 

 Informações adicionais podem ser obtidas da figura 4.10, de onde observa-se 

que variações relativamente pequenas na rotação incorrem em variações compará-

veis na tensão. Como a rotação varia de forma suave com a vazão, vê-se que essa 

variável pode consistir em uma alternativa propícia para o controle de tensão. Da 

figura 4.11 observa-se que variações na rotação incorrem em variações proporcio-

nais na freqüência. 

 Quanto à eficiência de uma máquina de indução, da figura 4.6 observa-se 

que podem ser obtidos rendimentos acima de 65% para pontos correspondentes a 

fatores de potência acima de 0,60. 

 



 

 

Capítulo 5 
 

Estudos de viabilidade 
 

 

5.1. Aspectos gerais sobre a disposição dos órgãos componentes de 
uma microcentral hidrelétrica. 
 

 Genericamente, uma CH é composta de alguns elementos básicos: barragem, 

captação e adução de água, casa de máquinas e restituição de água [26]. Pela de-

pendência em relação às condições do local a ser aproveitado, cada um destes ele-

mentos pode assumir proporções e aspectos construtivos diversos, fazendo com que 

cada usina apresente características próprias. 

 A barragem é uma construção transversal ao leito do rio que, basicamente, 

represa as águas com o objetivo de permitir sua captação e adução. O represamento 

das águas leva à formação de uma bacia de acumulação que, entre outras coisas, 

pode proporcionar um aumento do desnível topográfico e a regularização da vazão 

do rio. As barragens são classificadas segundo a sua construção, podendo ser de 

gravidade ou em arco, e segundo o tipo de material empregado em sua construção, 

podendo ser de terra, de enrocamento, de alvenaria ou sobre contrafortes. A esco-

lha do tipo de barragem é influenciada por inúmeros fatores, que vão desde tipo de 

materiais disponíveis, comprimento exigido para a barragem e disponibilidade de 

materiais de construção, até a qualidade da mão-de-obra empregada. As barragens 

de concreto e de alvenaria são as mais caras, devido aos maiores cuidados exigidos 

no projeto e construção e ao custo mais elevado dos materiais de construção. 



 134

 As barragens são equipadas com construções acessórias, indispensáveis ao 

cumprimento de seus objetivos. Os descarregadores de vazão excedente permitem 

que transbordamentos resultantes da ultrapassagem da capacidade de armazenamen-

to do reservatório sejam apropriadamente devolvidas ao leito do rio. A tomada d'á-

gua é o dispositivo que permite a adução de água às turbinas. 

 Os descarregadores de vazão excedente podem apresentar-se de duas manei-

ras: de fundo e de superfície. Os descarregadores de fundo são construídos na base 

da barragem, constituindo-se de tubulações forçadas controladas por meio de com-

portas. Os descarregadores de superfície, ou vertedores, estão situados na parte su-

perior da estrutura da barragem e permitem a passagem da água sem causar proble-

mas à mesma. É comum a construção, na base dos escoadouros, de dissipadores de 

energia, para evitar problemas de erosão. 

 A captação de água é feita a partir da bacia de acumulação e os condutos de 

adução destinam-se a conduzi-la às turbinas. Há condutos de baixa pressão e con-

dutos de alta pressão ou forçados. Os condutos de baixa pressão servem para des-

viar a água do rio até os condutos forçados e, por esta razão, apresentam pequenas 

declividades, podendo ser executados em forma de galerias ou túneis escavados em 

rocha, tubulações em aço ou PVC, ou, ainda, canais a céu aberto. Os condutos for-

çados, também denominados “penstocks”, levam a água até as turbinas, apresentan-

do grandes declividades. Podem ser túneis escavados em rocha ou tubulações em 

aço ou concreto. 

 A restituição da água ao leito do rio é iniciada à saída do tubo de sucção, nas 

turbinas de reação, e à saída das pás, nas turbinas de ação. A restituição deve, obvi-

amente, ser feita o mais próximo possível do leito do rio e, em casos onde isto não 

seja possível, deverão ser construídos condutos de restituição. 

 As μCH's podem ser classificadas em usinas de acumulação e usinas a fio 

d'água. As primeiras são aquelas que possuem reservatório de grande capacidade e 

permitem operação com regularidade ao longo do ano. Dependendo das condições 

topográficas e fluviométricas, a barragem pode representar fração importante dos 
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investimentos. As usinas a fio d'água são aquelas que dispõem de reservatório de 

pequeno porte ou não dispõem de reservatório e, em razão disto, apresentam grande 

dependência dos valores instantâneos da vazão proporcionada pelo rio aproveitado. 

A grande vantagem apresentada pelas usinas a fio d'água está em suas instalações 

serem bastante simplificadas e seus custos, conseqüentemente, serem menores. 

 As usinas de acumulação podem ser classificadas em usinas de represamen-

to, usinas de derivação e usinas de desvio. Nas usinas de represamento (figura 5.1) 

não há desvio do rio, sendo a casa de máquinas colocada ao pé da barragem. 

 

 

 
FIGURA 5.1. Usina de represamento. [Fonte: Schreiber, 1977, p.9.] 

 

 

 
FIGURA 5.2. Usina de derivação. [Fonte: Schreiber, 1977, p.10.] 

 

 

 As usinas de derivação (figura 5.2) são caracterizadas pelo desvio do rio a-

través de um conduto de baixa pressão até um poço, denominado de chaminé de e-
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quilíbrio ou “stand pipe”, localizado no vale de outro rio. Deste poço a água é leva-

da em tubulações forçadas até as turbinas, de onde é finalmente liberada ao leito do 

rio. 

 As usinas de desvio (figura 5.3) são semelhantes às usinas de derivação, com 

a diferença que a água é restituída ao rio do qual foi originalmente aduzida. 

 No caso das usinas de derivação e de desvio, quando a tubulação de baixa 

pressão for um canal a céu aberto, a chaminé de equilíbrio poderá ser substituída 

por uma câmara de carga. Esta câmara é constituída por uma expansão nas extre-

midades do canal, de maneira a formar um pequeno reservatório, onde há uma to-

mada de água simplificada à qual estão ligados os condutos forçados. 

 

 

 
FIGURA 5.3. Usinas de desvio. [Fonte: Schreiber, 1977, p.10.] 
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 Quando o conduto de baixa pressão for fechado, deverão ser empregadas 

chaminés de equilíbrio, devido aos problemas com o golpe de aríete. A chaminé de 

equilíbrio separa os dois trechos de tubulação: primeiro o trecho de baixa pressão, 

que traz a água da captação na barragem, e depois o trecho de alta pressão, que leva 

a água até as turbinas. Esta separação permite que a tubulação de baixa pressão seja 

feita de material menos resistente e, portanto, mais barato, já que os efeitos de pres-

são advindos da variação de vazão sobre a turbina são bastante amenizados e atuam 

sobre o trecho de alta pressão. A chaminé de equilíbrio é constituída, basicamente, 

por uma construção cilíndrica vertical, que proporciona um espelho d'água para a 

reflexão das ondas provenientes de variações de vazão, reduzindo sua intensidade, e 

recebem o excesso de água nas tubulações resultante de manobras de fechamento 

das válvulas das turbinas. 

