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RESUMO - As mudanças ocorridas no cenário energético brasileiro ao longo dos anos, tais como o 

aumento da demanda e a procura de fontes de energia renováveis, limpas e viáveis, 

economicamente, estimulam investidores para o ramo de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 

Tais características juntamente com uma série de incentivos econômicos, mecanismos legais e 

também regulatórios facilitaram e incentivaram a construção de novas centrais deste tipo e está 

atraindo a cada ano um número maior de investidores para o setor. Por outro lado, apesar do Brasil 

ainda possuir uma grande potencial a ser explorado, as novas usinas possuem atratividade 

econômica com menor folga, devido às características físicas dos aproveitamento. Isso faz com que 

os projetistas busquem maior eficiência no projeto das usinas, uma vez que detalhes de 

dimensionamento podem inviabilizar uma usina. Por esse motivo, o presente artigo tem o objetivo 

de apresentar uma metodologia que otimiza o dimensionamento do conduto forçado, que é um dos 

componentes principais da PCH. Isso é feio considerando-se a análise integrada do conduto com o 

seu sistema de apoio. Os resultados mostram que é possível obter um ganho econômico por essa 

metodologia, quando comparada com a abordagem tradicional. 

 

ABSTRACT - The scenario in the Brazilian energy has been changed over the years, increasing the 

demand for renewable energy sources, clean and viable, economically, and encouraging investors to 

the area of small hydropower (SHP). These characteristics together with a series of economic 

incentives, legal and regulatory also facilitated and encouraged the construction of new power 

plants of its kind and are attracting every year a greater number of investors to the sector. On the 

other hand, despite Brazil still has a great potential to be explored, new plants have a lower 

economic attractiveness backlash, due to the physical characteristics of use. This makes the 

engineers look for greater efficiency in the projects of power plants, since details can derail a sizing 

power plant. Therefore, this article aims to describe a methodology that optimizes the sizing of the 

conduit, which is one of the most important components of the SHP. This is done by considering 

the integrated analysis of the conduit with its support system. The results show that it is possible to 

obtain an economic gain by this method, when compared with the traditional approach. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A crescente demanda de energia ao decorrer dos anos vem estimulando estudos e projetos de 

novos potenciais e fontes de energia mais limpas e ambientalmente corretas, o que estimulou a 

procura por pequenas centrais hidrelétricas, ou simplesmente PCH. As Pequenas Centrais 

Hidrelétricas são caracterizadas por possuírem potência instalada superior a 1 MW e igual ou 

inferior a 30 MW, destinadas à produção independente, autoprodução ou produção independente 

autônoma. 

As PCH’s por terem uma tecnologia amadurecida, bem evoluída e por se tratar de uma 

geração de energia mais limpa e ambientalmente mais atrativa que as grandes hidrelétricas, e por se 

tratar de uma geração descentralizada, tendo como principal vantagem a opção de atender áreas 

mais interioranas, levando assim energia ao interior do país. Além disso, a PCH dispensa licitação 

para obtenção da concessão, bastando ao empreendedor obter autorização da ANEEL. 

Este tipo de hidrelétrica é utilizada principalmente em rios de pequeno e médio portes que 

possuam desníveis significativos durante seu percurso, gerando potência hidráulica suficiente para 

movimentar as turbinas. 

Em fatores econômicos, as PCH’s têm como vantagem um menor custo se comparado com 

outras fontes energéticas ambientalmente atrativas. Para se avaliar tal viabilidade são necessários 

estudos, os quais indicam o custo do empreendimento.  

 

2 – PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

 Segundo a Resolução ANEEL nº 652/2003, as centrais hidrelétricas que são caracterizadas 

como PCH (Pequena Central Hidrelétrica) são aquelas que se enquadram nos seguintes itens a 

seguir: 

- Destinada à produção independente, autoprodução ou produção independente autônoma; 

- Potencia instalada, compreendida no intervalo 1 a 30 MW e com área de reservatório de 

3,0 km² 

- Reservatório cujo dimensionamento foi baseado em outros usos que não energia elétrica. 

- Área do reservatório deve ser menor que ou compreendida entre 3,0 km² e 13 km² e 

atendendo à Inequação 2: 

 

H

Pot
A




3,14
          (1) 
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Onde, 

A  - Área do reservatório em km² 

Pot  - Potencia instalada em MW 

H  - Queda bruta em m 

 

 Segundo Cardoso (2007) as PCH’s de desvio, a água a montante é desviada por um canal 

(canal de adução) que chega ao conduto forçado e o canal de fuga está situado a um ponto mais a 

jusante da barragem onde a água é lançada. O esquema está representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Esquema de uma central hidrelétrica de desvio (Cardoso, 2007). 

