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Resumo

O desenvolvimento de um país exige energia. Ela está presente em diferentes formas ao nosso
redor, seja na lâmpada que ilumina o nosso ambiente de trabalho, no combustível dos veículos, ou
em todos os processos de produção industrial. Este trabalho foca a geração de energia elétrica
proveniente de usinas hidrelétricas através da repotenciação. Repotenciar é o ato de melhorar os
parâmetros atuais de uma usina, seja aumentando sua capacidade instalada, ou seu fator de capa-
cidade, seja melhorando o rendimento, ou as características mecânicas/elétricas das suas máquina.
A automação também é um fator importante nas repotenciações de hoje. Repotenciar demanda um
prazo muito menor do que a construção de uma usina nova, além de não gerar impactos ambien-
tais adicionais e possuir menor custo. As usinas brasileiras estão envelhecendo e precisam passar
por algum processo de modernização para manter (ou aumentar) sua geração. Neste trabalho são
apresentados os vários tipos de repotenciações possíveis e os componentes envolvidos em uma
usina, assim como se estima a capacidade instalada das usinas hidrelétricas brasileiras mais ade-
quadas para uma repotenciação. Exemplos de repotenciações no País e no exterior são discutidos,
com destaque para trabalhos realizados pela Andritz Hydro. As barreiras hoje existentes para uma
maior difusão do processo de repotenciação no Brasil são analisadas, e possíveis estratégias para
eliminar estes obstáculos são propostas.

Palavras-chave: Usinas hidrelétricas, repotenciação, potencial brasileiro.
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Abstract

The development of a country requires energy. It is present in different forms around us, in
the lamp that illuminates our workplace, in the vehicles´ fuels, or in all industrial processes. The
focus of this study is the electricity generation coming from hydropower plants through rehabi-
litation. The latter is the act of improving the current parameters of a power station, increasing
the plant´s installed capacity or capacity factor, or else, improving the machines´ efficiency, or
their mechanical/electrical characteristics. Automation is also an important factor in rehabilitations
nowadays. Rehabilitation demands much less time than building a new power station; besides, it
does not generate additional environmental impacts and has lower costs. Brazilian power stations
are aging and need to go through modernization processes in order to keep (or increase) their gene-
ration. In this study, the possible rehabilitation types and the power plant components involved are
presented. It is estimated the installed capacity power for the most adequated hydro power stations
in Brazil regarding rehabilitation project. Examples of rehabilitations in the country and abroad are
discussed, particularly some of them carried out by Andritz Hydro. The current barriers for a larger
diffusion of the rehabilitation process in Brazil are assessed, and possible strategies to eliminate
these obstacles are proposed.

Keywords: Hydraulic power plant, rehabilitation/upgrade, Brazilian potential.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Hidreletricidade no Brasil e a repotenciação

A história das usinas hidrelétricas iniciou-se na década de 1880 na Inglaterra e nos Estados
Unidos da América, impulsionada pela revolução industrial. A energia potencial proveniente da
água, no entanto, já havia sido utilizada bem antes pelos romanos, chineses e outros povos.

O primeiro esquema hidrelétrico foi desenvolvido em 1880 em Northumber-
land, Cragside (Inglaterra), e utilizado para acender uma única lâmpada bulbo (IEA,
2012). Contudo, foi em 1882 que a primeira usina hidrelétrica foi construída no
rio Fox, em Appleton, Wisconsin (EUA), com uma potência instalada de 12,5 kW
(http://alternativeenergy.procon.org/view.resource.php?resourceID=002475, acesso em 14/01/
2012).

O Brasil não demorou a construir sua primeira usina hidrelétrica. Foi na cidade de Diamantina
(MG), no Ribeirão do Inferno, um afluente do rio Jequitinhonha, que, em 1883. Essa usina foi
responsável pelos primeiros 500 kW brasileiros de hidroeletricidade, ainda durante o reinado de D.
Pedro II. Em 1889, também em Minas Gerais, mas agora em Juiz de Fora, foi construída a usina
de Marmelos-Zero (Figura 1.1). Com uma capacidade instalada de 4 MW, ela se tornou a usina de
maior porte no Brasil na época (http://www.ufjf.br/centrodeciencias/museu-usina-marmelos-zero/,
acesso em 14/01/2012).

A construção de pequenas centrais hidrelétricas continuou e, em 1920, quando o Bra-
sil possuía uma capacidade instalada total de 1.045 MW, 84,7 % (885 MW) era proveniente
de 738 usinas hidrelétricas (http://www.escelsa.com.br/aescelsa/historia-ee-brasil.asp, acesso em
14/01/2012). Elas se localizavam próximas aos centros de carga, uma vez que a transmissão de
energia elétrica para longas distâncias ainda era um desafio.

Quase trinta anos depois, a indústria da eletricidade crescia no Brasil com o apoio do governo.
Assim, diversas empresas estatais foram criadas: CHESF, CEMIG, Uselpa e CHERP (hoje CESP),
COPEL, entre outras.
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Fonte: http://www.ufjf.br/centrodeciencias/museu-usina-marmelos-zero/, acesso em 14/01/2012

Figura 1.1: Usina hidrelétrica de Marmelos

Mais tarde, com a criação da Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.), em 1961, ela
tornou-se responsável pela execução da política de energia elétrica no Brasil.

Durante o governo militar, a prioridade do setor passou a ser a construção de grandes usinas
hidrelétricas. Então, novas usinas foram construídas e, dentre elas, certamente a mais conhecida é a
binacional de Itaipu, com 14.000 MW de capacidade instalada no rio Paraná. A partir desta época,
pequenas centrais hidrelétricas perderam importância no planejamento energético do País. Muitas
delas, inclusive, foram desativadas, devido aos seus relativamente elevados custos de operação
(www.memoria.eletrobras.gov.br, acesso em 03/12/2011).

Já na década de 1990, durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ocor-
reram diversas privatizações no setor elétrico brasileiro, com o intuito de desverticalizar o sis-
tema e promover alguma competição. Foram separados os segmentos de geração, transmissão,
distribuição e comercialização. Através da Lei nº. 9.247/96 foi criada a Agência Nacional de
Energia Elétrica, designada pela sigla ANEEL. Ela é responsável pela fiscalização e regulação
da energia elétrica no Brasil, especialmente na transmissão e distribuição, onde não há concor-
rência. Esta instituição também regula e fiscaliza o Operador Nacional do Sistema (ONS), cri-
ado em 1998 com o objetivo de coordenar e controlar a operação das instalações de geração e
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transmissão de toda a energia elétrica do País conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN)
(http://www.ons.org.br/institucional/o_que_e_o_ons.aspx, acesso em 14/01/2012).

Então, após este período de privatizações, o governo brasileiro esperava que a iniciativa pri-
vada investisse no setor elétrico. Contudo, por diferentes motivos, como a falta de um marco re-
gulatório bem definido, planejamento energético e regras para o setor, e um cenário institucional
incerto, o investimento ocorrido não foi o esperado e nem suficiente para atender a demanda de
energia elétrica que o País necessitava. Isso foi demonstrado no ano de 2001, quando aconteceu um
racionamento de energia elétrica, que ficou marcado na história brasileira como "apagão". Este fato
gerou aumentos nas tarifas de energia elétrica, diversas campanhas para redução do consumo e um
racionamento de energia na região Nordeste.

Após este acontecimento, diversas medidas foram tomadas para aumentar a geração de ener-
gia e prevenir que uma nova crise viesse à tona. O Programa Emergencial de Geração de Energia
Elétrica e o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) são alguns
exemplos. Vale ressaltar que programas voltados à melhorias de eficiência energética foram poucos.

A energia é um insumo essencial para a vida do homem e para a indústria. Ela é fundamental
para a indústria do aço, alumínio, cimento, borracha, que, por sua vez, são matérias primas para as
fábricas de veículos e material de construção, por exemplo. Conclui-se, então, que ela é importante
para a economia e crescimento do País como um todo.

Mesmo após o racionamento de 2001 o Brasil continuou crescendo, sendo que de 2003 a 2010
a média de crescimento foi de 4,6 %. No mesmo período, o consumo de energia elétrica aumentou
36,5 %, passando de 306.987 GWh para 419.016 GWh em 2010 (EPE, 2011). O Plano Nacional
de Energia 2030 ainda estima que a economia brasileira deve crescer a uma média anual de 4,1
%. Assim, para que um racionamento de energia elétrica não ocorra novamente, o País precisa
aumentar sua capacidade instalada para atender esta demanda crescente.

Segundo a base de dados BIG, da ANEEL, em junho de 2013 o Brasil pos-
suia 2.846 empreendimentos em operação, perfazendo um total de 132.062 MW
de potência. 84.801 MW da capacidade instalada brasileira são provenientes de
1.065 usinas hidrelétricas, o que corresponde a 64,2 % da capacidade total do país
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(http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/operacaocapacidadebrasil.asp, acesso
em 04/06/2013).

A maior parte da oferta de energia elétrica no Brasil é proveniente da fonte hidráulica, con-
forme indicado na Figura 1.2. Apesar de representarem 64,2 % da capacidade instalada, as hidrelé-
tricas foram responsáveis por 89 % da energia gerada em 2011 (Valor Econômico, 2013).

Fonte: EPE (2011)

Figura 1.2: Oferta interna de energia elétrica por fonte, em termos de capacidade instalada, em
2011

O percentual de aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro era apenas de 30 % em
2008 (EPE, 2008), um valor baixo quando comparado com países como Estados Unidos e Canadá.
Contudo, a maior parte do potencial remanescente encontra-se na região Amazônica (Bermann,
2007), que é uma região muito sensível do ponto de vista ambiental.

A Tabela 1.1 mostra que a grande maioria do potencial hidrelétrico brasileiro remanescente
- 78,8 % em 2003 - encontra-se na bacia do Rio Amazonas. O segundo maior potencial está na
bacia do rio Paraná, mas com uma porcentagem mais de 8 vezes menor - 8,7 %. Assim, surgem
muitas discussões se estes potenciais são realmente viáveis ou não, principalmente por conta de
dois problemas: o ambiental, pelo desmatamento na região amazônica, e o logístico, tendo em vista
que os grandes centros de carga se localizam na região Sudeste.
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Tabela 1.1: Potencial hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica, em março de 2003

Fonte: Eletrobrás (2003)

É neste contexto que surge a oportunidade para a repotenciação de usinas hidroelétricas, uma
vez que esta forma de energia é a mais utilizada no País e uma parte de seu parque gerador já
envelheceu consideravelmente.

No entendimento de Caselato (1994), a reabilitação de uma central elétrica tem como objetivo
estender a vida útil da usina, melhorar seu desempenho, aumentar sua confiabilidade e reduzir o
serviço de manutenção, proporcionando consequentes melhorias em sua operação.

Veiga (2001) considera repotenciação todas as obras que visem propiciar ganhos de potência
e de rendimento.

Na visão de Santos (2003), repotenciar pode ser interpretado como a elevação da potência
máxima de operação, através do aproveitamento de folgas devidamente comprovadas no projeto
original.

A ANEEL (2011) contempla dois tipos de repotenciação. O primeiro deles compreende a
repotenciação de unidades geradoras existentes, redefinindo a potência nominal originalmente pro-
jetada através da adoção de avanços tecnológicos, de concepções mais modernas de projeto, ou
folgas existentes no projeto original. O segundo tipo envolve a instalação de unidades geradoras
adicionais em usinas existentes, viabilizando a conclusão final do projeto originalmente previsto,
com a finalização de obras civis e instalação dos equipamentos eletromecânicos em usinas hidrelé-
tricas que foram dimensionadas com poços adicionais para futura motorização.
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A norma IEC 62256 (International Electrotechnical Commission, 2008) define repotenciação
como o restabelecimento da capacidade, ou do rendimento do equipamento próximo ao nível tec-
nológico atual, extensão da vida útil do equipamento através da integridade mecânica e aumento da
capacidade instalada ou rendimento face aos valores originais.

Para Camargo e Macedo (2011), repotenciar é alterar elementos do equipamento para que ele
possa produzir mais. Eles complementam que reformar e modernizar visa estender a vida útil do
equipamento introduzindo novas tecnologias, melhorando o seu desempenho.

Conclui-se, por conseguinte, que repotenciar é mais que reformar. É o ato de melhorar os
parâmetros relativos a uma usina hidroelétrica, seja aumentando a potência instalada, o rendimento,
o fator de capacidade ou realizando melhorias em relação à cavitação, automatizando a unidade e
outras ações que garantam a melhor operação da usina pelos próximos anos.

A repotenciação possui diversas vantagens, como o fato de não aumentar o impacto ambiental
já causado por aquela usina, o período de obras é muito inferior ao envolvido na construção de um
novo empreendimento e o seu custo é mais baixo, uma vez que, no valor total de uma nova usina
hidrelétrica, as obras civis correspondem, em média, a 60% do valor total da obra (ANDRITZ
Hydro, 2012; Silva et alii, 2011a).

Então, com a repotenciação de usinas hidrelétricas brasileiras mais antigas é possível aumen-
tar a capacidade instalada do parque gerador, contribuindo para a expansão da oferta de energia
elétrica, e, também, a confiabilidade destas usinas, diminuindo as paradas não programadas e ga-
rantindo que a energia seja entregue à rede distribuidora.

Alguns estudos neste assunto já foram realizados e eles mostram que pode ser interessante a
repotenciação de diversas usinas no Brasil. Neste trabalho se aponta um conjunto de usinas hidre-
létricas que poderiam ser repotenciadas, bem como se realiza um cálculo estimativo do aumento de
potência advindo destas intervenções.
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1.2 Objetivos da dissertação

Um dos objetivos deste trabalho é indicar as usinas hidrelétricas no Brasil mais propícias
para repotenciação. Para isso, são apresentados, inicialmente, os principais tipos de medidas que
podem estar envolvidas em uma repotenciação. A seguir são compiladas e analisadas estatísticas de
usinas que já passaram por este processo, no Brasil e no mundo, e são apresentados alguns estudos
de caso. Estimativas do potencial brasileiro de repotenciação de usinas hidrelétricas, realizadas em
estudos anteriores a este, são, então, criticamente analisadas, servindo de base para a estimativa
realizada neste trabalho.

Outro objetivo desta dissertação é investigar as dificuldades de se realizar uma repotenciação
no Brasil e apresentar propostas para superá-las, permitindo uma maior difusão desse procedimento
no País.