 Nas usinas de derivação e de desvio, a barragem é pequena e serve basica-

mente para a regularização de vazão em períodos de dias ou semanas, para propor-

cionar pequenos ganhos de altura e conter a estrutura da tomada de água, que desvia 

a água do rio para o canal adutor. Nas usinas de represamento, a barragem pode as-

sumir grandes dimensões, contendo um vertedouro de dimensões consideráveis, e 

achando-se a casa de máquinas instalada em sua base. Nestas usinas, as barragens 

proporcionam a regularização de vazão para longos períodos de tempo. Normal-

mente, as μCH's com grandes barragens são economicamente inviáveis. 
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 Os componentes básicos de uma usina de desvio podem ser vistos na figura 

5.4. Em (1) está a barragem, cujas dimensões são suficientes para oferecer um au-

mento na altura de queda. A vista lateral mostra um conduto de baixa pressão (3) 

escavado na rocha, com captação em (2). Este conduto leva à chaminé de equilíbrio 

representada em (4), que estabelece a transição para o conduto forçado (5) constitu-

ído por uma tubulação com grande declividade. Em (6) acha-se a casa de máquinas 

e em (7) a restituição de água ao leito do rio. Em (3a) figura a alternativa de um ca-

nal a céu aberto para a adução de água, que permitiria a substituição da chaminé de 

equilíbrio por uma câmara de carga. 

 

 
FIGURA 5.4. Usina de desvio. Componentes: (1) barragem, (2) captação de água, (3) con-
duto de baixa pressão, (4) chaminé de equilíbrio, (5) conduto forçado, (6) casa de máquinas 
e (7) restituição de água. [Fonte: Souza, 1983, p.15.] 
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 Para as usinas a fio d'água (figura 5.5), é utilizada uma barragem com dimen-

sões mínimas, cuja construção é semelhante à de uma câmara de carga, não levando 

ao surgimento de bacia de acumulação. 

 

 

 

 
FIGURA 5.5. Usina a fio d'água. Componentes: (1) dispositivo de manobra da comporta 
do descarregador de vazão excedente, (2) grade fina, (3) comporta de entrada, (4) tubula-
ção forçada, (5) válvula borboleta, (6) turbina Francis, (7) tubo de sucção, (8) regulador 
automático de velocidade, (9) volante, (10) gerador, (11) mancal, (12) quadro de comando 
e (13) canal de restituição. [Fonte: McIntyre, 1983, p.323.] 
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5.2. Critérios para análise de viabilidade. 
 

 A decisão sobre a viabilidade de um projeto de μCH (e, de uma forma geral, 

de um empreendimento para produção de energia) depende do conhecimento de da-

dos técnicos, e, conforme discutido por Fritz [16], de uma análise econômica e de 

uma análise financeira. O processo de análise deve também considerar dados espe-

cíficos do projeto, por serem extremamente dependentes de fatores ligados às carac-

terísticas do local de aproveitamento, tais como disponibilidade de recursos, dispo-

nibilidade de equipamentos e materiais de construção, demanda de consumo e estru-

tura social. 

 Atender as necessidades de certa população, levando tecnologia hidrelétrica 

a determinado local, é uma proposição bastante complexa, que envolve estudos de 

viabilidade, planejamento, construção, testes e atividades de fiscalização. Cada eta-

pa requer a contribuição de uma variedade de profissionais especializados em diver-

sas áreas, transformando a implementação de um projeto hidrelétrico em um esforço 

multidisciplinar! 

 Tecnicamente, o projeto deve apresentar confiabilidade no fornecimento de 

energia, exigindo os menores cuidados possíveis com operação e manutenção. De-

vido ao perfil de funcionamento isolado que, como já dito, provavelmente corres-

ponde à maioria dos casos onde as idéias deste trabalho porventura venham a ser 

aplicadas, a robustez das máquinas selecionadas deve ser especialmente valorizada. 

 A análise econômica abrange a determinação dos custos e benefícios envol-

vidos no empreendimento, considerando o ponto de vista do empreendedor e da so-

ciedade como um todo. Devem ser identificados tanto os custos e benefícios tangí-

veis como os custos e benefícios intangíveis, apesar dos primeiros poderem ser mais 

facilmente contabilizados. Um projeto será economicamente viável quando os bene-

fícios com ele obtidos forem vantajosos em relação aos custos exigidos. 
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 Para essa análise, de uma forma geral, devem ser conhecidos os seguintes 

parâmetros de projeto: 

 (1) capacidade instalada; 

 (2) produção anual de energia, fator de carga; 

 (3) montante inicial de investimento; 

 (4) condições de financiamento; 

 (5) período estimado para construção; 

 (6) custos de operação e manutenção; 

 (7) valor da energia utilizada ou vendida (caso exista esta possibilidade); 

 (8) vida útil do empreendimento; 

 (9) benefícios sociais quantificáveis, e outros benefícios não quantificáveis; 

 (10) custos ambientais e outros custos não quantificáveis. 

 

 Essa análise, em suma, compara todos os custos e benefícios associados a um 

projeto durante sua vida útil. Os custos incluem os gastos iniciais e os gastos neces-

sários para operação e manutenção de equipamentos. Os benefícios envolvem todo 

o ganho com a utilização ou venda de energia e com projetos paralelos como irriga-

ção, suprimento de água potável ou piscicultura. Nestes casos também devem ser 

incluídos os gastos necessários para sua implementação. 

 A geração isolada torna bastante peculiar a avaliação de custos e benefícios 

tangíveis e de custos e benefícios intangíveis. Os custos e benefícios tangíveis são 

as grandezas que assumem importância na análise financeira do projeto. Os benefí-

cios intangíveis podem ser identificados com os benefícios de ordem pessoal e soci-

al dele decorrentes. 

 A análise financeira é baseada no balanço contábil entre os benefícios quan-

tificáveis obtidos e o capital necessário para a efetivação do projeto. Este capital ne-

cessário engloba o pagamento do investimento total exigido pelo empreendimento e 

de custos anuais de operação e manutenção. Dir-se-á que um projeto será financei-
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ramente viável quando, em qualquer fase do empreendimento, o valor dos benefí-

cios obtidos for suficiente para cobrir o valor dos custos exigidos. 

 Um projeto economicamente viável pode ser financeiramente inviável. Por 

exemplo, um projeto hidrelétrico pode apresentar benefícios intangíveis, como o 

represamento para irrigações ou o controle de enchentes. Estas atividades, das quais 

o empreendedor não obterá renda diretamente, tornam o projeto economicamente 

viável, mas o projeto em si pode vir a ser financeiramente inviável. Inversamente, 

um projeto pode ser financeiramente viável, mas impor ao meio-ambiente uma tal 

carga de prejuízos ecológicos que acabaria por se tornar economicamente inviável. 