 

 O conduto forçado (Figura 2), ou conduto de alta pressão, tem a finalidade de levar a água do 

canal de adução até a casa de força. Podem ser de chapas de aço soldadas, aço laminado sem 

costura, ferro fundido, cimento-amianto, PVC, e outros, dependendo das condições técnicas e 

econômicas existentes. Quanto à instalação dos condutos, pode ser feita a céu aberto ou podem ser 

enterrados, quando não necessitam de junta de dilatação, apresentando, porém, neste caso, maiores 

problemas de manutenção. O número de condutos forçados depende principalmente de fatores 

econômicos, pois o custo cresce com o aumento do número de condutos e do diâmetro.  

 A tubulação forçada fica apoiada sobre blocos de pedra ou concreto, chamados de blocos de 

sustentação, e engastada (presa) a outros blocos que são chamados de blocos de ancoragem, dos 
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quais sempre existe pelo menos dois, um no início e outro no final da tubulação.  

 Estas estruturas, assim como a barragem, têm um custo considerável e se forem muito longas 

podem inviabilizar a PCH, o que leva ao levantamento de se projetar o menor percurso entre os 

pontos e em se projetar uma quantidade mínima de escavação que dentre os serviços de construção 

tem um maior peso no custo do circuito. 

 

 

Figura 2: Condutos forçados e blocos de apoio de PCHs. 

 

3 – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTOS 

 O dimensionamento do conduto forçado de uma central hidrelétrica depende, principalmente, 

de fatores econômicos, já que, em princípio, o custo aumenta com o diâmetro e a espessura do 

conduto. Existem vários métodos propostos para calcular esse diâmetro. A Eletrobrás indica, por 

exemplo, a fórmula de Bondschu para PCH, onde: 

 

𝐷 = 1,27.
𝑄0,4286

 𝐻𝐿+𝑠𝐿  0,1429          (2) 

 

Onde: vazão (Q); o golpe de ariete (hsL) e a altura vertical a partir da cheia excepcional (HL). 

 Para uma otimização de custos SOUZA (2009) propõe ter por base para o cálculo do diâmetro 

o custo mínimo das perdas energéticas ocasionadas por eles, sendo posteriormente otimizados. Para 

SOUZA (2009) o custo total anual é dado por: 
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Ca = Cp + Cc           (3) 

Onde: 

  Cp - custo anual da energia perdida. 

  Cc – custo anual do conduto. 

Tendo o diâmetro calculado por: 

 

𝐷 = 3,072.  
𝜆 .𝜎𝑎𝑑 .𝐾𝑓 .𝑎𝑐 .𝐶1

𝛾𝑡 .𝑖 .𝐶2
 

1 7 

.
𝑄3 7 

 𝐻𝐿 .𝑠𝐿  1 7        (4) 

 

 Nesse artigo levou-se em conta para a otimização do diâmetro, além do custo do conduto e do 

custo de energia relacionado a perda de carga no sistema, o custo com os blocos de apoio – selas. 

 Para diâmetros maiores tem-se um aumento do volume de aço utilizado aumentando assim o 

custo da tubulação. Quanto maior for o diâmetro menor será o golpe de aríete, e consequentemente 

menor será a pressão interna que a tubulação terá que resistir, porém, isto não significa uma 

diminuição na espessura mínima do conduto, pois com o aumento do diâmetro ocorre a necessidade 

de uma espessura maior. 

 O parâmetro mais significativo no dimensionamento de um conduto forçado é a perda de 

carga distribuída (provocada pelo atrito existente entre o fluido e a tubulação). Esta perda varia 

diretamente com a mudança de diâmetro  e comprimento da tubulação, causando grande variação na 

geração anual de energia, pois quanto maior for a perda de carga maior será a potência desperdicada 

no aproveitamento hidrelétrico. 

 Outro parâmetro considerado foi o número de selas necessárias para a sustentação do conduto 

forçado. O número total de blocos de apoio varia de acordo com o comprimento de conduto que ele 

suportará, que está diretamente relacionado com a força peso por metro causada no bloco, quanto 

maior o diâmetro maior o comprimento suportável pelas selas, diminuindo assim o número total de 

blocos no projeto. Porém, com o aumento do diâmentro da tubulação, tem-se um maior volume de 

concreto por bloco, resultando em um maior custo total. 

 

4 - METODOLOGIA 

 No dimensionamento da espessura foi utilizado as equações que determinam a pressão interna 

no conduto, levando em conta o golpe de aríete e a altura vertical desde o nível de montante para 
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cheia excepcional até o centro da seção onde se deseja determinar a espessura do conduto forçado, 

ou seja, na entrada da casa de máquinas. A espessura mínima é dada por, 

 

𝑒𝑏 =  
𝑝𝑖𝑏 .𝐷𝑏

2.𝜎𝑎𝑑 .𝑘𝑓
+ 𝑒𝑠          (5) 

 

Sendo:  

eb (m) - espessura mínima. 

 pib (kgf/cm²) - pressão interna máxima. 