1.3 Estrutura do Trabalho

No segundo capítulo desta dissertação são discutidas as possibilidades técnicas de repotenci-
ação de uma usina hidrelétrica, as tecnologias atualmente disponíveis, as práticas mais realizadas e
as dificuldades encontradas em campo.

Usinas que já passaram por uma repotenciação no Brasil e no exterior são analisadas no
capítulo três.

O quarto capítulo apresenta três estudos de caso de repotenciações realizadas pela ANDRITZ
Hydro, envolvendo diferentes tipos de máquinas.

O potencial de repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil é discutido no capítulo cinco,
levando em conta algumas estimativas realizados por universidades e empresas.

O sexto capítulo traz algumas propostas de avanços nas atuais políticas energéticas e práticas
regulatórias relacionadas à repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil.
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No sétimo e último capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como recomen-
dações para trabalhos futuros.

O Apêndice A contém uma tabela com dados técnicos detalhados de inúmeras usinas repoten-
ciadas, em diversos países, pesquisadas neste trabalho, que complementa informações mencionadas
nos capítulos da dissertação.
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2 POSSIBILIDADES TÉCNICAS DE REPOTENCIAÇÃO DE USINAS
HIDRELÉTRICAS

2.1 Conceitos

Uma usina hidrelétrica utiliza a água dos rios como "combustível". Ela transforma a energia
potencial da diferença de nível disponível no rio a montante e a jusante da casa de força em energia
mecânica, nas turbinas. A energia mecânica movimenta o eixo que conecta a turbina ao gerador,
fazendo com que esta se transforme, agora, em energia elétrica, que é entregue à rede elétrica e
distribuída pelo país, majoritariamente, no caso do Brasil, através do Sistema Interligado Nacional
(SIN).

As usinas possuem um reservatório que é responsável por armazenar a água, possibilitando o
controle da operação da mesma. De um modo geral, em usinas de baixa e média queda, que são as
mais comuns no Brasil, a água entra por um conduto forçado e escoa até a caixa espiral, passando,
a seguir, pelas palhetas fixas e palhetas diretrizes até atingir o rotor da turbina, que é o "coração"de
uma usina. Na sequência, a água sai pelo tubo de sucção e volta ao rio, em uma elevação mais baixa
(vide Fig. 2.1). Conforme já foi mencionado, existe um eixo conectando a turbina ao gerador. É no
gerador que a energia mecânica é transformada em elétrica, e depois distribuída através das linhas
de transmissão e/ou distribuição.

Algumas das vantagens das usinas hidrelétricas são: (i) o caráter renovável de sua fonte de
energia primária; (ii) sua confiabilidade; (iii) durabilidade; (iv) flexibilidade, pelo fato de poderem
ser ligadas, desligadas e se adaptarem de forma simples e rápida às mudanças de demanda; e (v)
seu rendimento elevado da conversão da energia hidráulica em energia elétrica (em torno de 90 %),
quando comparado com outras formas de obtenção de eletricidade (US Army Corps of Engineers,
2009). O gráfico da Figura 2.2 ilustra esta última afirmação.
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Fonte: Adaptado de ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.1: Ilustração de uma usina hidrelétrica típica de média queda

Fonte: US Army Corps of Engineers (2009)

Figura 2.2: Rendimento de diferentes fontes para obtenção de energia elétrica

A potência gerada por um conjunto turbina-gerador pode ser calculada a partir de:

P = ρ × g × H × Q × η (2.1)
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onde
ρ = densidade da água;
g = aceleração da gravidade;
H = queda líquida;
Q = vazão turbinada; e
η = rendimento do conjunto turbina-gerador.

Através da equação 2.1 se pode observar que é possível aumentar a potência de uma unidade
geradora caso a queda líquida seja incrementada (ação que não ocorre freqüentemente), aumento
de vazão (devido ao aumento da vazão a montante, ou novas condições hidrológicas) e aumento
do rendimento, parâmetro mais suscetível a mudanças, uma vez que a engenharia de 20 ou 30
anos atrás sofreu diversos avanços tecnológicos, proporcionando aumento do rendimento tanto da
turbina quanto do gerador (Veiga, 2001).

Contudo, a energia elétrica produzida por uma unidade geradora de uma usina hidrelétrica
não depende apenas de sua potência, mas também de seu fator de capacidade. Cada empreendi-
mento opera com um fator de capacidade médio, que é uma grandeza que representa o quociente
entre a geração média de energia em um dado período de tempo, um ano por exemplo, e a ener-
gia que ela poderia gerar se sua potência instalada fosse utilizada continuamente. Assim, a energia
elétrica média produzida em um ano pode ser calculada a partir da equação 2.2:

EelP = P × FC × T (2.2)

onde
EelP = energia elétrica produzida;
P = potência instalada;
FC = fator de capacidade médio; e
T = período de tempo considerado.

Então, mesmo que a potência instalada de uma unidade geradora continue a mesma, mas seu
fator de capacidade aumente, devido a reparos ou modernizações, ela irá gerar mais.

O rendimento do conjunto turbina-gerador (equação 2.3) é calculado a partir dos rendimentos
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individuais de cada componente:

η = ηT × ηG (2.3)

onde
ηT = rendimento da turbina; e
ηG = rendimento do gerador.

É usual se apresentar o rendimento máximo de uma unidade geradora ou o seu rendimento
médio ponderado, porque reflete a forma como a usina está sendo ou será operada, atribuindo
diferentes "pesos" às condições de operação da unidade.

2.2 Motivos para repotenciar

Certamente um dos principais motivos para se repotenciar uma usina é para maximizar o
retorno do investimento realizado, através, normalmente, da extensão da vida útil de equipamentos,
da melhoria de seu rendimento, da eliminação do desgaste causado pela cavitação e do aumento da
sua potência instalada (Michaud, 2012).

A repotenciação pode ser realizada tanto em usinas hidrelétricas como termelétricas. Con-
tudo, no Brasil, onde a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas, cabe uma
atenção especial a estas usinas. A Tabela 2.1 mostra a capacidade instalada e o número de usinas
de energia elétrica no Brasil, por tipo de fonte, em junho de 2013.

A partir dos dados da Tabela 2.1, foi elaborado o gráfico da Figura 2.3, para facilitar a análise
dos dados. É notório o grande percentual da capacidade instalada proveniente da fonte hidráulica.
A segunda maior fonte geradora é o gás natural, sendo que ele representa 10,49 % da capacidade
instalada total, ou seja, um valor aproximadamente seis vezes menor que a capacidade instalada em
usinas hidrelétricas.

A Figura 2.3 evidencia que o país é grande dependente de suas usinas hidrelétricas. Por isso,
faz-se necessário investir neste importante parque gerador.
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Tabela 2.1: Capacidade instalada e número de usinas geradoras de energia elétrica no Brasil, por
tipo de fonte, em junho de 2013

Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp, acesso em 04/06/2013

Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp, acesso em 04/06/2013

Figura 2.3: Distribuição percentual, por tipo de fonte, da capacidade instalada total em usinas ge-
radoras de energia elétrica no Brasil, em junho de 2013

É natural que, com o passar dos anos, os equipamentos de uma usina desgastam-se devido à
sua utilização. A Tabela 2.2, extraída da norma para reabilitação e melhorias de rendimento IEC
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62256 (International Electrotechnical Commission, 2008), apresenta a expectativa de vida útil dos
principais componentes de uma usina hidráulica.

A Tabela 2.2 revela que a estimativa de vida útil das turbinas hidráulicas varia de 25 a 50 anos,
enquanto que esta estimativa para turbinas-bomba é de 25 a 35 anos. É claro que cada equipamento
terá uma vida útil maior ou menor dependendo da qualidade de seu projeto e construção/instalação,
assim como da forma de operação da usina.

Tabela 2.2: Expectativas de vida dos componentes de uma usina hidrelétrica, conforme IEC 62256

Fonte: International Electrotechnical Commission, modificada (2008)

Com o passar dos anos a usina tende a apresentar maiores custos de operação e manutenção
associados ao seu funcionamento. A Figura 2.4 mostra a evolução típica dos custos de operação e
manutenção de uma máquina ao longo de sua vida útil.

Desconsiderando os custos de capital (investimento de longo prazo, normalmente amortizado
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Fonte: Elaboração própria a partir de Maeder (2010)

Figura 2.4: Custos de operação e manutenção ao longo da vida útil de uma máquina

durante 25 anos), nota-se, na Figura 2.4, que os custos de operação e manutenção no início da vida
da máquina não são muito baixos, por conta do aprendizado e dos erros eventualmente cometidos
no uso do equipamento. Estes custos caem rapidamente e se estabilizam, crescendo pouco durante
vários anos, até que começam a subir mais rapidamente conforme a máquina vai avançando na
segunda metade de sua vida útil, por conta do aumento de sua indisponibilidade forçada e maiores
custos de manutenção, associados ao desgaste crescente e maior necessidade de troca de compo-
nentes.

É sabido que, para cada componente de uma usina, existe uma perda associada, que causa
impacto direto no rendimento. O objetivo de um bom programa de manutenção é minimizar as
perdas dos componentes para que o rendimento da máquina seja o máximo possível. Com o passar
dos anos, mesmo ainda em boas condições de operação, as unidades geradoras e outros equipa-
mentos de uma usina começam a apresentar pequenos problemas que podem afetar estas perdas,
aumentando-as.

Ao se avaliar o desempenho de uma máquina, é importante comparar as perdas medidas em
seus componentes com as perdas típicas, inevitáveis nestes componentes, em máquinas semelhantes
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operando com rendimentos satisfatórios. Quando forem encontrados valores de perdas muito acima
dos observados em máquinas modernas, de elevado rendimento, cabe um estudo mais detalhado da
máquina em questão.

A Figura 2.5, extraída da norma IEC 62256 (International Electrotechnical Commission,
2008), mostra as perdas associadas aos diversos componentes de uma turbina Francis, conforme
sua velocidade específica Nq:

Nq =
n Q0.5

H0.75
(2.4)

Note-se, na Figura 2.5, que as maiores perdas estão associada ao rotor da turbina, para toda
a faixa de velocidades específicas. Após o rotor, as perdas mais significativas vem das palhetas
diretrizes ou palhetas fixas, dependendo do valor de Nq.

Com a evolução da engenharia e tecnologia nos últimos 20 anos, é possível estimar os valo-
res destas perdas através de simulações e cálculos utilizando CFD (computational fluid dynamics).
Também é possível, hoje em dia, projetar máquinas com rendimentos superiores aos encontrados
em usinas das décadas de 1970-80, com melhores condições para se minimizar ao máximo a cavi-
tação e flutuações de pressão, dentro das suas faixas operacionais.

De acordo com o fabricante de equipamentos eletromecânicos ANDRITZ Hydro, houve uma
melhoria nos rendimentos em todos os tipos de turbinas. Outros fabricantes, como a Alstom Power
e a Voith Hydro também verificaram este avanço tecnológico (POLL et alli, 2011; SILVA et alli,
2011a). As Figuras 2.6 e 2.7 mostram a evolução dos rendimentos das turbinas Francis, Pelton e
Kaplan de 1900 a 2000.

A Figura 2.6 mostra que uma usina com máquina Francis de 1956 apresenta um rendimento
3 % menor quando comparada a uma máquina construída em 2000. Para uma turbina Pelton de
1950 a diferença é de 4 % com relação a uma máquina do ano 2000 e, utilizando o mesmo ano
de 2000, para turbina Kaplan de 1960 a diferença é de, aproximadamente, 2,5 %. Logo, se conclui
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Fonte: International Electrotechnical Commission, modificado (2008)

Figura 2.5: Rendimento e distribuição de perdas versus velocidade específica para uma turbina
Francis em 2005

que, apenas com a engenharia de hoje, é possível atingir valores de rendimento maiores que os do
passado. Além disso, uma máquina construída na década de 60 que hoje fosse analisada apresen-
taria um rendimento ainda menor, pois seus componentes não estariam em boas condições como
no início de sua operação. Então, na verdade os ganhos obtidos com uma repotenciação hoje são
ainda maiores quando comparados ao desempenho da máquina imediatamente antes de passar por
este processo.

O gerador elétrico também evoluiu tecnologicamente com o passar dos anos, principalmente
com relação ao desenvolvimento de novos materiais, que melhoraram as condições de isolamento e
reduziram o seu custo. Uma outra característica dos geradores que os aperfeiçoaram (Veiga, 2001;
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Fonte: Michaud (2012)

Figura 2.6: Evolução do rendimento ótimo das
turbinas Francis

Fonte: Michaud (2012)

Figura 2.7: Evolução do rendimento das turbinas
Francis, Kaplan e Pelton

Bortoni, 2011) foi o seu o coeficiente tecnológico "c", definido como a potência gerada, em kVA,
por m3 e rpm . A Figura 2.8 mostra a evolução deste coeficiente tecnológico dos geradores de 1950
a 2000.

A mesma Figura 2.8 revela que o coeficente tecnológico dos geradores em 1950 era bem
mais baixo do que o de 2000, para todas as relações kVA/pólo representadas na figura, e que houve
um aumento contínuo deste coeficiente ao longo dos anos. Por exemplo, em 1970 o coeficiente era
de 5,7 para 1000 kVA por pólo, enquanto que em 2000 este valor passou para 6,6 para a mesma
potência, ou seja, um aumento de 15,8 % no período. Na prática, isto significa ter uma máquina
menor para a mesma potência e rotação.

Então, quando a usina apresenta problemas em sua operação e uma vida útil elevada, pode-
se recomendar a repotenciação. Um aumento na vida útil do equipamento e melhorias em seu
rendimento são resultados comuns em uma repotenciação planejada adequadamente. Além disso,
é possível readaptar a faixa operacional da usina, uma vez que, com o passar de muitos anos, as
condições operacionais podem ter sido modificadas.
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Fonte: Bortoni (2011)

Figura 2.8: Evolução do coeficiente tecnológico dos geradores elétricos

De acordo com a Tennesse Valley Authority (TVA), quando uma máquina apresenta rendi-
mento 2 % menor que o seu nível original, reparos já são economicamente justificáveis (Veiga,
2001).

De acordo com a fabricante ANDRITZ Hydro, aproximadamente 50 % de toda a tecnologia
instalada em usinas hidrelétricas no mundo possui mais de 30 anos de idade. Este mercado está
concentrado na Europa e América do Norte; contudo este tipo de obra está iniciando-se na América
do Sul (ANDRITZ Hydro, 2012).

Vale ressaltar que para se obter a melhor solução, é extremamente importante a colaboração
contínua entre cliente e fabricante desde o início do planejamento, fornecendo dados para que a
melhor solução seja encontrada, até o final da obra, com a instação e comissionamento dos compo-
nentes novos.