 Ambas as análises devem ser feitas com base nos interesses do empreende-

dor, considerando, em termos de custos e/ou benefícios, os seus efeitos sobre toda a 

sociedade. Podem ser distinguidos dois tipos de empreendedor: aquele que vai con-

sumir a energia gerada, possivelmente o proprietário do empreendimento, e aquele 

que está empenhado em programas de eletrificação rural (e.g., órgãos estatais, pre-

feituras, governos estaduais, etc.). Para cada um deles, os estudos assumem aborda-

gens diferentes. As μCH's, por suas dimensões, serão mais usualmente empregadas 

para produção de energia em pontas de rede ou para geração isolada. Os projetos 

envolvendo esta segunda possibilidade, infelizmente, ainda não podem levar em 

conta os proventos obtidos com a venda da energia gerada, fazendo com que inci-

dam sobre os efeitos sociais as maiores justificativas para os empreendimentos. 

 No Brasil, a venda de kWh é permitida apenas às concessionárias estatais ou 

às cooperativas de eletrificação rural. Isso faz com que este benefício tangível possa 

ser diretamente contabilizado apenas no caso de geração conectada à rede, com ex-

ceção do caso em que o empreendedor seja um órgão estatal e que o projeto em 

questão faça parte de um programa de eletrificação rural ou de um consórcio. Modi-

ficações na legislação, flexibilizando o sistema de venda de energia às concessioná-

rias por pequenos produtores independentes, facilitariam a compra de energia e es-

timulariam as iniciativas para autoprodução. 
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5.3. Equipamentos eletromecânicos. 
 

 Nesta seção, inicialmente, serão determinados custos de turbinas hidráulicas 

tradicionais, de bombas centrífugas e de turbinas Michell-Banki. Os custos de tur-

binas hidráulicas foram obtidos junto a indústrias metalúrgicas estabelecidas no 

mercado nacional. Quanto às bombas centrífugas, foram consultadas empresas do 

ramo, tanto nacionais como representantes de multinacionais. 

 As turbinas Michell-Banki são produzidas no Brasil por poucas empresas, 

geralmente pequenas metalúrgicas. Estes equipamentos também podem ser facil-

mente produzidos por estabelecimentos não especializados, ou mesmo pelo próprio 

interessado, o que dificulta a atribuição de custos. Note-se que, no caso de autopro-

dução com o uso destas turbinas, o limite inferior dos custos financeiros pode cair 

drasticamente. 

 A figura 5.6 compara custos entre as alternativas consideradas. Tal como vis-

to no capítulo 2, as turbinas tradicionais apresentam altos valores de rendimento e 

altos custos. Estes custos resultam da sua maior complexidade e do fato de serem 

produzidas individualmente para cada projeto hidrelétrico. Nesta figura pode-se ob-

servar como a altura de queda influi nos seus custos específicos. Esta variação de 

custos reflete a modificação nas dimensões físicas das turbinas. As curvas referentes 

às turbinas hidráulicas incluem tanto modelos Francis como Pelton e mostram que 

tais equipamentos apresentam custos similares. 

 As bombas centrífugas, por sua vez, são produzidas com economia de escala, 

apresentando rendimentos (quando utilizadas em modo reverso) levemente inferio-

res aos das turbinas hidráulicas, com custos bastante inferiores. Já as turbinas Mi-

chell-Banki tipicamente apresentam rendimentos da ordem de 50 a 65%, mantidos 

em um amplo intervalo de valores de vazão, com custos semelhantes aos das bom-

bas centrífugas. 
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FIGURA 5.6. Custos para turbinas tradicionalmente empregadas, para quedas de (◊) 5 m, 
(+) 10 m, (×) 15 m, (∗) 20 m e (O) 30 m, para (Δ) bombas centrífugas e para (�) turbinas 
Michell-Banki. 

 

 As curvas correspondentes às bombas centrífugas e as turbinas Michell-

Banki foram construídas com dados referentes aos seus pontos de melhor rendimen-

to. Vê-se que seus custos específicos equivalem, em média, a menos da metade dos 

custos das turbinas tradicionais mais baratas, empregadas para alturas de 30 m. Esta 

razão é ainda maior, se consideradas as turbinas tradicionais empregadas para altu-

ras de queda menores. 

 A decisão pelo emprego de turbinas hidráulicas tradicionalmente emprega-

das, bombas centrífugas ou turbinas Michell-Banki dependerá, como salientado na 

seção anterior, de fatores técnicos, financeiros e econômicos. Sempre que os custos 

constituírem o aspecto dominante a opção poderá recair em bombas centrífugas ou 
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turbinas Michell-Banki, enquanto que, se prevalecerem aspectos de rendimento, a 

preferência se deslocará na direção de turbinas hidráulicas. 

 Em seguida, determinam-se os custos de geradores síncronos e de motores de 

indução comuns no mercado nacional. A figura 5.7 mostra uma comparação de cus-

tos entre três tipos de equipamentos: geradores síncronos trifásicos sem escovas, 

geradores síncronos trifásicos (auto-regulados) com escovas e máquinas assíncronas 

trifásicas, para velocidade de 1800 rpm. 
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FIGURA 5.7. Custos para (O) geradores síncronos trifásicos sem escovas, (Δ) geradores 
síncronos trifásicos (auto-regulados) com escovas e (�) máquinas assíncronas trifásicas, 
para velocidade de 1800 rpm. (∗) Custos para a máquina de indução de 2200 W, cujo en-
saio é referido no capítulo 4, acrescida do conjunto de capacitores necessário para seu fun-
cionamento com capacidade nominal. 
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 Vê-se, nessa figura, que as máquinas assíncronas apresentam custos bastante 

menores que os geradores síncronos. Considerando a sua utilização para geração 

independente de energia elétrica, devem ainda ser acrescidos os custos referentes 

aos capacitores para excitação. No caso da máquina cujo ensaio é referido no capí-

tulo 4, haverá um acréscimo de 50% no custo do equipamento, proporção esta que 

deve diminuir para potências maiores e aumentar para potências menores. Mesmo 

com o acréscimo dos capacitores ao custo do equipamento, as máquinas assíncronas 

continuam apresentando custos bastante inferiores aos dos geradores síncronos. 

 Mas isso nem sempre foi assim! Segundo Puchstein [33], em livro que data de 

meados dos anos cinqüenta, o funcionamento auto-excitado de máquinas assíncro-

nas era comercialmente inviável devido ao tamanho e ao custo dos capacitores, sen-

do tal possibilidade discutida apenas devido à sua importância técnica. No trabalho 

de Puchstein também é ressaltado que existe a possibilidade de fornecimento de po-

tência reativa com emprego de gerador síncrono, que, no entanto, inclusive atual-

mente (na maioria dos casos) se mostra desvantajosa. 

 A decisão entre máquinas síncronas ou assíncronas também dependerá de 

fatores técnicos, financeiros e econômicos. Em situações em que houver compro-

misso com a qualidade no fornecimento de energia, as máquinas síncronas poderão 

representar a melhor alternativa. Por outro lado, sempre que os custos forem mais 

importantes, será possível a opção por máquinas assíncronas. 

 A visualização do conjunto de informações fornecidas pelas figuras 5.3.1 e 

5.3.2 permite uma análise mais completa das possibilidades obtidas com o emprego 

de equipamentos de mercado para geração de energia, tanto em termos econômicos 

e financeiros como em termos puramente técnicos. As situações que exigirem forte 

comprometimento com eficiência e custos devem ser atendidas pelas opções tradi-

cionalmente empregadas, que (como dito) apresentam altos valores de rendimento e 

características satisfatórias de regulação. 