 Db (m) - diâmetro interno.  

 σad (kgf/cm²) - tensão admissível de tração do material. 

 kf - coeficiente de eficiência. 

 es (m) - espessura suplementar. 

 

𝑝𝑖 = 0,1.  𝐻𝐿 + 𝑠𝐿           (6) 

 

Sendo:  

 pi (kgf/cm²) - pressão interna máxima. 

 HL (m) - altura vertical. 

 HsL (m) - golpe de aríete para a seção sitada. 

 

 O golpe de aríete foi calculado de acordo com as recomendações da Eletrobrás para PCH, 

usando o método de Allievi simplificado, onde se evita o cálculo da celeridade, levando em conta 

uma relação entre a constante da linha - ρa e o número de intervalos – θa, e calculando uma variável 

z², com: 1,05 ≤ z² ≤ 1,50. 

 

𝑠
+ =  𝑧2 − 1 .𝐻𝐿          (7) 

 

 Para o cálculo das selas, foi utilizado o algorítmo proposto por (SOUZA, 2009), onde se 

encontra o volume das selas levando-se em conta o diâmetro e espessura do conduto. Para 

determinado volume das selas, tem-se um custo total relacionado, e para cada diâmetro 

especificado, tem-se um número de selas necessárias no apoio do conduto, obtendo assim o custo 

total do investimento com os blocos de apoio. O custo anual foi calculado levando-se em conta um 

TMA de 10% a.a. para 30 anos, anualizando o custo com selas. As figuras abaixo demonstam as 

características da sela utilizada. 
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Figura 3: Características geométricas da sela (SOUZA, 2009). 

 

 

Figura 4: Sela com forças atuantes (SOUZA, 2009). 

 

 

Figura 5: Cortes na sela para cálculo do volume e peso (SOUZA, 2009). 

 

 

 A perda de carga distribuída (J) foi calculada pela equação de Hazen-Williams (PORTO, 

2006), tendo: 

𝐽 = 10,65 .
𝑄1,85

𝐶1,85 .𝐷4,87
          (8) 
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 Considerando C = 130, usado para aço soldado, tubulação nova. Com a perda distribuída (J) e 

o comprimento total do conduto, tenho a perda total distribuída do sistema, e levando em conta que 

essa perda é uma variação de altura de queda que deixa-se de aproveitar, tem-se uma perda de 

potência (P) relacionada e descrita pela equação abaixo: 

 

𝑃 =  𝜌.𝑔.∆𝐻.𝑄          (9) 

 

 Tendo a potência perdida na geração e o preço médio da energia (MWh) pago a hidrelétrica, 

obtem-se o custo de perda de energia anual.  

 Com todos os custos calculados, pôde-se analisar o ponto ótimo do diâmetro do conduto, onde 

tem-se meu menor custo total do investimento. 

 

5 - RESULTADOS 

 Adotando alguns valores padrões para o dimensionamento, como os da Tabela 1, pode-se 

determinar os custos parciais e totais do investimento, demonstrados na Tabela 2 e na Figura 6. 

 

Tabela 1 - Parâmetros pré-estabelecidos para o dimensionameto. 

Dados Pré-estabelecidos 

θ1[°] - Ângulo de inclinação do conduto forçado 
40 

Vida útil (anos) 30 

Comprimento do conduto (m) 192,1 

Vazão no conduto (m³/s) 7 

Altura de queda (m) 120 

HL (m) - Altura vertical desde o nível de montante para cheia excepcional até o centro 

da seção onde se deseja determinar a espessura do conduto forçado 
130 

σad [kgf/cm²] - Tensão admissível de tração do material 
1100 

Kf - Coeficiente de eficiência 0,9 

es (m) - Espessura suplementar 0,002 

Tv (s) - Tempo de fechamento da válvula 
8 

Taxa mínima de atratividade (%) 10 

Custo do concreto sem cimento (R$/m³) 320 

Custo do cimento (R$/m³) 65 

Peso específico do aço (Kg/m³) 7850 

Custo do aço (R$/ton) 2950 

Custo da energia (R$/MWh) 160 
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Tabela 2 - Dimensionamento de selas, conduto forçado e cálculo de perda de carga e energia. 