Os fatos apresentados anteriormente permitem concluir que a repotenciação de uma usina
hidrelétrica pode ser considerada interessante nos seguintes casos:
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• Necessidade de aumento da confiabilidade dos equipamentos com a utilização de componen-
tes e partes fabricadas com novos materiais e processos de fabricação mais atualizados;

• Necessidade de diminuição das paradas não programadas (maior disponibilidade de operação
da unidade);

• Necessidade de diminuição dos custos de operação e manutenção;

• A usina não produz mais o seu potencial disponível devido às limitações do equipamento
existente;

• Final da vida útil do equipamento;

• Surgimento de novos requisitos operacionais ou alteração de dados hidrológicos;

• Problemas com cavitação;

• Problemas mecânicos (trincas, desgastes, vibração);

• Problemas ambientais (óleo);

• Necessidade de aumento dos rendimentos da turbina e do gerador;

• Necessidade de aumento da potência unitária da unidade geradora, ou da energia firme;

• Necessidade de automação para operação remota;

• Necessidade de melhoria nas condições de segurança da usina.

2.3 Tipos de repotenciação

Quando uma usina atinge uma determinada idade, é natural que seja realizada uma avaliação
técnica para definir o futuro daquele empreendimento. Em média isso ocorre quando as usinas
já operaram por 30 anos, pois começam a apresentar problemas operacionais e de manutenção
(Ambioconsult, 2008; EPE, 2008). Esta é uma decisão gerencial e cabe à empresa proprietária
decidir o que fazer com a usina, basicamente dentre as seguintes opções:
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• Desativação;

• Reparos/manutenção;

• Reconstrução/ampliação; e

• Modernização/repotenciação.

Entende-se por desativação o desligamento permanente daquela usina. Reparos e manutenção
podem ser realizados em qualquer unidade, em qualquer momento de sua vida útil, conforme a
necessidade. Para estas duas primeiras alternativas não há justificativa para investimento, uma vez
que as unidades podem apresentar um fator de capacidade muito baixo ou pouca confiabilidade.

Já a reconstrução, ou ampliação da usina envolve a substituição de certos equipamentos,
ou sua reconstrução, o que pode gerar grande quantidade de trabalho, sendo mais encontrada em
pequenas centrais hidrelétrica (PCHs) ou usinas termelétricas. Por fim, tem-se a modernização e
repotenciação, que, neste trabalho, são consideradas conjuntamente.

De acordo com Santos (2003), a repotenciação pode ser interpretada de duas formas: repo-
tenciação de unidades geradoras existentes (reforma e modernização) e a instalação de unidades
adicionais em usinas existentes, nos chamados "poços vazios" da casa de máquinas.

A repotenciação das unidades geradoras existentes tem por objetivos estender a vida útil
da usina, reduzir os gastos de operação e manutenção, e aumentar seu rendimento e/ou potência
instalada, dentre outras possibilidades. A repotenciação pode ser dividida em três tipos: mínima,
leve e pesada.

• Repotenciação mínina: quando ocorrem reparos na turbina e no gerador recuperando os va-
lores originais de desempenho dos componentes desgastados. Em média, o ganho de capaci-
dade é de 2,5 %.

• Repotenciação leve: quando ocorrem reparos e verificação das condições mecânicas dos com-
ponentes, com a troca de parte dos principais componentes da unidade, ganhando, em média,
10 % de capacidade. Esta classificação é adotada pela ANEEL.
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• Repotenciação pesada: ocorre quando estudos hidrológicos recentes indicam novas condições
para aquela unidade, fazendo com que a energia assegurada possa ser outra. Normalmente
acontece a troca do rotor da turbina e de diversos componentes da unidade, além da repo-
tenciação completa do gerador, fazendo com que o ganho de capacidade seja de 20 % a 30
%. Esta classificação também é adotada pela ANEEL, que assume um ganho de capacidade
médio de 23,3 % neste caso.

Os custos associados à repotenciação são mais baixos quando comparados com a construção
de uma nova usina. Isso ocorre porque, em uma usina nova, os custos de obras civis correspondem
a aproximadamente 60 % do custo total da usina, sendo os equipamentos eletromecânicos respon-
sáveis pelos demais 40 %. Desta forma, a repotenciação torna-se interessante para o investidor,
uma vez que apenas parte dos componentes serão trocados ou modificados, fazendo com que o
investimento normalmente seja pago entre 4 e 5 anos. Além disso, o projeto e fabricação dos novos
componentes são realizados enquanto a usina está em operação. A parada de máquinas é necessá-
ria apenas durante um período de tempo não muito longo, que, quando bem planejado, pode ser
realizada durante o período de seca (a depender do porte e complexidade das modificações a serem
implementadas), ocasionando um impacto reduzido na geração da usina. Vale ressaltar que, durante
este processo, os impactos ambientais são mínimos, novas populações ribeirinhas não são atingidas
e novas áreas não são alagadas.

2.4 Componentes de uma usina

Em uma usina hidrelétrica com mais de 30 anos de operação os componentes apresentam des-
gastes com o tempo e, certamente, já sofreram reparos e trocas em algumas de suas partes. Desta
forma, em uma usina que irá passar por uma repotenciação, todos os seus componentes devem ser
analisados antes da execução desta ação. Deverão ser avaliados, então: os componentes hidrome-
cânicos, (válvulas, comportas), a turbina hidráulica e seus equipamentos auxiliares, o gerador, o
sistema de excitação, sistemas auxiliares elétricos e mecânicos, transformadores, equipamentos de
proteção e controle.

Descreve-se, a seguir, melhorias possíveis, durante o processo de repotenciação, em alguns
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dos principais componentes de uma usina hidrelétrica.

2.4.1 Turbina

As turbinas hidráulicas podem ser classificadas como turbinas de ação e turbinas de reação.

As turbinas de ação utilizam a energia cinética para movimentar seu rotor e o escoamento
acontece sem variação de pressão. O tipo mais comum é a turbina Pelton, que possui jatos de água
que giram suas pás, que por sua vez apresenta o formato de concha. Elas são utilizadas para altas
quedas (geralmente de 150 m a 1.800 m) e baixas vazões. A Figura 2.9 ilustra um conjunto turbina
Pelton - gerador elétrico, de eixo vertical, fabricado pela Andritz Hydro para a usina de Varahi, na
Índia.

Já nas turbinas de reação ocorre variação de pressão do escoamento ao longo das pás do
rotor, enquanto se gera potência mecânica que movimenta o eixo da turbina. As turbinas Francis,
Kaplan, axial de pás fixas (propeler), bulbo e straflow são turbinas de reação. Os tipos de turbinas
hidráulicas mais utilizados no mundo são a Francis e a Kaplan.
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Fonte: ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.9: Ilustração de conjunto turbina-gerador, empregando turbina Pelton, na usina de Varahi,
na Índia

A turbina Francis é, em geral, utilizada para quedas de 30 m até 600 m. Suas pás são fixas e
podem ser construídas em rotores de eixo vertical ou horizontal. Normalmente elas possuem de 11
a 21 pás. As Figuras 2.10, 2.11 e 2.12 exemplificam este tipo de turbina.
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Fonte: Adaptação de esquema da Andritz Hydro (2009)

Figura 2.10: Ilustração dos principais componentes de uma turbina Francis

As turbinas Kaplan são turbinas axiais empregadas em baixas quedas e vazões maiores do
que as utilizadas nas turbinas Francis. Elas geralmente são aplicadas para quedas entre 10 m e 50
m. Uma grande diferença do rotor da turbina Kaplan, quando comparado ao rotor de uma turbina
Francis, é que suas pás se movimentam. Elas são conectadas a um "cubo" e, dentro deste compo-
nente existe o servomotor que controla o movimento das pás (vide Figura 2.13). Desta forma, para
cada condição de operação da máquina é possível encontrar a melhor conjugação entre a abertura
das pás do rotor e as palhetas do distribuidor. Devido a este fato, a curva de rendimentos deste tipo
de turbina é mais plana do que a da turbina Francis. Normalmente os rotores Kaplan possuem de
duas a oito pás. A Figura 2.14 mostra mais uma ilustração de turbina Kaplan.
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Fonte: Fotos tiradas pela autora da dissertação (2008)

Figura 2.11: Rotores de modelos de turbina Francis, na GE Hydro

Fonte: ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.12: Desenho em corte de uma turbina Francis típica
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Fonte: Foto tirada pela autora da dissertação (2008)

Figura 2.13: Rotor de modelo de turbina Ka-
plan, na GE Hydro

Fonte: GE Hydro (2000)

Figura 2.14: Ilustração de uma turbina Kaplan

Quando as pás de uma turbina axial são fixas ao cubo tem-se o rotor propeller, ou hélice
(vide Figura 2.15), que basicamente é uma máquina Kaplan sem movimento das pás. Ela também
é utilizada para baixas quedas e sua vantagem, em relação a um rotor Kaplan, é o seu menor custo.
Contudo ela apresenta menor faixa operacional.

Fonte: Foto tirada pela autora da dissertação (2008)

Figura 2.15: Rotor de modelo de uma turbina axial de pás fixas, na GE Hydro

Para quedas bem baixas, usualmente entre 5 m e 25 m, e elevadas vazões, pode-se utilizar
as turbinas bulbo. Usinas hidrelétricas com este tipo de turbina são construídas quase que no leito
do rio, e não apresentam caixa espiral nem conduto forçado. Possuem uma tomada d´água que
conecta o rio/reservatório à máquina, guiando o escoamento. O gerador é localizado dentro do
bulbo. A Figura 2.16 exemplifica este tipo de máquina. O formato de seu distribuidor é diferente
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(vide Figura 2.17), mas o rotor é o de uma máquina Kaplan horizontal. A vantagem da turbina
bulbo é que ela necessita menos escavações do que uma turbina Kaplan e a sua casa de força é
menor. A Figura 2.18 mostra a simulação de um rotor e distribuidor de turbina bulbo com CFD.

Fonte: ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.16: Ilustração da turbina bulbo da usina de Igarapava, no Brasil

Fonte: Schneeberger (2012)

Figura 2.17: Distribuidor de uma turbina bulbo
e o seu mecanismo de acionamento

Fonte: Nichtawitz (2012)

Figura 2.18: Simulação de turbina bulbo com
CFD

As turbinas Straflo são uma variação das turbinas bulbo, sendo utilizadas para a mesma faixa
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de quedas. Contudo, elas apresentam o rotor do gerador conectado diretamente às pás da turbina,
tornando seu projeto compacto e possível de ser instalado em um espaço menor. A Figura 2.19
mostra um desenho com um corte de uma turbina Straflo.

Fonte: ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.19: Seção de uma turbina Straflo

O ábaco da Figura 2.20 permite selecionar o tipo de turbina mais adequado para uma dada
combinação de queda líquida e vazão turbinada.

Para que o novo projeto de turbina seja otimizado para as novas condições hidráulicas da
usina a ser repotenciada, um ensaio de modelo reduzido em laboratório é a alternativa mais reco-
mendada, principalmente no caso de usinas com mais de duas unidades. Os dados técnicos originais
e atuais da usina também devem ser conhecidos, assim como novas garantias podem ser exigidas
pela empresa proprietária da usina. Contudo, nem sempre é fácil obter os dados originais da tur-
bina, e, neste caso, medições de perfil e ensaios no protótipo podem ser de grande valia como base
de comparação para a nova máquina que será desenvolvida. A visita ao campo por um profissional
experiente também agrega grande valor, uma vez que, com a turbina aberta, é possível verificar os
danos, realizar medições e fotos das passagens hidráulicas que poderão ser modificadas.
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Fonte: Schneeberger (2012)

Figura 2.20: Ábaco para escolha do tipo de turbina hidráulica, de acordo com a queda líquida
disponível e a vazão a ser turbinada

No caso de turbinas pequenas ou poucas unidades, um estudo com CFD pode ser elaborado
para definir as melhores modificações a serem realizadas no projeto. Esta forma de análise é mais
barata e rápida, contudo não garante completamente que os resultados das simulações aconteçam
no campo.

Uma breve descrição das principais estruturas do conjunto de geração é realizada a seguir,
para exemplificar o que deve ser analisado durante uma repotenciação. A Figura 2.10 ilustra os
principais componentes de uma turbina hidráulica do tipo Francis.

• Tomada de água e conduto forçado: tem a função de levar a água do reservatório até a entrada
da turbina. No caso de aumento de vazão, o conduto deve ser analisado quanto à pressão, e
um novo estudo de transientes hidráulicos deve ser realizado para se evitar o golpe de aríete.
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• Grades: tem a função de filtrar objetos que estejam na água. Elas devem estar livres e devem
ser limpas quando necessário (cada usina tem seu período de tempo). Quanto mais sujas
estiverem as grades, maior será a perda de carga que elas ocasionam no circuito hidráulico
da usina.

• Caixa espiral ou semi-espiral: tem a função de uniformizar o escoamento que segue em di-
reção ao rotor. No caso da caixa ser de concreto, alguns reparos podem ser realizados caso
seja observado desgaste ou erosão em determinada região. Se a caixa for de chapas de aço
pode-se aplicar uma nova pintura para melhorar o acabamento superficial. Modificações no
perfil hidráulico dos pilares também são possíveis, caso um estudo prévio em CFD tenha sido
realizado, ou testes em laboratório justifiquem esta modificação. A rugosidade e qualidade do
material devem ser verificadas. Normalmente se emprega caixas semi-espirais para máqui-
nas de baixa queda, como Kaplan e propeler, apesar de algumas máquinas Kaplan possuírem
caixas espirais. No caso de máquinas do tipo bulbo tem-se a tomada d´água diretamente co-
nectada ao rio/reservatório. Para máquinas Francis o mais comum é a utilização de caixas
espirais.

• Distribuidor: é o conjunto de componentes que tem por objetivo guiar o escoamento e con-
trolar a vazão que chega ao rotor. Ele é formado por anéis e palhetas diretrizes.

• Palhetas fixas do pré distribuidor: tem a função de guiar e alinhar o escoamento que chega
nas palhetas diretrizes. Seu perfil pode ser modificado para aperfeiçoar sua função, bem como
seu acabamento superficial. Caso exista um desalinhamento entre o ângulo do fluxo de saída
da caixa espiral e das palhetas fixas, isso deve ser corrigido, fazendo com que as perdas
hidráulicas sejam reduzidas.