 Em situações em que os custos assumam importância relativamente maior, e 

em que podem ser aceitos valores menores de rendimento, as alternativas conside-
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radas pode incorrer em vantagens, traduzidas tanto em termos da relação cus-

to/benefício como em termos de rendimento. Os benefícios obtidos com a conside-

ração dessas alternativas serão mais provavelmente obtidos em empreendimentos 

menores, para geração de pequenos valores de potência, onde é possível um certo 

relaxamento quanto às exigências de rendimento, e onde os custos podem apresen-

tar-se elevados. 

 O cerne do problema está na melhor conciliação do potencial hídrico a ser 

aproveitado e das necessidades que devem ser atendidas. Neste contexto, os méto-

dos e os equipamentos de controle assumem vital importância, já que máquinas sín-

cronas e assíncronas apresentam características diferenciadas de regulação, que de-

vem ser adequadas aos diferentes comportamentos apresentados pelas cargas frente 

variações de tensão e freqüência, dentro de certos parâmetros. 

 O conceito de qualidade da energia elétrica, ou de qualidade de fornecimento 

de energia elétrica, é um tanto complexo, mas basicamente diz respeito à variação 

dos valores de tensão e freqüência, em torno de seus respectivos valores nominais, 

para máquinas geratrizes de corrente alternada. Podem ser distinguidos serviços de 

ótima qualidade, de boa qualidade e de qualidade regular. O fornecimento é dito 

de ótima qualidade quando as variações de tensão e freqüência não são maiores que 

3% em torno dos respectivos valores nominais. O fornecimento é dito de boa quali-

dade quando essas variações são de 5%, e de qualidade regular quando as mesmas 

forem de 10% em torno dos valores nominais de tensão e freqüência. Muitos dispo-

sitivos elétricos são projetados para valores constantes de tensão e freqüência. 

 O fornecimento de energia elétrica obtido com geradores síncronos é de boa 

qualidade. Nestas máquinas, como já visto, a tensão é controlada por reguladores 

automáticos de tensão e a freqüência é mantida pelo controle exercido sobre a rota-

ção. Para as máquinas assíncronas, de controle mais complexo, há três variáveis que 

possibilitam o controle sobre a tensão: a rotação, a excitação e a carga. O controle 

pode ter por objetivo manter constante o valor nominal de tensão, aceitando uma 

variação determinada pela qualidade exigida no fornecimento de energia, sabendo-
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se que as variações de freqüência (correspondentes às variações controladas de ten-

são) estarão contidas dentro de um intervalo admissível. Essa qualidade vai depen-

der das cargas utilizadas e do seu comportamento frente variações de tensão e fre-

qüência. 

 As cargas podem ser divididas em cargas resistivas, cargas capacitivas e 

cargas indutivas, podendo incidir de modo constante ou intermitentemente. Segun-

do Fritz [16], que apresenta informações importantes sobre os vários tipos de cargas e 

seu comportamento frente variações de tensão e freqüência, as cargas serão usual-

mente empregadas para iluminação, aquecimento ou força motriz. 

 O tipo mais favorável é a carga resistiva, isto é, com fator de potência unitá-

rio, que corresponde às lâmpadas incandescentes e às cargas de aquecimento. Para 

estes dispositivos, tensões abaixo da nominal não constituem problema e aumentam 

significativamente a sua vida útil diminuindo, no caso das lâmpadas, a intensidade 

de iluminação. Por exemplo, uma tensão 5% menor que a nominal reduz a ilumina-

ção em 10%, proporcionando às lâmpadas durabilidade até 80% maior. A tensão 

acima da nominal provoca a diminuição na vida útil e o aumento na iluminação. 

Tensões com acréscimo de 10% ou mais em relação à nominal devem ser evitadas, 

pois provocam redução de até 70% na vida útil. 

 As lâmpadas fluorescentes têm fator de potência indutivo e são quatro a cin-

co vezes mais eficazes, em termos de iluminação, que as incandescentes. Essas lâm-

padas são bastante sensíveis a variações de tensão e freqüência, mas a qualidade de 

iluminação sofre menos com quedas de tensão que nas lâmpadas incandescentes. 

No caso da tensão cair em até 25% o funcionamento fica comprometido. Para a par-

tida, é necessária uma tensão no mínimo 90% da nominal, sendo bem suportadas 

variações de até 10% em torno do valor nominal de tensão. O reator destas lâmpa-

das apresenta problemas com tensões acima da nominal e/ou freqüências menores 

que a nominal. Freqüências até 10 ou 15% maiores que a nominal fornecem rendi-

mento maior. 



 149

 Para a obtenção de força motriz serão comumente utilizados motores univer-

sais e motores de indução. Variações de tensão sobre motores universais provocam 

variações proporcionais na velocidade de rotação. O efeito de variações de tensão e 

freqüência sobre motores de indução é maior que sobre outros dispositivos elétricos. 

O torque inicial e o torque para condições de operação variam com o quadrado do 

valor de tensão. Em condições de operação, o escorregamento varia inversamente 

com o quadrado da tensão. Por exemplo, em uma situação com freqüência constante 

e tensão 10% acima da nominal, ter-se-ão as seguintes modificações: torque 21% 

maior, escorregamento 17% menor, fator de potência 3 a 6% menor, dependendo da 

carga, corrente de partida 10% maior, aumento de temperatura 3 a 4°C menor, e so-

brecarga máxima 21% maior. Em uma situação com freqüência constante e tensão 

10% abaixo da tensão nominal, ter-se-á: torque 19% menor, escorregamento 23% 

maior, fator de potência 1 a 5% maior, dependendo da carga, corrente de partida 

10% menor, aumento de temperatura 6 a 7°C maior e sobrecarga máxima 19% me-

nor. Modificações na freqüência afetam a velocidade, já que a velocidade síncrona 

varia diretamente com a freqüência. Para uma situação com freqüência 5% maior 

que a nominal, tem-se: torque 10% menor, velocidade 5% maior e corrente de par-

tida 5% menor. Os outros parâmetros apresentam pequenas mudanças, com 

aumentos no rendimento e no fator de potência e diminuições para a temperatura e a 

máxima sobrecarga. Para uma situação com freqüência 5% menor, tem-se: torque 

11% maior, velocidade 5% menor, rendimento e fator de potência levemente 

menores, corrente de saída 5% maior e um pequeno aumento na temperatura. As 

variações na tensão e na freqüência combinadas não devem exceder 10%. Em 

motores trifásicos um desequilíbrio nas tensões pode provocar um desequilíbrio nas 

correntes de até 6 a 10 vezes o desequilíbrio percentual nas tensões. 

 O conhecimento da adaptabilidade dos dispositivos elétricos às variações de 

tensão e freqüência permitem agora analisar as possibilidades de controle de má-

quinas assíncronas. 
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 O controle sobre a rotação, mediante o acionamento por servomotor da vál-

vula de admissão, permite que se mantenha o valor de tensão dentro de um intervalo 

pré-fixado, adequando-o às variações de carga e permitindo que o valor de capaci-

tância para a excitação seja mantido constante. Pela figura 4.10, vê-se que as varia-

ções de tensão podem ser mantidas dentro do intervalo de 10% do valor nominal, 

com correções na rotação que correspondam a aproximadamente 10% do valor no-

minal. A declividade das curvas de tensão em função da rotação tende a diminuir à 

medida que aumentada a corrente de excitação, isto é, conforme sejam conectados 

mais capacitores em paralelo. Isto significa que, quanto maior o valor de capacitân-

cia utilizado para a excitação, mais estáveis serão as operações de controle e meno-

res serão as correções necessárias para a rotação. Pela figura 4.11, vê-se que a fre-

qüência apresentará variação máxima de 10 a 15%, estando, portanto, dentro de in-

tervalo admissível. 