DIMENSIONAMENTO E CUSTOS 

D [m] 1,5 1,7 1,9 2,09 2,3 2,5 2,7 

emin [m] 0,0134 0,0145 0,0156 0,0167 0,0180 0,0192 0,0204 

hs+ [m] 20,38 15,36 11,93 9,58 7,65 6,26 5,18 

Ls [m] 9,99 10,72 11,44 12,10 12,82 13,48 14,14 

Vsi [m³] 9,51 13,84 19,32 25,71 34,28 44,02 55,45 

SELAS 

Custo das selas (R$) 3659,87 5328,07 7438,86 9900,08 13196,50 16947,50 21349,39 

Número de blocos 

necessários 
18 17 16 15 14 13 13 

Custo Total (R$) 66702,06 90106,84 117479,28 147246,78 184576,85 224500,41 268791,56 

Custo Anual (R$) 7075,70 9558,47 12462,11 15619,83 19579,77 23814,83 28513,21 

CONDUTO  

Volume do conduto (m³) 0,62 0,82 1,06 1,32 1,65 2,02 2,43 

Volume total do conduto (m³) 11,39 13,91 16,70 19,62 23,12 26,73 30,61 

Custo do conduto (R$) 14473,06 19043,57 24495,09 30542,00 38282,85 46736,84 56307,16 

Custo Total (R$) 263775,07 322059,63 386842,46 454260,15 535454,67 619114,19 708914,26 

Custo Anual (R$) 27981,06 34163,84 41035,96 48187,57 56800,63 65675,17 75201,09 

PERDA DE ENERGIA 

Perda de carga distribuída 

(m/m) 
0,00664 0,00361 0,00210 0,00132 0,00083 0,00055 0,00038 

Perda de carga total (m) 1,28 0,69 0,40 0,25 0,16 0,11 0,07 

Perda de carga percentual 

(%) 
1,06 0,58 0,34 0,21 0,13 0,09 0,06 

Perda de potência (W) 87643 47642 27717 17429 10931 7283 5007 

Perda anual de energia 

(MWh) 
767,8 417,3 242,8 152,7 95,8 63,8 43,9 

Custo Anual (R$) 122840,01 66775,64 38848,50 24428,22 15321,09 10207,90 7017,18 

CUSTO TOTAL 

Custo Anual Total sem Selas 

(R$) 
150821,07 100939,48 79884,46 72615,80 72121,72 75883,07 82218,27 

Custo Anual Total (R$) 157896,78 110497,95 92346,57 88235,63 91701,49 99697,90 110731,48 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

 

Figura 6 - Relação entre os custos principais envolvidos. 

 

 Nota-se pelos cálculos que o diâmetro ótimo calculado pela ferramenta Solver do Excel é 

igual a 2,09 metros, e não levando em conta o custo das selas seria de 2,21 metros. Isso nos permite 

calcular uma economia anual de R$1180,75, o que equivale a 1,34% do investimento total 

considerado. 

 Fazendo uma análise de custos específica para o volume de aço do conduto forçado nota-se 

que quanto maior o diâmetro do conduto, maior será a espessura mínima necessária para suportar a 

pressão interna provocada pelo golpe de aríete e pelo peso do fluido em escoamento, aumentando 

assim o volume de aço e consequentemente o custo com o conduto forçado.  

 Já analisando as selas, pode-se notar que para um maior diâmetro, têm-se uma menor 

quantidade de blocos de apoio, pois o comprimento (Ls) de conduto que o bloco suportará aumenta, 

assim como ocorre aumento do volume dos blocos. Porém, essa diminuição na quantidade de blocos 

necessários no trajeto do conduto forçado, não significa uma diminuição do custo total com blocos, 

pois o aumento de volume dos blocos acarreta no aumento de concreto necessário para a fabricação 

dos mesmos, elevando assim o custo final com essa parte do projeto. 

 Analisando a Tabela 2 nota-se claramente que a perda de carga diminuiu com o aumento do 

diâmetro, porém o custo com o conduto pode ser excessivamente grande e não compensar a 

economia feita com a diminuição da perda de carga e maior geração de energia na central 

hidrelétrica. 
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4 - CONCLUSÕES 

 Conclui-se que apesar de pequena, a economia financeira que ocorre quando se dimensiona o 

conduto forçado levando-se em conta o custo das selas é da ordem de 1,34% do investimento total 

calculado.  

 Cabe ressaltar que os custos que exercem maior influência no custo total final são o custo de 

perda de energia e o custo de condutos, sendo que para diâmetros inferiores a 1,90m o custo com a 

perda de energia é superior ao custo com condutos, enquanto que para diâmetros superiores a 1,90m 

o custo com condutos passa a ser superior. 

 Foi possível observar que outros parâmetros poderiam ter sido analisados, como o custo de 

blocos de ancoragem, deixando ainda mais completa a análise de dimensionamento do conduto. 

Outro fator a ser levado em consideração seria a perda de carga localizada, sendo que a perda total 

de energia seria maior com esse parâmetro em análise. 
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