• Palhetas diretrizes: também tem a função de guiar e alinhar o escoamento, finalmente para
este chegar ao rotor. Elas são controladas de forma que otimizem o escoamento da água para
que rendimentos elevados sejam alcançados. Seu perfil também pode ser modificado para
melhorar este objetivo, bem como seu acabamento superficial. As folgas entre o anel inferior
e a tampa da turbina podem ser reduzidas, minimizando as perdas. Em casos de repotenciação
pesada todas elas são trocadas. No Brasil isso é mais comum quando seu perfil hidráulico foi
modificado anteriormente. Os servomotores das palhetas devem ser avaliados na sua maior
abertura. Para Caselato (1994), a substituição das palhetas fixas e diretrizes traz a vantagem
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de torná-las resistentes à erosão e cavitação, já que estes dois componentes sofrem altas
tensões devido à força da água.

• Rotor: transforma a energia hidráulica em energia mecânica. Os rotores são projetados para
suportar grandes esforços e seus tipos variam conforme a queda disponível na usina. Todos
os tipos de rotores podem passar por reparos. Em uma repotenciação, é trocando este compo-
nente por um com perfil mais adequado e moderno, que um grande ganho de rendimento e/ou
potência pode ser atingido. Em sua grande maioria, os rotores antigos não possuem um perfil
adequado, foram fabricados em aço carbono e possuem um acabamento final pobre, fazendo
com que eles sofram com a cavitação e não propiciem um rendimento tão elevado. Atual-
mente o rotor é fabricado em aço inoxidável e usinado em máquinas com controle numérico
de cinco graus de liberdade, além de passar por um controle de qualidade mais rígido que
antigamente (Almeida e Montagnana Jr., 2000).Poll et alii (2011) afirmam que máquinas que
sofrem efeitos drásticos devido à cavitação ou aparecimentos de trincas provocam, além de
constantes retrabalhos de recuperação, ainda futuras indisponibilidades forçadas da unidade
para paradas de mais longa duração. Nos projetos antigos a preocupação com a cavitação
não era tamanha como atualmente; este é mais um potencial de melhoria da unidade com a
repotenciação. Problemas com vibrações e ruídos também podem ser reavaliados.

• Eixo: transmite o torque do rotor da turbina ao rotor do gerador (bobinas polares). Em algu-
mas repotenciações ele é trocado por completo, porém na maioria das vezes apenas reparado.
Quando ocorre aumento de potência os esforços mecânicos passam a ser, consequentemente,
mais elevados. Por isso, um estudo deve ser realizado para se certificar que o projeto original
continua adequado.

• Tubo de sucção: tem a função de desacelerar o escoamento que sai do rotor e recuperar a
energia cinética disponível, que é transformada em pressão através da redução da velocidade
e da mudança da direção do escoamento. Em turbinas de baixa queda o tubo de sucção tem
uma importância muito grande, pois a sua parcela da perda hidráulica se equipara com a
do rotor. No caso de máquinas Kaplan, estas perdas normalmente são da ordem de 20 %
a 25 % da energia cinética que entra no tubo; Nichtawitz (2012) recomenda que se analise
cuidadosamente o tubo de sucção para saber se existe, ou não, separação do fluido, o que
poderia causar instabilidade, diminuindo o rendimento deste componente, além de eventuais
danos no concreto do tubo. O tubo de sucção pode ser restaurado ou sofrer modificações
para evitar erosões ou estragos causados por separação do fluido, vortex ou recirculação. Se
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houver pilar, seu perfil pode ser alterado para que um escoamento mais uniforme aconteça,
minimizando as perdas e aumentando, consequentemente, o rendimento do tubo.

Segundo a experiência do fabricante de turbinas ANDRITZ Hydro, uma repotenciação nor-
mal inclui a instalação de um novo rotor para a turbina, um novo design para as palhetas diretrizes,
utilizando mancais auto-lubrificantes, uma nova vedação para o eixo da turbina, a instalação de sis-
tema de controle utilizando alta pressão e possíveis modificações nos mancais, anel esférico e tubo
de sucção (www.andritz.com/index/hydro/hy-modernization-and-renewal-standard.htm, acesso em
09/04/2012).

2.4.2 Gerador

Diversas melhorias podem ser implementadas no gerador elétrico. A seguir são apresentados
alguns de seus componentes e possíveis ações a serem realizadas em uma repotenciação, visando a
extensão de seu tempo de vida, a redução de sua taxa de indisponibilidade e aumentos na sua capa-
cidade instalada e/ou rendimento. A Figura 2.21 ilustra os principais componentes de um gerador.

• Núcleo do estator: é possível trocar este núcleo por um outro que utilize materiais de qua-
lidade superior, que melhorem o desempenho magnético, mecânico e térmico do gerador e
diminuam suas perdas. Hoje é possível o empilhamento do núcleo de forma contínua, evi-
tando junções que poderiam causar problemas de alinhamento e garantindo maior rigidez e
eficácia na montagem do conjunto.

• Enrolamento do estator (armadura): é um dos componentes que apresenta os primeiros sin-
tomas de degradação relacionados à classe de isolamento, afrouxamento de cunhas, sistema
de alívio de tensão e ciclos de temperatura. Na reforma do enrolamento pode ser realizado
apenas o reisolamento das barras (o das bobinas não é possível), porém o mais comum é se
efetuar a troca completa do enrolamento com um sistema isolante mais moderno. Cunhas
podem estar frouxas devido à vibração, e podem ocorrer danos no sistema de aterramento e
isolação das barras. O desgaste da isolação devido ao efeito Corona reduz a expectativa de
vida do equipamento. Em casos de Corona localizado e pouco intenso é possível aplicar pin-
tura semicondutiva nas regiões afetadas, contudo, em casos de máquinas com efeito Corona
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Fonte: ANDRITZ Hydro (2009)

Figura 2.21: Principais componentes de um gerador elétrico

crônico, por falha de projeto, é necessário até mesmo a substituição do enrolamento para
sanar o problema. Devem ser realizados testes de alta tensão e durabilidade (Silva et alli,
2011a).

Nas reformas de máquinas antigas, ao se empregar sistemas de isolamento modernos, é pos-
sível que a espessura do isolamento seja reduzida em relação ao projeto original e sua rigidez
dielétrica aumentada, possibilitando uma maior quantidade de cobre, o que aumenta ligeira-
mente o rendimento e permite se operar com mais potência.

Nas máquinas antigas é comum se encontrar isolamento da classe 130 (B)1, que pode ser
trocado para classe 155 (F), resultando em uma operação com maior potência sem que o

1Classe térmica que recomenda uma máx. temperatura em uso contínuo, em °C. Para mais informações consultar
IEC 60085.
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isolamento seja afetado. Se o sistema isolante ainda permitir uma espessura menor, o aumento
de potência pode ser ainda maior (Andritz Hydro, 2012; VA Tech Hydro, 2004). A troca do
sistema de isolamento antigo (geralmente da classe de temperatura B) por um isolamento
moderno com resina epóxi (classe F) permite que a temperatura de operação seja mais alta,
mesmo que a seção de cobre seja mantida, de forma que a nova potência permitida seja maior
que a da máquina original.

Quando há substituição de enrolamento e/ou núcleo com um aumento de potência, a densi-
dade de fluxo magnético no núcleo tende a aumentar, porém, hoje, o aço silício normalmente
empregado tem perdas menores que os empregados antigamente, de forma que pode-se con-
viver com esse aumento de fluxo.

• Rotor: é acionado pelo eixo que está conectado à turbina. No rotor da máquina síncrona
localizam-se as bobinas de campo que criam o fluxo magnético girante na máquina e com
isso induzem a tensão terminal nas bobinas do estator.

• Enrolamento do rotor (campo): as máquinas antigas possuem fator de potência (FP ) 0,80,
ou 0,85, e hoje em dia o comum é utilizar 0,90, ou até 0,95; então, esta diferença pode ser
utilizada como margem para o enrolamento. Desta forma, mesmo que não ocorra um aumento
da potência aparente da máquina, é possível se alcançar uma potência ativa maior, sem que o
enrolamento de campo seja afetado (Pativa=FP × Paparente).

• Pólos: fazem parte do circuito magnético da máquina elétrica. É nos pólos que estão instadas
as bobinas de campo. Os pólos funcionam como eletroímãs que, ao girar, induzem tensão no
enrolamento do estator.

• Bobinas de campo: são instaladas nas peças polares e por elas circula a corrente aplicada pelo
sistema de excitação do gerador. São estas bobinas que criam o campo magnético nos pólos,
o qual gira com o rotor e, com isso, induz a tensão no enrolamento do estator.

Este efeito de indução é baseado na Lei de Faraday, que diz que um condutor enlaçando uma
superfície cujo fluxo magnético varia no tempo, irá ter uma tensão induzida por esse fluxo
variante. Ou seja, uma bobina de cobre, ao encontrar um fluxo magnético variante, terá uma
tensão induzida em seus terminais. É esse o princípio explorado nas máquinas elétricas para
se gerar tensão em seus terminais, que é aproveitada como energia elétrica. É a interação do
campo magnético dos pólos no rotor, com o campo magnético induzido no enrolamento do
estator que possibilita a conversão eletromecânica de energia no gerador.
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Dependendo das condições de operação do gerador, as bobinas de campo podem ser manti-
das e reisoladas com um sistema de classe F, para que possam trabalhar com uma elevação
de temperatura maior que no projeto original. É necessário realizar uma avaliação das novas
condições de operação desejadas, para confirmar essa possibilidade. Caso o aumento de po-
tência seja muito grande e os componentes originais não consigam suportar tal incremento, é
necessária a substituição das bobinas de campo e/ou das peças polares.

• Sistema de resfriamento: com a repotenciação ocorre um aumento proporcional nas perdas
do gerador, que devem ser dissipadas. Geralmente a máquina repotenciada passa a trabalhar
um pouco mais quente que o projeto original, porém dentro dos limites normais de projetos
modernos (classe F). Isso não é problema pois antigamente as elevações de temperatura ado-
tadas eram muito baixas (classe A ou B). Caso o incremento de potência seja muito grande,
então pode ser necessário aumentar a capacidade de resfriamento. No caso de geradores com
ventilação aberta, é possível modificar o rotor e estator para garantir maior fluxo de ar. No
caso de geradores com ventilação em circuito fechado de ar, com radiadores, pode-se aumen-
tar o fluxo de água ou substituir os radiadores por componentes de maior capacidade.

• Fundações: incrementos de potência significam automaticamente um incremento nos esfor-
ços mecânicos experimentados pela máquina. Além da maior carga térmica e eletromag-
nética, as forças às quais as fundações, eixo, rotor e estator são submetidas irão aumentar
proporcionalmente. Esses esforços devem ser verificados para se garantir que não irão ex-
ceder os valores de projeto aceitáveis, caso sejam mantidos os componentes originais. Em
alguns casos, é necessário modificar os apoios nas fundações, ou se reforçar estruturas, como
as cruzetas.

É importante se conhecer que materiais foram utilizados no projeto original do gerador, pois
houve um avanço tecnológico muito grande na área de materiais nos últimos 30-40 anos. A inspeção
visual também é de grande valia quando realizada por um profissional experiente na área, uma vez
que algumas degradações deixam marcas em áreas visíveis da máquina (Poll et alli, 2011).

Para Pitta (2000), mesmo que não ocorra um aumento da capacidade geradora, o fato de
se substituir componentes como o enrolamento do estator, além de um aumento da confiabilidade
das unidades geradoras, ainda permite um aumento de potência que poderá ser atingido com a
modernização da turbina.
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2.4.3 Controle e automação

Na maior parte das centrais hidrelétricas brasileiras, a automação surgiu devido à necessidade
de um canal de comunicação com centros regionais de controle de despacho de carga. Com a tec-
nologia difundida, controladores lógicos programáveis (CLPs) são conectados aos sistemas digitais
de supervisão e controle, gerando mais confiança no sistema e menor custo operacional.

Os principais objetivos da automação em uma usina hidrelétrica são: otimização da geração
de energia, aumento da disponibilidade das máquinas, maximização da relação receita e despesas,
agilidade no diagnóstico de falhas e problemas, atualização tecnológica e monitoramento à distân-
cia em tempo real, que normalmente é realizado pelo centro de operação da empresa proprietária
da central.

Com a automação também é possível obter benefícios funcionais e econômicos, como: (i) o
aumento das possibilidades de conexão com outros sistemas, o que pode resultar em diminuição de
cabeamento; (ii) dados de supervisão e controle rapidamente acessíveis; (iii) imagens e comandos
customizados conforme as necessidades; (iv) maior velocidade e grande capacidade de armazena-
mento de dados, com a possibilidade de consulta via internet (ou intranet); (v) acesso remoto; (vi)
integração dos sistemas em tempo real com a rede da empresa proprietária da usina; (vii) melhoria
nos custos operativos, uma vez que o número de operadores é reduzido; e (viii) a possibilidade de
programar sistemas dedicados à manutenção (Silva et alli, 2011a).

De acordo com a experiência da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
(http://www.cpfl.com.br/geracao/Empreendimentos/Automaccedilatildeo/tabid/608/Default.aspx,
acesso em 03/02/2012), o controle é realizado através do monitoramento dos principais parâmetros
das unidades geradoras, bem como dos circuitos elétricos, mecânicos, hidráulicos e de segurança
patrimonial. Isso é executado por meio de telessupervisão, telecomandos, telemedidas e câmeras
de vídeo, em tempo real.
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2.4.4 Sistemas de regulação de velocidade e de tensão

Segundo Caselato (1994), os reguladores de inúmeras máquinas existentes em usinas hidrelé-
tricas podem ser substituídos por reguladores digitais, que são mais modernos que os mecânicos e
eletromecânicos utilizados antigamente. O novo regulador de velocidade deve se integrar à solução
imposta para o grupo turbina-gerador (incluindo sistema de excitação e regulador automático de
tensão). Os reguladores de velocidade e de tensão são digitais e combinam alto nível de desempe-
nho com flexibilidade e confiabilidade.

Os reguladores de velocidade precisam atuar com diferentes arquiteturas de controle de velo-
cidade, relacionadas aos diversos tipos de turbinas hidráulicas (Kaplan, Francis, Pelton, etc.), uma
vez que as velocidades típicas destes tipos de turbinas não são semelhantes. Quando acontece o
desgaste natural do sistema de regulação, este equipamento pode ser reformado, modernizado ou
substituído. No caso de substituição, pode-se: (i) empregar uma pressão maior, que permite o em-
prego de um sistema menor (mais compacto); (ii) eliminar o sistema de ar comprimido; e (iii) trocar
os acumuladores de ar/óleo por nitrogênio/óleo (Silva et alli, 2011a). Contudo, quando ocorre au-
mento de vazão na nova condição operacional da usina, deve-se analisar o conduto forçado, pois,
no caso de rejeição de carga, ele estará sujeito a uma sobrepressão maior que a projetada.