 O controle sobre a excitação permite que se mantenha o valor de tensão den-

tro de um intervalo pré-fixado, adequando-o às variações de carga. Este controle 

pode ser efetuado mediante um chaveamento adequado de capacitores. Considere-se 

a máquina ensaiada no capítulo 4. A obtenção do valor nominal para a tensão (com 

velocidade mantida constante e igual a 1800 rpm), com variação máxima de 10%, 

correspondente ao fornecimento de energia elétrica classificado como sendo de qua-

lidade regular, exigiria 1 (um) chaveamento desde o funcionamento a vazio até o 

funcionamento com carga nominal. Esta situação é mostrada na figura 5.8(a). A ob-

tenção do valor nominal de tensão, com a variação máxima de 5%, exigiria 2 (dois) 

chaveamentos desde o funcionamento a vazio até o funcionamento com carga no-

minal. Figura 5.8(b). 
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      (b) 
 

FIGURA 5.8. Controle de tensão mediante chaveamento de capacitores, aceitando varia-
ção de 10%, em (a), e de 5%, em (b), em torno do valor nominal de tensão. 

 O chaveamento pode ser simplificado se parte da energia, quando não utili-

zada, puder ser consumida, por exemplo, em resistências em paralelo. Neste caso 

haveria a manutenção de um valor mínimo para a carga, o que diminuiria o número 

de chaveamentos necessários. No caso mostrado na figura 5.8(a), se, no mínimo, 

55% da carga fosse mantida constante, não haveria necessidade de chaveamentos, já 

que a variação de tensão imposta pelas variações de carga, até o seu valor nominal, 

estaria dentro da tolerância de 10%. Para o caso da figura 5.8(b), os chaveamentos 

seriam dispensados se 65% da carga fosse mantida constante, e apenas 1 (um) cha-

veamento seria necessário se 25% da carga fosse mantida constante. 

 Pela figura 4.5, vê-se que a manutenção de tensão no intervalo de 5% em tor-

no do valor nominal incorreria em variações de aproximadamente 2% para a fre-

qüência, e que a manutenção de valores de tensão no intervalo de 10% em torno do 

valor nominal incorreria em variações de 2,5% para a freqüência, constituindo vari-

ações perfeitamente aceitáveis. 

 Para uma simplificação do sistema, no caso em que se mantém constante o 

valor de capacitância para excitação e não se exerce controle sobre a rotação, man-

tendo-se valores constantes de vazão, pode-se manter as variações de tensão dentro 

de um intervalo pré-fixado através de chaveamentos adequados da carga, com o 

desvio da energia excedente para resistências em paralelo (para aquecimento de á-

gua) ou para acumulação em baterias. 

 O controle efetuado por meio de chaveamentos de capacitores ou de cargas 

apresenta o inconveniente das correções efetuadas sobre a tensão ocorrerem “em 

saltos”, de acordo com a conexão ou desconexão dos dispositivos. Estes saltos po-

dem ser amenizados, no caso do controle com chaveamento de capacitores, com a 

utilização conjunta de indutores com indutância variável, que permitem que o valor 

de potência reativa para a excitação seja variado de maneira gradual. Sob esse as-
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pecto, o controle sobre a rotação apresenta vantagens, pois possibilita correções 

graduais na tensão, e, adicionalmente, permite um controle com o fim de evitar que 

a velocidade de disparo seja alcançada, com a ressalva de que controles mecânicos 

de rotação, para equipamentos de pequena potência, podem tornar-se bastante com-

plexos e caros. 

 

 

 

 

5.4. Considerações a respeito de alternativas adequadas à oferta de 
energia em pequena escala. 
 

 Nesta seção, serão apresentados comentários relativos às várias opções para 

produção de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, visando efetuar uma 

rápida discussão acerca das alternativas disponíveis no cenário local, para oferta de 

energia em pequena escala, e demonstrar a relativa atratividade da geração hidrelé-

trica através de μCH’s. 

 O suprimento aos sistemas interligados de distribuição é normalmente efetu-

ado com o aproveitamento de recursos hídricos e de recursos não renováveis, como 

os derivados de petróleo, o carvão e o gás natural, bem como a energia nuclear. 

Normalmente, a extensão das redes de distribuição, como opção para oferta de e-

nergia, apresenta as melhores características de qualidade e confiabilidade no 

fornecimento de energia e os melhores resultados em termos econômicos. 

 No entanto, locais distantes do sistema energético, de difícil acesso, ou pon-

tas de rede, representam desafios adicionais. Nestes casos, a extensão das redes de 

distribuição pode assumir custos muito elevados, quando a carga a ser atendida for 

muito pequena, exigindo ou o reforço da rede de distribuição ou a produção de e-

nergia de modo independente. 
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 A produção de energia em pequena escala (para reforço da rede ou para pro-

dução independente) pode ser efetuada tanto com o aproveitamento de recursos re-

nováveis quanto com o emprego de combustíveis fósseis. Devido à política adotada 

pelo país no que concerne à geração de energia, até bem pouco tempo atrás, as úni-

cas possibilidades praticamente consideradas para o fornecimento de energia em 

áreas rurais eram ou a extensão das redes de distribuição ou o emprego de equipa-

mentos a base de recursos não renováveis. 

 Por diversos motivos, têm havido reconsiderações nessa política, responsá-

veis pelo crescente interesse por sistemas de geração de energia em pequena escala, 

especialmente pelos que envolvam o aproveitamento de recursos renováveis. 

 De modo geral, quando se trata de geração de energia em pequena escala, as 

características do local de aproveitamento (tais como disponibilidade de recursos, 

disponibilidade de equipamentos e materiais de construção, demanda de consumo e 

estrutura social,) influenciam fortemente a configuração dos sistemas e as condições 

de operação. Empreendimentos de médio e grande porte são geralmente insensíveis 

a fatores locais. 

 O aproveitamento de recursos renováveis permite a obtenção de energia a 

partir de ciclos repetitivos ou contínuos presentes na natureza, como o ciclo hidro-

lógico, a incidência de radiação solar e a movimentação de massas de ar. Estas fon-

tes podem ser mais facilmente aproveitadas em pequena escala, inserindo-se em 

contextos rurais e descentralizados e apresentando dificuldades em empreendimen-

tos de grande porte. Os recursos hídricos constituem a única fonte renovável de 

energia que é comumente empregada para produção de energia em grande escala 

visando fornecimento aos sistemas de distribuição e, ao mesmo tempo, é uma das 

opções mais promissoras, em escalas menores, para fornecimento de energia para 

áreas rurais. 