Os reguladores de velocidade mais modernos apresentam como vantagens novos modos de
operação (como partida em black-start), controle remoto, integração com o controle de tensão,
compensação síncrona (ás vezes é requerida pelo cliente), malha de controle digital para potência
ativa, velocidade e abertura do distribuidor, e melhor desempenho dinâmico no controle (maior
estabilidade).

Já os reguladores de tensão modernos são projetados para trabalhar com os diferentes esque-
mas de excitação - estática, compound e DC. Como vantagens tem-se a malha de controle digital
para tensão, corrente, potência reativa ou tangente phi, sequência de partida suave, limitadores
de corrente de armadura, sobre/sub excitação, Volt/Hertz, monitoramento da tensão no estator e
de temperatura nos enrolamentos de campo e utilização de PSS (power systems stabilizers) para
amortecer os modos de ressonância elétricos.
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2.5 Ensaios de campo

Para que a repotenciação seja comprovada no protótipo, devem ser realizados ensaios de
campo. Empresas concessionárias como a Hydro Quebec, US Army Corps of Engineers, TVA, New
York Power Authority e Ontario Hydro exigem que ensaios de rendimento relativo e rendimento
absoluto sejam realizados durante uma obra de repotenciação (EPRI, 2006). No Brasil é comum as
empresas proprietárias das usinas solicitarem o ensaio relativo para usinas novas e modernizadas,
porém o ensaio absoluto ainda não é tão utilizado quanto no exterior.

Um ensaio relativamente simples é o Index test, e a empresa proprietária da usina pode seguir
a norma IEC 60041 para a sua realização. Entretanto, este ensaio não mede o rendimento absoluto
da máquina, e sim o relativo. Por isso é recomendado realizar este ensaio antes e depois da repoten-
ciação, de preferência com os mesmos instrumentos e na mesma queda, pois desta forma é possível
se verificar o ganho obtido, quando comparado com o resultado antes das modificações na usina. A
incerteza deste ensaio varia de 2,0 % a 2,5 %.

Como o Index test é um ensaio relativo para medir rendimento, muitas vezes o cliente opta
pelo ensaio absoluto. Para determinar o rendimento absoluto de uma máquina é necessário medir
a vazão, que é a maior dificuldade nos ensaios absolutos. Os métodos mais reconhecidos para a
medição de vazão são: o termodinâmico, Gibson, Current Meter, diluição de corante e o acústico.
Eles são explicados a seguir.

O método termodinâmico não mede a vazão de forma direta, mas sim a energia total (in-
cluindo a energia térmica) a montante e a jusante do rotor. Através de um processo iterativo se
obtém o rendimento hidráulico da turbina.

O método de Gibson (Pressure-time method) induz artificialmente um golpe de aríete a mon-
tante do rotor para determinar a vazão. Para isso, é necessário apenas a medição de dois valores de
pressão. Este método apresenta uma incerteza da ordem de ± 2 %.

Uma outra forma direta de comprovar o rendimento é medindo a vazão através de medidores
tipo turbina (método Current Meter). Este método emprega pequenas hélices em uma determinada

39



seção, perpendicular ao escoamento. As velocidades individuais do escoamento, medidas através
das hélices, são integradas com relação a toda a área da seção onde a medição foi realizada, e
então se obtém a vazão. É o ensaio recomendado tanto pela IEC quanto pela ASME. Ele apresenta
incerteza da ordem de 2 %.

Já o método da diluição de corante é um método químico baseado na concentração de uma
determinada substância (corante) na água. Um corante é injetado a montante da usina e amostras
são recolhidas mais adiante, a jusante, uma vez que é necessária a sua completa diluição na água
(a mistura deve ser homogênea). A vazão é estabelecida através da determinação da diluição do
corante injetado na água. O fator de diluição não é medido diretamente, e sim comparado com uma
diluição conhecida do corante (Cyrenne, 2002).

Por último, tem-se o método acústico, que se utiliza da diferença de tempo de trânsito de um
pulso ultrassônico enviado de montante a jusante, por via do escoamento principal, fornecendo a
informação da velocidade média do escoamento ao longo do "caminho" acústico. Utilizando vários
"caminhos" através de uma seção da máquina e integrando estes campos determina-se a vazão. A
princípio, este método não apresenta uma medição absoluta da vazão para a norma IEC; contudo, se
ambas as partes envolvidas (cliente e fornecedor) concordarem, este método pode ser considerado
absoluto, uma vez que a norma ASME assim o registra.

Métodos de medição de eficiência absoluta são utilizados há mais de 50 anos, bem como as
normas que os regem, como, por exemplo, a ASME PTC18, que existe desde 1917. Na América
do Norte é mais comum o uso dos métodos de Gibson, acústico e Current Meter, enquanto que na
Europa os métodos termodinâmico, de diluição de corante e o de Gibson são os mais empregados.
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3 USINAS REPOTENCIADAS NO BRASIL E NO EXTERIOR

3.1 Experiências de outros países

O ato de repotenciar usinas, tanto hidrelétricas quanto termelétricas, tem ocorrido em dife-
rentes países por vários anos. Isso acontece por inúmeros motivos, seja pelo final da vida útil da
unidade, pela necessidade de maior quantidade de energia para a rede (para atender a base e/ou a
ponta da curva de carga), ou para um determinado local, no caso de regiões mais isoladas. Um outro
motivo comum também tem sido a dificuldade hoje encontrada para se explorar novos potenciais
hidrelétricos, por razões sócio-ambientais ou devido ao elevado custo envolvido.

No Brasil, boa parte do potencial hidrelétrico remanescente possui um custo de transmissão
elevado, devido às longas distâncias envolvidas e inúmeros problemas sócio-ambientais, associa-
dos, muitos deles, à localização da maioria deste potencial remanescente na Amazônia. A geração
termelétrica é mais cara, a nuclear ainda é questionada quanto ao lixo radioativo e risco de acidentes
com vazamento de radioatividade, a geração solar não atinge grandes escalas, e a geração eólica,
embora em alta no País, depende dos ventos, que além de não serem previsíveis também não são
armazenáveis; assim, a repotenciação de usinas hidrelétricas pode se tornar uma alternativa mais
barata, em termos de custo por MWh gerado.

Países como a Áustria, Canadá, Estados Unidos da América, Finlândia, Noruega e Rússia,
dentre outros, possuem um parque hidrelétrico mais antigo que o brasileiro. Por já terem utilizado
quase todo o seu potencial hidráulico e as outras fontes de energia serem mais caras e, muitas
vezes, poluentes, a repotenciação de usinas hidrelétricas antigas tem sido comum nestas nações.
Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 110 usinas hidrelétricas já tinham sido repotenciadas
até 2006 (EPRI, 2006).

Empresas geradoras de grande porte e reconhecida competência, no mundo todo, como a
Hydro Quebec, Ontario Hydro, US Army Corps of Enginners, Grant Country PUD, Vattenfall,
TVA, BC Hydro, Statkraft, dentre outras, tiveram usinas repotenciadas.

Para a Electric Power Research Institute (EPRI), repotenciação é o ato de se modificar subs-
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tancialmente uma usina existente, buscando melhorias no seu desempenho. Em um relatório de
2006 (EPRI, 2006), esta renomada instituição do setor elétrico americano cita mais de 40 usinas no
mundo que foram repotenciadas, sendo a maioria nos Estados Unidos. Dentre elas, estão as usinas
de Yale, Wanapum, Rocky Reach, Beauharnois, Porjus e Jupiá, esta última no Brasil.

Neste trabalho foi elaborada uma tabela com usinas repotenciadas em vários continentes. Ela
se encontra no Apêndice A e apresenta o tipo de turbina hidráulica empregada, o ano de início de
operação da usina, o ano da repotenciação, o número de unidades geradoras e a sua capacidade antes
e depois da repotenciação. Esta tabela inclui 70 usinas com 343 unidades que foram repotenciadas,
distribuídas nos 5 continentes. A maior parte destas usinas encontra-se na América do Norte e
Europa. O gráfico da Figura 3.1 mostra a distribuição, por região, das usinas listadas no Apêndice.

Fonte: Elaboração própria (2013)

Figura 3.1: Distribuição das usinas no exterior listadas pelo mundo

Os dados revelaram que a média de idade das unidades que passaram por repotenciação na
amostra estudada foi de 44,67 anos, e que o ganho médio de capacidade foi de 19,73 %. Os com-
ponentes mais repotenciados foram os rotores das turbinas (incluindo a troca por um novo e mais
moderno), palhetas diretrizes (reparadas e novas) e troca de classe de isolamento nos geradores.

42



3.2 Consumo de energia elétrica e potencial hidrelétrico remanescente no Brasil

De acordo com dados da British Petroleum (2012), em 2011 o Brasil era o segundo país no
mundo com maior consumo de energia elétrica proveniente da fonte hidráulica (Tabela 3.1). Além
disso, a participação das usinas hidrelétricas na produção total de energia elétrica no Brasil foi de
83,80 % em 2009, situando-se em segundo lugar na Tabela 3.2, após a Noruega, que obteve 95,70
% de sua energia elétrica proveniente da hidroeletricidade naquele ano.

Tabela 3.1: Países maiores consumidores de energia hidrelétrica em 2011, em TWh
Posição País 2007 2010 2011
1º China 485,3 722,2 694,0
2º Brasil 374,0 403,3 429,6
3º Canadá 369,5 350,9 376,5
4º Estados Unidos 250,0 262,8 328,4
5º Rússia 179,0 168,4 164,9
6º Índia 122,4 110,7 131,6
7º Noruega 135,3 117,9 122,1
8º Japão 77,5 90,9 84,8
9º Venezuela 83,2 77,8 83,7
10º Suécia 66,3 66,9 66,5

Fonte: Elaboração própria com dados BP (2012)

Consumos energéticos específicos são importantes indicadores do desenvolvimento econô-
mico e do nível de qualidade de vida uma sociedade. Eles refletem tanto o ritmo de atividade dos
setores industrial, comercial e de serviços, quanto a capacidade da população para adquirir bens e
serviços tecnologicamente mais avançados, como automóveis (que demandam combustíveis), ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos (que exigem acesso à rede elétrica e pressionam o consumo de
energia elétrica), trazendo conforto à população.

O consumo médio de energia elétrica no Brasil ainda é reduzido e incompatível com os
níveis econômico e social desejáveis e necessários para que o País vença a barreira do subdesenvol-
vimento (Portela, 2005). Além disso, o consumo é irregularmente distribuído, com algumas regiões
apresentando valores muito abaixo da média nacional.

O consumo de eletricidade no Brasil vem crescendo quase todos os anos. Segundo a EPE
(2011), o incremento foi de 3,6 % em 2011, atingindo 430,1 mil GWh, depois de ter crescido 7,8%
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Tabela 3.2: Participação da hidreletricidade na produção total de energia elétrica em diversos países
em 2009

Posição País %
1º Noruega 95,70
2º Brasil 83,80
3º Venezuela 72,80
4º Canadá 60,30
5º Suécia 48,30
6º Rússia 17,80
7º China 16,70
8º Índia 11,90
9º Japão 7,80
10º Estados Unidos 7,10

Mundo 16,50
Fonte: Elaboração própria com dados IEA (2009)

em 2010 (419 mil GWh).

A Figura 3.2 apresenta a evolução, de 1995 a 2010, do consumo de energia elétrica no Brasil,
por setores. Nele é possível concluir que o setor industrial é o maior consumidor de energia elétrica
no país, correspondendo a uma média de 45 % do consumo total. Em seguida vem o setor residen-
cial, que corresponde a uma média de 26 % do total. Note-se que todos os setores apresentaram
crescimento no consumo de energia elétrica em quase todos os anos representados na Figura 3.2,
com exceção dos anos de 2001, quando aconteceu um racionamento de energia elétrica, e 2009,
quando boa parte do mundo ocidental, inclusive o Brasil, atravessou uma forte crise econômica.
Nestes anos não só houve uma queda no consumo de energia elétrica, como também o PIB dimi-
nuiu.

Tendo em vista que a tendência da economia nacional é de crescimento e o Brasil passou
a ocupar a posição de 6ª (sexta) maior economia do mundo (Estado de SP, 2011), o País precisa
investir arduamente na geração de energia elétrica, que é um insumo essencial para o crescimento
da economia e, sobretudo, do setor industrial.

Apesar do País ter diversos recursos energéticos disponíveis no território nacional, a maior
parte da energia elétrica brasileira é proveniente da fonte hidráulica, conforme já foi mencionado.
A Figura 3.3, elaborada por Portela (2005), mostra o potencial de energia hidráulica em cada sub-
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da EPE (2011)

Figura 3.2: Consumo setorial de energia elétrica no Brasil, em GWh, de 1995 a 2010

bacia hidrográfica brasileira, bem como a potência instalada por bacia em 2005. Esta figura mostra
que o maior potencial localizava-se na Amazônia, seguido pela bacia do rio Tocantins. Contudo a
diferença é substancial, uma vez que a primeira apresentava um potencial de 105 GW e a segunda,
26,6 GW.

Certamente, pela região amazônica ser rica em fauna e flora, surgem muitas discussões se es-
tes potenciais são realmente viáveis, mesmo que disponíveis. Os principais problemas são o sócio-
ambiental, pelo desmatamento na região e interferência com tribos indígenas, e o logístico, uma vez
que as possíveis usinas construídas nesta região estariam distantes dos maiores centros de carga,
localizados no sul/sudeste, muitas vezes a distâncias superiores a 2.100 km.

Com o passar dos anos, as usinas hidrelétricas apresentam custos de manutenção crescentes,
além de estarem tecnologicamente defasadas. Desta forma, cabe uma análise do parque gerador
hidrelétrico para otimizar ao máximo os recursos existentes, ajudando na decisão de repotenciar,
ou não, uma determinada usina.
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Fonte: Portela (2005)

Figura 3.3: Potencial de geração hidrelétrica por sub-bacias e bacias hidrográficas e potência insta-
lada de bacias em 2005, em GW

3.3 Repotenciações realizadas no Brasil

Embora o parque hidrelétrico brasileiro não seja tão antigo quanto os de países como EUA,
Canadá, Suécia, Áustria, Noruega e Finlândia, ele não pode ser considerado novo. Grande parte das
usinas foram construídas durante o período da ditadura militar (1964-1985), fazendo com que elas
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já apresentem entre 30 e 40 anos de operação.