 Entretanto, o fornecimento de energia à determinada demanda, efetuado me-

diante o emprego de recursos renováveis, exige dispositivos de armazenamento para 

compensar períodos de menor disponibilidade de energia (como, por exemplo, perí-
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odos de estiagem). Estes dispositivos exigem grandes investimentos de capital, 

constituindo-se normalmente no fator decisivo de viabilidade. 

 A energia hidrelétrica, entre as várias alternativas renováveis para oferta de 

energia, é a que apresenta o maior desenvolvimento tecnológico, e a que se encontra 

economicamente melhor estabelecida. A energia hidrelétrica apresenta inúmeras ca-

racterísticas (especialmente para produção de energia em pequena escala, já discuti-

das na seção 1.2,) que se mostram vantajosas quando confrontadas às características 

de combustíveis fósseis e de energéticos de menor rendimento econômico. 

 Desde os primórdios da geração de energia elétrica e das redes de distribui-

ção, parcela importante dos suprimentos de energia tem sido obtida a partir do a-

proveitamento de recursos hídricos. Apesar disso, estimativa-se no início dos anos 

80 que, segundo dados apresentados por Twidell e Weir [51], em escala mundial, 

aproximadamente 80% dos recursos hídricos com potencial acima de 5 MW ainda 

não haviam sido aproveitados. Segundo a mesma fonte, grande parte das instalações 

para aproveitamentos hidrelétricos no planeta tem capacidade maior que 10 MW, 

perfazendo um total global de aproximadamente 500.000 MW, de um potencial 

total estimado em torno de 1.500.000 MW. 

 Entretanto, são raros os levantamentos de potenciais hidrelétricos para con-

textos de pequena escala. Apesar de locais propícios para aproveitamentos com po-

tencial abaixo de 5 MW serem mais numerosos, não são usualmente contabilizados 

em estimativas de potenciais para produção de energia. Há uma tendência mundial 

em negligenciar o potencial oferecido por locais propícios à produção em pequena 

escala, que pode ser explicada pelo fato dos grandes sistemas de distribuição, com 

energia obtida a partir de usinas de grande porte, serem necessários para reduzir 

custos unitários de capacidade instalada de geração. 

 As usinas hidrelétricas exigem pouca manutenção e custos de operação redu-

zidos, não consumindo combustíveis, fazendo com que a maior dificuldade para sua 

instalação, além do financiamento dos altos custos iniciais, seja os custos de trans-

missão, especialmente em funcionamento interligado. A localização de uma usina 
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hidrelétrica é determinada principalmente pelos recursos hídricos, e muitos locais 

são relativamente distantes dos centros de consumo. Soma-se o fato dos melhores 

locais serem obviamente aproveitados em primeiro lugar, fazendo com que os no-

vos aproveitamentos sejam cada vez mais distantes dos centros de consumo. 

 A viabilidade de projetos hidrelétricos em funcionamento interligado, com 

exceção dos casos em que a geração de energia assuma valor estratégico, exige a 

amortização dos altos custos das linhas de transmissão com a maior quantidade pos-

sível de energia distribuída, o que contribui com a lógica dos projetos hidrelétricos 

de grande escala. Deve-se também considerar o fato das usinas hidrelétricas de pe-

queno porte apresentarem grande sensibilidade a fatores hidrológicos e topográficos 

regionais e às formas de utilização da energia por parte dos consumidores, que 

constituem fatores que não influenciam instalações de porte maior, justamente pela 

escala do sistema de distribuição. 

 Sendo assim, a utilização de recursos hídricos para produção de energia em 

pequena escala apresenta dificuldades relacionadas principalmente à localização do 

empreendimento e sua distância aos centros de consumo, e ao modo de utilização da 

energia por parte dos consumidores. Normalmente, como já discutido, é necessário 

algum dispositivo de armazenamento, para garantir suprimento de energia em perí-

odos de estiagem. 

 Em contraste, os combustíveis fósseis podem ser transportados com relativa 

facilidade, permitindo que as unidades geradoras sejam instaladas nas proximidades 

dos centros de consumo. Além dessa característica, os equipamentos a base de com-

bustíveis fósseis exigem custos iniciais bastante baixos quando comparados aos e-

xigidos por empreendimentos hidrelétricos, e podem permitir que a taxa de produ-

ção de energia seja adequada ao valor instantâneo de demanda. No passado, em 

épocas em que os combustíveis eram baratos e aparentemente abundantes, tais 

equipamentos disseminaram-se com tal voracidade que seu uso chega a representar 

a maior fonte de energia em muitas regiões do planeta. 
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 Os recursos não renováveis constituem fontes estáticas de energia, que per-

manecem intocadas enquanto não são aproveitadas pelo homem. São caracterizadas 

basicamente por contituírem fontes finitas de energia, e por exigirem ação externa 

para que seja iniciado o fornecimento de energia utilizável. 

 Os equipamentos apropriados à geração de energia elétrica a partir de recur-

sos não renováveis apresentam custos iniciais de instalação menores que os equi-

pamentos empregados em usinas hidrelétricas, mas exigem custos crescentes de 

operação e manutenção, com vida útil consideravelmente menor. Esses fatos, 

acrescidos da necessidade de suprimentos constantes de combustíveis (comprados a 

preços atualmente baixos, mas que tendem a subir bastante nas próximas décadas, 

com a escassez de reservas e a dificuldade crescente de extração dos recursos 

remanescentes,) fazem com que este tipo de geração, a longo prazo, se torne cara e 

dispendiosa.  Para uma comparação em termos econômicos, a figura 5.9 [16] apresenta os 

custos acumulados de uma μCH e de uma unidade geradora a óleo diesel, de dimen-

sões comparáveis, durante o período de 10 anos de vida útil desta última. A alterna-

tiva hidrelétrica apresenta alto investimento inicial, bastante maior que o exigido 

pela unidade diesel, e custos anuais de operação e manutenção menores, configu-

rando um perfil temporal de custos de crescimento suave. A alternativa diesel, por 

sua vez, impõe menor investimento inicial, mas, devido aos custos com combustí-

veis, apresenta um perfil temporal de custos de crescimento acentuado, com custos 

crescentes de operação e manutenção. 
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FIGURA 5.9. Comportamento típico dos custos financeiros acumulados, ao longo de um 
período de 10 anos, para (a) uma μCH e para (b) uma unidade geradora a óleo diesel, com 
combustível a preço constante, onde C é o custo da alternativa considerada e CH0 é o custo 
inicial para a alternativa hidrelétrica. 

 No caso da μCH, os custos relativos à distribuição são contabilizados entre 

os custos de produção. No entanto, a não dependência de combustíveis fósseis faz 

com que problemas ligados à instabilidades econômicas ou crises internacionais, 

além do próprio custo do combustível, não interfiram nos valores finais de produção 

de energia. 

 Vê-se que há um período ao fim do qual existe equivalência entre o baixo 

custo inicial e custos acumulados de compra de combustível, no caso de geradores 

diesel, e o alto montante inicial de investimento exigido por uma μCH. Obviamente, 

é após este período que o investimento em uma μCH se torna incondicionalmente 

vantajoso. 

 Cumpre ressaltar que o gráfico foi construído levando em conta os 10 anos 

de vida útil do gerador a óleo diesel. Caso tivesse sido construído considerando-se o 

tempo de vida útil da μCH, que pode ser até três vezes maior, deveriam ser ainda 

adicionados custos de reposições dos equipamentos a óleo diesel, além dos prejuí-

zos pela inoperância durante o tempo de troca de equipamentos. 

 Deve-se considerar ainda que, no caso de locais de difícil acesso, a utilização 

de combustíveis fósseis pode não ser adequada devido a necessidade de obtenção de 

combustível, exigindo meios para transporte e acondicionamento, além das maiores 

exigências em manutenção e menor tempo de vida útil. 

t [anos] 
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 De certa forma, o mesmo comportamento é apresentado pela alternativa de 

produção de energia a partir de lenha (ou, de maneira mais geral, de biomassa), que 

também impõe investimento inicial comparativamente menor e a busca constante de 

combustível. O panorama é algo diferente porque podem ser mantidas reservas re-

nováveis e não haver dependência de fornecimento externo. 

 Os dispositivos à base de biomassa utilizam uma fonte que pode ser extraída 

conforme as necessidades ou armazenadas por longos períodos de tempo. Além dis-

so, a produção de energia elétrica pode ser devidamente adequada aos valores ins-

tantâneos de demanda. Entretanto, estes sistemas podem criar problemas ambientais 

significativos, tanto por desmatamento de reservas florestais quanto pela própria po-

luição ambiental, devendo-se considerar também que a biomassa é parte integrante 

dos ciclos ecológicos e constitui importante fonte de alimentos e matéria-prima, e 

sua utilização indiscriminada para geração de energia pode incorrer em problemas 

sociais consideráveis. 

 As demais alternativas (as fontes renováveis de menor rendimento econômi-

co) apresentam perfil semelhante ao de projetos de geração hidrelétrica, exigindo 

altos investimentos iniciais, com diferenças específicas no fornecimento de energia, 

devido à características particulares de constância e confiabilidade de funcionamen-

to. Dentre estas alternativas, têm-se, no cenário local, a energia solar e a energia eó-

lica. Essas alternativas apresentam grande dependência da disponibilidade de suas 

fontes, e o fornecimento de eletricidade para suprimento de determinada demanda, 

como já comentado, usualmente exige dispositivos de armazenamento, para com-

pensar períodos de estiagem. Entretanto, tais dispositivos são muito caros, apresen-

tando viabilidade apenas em projetos de pequena escala. A grande vantagem destas 

opções reside no fato de apresentarem impactos ambientais mínimos. 

 A possibilidade de geração de energia com o uso de placas solares fotovol-

taicas exige custos iniciais altíssimos em comparação às outras fontes, apesar de vá-

rios programas de pesquisa em todo o mundo visarem a reversão deste quadro. En-

tretanto, esses dispositivos não exigem gastos com operação e manutenção nem o 
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uso de combustíveis. Os custos de produção de energia são essencialmente constan-

tes, sendo equivalentes ao financiamento do sistema ao longo de seu período de 

funcionamento. Estima-se que a vida útil desses equipamentos pode vir a ser algo 

entre 10 e 20 anos. Atualmente, entretanto, é usualmente menor que 8 anos. 

 Os sistemas fotovoltaicos são mais adequados à situações especiais, em regi-

ões onde a alternativa hidrelétrica foi descartada e quando pequenas potências fo-

rem suficientes, como para o suprimento para estações repetidoras. 

 A geração de energia a partir do movimento das massas de ar relativamente 

próximas ao solo constitui uma indústria estabelecida internacionalmente. O apro-

veitamento da energia dos ventos para mover moinhos e pequenas oficinas já era 

efetuado há muitos séculos. Atualmente, as modernas turbinas eólicas podem operar 

visando produção de energia ou bombeamento de água, e, no primeiro caso, operar 

tanto de modo independente quanto de modo interligado. 

 Essa fonte de energia vem experimentando rápida evolução nos últimos a-

nos, refletida nos seus custos de aquisição. Os sistemas apresentam vida útil de 10 a 

15 anos e, no caso de geração isolada, pela falta de constância da sua fonte de ener-

gia, são mais indicados para acumulação. Os sistemas eólicos são particularmente 

aplicáveis a comunidades remotas ou insulares, sem acesso fácil às redes de distri-

buição. Turbinas autonômas apresentam grande potencial para substituição de equi-

pamentos baseados em óleos combustíveis. 

 Para o funcionamento conectado à rede, com o objetivo de facilitar a estabi-

lização do sistema, as unidades geradoras eólicas têm sido responsabilizadas por 

não mais de 10% da demanda total. Algumas modificações nos sistemas eólicos 

usualmente empregados, como, por exemplo, o funcionamento conjunto com outras 

fontes de energia ou a acumulação em reservatórios hidráulicos, podem incentivar o 

aumento da contribuição eólica aos sistemas energéticos interligados. 

 As fontes alternativas de energia constituem um mercado ainda não consoli-

dado. O periódico Business Week, em novembro de 1993, apresentou os custos es-

pecíficos de geração de energia elétrica segundo o emprego de várias fontes, de a-
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cordo com o mercado norte-americano. Vê-se que os combustíveis fósseis apresen-

tam os menores custos específicos, mesmo incluindo custos relativos a combustí-

veis, operação e manutenção, e que a energia hidrelétrica apresenta custos seme-

lhantes, situando-se em uma posição intermediária entre os recursos não renováveis 

e as fontes renováveis de menor rendimento econômico. 

 

 

 

 

 
TABELA 5.1. Custos específicos de geração de energia elétrica, se-
gundo o emprego de várias fontes, para o mercado norte-americano. 

 

Fonte Custo [US$/kWh] 
   

   

 Carvão 0,04 - 0,05 

 Gás natural 0,04 - 0,05 

 Hidrelétrica 0,04 - 0,07 

 Geotérmica 0,05 - 0,08 

 Eólica 0,05 - 0,09 

 Biomassa 0,06 - 0,08 

 Solar térmica 0,10 - 0,12 

 Solar fotovoltaica 0,30 - 0,40 

[Fonte: Business Week, Nov.1993, p.58-59.] 

 

 Os problemas de viabilidade técnica e econômica usualmente relacionados 

ao emprego de fontes alternativas podem ser amenizados pelo uso conjunto de vá-

rias fontes, constituindo sistemas híbridos de produção de energia. Conforme ressal-

tado por Enslin [13], tais sistemas, desenvolvidos com tecnologias apropriadas, po-

dem constituir em soluções adequadas para áreas remotas. 
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 A consideração de fontes de energia para efeitos de comparação deve abran-

ger os pontos de vista técnico, sócio-econômico e ambiental, levando em conta in-

formações relativas ao investimento inicial e às etapas de instalação, operação e 

manutenção dos dispositivos e equipamentos considerados. As comparações que 

levem em consideração pequenos aproveitamentos hidrelétricos e outras fontes de 

menor rendimento econômico devem examinar contextos de provimento de energia 

para desenvolvimento rural, com produção geograficamente dispersa de energia em 

pequena escala, que representam as situações em que são mais freqüentemente em-

pregados. 