Desta forma, é certo que estes empreendimentos não apresentam as mesmas características
de quando foram construídos, sejam características técnicas dos componentes ou fatores externos,
como a instalação de usinas a montante, modificando a vazão original de projeto, ou a própria
mudança natural do regime fluvial.

A ANEEL está ciente deste fato e, por isso, através da Resolução nº 420, de 2010, determinou
que todas as centrais geradoras brasileiras devem comprovar suas potências instalada e líquida.
Isto se faz necessário para se conhecer a real quantidade de energia disponível no País e garantir o
despacho de energia elétrica da forma mais eficiente, uma vez que a capacidade máxima de geração
de uma usina com 30 anos de operação apresenta grandes chances de não ser mais a mesma do
projeto original, e sim ter-se reduzido.

De acordo com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), seus projetos de repotenciação
são avaliados de acordo com certos parâmetros, tais como: (i) o limite da capacidade de opera-
ção (fim da vida útil da unidade/usina); (ii) rejuvenescimento de seu parque gerador; (iii) substi-
tuição de equipamentos objetivando o aumento de potência; (iv) obtenção de melhores relações
custo/benefício em suas usinas; (v) atualização tecnológica e (vi) otimização operacional, através
de sistemas integrados e automatizados (CPFL, 2012).

Rasgão foi a primeira usina hidrelétrica brasileira a passar por repotenciação. Ela pertence à
empresa concessionária EMAE e está localizada no rio Tietê, no município de Pirapora do Bom
Jesus. Sua primeira das duas unidades entrou em operação em 1925. Em 1989 a idéia da repoten-
ciação veio à tona, já que a usina estava desativada desde 1961 por motivos de infiltração. Com um
aumento de mais de 50 % em sua capacidade instalada, a usina faz parte da operação da EMAE até
hoje.

Na literatura técnica relativa a este tema, o caso brasileiro mais encontrado é o de Jupiá, pro-
vavelmente pelo fato de ser uma usina com grande capacidade de geração e uma das primeiras a
passar por este processo. Ela pertence à CESP e está localizada no rio Paraná, entre as cidades de
Castilho (SP) e Três Lagoas (MS). Sua primeira unidade entrou em operação em 1969. O obje-
tivo da CESP com a repotenciação desta usina foi aumentar a capacidade das unidades geradoras,
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trabalhando-se com as margens de folga de projeto (COSTA e FREITAS, 2000). Sua capacidade
passou de 1.411,2 MW para 1.551,2 MW, distribuídas nas 14 unidades geradoras, representando
um incremento de 9,92 %.

Um processo similar de repotenciação ocorreu com a usina de Ilha Solteira, também per-
tencente à CESP e localizada no rio Paraná, entre os municípios de Ilha Solteira (SP) e Selvíria
(MS). A usina de 20 unidades geradoras, que originalmente tinha uma capacidade total de 3.230
MW, hoje possui 3.444 MW. Este aumento foi obtido após o processo de repotenciação, basica-
mente utilizando folgas da turbina e trocando determinados componentes do grupo gerador que já
apresentavam desgaste e tecnologia ultrapassada.

A usina hidrelétrica (UHE) Salto Santiago pertenceu a Eletrosul até 1997, quando passou a
fazer parte da Tractebel Energia. Ela está localizada no rio Iguaçu, no município de Saudade do
Iguaçu. Em 1998 a usina passou por uma repotenciação, resultando no aumento dos rendimentos
(nominal e médio ponderado) e na energia assegurada. Com isso, a usina conseguiu um acréscimo
de garantia física de 24,20 MW médios, que são comercializáveis (DOU, 2012). Conforme a Porta-
ria nº 861 do MME (2010), a Tractebel deveria comprovar o novo desempenho, e isso foi realizado
através de ensaio de modelo (interno e em laboratório independente), ensaio de rendimento do
gerador (em campo), ensaio de campo Index test e perdas nos mancais.

A UHE Capivara, pertencente atualmente à Duke Energy, está localizada no rio Paranapa-
nema, entre os municípios de Porecatu (PR) e Taciba (SP). Construída pela CESP na década de
1970, a hidrelétrica é composta por 4 unidades geradoras. Em 2003 e 2004 a unidade 3 foi repoten-
ciada, incluindo a troca do rotor de sua turbina tipo Francis. A capacidade desta unidade passou de
152 MW para 163 MW e seu rendimento médio ponderado aumentou em 2,7 %. Com isto houve
um aumento de 3 MW médios na energia assegurada da unidade, que não foi reconhecido pela
ANEEL na época e, por conseguinte, este ganho proveniente da repotenciação não pode ser co-
mercializado pela Duke Energy (EPE, 2008). Se o mesmo projeto de repotenciação também fosse
realizado nas outras três unidades, o ganho na capacidade instalada da usina seria de mais 33 MW1

e a energia assegurada cresceria, então, em 9 MW médios. Segundo informações prestadas pelo ge-
rente de manutenção, a empresa concessionária solicitará a revisão da energia assegurada da usina
com base na recente Portaria nº 861 do MME.

1Porte de uma pequena central hidrelétrica.
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Assim, após alguns exemplos descritos anteriormente, foi construída a Tabela 3.3, que apre-
senta as usinas brasileiras que passaram por repotenciação, modernização ou reparos em suas uni-
dades geradoras.

Os dados da Tabela 3.3 revelam que 94 unidades geradoras de usinas hidrelétricas já passaram
por repotenciação, modernização ou sofreram reparos maiores no Brasil. Note-se que a média de
idade destas unidades quando passaram por algum destes processos foi de 35,7 anos e o aumento
médio de potência foi de 17,8 %.

Além das usinas listadas na Tabela 3.3, a usina de Passo Real (duas unidades do tipo Kaplan),
que pertence a CEEE, está em vias de ser repotenciada, com aumento de capacidade e energia
gerada.

As usinas hidroelétricas Furnas e Estreito, pertencentes à empresa Furnas, estão passando por
processos de modernização, mantendo, contudo, a mesma capacidade instalada. Isto está ocorrendo
porque a ANEEL não possui hoje uma regra clara de remuneração para as usinas que sofrem repo-
tenciação e apresentam aumento de potência. Muitas vezes a usina hidrelétrica passa a gerar mais
energia assegurada, como visto em diversos casos discutidos nesta seção, pode produzir mais ener-
gia na ponta (mesmos nos casos em que não há aumento de capacidade), ou, então, pode garantir
mais energia de reserva; estes benefícios, no entanto, não estão sendo devidamente valorizados na
atual regulamentação do setor elétrico brasileiro.

As centrais hidrelétricas de São Simão e Volta Grande, pertencentes à CEMIG, tiveram um
contrato assinado para reabilitação em 2012, contudo, após a promulgação da medida provisória
MP 5792, o contrato foi cancelado.

Isto deve ser mudado urgentemente, para que empreendimentos hidroelétricos sejam capazes

2Conjunto de regras para o setor elétrico, anunciado pelo governo federal, voltado para a renovação das concessões
dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia. Alguns encargos sobre a tarifa de energia elétrica foram
eliminados pela medida provisória, os preços da energia elétrica gerada pelas usinas com concessão renovada passaram
a ser regulados pela ANEEL, com base nos custos de operação e manutenção das usina mais uma margem de retorno
concedida aos concessionários, e a data final dos contratos de concessões - que terminariam nos próximos 60 meses
- foi antecipada para o início de 2013. A não adesão às condições estabelecidas na MP 579 faz com que a detentora
da concessão mantenha os serviços até o prazo final da concessão estabelecido atualmente em contrato. Esta medida
provisória resultou na Lei nº 12.783.
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de gerar mais, seja na base ou na ponta da curva de carga, ou mesmo aumentando a reserva do
parque gerador, diminuindo, assim, a geração térmica, que é mais cara e poluente. Além disso,
usinas como as citadas nesta seção poderiam passar por uma intervenção mais profunda quando
são modernizadas, fazendo um melhor uso dos recursos hídricos que empregam.

Conforme mencionado no capítulo introdutório da dissertação, neste trabalho se analisa o
potencial de repotenciação das usinas hidrelétricas brasileiras com mais de 30 anos de idade e
unidades geradoras com mais de 15 MW de capacidade instalada. Usinas com capacidade instalada
de até 30 MW são consideradas, de acordo com a Resolução nº 394, de 1998, da ANEEL, como
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs); seus ganhos com a repotenciação são menores e, na maior
parte das vezes, ou elas são relativamente novas, ou, então, muito antigas e com uma capacidade
de geração muito baixa, o que inviabiliza o investimento necessário para a repotenciação.
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4 ALGUMAS REPOTENCIAÇÕES REALIZADAS PELA ANDRITZ
HYDRO

Neste capítulo são apresentadas à guisa de estudos de caso para ilustrar os procedimentos
envolvidos e os problemas tratados em repotenciações de usinas hidrelétricas. Três destas usinas,
envolvendo turbinas dos tipos Francis e Kaplan, foram repotenciadas pela Andritz Hydro, onde
trabalha a autora desta dissertação.

4.1 Akosombo

Akosombo é uma usina hidrelétrica que possui seis turbinas do tipo Francis vertical. Ela per-
tence à empresa Volta River Authority (VRA), que opera em Gana, na África. A usina é responsável
pelo suprimento de aproximadamente metade da energia consumida em Gana, e ainda fornece parte
de sua geração para alguns países vizinhos (VRA, 2012).

4.1.1 História e operação

A usina de Akosombo foi construída entre 1961 e 1965, ano em que iniciou sua operação.
Ela está localizada no rio Volta, no sudeste de Gana. As turbinas originais foram fabricadas pela
Hitachi.

Em 1988, devido à perda de rendimento e deterioração geral das unidades geradoras, a VRA
contratou a empresa Hatch (na época denominada Acres International) para realizar um estudo deta-
lhado sobre a extensão da reforma e repotenciação que poderia ser efetuada na usina, garantindo-se
a segurança e operação eficiente das unidades por mais 25 anos. O estudo foi apresentado à VRA
em 1989.

O projeto incluía a revitalização das seis turbinas e geradores, equipamentos mecânicos au-
xiliares e estruturas civis, além da realização de reparos devido a danos causados pela cavitação.
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Contudo, este estudo não recomendava a instalação de novos rotores, porque os ganhos no rendi-
mento e na potência seriam marginais.

Em setembro de 1992 foram realizados ensaios de campo, utilizando o método de Gibson,
para se determinar o rendimento das unidades 4 e 6. Os resultados indicaram que o rendimento de
ambas as unidades estava bem abaixo dos valores conhecidos anteriormente. Então, foi iniciado
um novo estudo envolvendo, agora, a troca dos rotores das turbinas. Paralelamente, foram reali-
zados alguns reparos na unidade 4 e, em setembro de 1993, ela voltou a operar. O objetivo era
que esta unidade apresentasse valores de rendimento iguais aos que ela tinha quando foi instalada
originalmente. Assim, foram realizados ensaios de campo nesta unidade utilizando os mesmos pro-
cedimentos e condições empregadas anteriormente; os resultados dos ensaios revelaram valores de
rendimento mais baixos do que os garantidos originalmente (Angerer et alli, 1999).

Após estes acontecimentos, em 1995 a VRA decidiu que os rotores das turbinas seriam subs-
tituídos, já que com reparos não foi possível atingir os seus valores de rendimento originais. O
projeto teve duas fases: a primeira envolveu ensaios de modelo competitivos e testes em labora-
tórios independentes e a segunda contemplou a fabricação e instalação dos novos componentes
e modernização das demais partes da usina que seriam necessárias para garantir a segurança da
operação da mesma por mais 25 anos, com aumento da potência e da energia gerada.

A empresa ganhadora da primeira fase foi um consórcio entre a GE Hydro e a VA Tech
(hoje ambas pertencem ao grupo Andritz Hydro). Consequentemente, elas foram responsáveis pela
segunda fase do projeto.

4.1.2 Objetivos da repotenciação

O objetivo desta repotenciação foi garantir uma operação segura e eficiente da usina por, no
mínimo, mais 25 anos.

Além disso, a repotenciação deveria propiciar maiores rendimentos e aumentar a potência
nominal da usina, através da troca dos rotores das turbinas, bem como de outros componentes,
quando fosse julgado necessário. O gerador seria repotenciado para atender a nova potência da
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turbina. A verificação e reparos da estrutura mecânica, em geral, também fez parte do escopo do
trabalho.

Após a instalação das novas unidades geradoras, ensaios de campo foram realizados por
uma empresa indepedente da que realizou o trabalho a fim de comprovar os valores garantidos no
contrato.

4.1.3 Características técnicas das unidades geradoras antes e depois da repoten-
ciação

Os geradores foram fabricados pela General Electric, apresentavam capacidade nominal de
164 MVA cada e fator de potência nominal de 0,9.

A Hitachi fabricou as seis turbinas do tipo Francis de eixo vertical com capacidades nominais
de 158,2 MW cada, uma altura de queda líquida nominal de 65 m, rotor em aço carbono com 13
pás, diâmetro de 5,75 m e rotação de 115,4 rpm, 23 palhetas fixas, 24 palhetas diretrizes e a linha
de centro do distribuidor a 12,8 m acima do nível do mar.

A faixa operacional de alturas de queda utilizada no projeto da turbina era de 60,0 m a 68,88
m, com um nível mínimo de jusante de 14,75 m acima do nível do mar.

O rendimento máximo encontrado nos ensaios do modelo da turbina foi de 87,98 %.

A modernização dos geradores efetuada pela GE Hydro, que hoje faz parte do grupo Andritz
Hydro, aumentou a sua capacidade nominal para 179,5 MVA e seu fator de potência nominal para
0,95.

Em relação às seis turbinas, novos componentes foram fabricados pela VA Tech (que faz parte
do grupo Andritz Hydro) de 1999 a 2006. A capacidade nominal de cada uma delas passou para
173,1 MW. A altura de queda líquida nominal foi mantida em 65 m. O diâmetro do rotor mudou
para 5,65 m (e respectiva parte estacionária), enquanto que o número de pás do rotor e a sua rotação
foram mantidos em 13 e 115,4 rpm, respectivamente. O novo material utilizado no rotor foi o aço
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inoxidável. Foram mantidas as 24 palhetas diretrizes e a linha de centro do distribuidor a 12,8 m
acima do nível do mar e o número de palhetas fixas aumentou para 24.