 Como as pesquisas científicas realizadas na área de recursos energéticos e 

fontes alternativas de energia recebem incentivos especialmente em épocas em que 

os suprimentos de combustíveis fósseis são, de alguma maneira, ameaçados, as dis-

cussões em torno destes assuntos geralmente visam a determinação de substitutos 

aos combustíveis fósseis. 

 Quanto a este aspecto, os preços atuais relativamente baixos do petróleo e 

seus derivados exercem influência desestimuladora sobre o desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia. O trabalho de Vernetti dos Santos [40] atenta para este 

fato e registra que essa influência negativa também inibe a formação de uma cons-

ciência em favor do uso racional da energia. Este trabalho também examina os 

efeitos da política de tarifas subsidiadas, que a longo prazo tende a fazer com que a 

energia tenha reduzida sua importância em termos econômicos, estimulando o 

desperdício.  Uma análise mais detalhada das alternativas examinadas deve considerar o 

contexto de sua aplicação. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens sob 

os pontos de vista tecnológico, sócio-econômico e ambiental. Os dados apresenta-

dos mostram a tendência do mercado para os próximos anos e sugerem claramente 

que, sempre que for aplicável e sob condições favoráveis, a alternativa hidrelétrica, 

sob a forma de μCH’s e sobretudo empregando bombas centrífugas em lugar de 

turbinas e motores de indução em lugar de geradores síncronos, surge como a mais 

atrativa dentre as alternativas disponíveis para oferta de energia. 



 

 

Capítulo 6 
 

Conclusões 
 

 

 Esta dissertação teve por objetivo principal analisar a viabilidade de μCH's 

baseadas no emprego de equipamentos de mercado, como alternativa aos que são 

tradiconalmente empregados, com a finalidade de proporcionar reduções nos custos. 

Um estudo decisivo de viabilidade é realmente complexo, porque envolve muitas 

variáveis, dificilmente quantificáveis e dependentes de situações específicas, que 

podem ser de natureza técnica e de natureza sócio-econômica. 

 Neste trabalho, foram analisados equipamentos eletromecânicos de emprego 

tradicional, que oferecem bons resultados e apresentam altos custos, e foram apre-

sentadas alternativas que proporcionam reduções nos custos. Verificou-se que a im-

plantação de μCH's baseadas no emprego de equipamentos de mercado é viável, 

tendo sido verificada uma redução considerável nos custos. A participação do inte-

ressado nas várias fases do empreendimento, bastante incentivada pelas característi-

cas próprias de μCH's e pelas vantagens obtidas com o emprego de equipamentos 

de mercado, pode proporcionar reduções adicionais nos custos. Entretanto, o seu 

perfeito funcionamento ainda depende do desenvolvimento de dispositivos adequa-

dos para controle de tensão e freqüência. 

 Entre as máquinas motrizes hidráulicas, as turbinas tradicionalmente empre-

gadas nos aproveitamentos hidrelétricos apresentam bons valores de rendimento, 

sendo equipamentos bastante complexos e caros. Esta característica inibe empreen-

dedores interessados em se tornarem auto-produtores. Como alternativas são anali-

sadas as bombas centrífugas e as turbinas Michell-Banki. 
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 As bombas centrífugas são produzidas em grande número, com economia de 

escala, e apresentam valores razoáveis de rendimento, em média pouco menores que 

os valores apresentados pelas turbinas hidráulicas. O caráter de sua produção garan-

te custos consideravelmente mais baixos e várias facilidades na instalação, operação 

e manutenção. Sua utilização em modo reverso permite uma estreita comparação às 

turbinas Francis, devido às semelhanças de funcionamento, exigindo poucas modi-

ficações e apresentando bom comportamento. Sua operação regular é silenciosa e 

não exige cuidados excessivos com manutenção. 

 As turbinas Michell-Banki são máquinas bastante mais simples do que as tur-

binas hidráulicas ou as bombas centrífugas. Sua construção é simples e econômica, 

podendo inclusive ser responsabilidade do próprio empreendedor. Sua operação é 

simples, exigindo pouca manutenção. Apresentam valores mais baixos de rendi-

mento, com a diferença de que os melhores valores são mantidos num amplo inter-

valo de valores de vazão. As grandes vantagens da utilização de turbinas Michell-

Banki estão no seu baixo custo e na facilidade de construção e operação. 

 As rodas d'água também podem ser consideradas, em determinadas situa-

ções, como alternativas aos equipamentos mais caros. Elas caíram em desuso com o 

surgimento de novas tecnologias e devido à sua baixa velocidade angular, inade-

quada à geração de energia elétrica. No entanto, pela sua simplicidade e pela facili-

dade de construção, consistem em uma alternativa viável em situações onde outras 

alternativas se mostrem inconvenientes, ou, simplesmente, quando o desempenho 

oferecido for suficiente. 

 Entre as modalidades de geração, a geração síncrona consiste na alternativa 

usualmente adotada, pois permite controle razoavelmente fácil de tensão e freqüên-

cia, tanto em funcionamento interligado como em funcionamento isolado, e alto 

rendimento na conversão de energia. No entanto, estas máquinas apresentam custos 

bastante altos. Como alternativa foi analisada a possibilidade de geração assíncrona, 

que apresenta custos bastante menores, mas fornece energia elétrica com qualidade 

inferior à obtida com geradores síncronos. 
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 O estudo experimental sobre geração assíncrona independente permitiu a 

constatação do fato de que os motores de indução, funcionando como geradores, 

podem ser utilizados em toda a sua capacidade nominal, fornecendo potência no-

minal e operando com valores de tensão e freqüência próximos aos seus respecti-

vos valores nominais. A tensão pode ser mantida dentro de um intervalo adequado 

em torno do seu valor nominal, dependendo da qualidade desejada para o forneci-

mento de energia elétrica, mediante variações adequadas no número de capacitores 

para excitação, na rotação ou na carga conectada. Foi constatado que a freqüência, 

após estas variações corretivas, geralmente se mantém dentro de intervalos aceitá-

veis de variação. Em princípio, um controle simplificado pode ser obtido com o 

emprego de uma válvula de admissão motorizada, controlada por servo-motor. A 

carga conectada e os capacitores para excitação podem ser controlados por um sis-

tema eletrônico de chaveamento. 

 Como continuidade ao trabalho, indicam-se: (a) a análise detalhada do em-

prego de selos mecânicos e/ou gaxetas para a vedação de bombas centrífugas, (b) a 

efetivação de testes com outros motores de indução, com vários valores de potência, 

dando segmento ao estudo experimental sobre geração assíncrona independente, (c) 

o desenvolvimento de sistemas de controle adequados, para viabilizar a utilização 

dos equipamentos analisados, e, finalmente, (d) a efetivação de testes em condições 

reais, em vários aproveitamentos, analisando as combinações possíveis entre as al-

ternativas apresentadas e o funcionamento, em sistemas híbridos, com outras fontes 

de energia. 

 Também é indicada a análise do funcionamento de motobombas, que apre-

sentam algumas vantagens, como o aproveitamento dos rolamentos do rotor do ge-

rador para apoio do rotor da bomba, dispensando o uso de mancais. Em contraparti-

da, podem existir problemas devido à proximidade do fluxo de água em relação à 

parte elétrica. Não há informações sobre a realização de testes com motobombas. 
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