A faixa operacional de alturas de queda das turbinas foi mantida entre 60 m e 68,88 m. O
mesmo ocorreu com o nível mínimo de jusante - 14,75 m acima do nível do mar.

O rendimento máximo obtido nos ensaios do modelo da turbina foi de 92,98 %, que corres-
pondeu a um rendimento máximo de protótipo de 95,03%. O rendimento médio ponderado calcu-
lado para as novas turbinas foi de 92,98 %, enquanto que o rendimento médio medido foi de 93,03
%.

O tempo de instalação de cada unidade geradora (turbina e gerador) foi de 9 meses (VRA,
2012).

4.1.4 Modificações realizadas nas turbinas e rendimentos alcançados após a re-
potenciação

O desenvolvimento do novo projeto das turbinas foi realizado com base em simulações nu-
méricas e ensaios de modelo em laboratório.

Durante as simulações numéricas já foi detectado um grande potencial de ganhos de eficiência
energética modificando-se as palhetas fixas e o tubo de sucção, da mesma magnitude dos ganhos
que poderiam ser obtidos com a troca do rotor da turbina. Este fato difere Akosombo da maioria dos
outros projetos, onde os maiores ganhos advêm da troca do rotor. Poucos ganhos foram verificados
com modificações na caixa espiral das turbinas.

Uma das principais razões do baixo rendimento da máquina foi encontrada no desalinha-
mento das palhetas fixas com o escoamento proveniente da caixa espiral. Devido ao formato e
ângulo de entrada inadequados das palhetas ocorria descolamento da camada limite, o que ocasio-
nava perdas significativas.

Modificações foram feitas nas palhetas fixas para se reduzir estas perdas. O perfil das palhe-
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tas e sua "borda de ataque" foram alterados, de forma a ficarem compatíveis com o escoamento
proveniente da caixa espiral. O novo perfil hidráulico aumentou o rendimento máximo em mais de
2 %, e o rendimento em plena carga ainda mais, conforme ilustrado na Figura 4.1.

Fonte: Angerer et alli (1999)

Figura 4.1: Influência da modificação do perfil das palhetas fixas no rendimento das turbinas

Existiam alguns desafios para se projetar o novo rotor da turbina, uma vez que as garantias
anuais de produção de energia e potência máxima deveriam ser cumpridas para uma grande faixa
operacional, a cinta do rotor Francis era pequena e a cavitação não deveria ocorrer em toda a faixa
garantida. Foram projetados dois rotores, pois o primeiro deles apresentou um pouco de cavitação
de entrada em plena carga. O segundo rotor foi uma modificação do primeiro, no anel inferior e no
diâmetro da vedação da coroa; com este novo projeto a cavitação desapareceu.

O tubo de sucção das turbinas originais de Akosombo apresentava uma distribuição de área
muito desfavorável, principalmente no cotovelo, quando comparado com projetos mais modernos.
O ensaio de modelo reduzido com o perfil existente também mostrou que havia descolamento da
camada limite (observado através das "janelas" existentes no modelo), o que produzia perdas e um
decréscimo de 1,5 % no rendimento máximo com as palhetas diretrizes totalmente abertas.

As modificações mais usuais no tubo de sucção seriam adicionar material na largura ou na
altura, tentando melhorar sua distribuição de área. Contudo, os ensaios em laboratório não mostra-
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ram bons resultados com estas duas tentativas. As diferenças entre as áreas do cone e do cotovelo
do tubo de sucção eram muito grandes, dificultando a melhoria do componente. Foram realizadas
outras modificações para melhorar a distribuição de áreas, que também não obtiveram sucesso (Vo-
est Alpine MCE, 2008). Finalmente, a queda de rendimento desapareceu quando foi instalada uma
placa horizontal divisora no cotovelo do tubo de sucção. Diversos testes com esta placa possibi-
litaram se encontrar o melhor perfil hidráulico e, também, a melhor forma para sua instalação no
protótipo.

A Figura 4.2 compara o rendimento do modelo no começo do desenvolvimento do projeto,
mas já com o novo rotor, com o projeto final, que incluiu modificações em outros componentes da
turbina. O rendimento máximo aumentou em mais de 2 % e o rendimento a plena carga ainda mais.
O projeto final foi enviado ao laboratório independente de Lausanne para ser ensaiado.

Fonte: Angerer et alli (1999)

Figura 4.2: Ganhos de rendimento obtidos durante o desenvolvimento do projeto

A Figura 4.3 ilustra os ganhos de rendimento do novo projeto da turbina, em relação à má-
quina antes da repotenciação. O rendimento máximo aumentou 5 % e a potência nominal 12 %,
sem problemas com cavitação.

Nos ensaios realizados com o modelo no laboratório de Lausanne encontrou-se uma diferença
de apenas 0,05 % no valor final do rendimento médio ponderado. As curvas da Figura 4.4 ilustram
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Fonte: Angerer et alli (1999)

Figura 4.3: Relação entre os rendimentos da turbina antes e após a repotenciação

a compatibilidade dos resultados obtidos na bancada de teste da Andritz Hydro (na época VA Tech
Hydro) e os valores mensurados no laboratório independente.

Fonte: Angerer et alli (1999)

Figura 4.4: Comparação dos resultados dos ensaios realizados em laboratório independente e in-
house (VA Tech)
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4.2 Hills Creek

Hills Creek é uma usina hidrelétrica contendo duas unidades geradoras do tipo Francis. Ela
pertence à US Army Corps of Enginners. Esta instituição é a maior operadora de energia hidrelétrica
nos Estados Unidos da América, com 75 usinas instaladas no País, totalizando 23.764 MW. Este
valor corresponde a 24 % do total da capacidade instalada proveniente de usinas hidrelétricas dos
EUA (http://www.nwp.usace.army.mil/locations/hillscreek.asp, acesso em 11/03/2012).

4.2.1 Histórico operacional

A usina Hills Creek foi construída em 1960 e as duas unidades geradoras, do tipo Francis,
entraram em operação comercial em 1962. Ela está localizada no rio Middle Fork Willamette, no
estado do Oregon, nos EUA. Suas turbinas originais foram instaladas pela Baldwin-Lima-Hamilton,
e são de aço carbono.

O maior problema das turbinas desta usina era a cavitação, que afetava consideravelmente seu
rendimento, fazendo com que a máxima potência dificilmente fosse atingida. Devido a este fato,
a cada 2 a 4 anos estas máquinas necessitam de reparos, devido aos danos causados pela severa
cavitação.

A usina foi inspecionada com relação à cavitação em 1983, 1989, 1991 e em 2003. Não se
sabe que tipo de inspeção ocorreu antes destas datas. Na inspeção de 1991 foram constatados danos
severos devido à cavitação, principalmente na entrada na pá, perto da coroa. Foram encontrados
poros com profundidade de até 9,52 mm. O problema é que estes locais não podem ser reparados
no campo devido ao difícil acesso, que se dá apenas entre as palhetas diretrizes, inviabilizando o
trabalho.

Foram observados, também, danos devido à cavitação na cinta, no lado de sucção da pá,
causados por altas vazões. Estes danos são reparados constantemente, variando apenas o intervalo
de tempo entre eles, de 2 a 4 anos. Cavitação nas palhetas diretrizes também havia ocorrido.
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Segundo o US Army Corps of Engineers (2004), todas estas condições foram encontradas no-
vamente, mas agora com maior severidade, na inspeção mais recente (2003) antes da repotenciação
das unidades.

Na maior parte do tempo a usina é operada dentro da faixa operacional definida pelo fabri-
cante; contudo ela também opera, durante curtos períodos de tempo, muito próximo ao limite de
cavitação em plena carga, quando é possível até escutar o efeito da cavitação (US Army Corps of
Engineers, 2004).

Durante o verão o reservatório da usina atinge sua maior cota. Nesta época, as turbinas ope-
ram na queda máxima de projeto ou até superior e, além disso, carga parcial (baixas vazões) pró-
xima ao limite inferior de cavitação. Isso explica o problema de cavitação encontrado perto da
coroa do rotor.

O problema devido à cavitação na entrada das turbinas é considerado grave, uma vez que os
danos causados nas máquinas não podem ser reparados devido à limitação de acesso. De acordo
com Henry (1983), este tipo de cavitação acontece quando a unidade opera em queda superior a de
projeto ou quando o perfil de entrada da pá não foi otimizado para aquela condição de escoamento.
Além deste fato, a faixa de alturas de queda de Hills Creek é consideravelmente maior do que o
usualmente encontrado em usinas empregando turbinas do tipo Francis.

A Figuras 4.5 mostra danos no rotor causados pela cavitação.

Pode-se observar claramente, na Figura 4.5, os efeitos deste fenômeno, que é extremamente
danoso para a vida e operação da máquina. É de se esperar que o rendimento da unidade geradora
diminua quando ela opera cavitando.

Como a cavitação na cinta do lado de sucção da pá é reparada frequentemente, ela pode
causar mudanças no perfil hidráulico da pá, o que pode acarretar, ainda, danos em áreas que não
eram antes afetadas.

Devido ao histórico de operação das unidades geradoras não apresentar operação por tempo
elevado em queda máxima, ou acima dela, é possível concluir que a cavitação ocorre devido ao
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Fonte: US Army Corps of Engineers (2004)

Figura 4.5: Dano causado pela cavitação na pá e coroa, vista do lado de sucção da pá

perfil hidráulico inadequado da pá. Este problema é encontrado muitas vezes em máquinas anti-
gas, pois, no passado, não existiam ferramentas que possibilitassem um projeto hidráulico mais
avançado como nos dias de hoje.

Os geradores da usina não apresentam grandes problemas, apenas desgaste da isolação devido
ao efeito Corona, por operação em plena carga. A capacidade nominal do gerador coincide com a
da turbina, 17,25 MW. Entretanto, durante os ensaios de comissionamento em 1962, a turbina foi
capaz de atingir até 19,70 MW para uma altura de queda líquida nominal de 78,03 m.

Então, devidos aos danos causados pela cavitação e consequente queda de rendimento, em
2004 a US Army Corps of Engineers decidiu que a usina passaria por um processo de repotenci-
ação. Esse processo incluiria a troca das turbinas e a modernização dos geradores, para que eles
atendessem a nova potência que a turbina passaria a fornecer. Em 2010 foi lançada uma concorrên-
cia para se decidir quem realizaria este projeto e a Andritz foi a vencedora.

Para a determinação do ganho de rendimento foi proposto um ensaio de campo com o método
de Gibson, porque esse ensaio já havia sido realizado em 1962, durante o comissionamento da
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usina, resultando um rendimento máximo de 92,10 % para um altura de queda líquida de 78,03 m.

4.2.2 Objetivos da repotenciação

Sem dúvida, o principal objetivo desta repotenciação foi eliminar a cavitação das turbinas.
Foi especificado, no edital da licitação, que os novos rotores deveriam ser em aço inoxidável, o que
também ajuda na prevenção de danos cavitacionais. Os geradores e demais componentes elétricos
deveriam atender às novas condições operacionais das turbinas.

Além disso, deveriam ser instaladas novas palhetas diretrizes e foram permitidas modifica-
ções nas palhetas fixas.

O US Army Corps of Engineers exigiu, na licitação, no mínimo o mesmo valor de rendimento
médio ponderado da máquina original, que era de 86,30 %; contudo, o edital especificava que se
esperava um aumento de rendimento da ordem de 5,0 %. O tempo de instalação de cada unidade
geradora não deveria passar de seis meses.

4.2.3 Características técnicas das unidades geradoras antes e depois da repoten-
ciação

Os geradores da usina foram fabricados pela Brown Boveri Corporation, com uma capacidade
nominal de 15,789 MVA e fator de potência nominal de 0,95.

A Baldwin-Lima-Hamilton fabricou as duas turbinas tipo Francis, com capacidades nominais
de 15 MW cada, uma altura de queda nominal de 78,03 m, rotor de aço carbono com 18 pás,
diâmetro de 1,8796 m e rotação de 276,92 rpm, 23 palhetas fixas, 24 palhetas diretrizes e a linha
de centro do distribuidor a 374,6 m acima do nível do mar.

A faixa operacional de alturas de queda utilizada no projeto da turbina era de 55,32 m a 97,54
m, com um nível mínimo de jusante de 372,71 m acima do nível do mar.
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O rendimento máximo encontrado nos ensaios do modelo da turbina foi de 91,7 %. O rendi-
mento ponderado previsto no projeto da turbina era de 86,3 %; antes da repotenciação, no entanto,
este rendimento ponderado era só de 83,8 %.

A modernização dos geradores, efetuada pela Andritz Hydro, aumentou a sua capacidade
nominal para 18,16 MVA e manteve o seu fator de potência nominal em 0,95.

Em relação às duas turbinas, novos componentes foram fabricados pela Andritz em 2012. A
capacidade nominal de cada uma delas passou para 15,58 MW e a sua capacidade a plena carga
passou a ser 18,6 MW. A altura de queda líquida nominal foi mantida em 78,03 m. O diâmetro e o
número de pás do rotor mudaram para 1,873 m e 17, respectivamente, e a sua rotação foi mantida
em 276,92 rpm. O novo material do rotor é o aço inoxidável. Foram mantidas as 23 palhetas fixas,
24 palhetas diretrizes e a linha de centro do distribuidor a 374,6 m acima do nível do mar.

A faixa operacional de alturas de queda da turbina mudou para 60,81 m - 102,41 m, enquanto
que o nível mínimo de jusante foi mantido em 372,71 m acima do nível do mar.

O rendimento máximo obtido nos ensaios do modelo da turbina foi de 93,59 %, que corres-
pondeu a um rendimento máximo de protótipo de 94,51 %, utilizando o método step-up metade de
Moody, por solicitação do cliente. O rendimento ponderado calculado para as novas turbinas foi de
90,44 %, enquanto que o rendimento ponderado garantido foi de 89,04 %.

4.2.4 Rendimentos alcançados após a repotenciação

O novo projeto foi desenvolvido em duas etapas: inicialmente com base em simulações utili-
zando CFD e, depois, com o auxílio de ensaios com modelos reduzidos, em laboratório. Os modelos
continham diversas "janelas" (partes transparentes feitas em acrílico) para facilitar a observação
dos locais onde ocorria cavitação, que era a maior preocupação do cliente.

O tempo gasto no desenvolvimento do projeto foi maior que o planejado, porque a cavitação
de entrada na queda máxima foi difícil de ser totalmente removida, como exigia o contratante.
Depois de muitos ensaios com diferentes rotores (inclusive variando o número de pás), a solução
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final foi apresentada em um ensaio de modelo testemunhada pelo cliente.

Todas as garantias de rendimento foram atingidas ou ultrapassadas. As Figuras 4.6, 4.7, 4.8
e 4.9 mostram curvas de rendimento do protótipo das novas turbinas para quatro valores de alturas
de queda. Os pontos em vermelho são os rendimentos garantidos, que servem de base de cálculo
para o rendimento médio ponderado.

Elaboração própria com dados Andritz (2011)

Figura 4.6: Curva de rendimento do protótipo
para queda de 64,0 m

Elaboração própria com dados Andritz (2011)

Figura 4.7: Curva de rendimento do protótipo
para queda de 72,2 m

Elaboração própria com dados Andritz (2011)

Figura 4.8: Curva de rendimento do protótipo
para queda de 80,5 m

Elaboração própria com dados Andritz (2011)

Figura 4.9: Curva de rendimento do protótipo
para queda de 97,5 m

65



Com relação ao tempo de retorno do investimento, o período de pay-back estimado para
esta usina, após as obras de repotenciação, é de 20 anos. O tempo de retorno para este tipo de
investimento era consideravelmente menor nos EUA, contudo, com o grande aumento do uso de
gás natural, barato, oriundo de xisto, para geração de energia elétrica naquele país, diminuindo
o preço médio deste energético, aumentou o período de pay-back das obras de repotenciação de
usinas hidrelétricas.
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4.3 Tsimlyanskaya

Tsimlyanskaya é uma usina hidrelétrica que possui quatro turbinas do tipo Kaplan de eixo
vertical. Ela pertence à empresa Lukoil, cujo escritório central localiza-se em Moscou, na Rússia.
A usina fornece energia para as regiões de Rostov e Volgograd (Maeder, 2010).

4.3.1 Histórico operacional

A usina de Tsimlyanskaya começou a ser construída em 1949 e entrou em operação em 1954.
Ela se encontra no rio Don e sua barragem formou um dos maiores reservatórios da Rússia.

As turbinas originais foram instaladas pela Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ, hoje
parte da empresa Power Machines), que reformou as unidades 2 e 3 em 1999 e 2001, respectiva-
mente, aumentando a sua capacidade em 2,5 MW, de 50,0 MW para 52,5 MW.

A usina opera em plena carga a maior parte do tempo. Após este longo período de opera-
ção, a maioria dos componentes já havia ultrapassado o seu tempo de vida esperado. A duvidosa
integridade mecânica dos componentes aumenta as chances de falhas e, consequentemente, tempo
de máquina parada e custos com reparos nas unidades. Ao mesmo tempo, o desempenho da má-
quina também torna-se reduzido devido a diminuição da qualidade superficial dos equipamentos
hidráulicos.

Foi no ano de 2008 que a Andritz Hydro assinou o contrato para repotenciar a unidade 4 da
usina de Tsimlyanskaya. O prazo para execução do projeto, incluindo um novo perfil hidráulico,
fabricação e entrega do protótipo (rotor Kaplan, palhetas diretrizes e sistema de regulação) era
de 14 meses. Devido ao prazo curto e ao tempo necessário para fabricação do protótipo ser de
aproximadamente um ano, o desenvolvimento hidráulico foi reduzido para 2 meses, ou seja, não
haveria tempo para ensaio em modelo reduzido, apenas desenvolvimento computacional em CFD.

Por razões financeiras, a tampa da turbina e o suporte do mancal de escora deveriam ser
reutilizados.
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O tubo de sucção se mostrou um desafio, porque é muito mais raso e curto que a grande
maioria dos tubos existentes neste tipo de turbina, mesmo quando comparado com projetos russos,
que, em geral, já são mais rasos. Este componente tem grande influência no rendimento de uma
turbina do tipo Kaplan.

Inspeções visuais e não destrutivas, como o método do ultrassom e ensaio com líquidos pe-
netrantes, foram utilizadas na turbina para detectar irregularidades na superfície dos componentes
e possíveis trincas ou rachaduras. Isso foi necessário para se estimar, utilizando o método dos ele-
mentos finitos, o tempo de vida restante dos componentes que não seriam trocados. Através desta
análise, concluiu-se que a tampa da turbina e o suporte do mancal de escora não suportariam mais
40 anos de vida, que era um dos objetivos desta repotenciação; por isso, também foram trocados.

4.3.2 Objetivos da repotenciação

Os dois maiores objetivos da repotenciação da turbina da usina de Tsimlyanskaya eram au-
mentar o tempo vida da máquina em mais 40 anos e elevar sua capacidade nominal em 5 %, man-
tendo a dimensão do diâmetro do rotor. A nova capacidade para queda máxima seria de 54 MW (8
% a mais).

Havia também o desejo de que a nova máquina apresentasse rendimento similar ou superior
o da máquina original.

Além destes requisitos, a garantia com relação à cavitação deveria seguir a norma IEC60193.

4.3.3 Características técnicas das unidades geradoras antes e depois da repoten-
ciação

Os geradores da usina de Tsimlyanskaya foram fabricados pela Electrosila (hoje uma divisão
da Power Machines), de São Petersburgo, com uma capacidade nominal de 60 MVA cada e fator
de potência nominal de 0,8.
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A Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ, hoje Power Machines) fabricou as quatro tur-
binas do tipo Kaplan de eixo vertical, com capacidades nominais de 50 MW cada, uma altura de
queda líquida nominal de 22,5 m, rotor de aço inoxidável 13/4 (13 % Cr, 4 % Ni) com 6 pás, diâ-
metro de 6,6 m e rotação de 88,2 rpm, 13 palhetas fixas, 24 palhetas diretrizes e a linha de centro
do rotor a 13,85 m acima do nível do mar.

A faixa operacional de alturas de queda utilizada no projeto da turbina era de 16,9 m a 26,20
m, com um nível mínimo de jusante de 12 m acima do nível do mar.

O rendimento máximo da turbina era de 93,2 %.

A modernização dos geradores, efetuada pela ELSIB, aumentou a sua capacidade nominal
para 65,6 MVA.

Os novos componentes da turbina 4 da usina foram fabricados pela Andritz Hydro em 1999.
A capacidade nominal da turbina passou para 52,5 MW e a sua capacidade máxima para 54 MW
(para a altura de queda máxima). A altura de queda líquida nominal diminuiu para 22 m. O diâmetro
do rotor, sua rotação, seu número de pás e sua linha de centro foram mantidos em 6,6 m, 88,2 rpm, 6
pás e 13,85 m acima do nível do mar, respectivamente. O material continuou sendo aço inoxidável.
Foram mantidas 24 palhetas diretrizes e 13 palhetas fixas.

A faixa operacional de alturas de queda das turbinas foi ligeiramente alterada para a faixa
entre 16,8 m e 26,2 m. O nível mínimo de jusante foi mantido em 12 m acima do nível do mar.

O rendimento máximo do protótipo foi de 94,31 %. O rendimento médio ponderado garantido
foi de 93,17 %, de acordo com as simulações em CFD e ensaios de campo.

4.3.4 Modificações realizadas na turbina e rendimentos alcançados após a repo-
tenciação

Como não houve tempo para a realização de ensaios em modelo reduzido, o projeto hidráu-
lico da turbina repotenciada se beneficiou da experiência da Andritz Hydro com outros projetos
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similares (rotação específica e perfis hidráulicos semelhantes) e utilizou resultados de simulações
numéricas com CFD, específicas para as condições da usina de Tsimlyanskaya.

Como o desempenho de usinas operando há muitos anos é inferior ao de usinas novas, é
importante analisar os diferentes componentes para se detectar onde residem os melhores potenciais
de melhorias. Assim, iniciou-se com a caixa semi-espiral, comparando sua distribuição de área com
uma caixa de turbina semelhante, utilizada como referência.

Depois da caixa, foram analisadas as palhetas fixas, comparando-as, em termos de espessura,
forma e comprimento, com as palhetas fixas da turbina eficiente semelhante, utilizada como refe-
rência. Não foram encontradas perdas significantes para este componente, quando comparadas com
as da turbina de referência.

Conforme especificado no contrato, as palhetas diretrizes deveriam ser trocadas. Ao serem
analisadas, identificou-se que as palhetas existentes não apresentavam uma geometria ruim, e, por
isso, as novas palhetas não foram significativamente diferentes das palhetas originais. O tubo de
sucção apresentou grandes diferenças em relação ao tubo da turbina de referência, tanto em termos
de geometria (altura e comprimento) quanto na distribuição de áreas e área de saída.

Desta forma, era esperado que o tubo de sucção da turbina de Tsimlyanskaya apresentasse
rendimentos inferiores ao do tubo da turbina de referência, devido ao fato do primeiro ser extre-
mamente raso e curto. Contudo, como o tubo deveria ser mantido, de acordo com o especificado
no contrato, era necessário projetar um rotor que tentasse diminuir as perdas causadas por este
componente.

O diâmetro do cubo do rotor foi reduzido de 50 % para 47 % do diâmetro da turbina, por
duas razões: melhorar o comportamento da cavitação e para posicionar o pico de rendimento para
a faixa desejada de vazões.

Após as comparações com a turbina de referência da Andritz Hydro, partiu-se para a segunda
parte do desenvolvimento do projeto, as simulações numéricas com CFD.

Nas últimas décadas o uso de simulações em CFD na indústria de equipamentos hidráulicos
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tornou-se essencial. Sua aplicação é vasta e diversa, podendo ser utilizada, por exemplo, em estudos
de viabilidade, na fase de elaboração de propostas ou na otimização de um projeto. Uma visão geral
do uso de CFD nesta indústria é encontrada no trabalho de Keck e Sick (2008).

Desta forma, a turbina a ser repotenciada foi simulada e pode-se descobrir onde haviam mai-
ores perdas. O objetivo era definir um novo rotor que atendesse às garantias do projeto, mantendo
seu diâmetro, apenas com simulações numéricas. Um novo rotor foi projetado e simulado, pos-
sibilitando analisar os ganhos e perdas. Para obtenção de melhores resultados, as simulações são
realizadas em pontos próximos ao rendimento máximo. Ressalte-se que as simulações trabalham
com valores relativos; os valores absolutos apresentam incertezas que podem variar de 1 % a 10 %
no caso do rendimento, por exemplo.

A Figura 4.10 mostra a geometria utilizada nas simulações em 3D, empregando a equação de
Navier Stokes. Para detalhes da malha, modelo e condições de contorno empregadas ver Weissen-
berger et alli (2012).

Fonte: Weissenberger et alli (2012)

Figura 4.10: Geometria utilizada nas simulações com CFD

Três anos depois, em 2011, foram realizados alguns ensaios de modelo reduzido com geo-
metria semi-homóloga à turbina de Tsimlyanskaya, como parte de um projeto maior de pesquisa e
desenvolvimento interno da Andritz. Nesta ocasião, foi construído o tubo de sucção raso daquela
turbina e o novo rotor; esta geometria foi testada e comparada com os mesmos testes utilizando o
tubo de sucção convencional. A perda em rendimento devido à geometria do tubo de sucção raso
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foi da ordem de 1,5 %, em plena carga.

Este e os demais ensaios realizados na época, além de fornecerem mais informações para
o banco de dados da empresa, ainda ajudaram na verificação do projeto realizado com o auxílio
apenas de simulações em CFD. Felizmente, o rendimento medido foi similar ao simulado em 2008
e o comportamento cavitacional também. A Figura 4.11 apresenta uma comparação entre curvas
de rendimento da turbina da usina de Tsimlyanskaya obtidas no ensaio de modelo e através de
simulação com CFD.

Fonte: Weissenberger et alli (2012)

Figura 4.11: Comparação entre curvas de rendimento obtida em laboratório e estimada através de
simulações em CFD

Como a ferramenta CFD ainda apresenta algumas incertezas com relação ao rendimento ab-
soluto, a garantia, segundo o contrato do projeto, seria verificada em campo, através do ensaio
Index test. Inspeções de cavitação após 4000 h e 8000 h de operação da turbina também estavam
previstas.

Este projeto de repotenciação mostrou que é possível realizar esta operação em um curto
espaço de tempo e com diferentes ferramentas, no caso com menor custo. O resultado foi positivo
e atendeu às garantias contratuais. O cliente pensa, inclusive, em repotenciar a unidade 1 restante
no futuro.
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O tempo pay-back estimado para esta usina, após a repotenciação, situa-se entre 4 e 5 anos
(HESS, 2013).
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5 POTENCIAL DE REPOTENCIAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
NO BRASIL

5.1 Metodologia utilizada para análise e seleção das unidades

Esta seção descreve a metodologia utilizada neste trabalho para se estimar o potencial de
repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil.

A Figura 5.1 mostra um diagrama de blocos com os passos envolvidos na seleção das unida-
des geradoras aptas, em princípio, a passar por um processo de repotenciação.

Fonte: Elaboração própria

Figura 5.1: Metodologia utilizada, neste trabalho, para seleção das unidades geradoras candidatas
a uma repotenciação

A Figura 5.1 indica que, dentre as usinas geradoras de energia elétrica, serão analisadas as de
fonte hidráulica, ou seja, as usinas hidroelétricas. A metodologia empregada neste trabalho utiliza,
como base das análises, unidades geradoras e não as usinas como um todo.
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A seleção das unidades repotenciáveis é dividida em duas partes:

(i) São consideradas candidatas potenciais à repotenciação unidades geradoras com mais de
30 anos de idade e capacidade instalada superior a 15 MW. Usinas com capacidade instalada de até
30 MW são, de acordo com a resolução nº 394 da ANEEL (1998), consideradas PCHs. Seus ganhos
são menores e, na maior parte das vezes, ou elas são relativamente novas ou são muito antigas e
com uma capacidade de geração muito baixa 1, o que inviabiliza o investimento.

(ii) Usinas existentes, independentemente de sua idade, com "poços" não ocupados, ou seja,
com infra-estrutura disponível na casa de máquinas para a instalação futura de novas unidades
geradoras, também fazem parte do elenco de usinas candidatas à repotenciação. Durante as décadas
de sessenta a oitenta era relativamente comum se construir estes poços nas casas de força de grande
usinas hidrelétricas para expansões futuras ou para "supermotorização" posterior, com a finalidade
de atender, com as futuras unidades geradoras, a ponta da curva de carga do sistema. Por diversas
razões, algumas dessas expansões ou supermotorizações acabaram não ocorrendo, deixando, como
legado, um potencial não desprezível para repotenciações futuras destas usinas.

Foram utilizadas informações do Banco de Informações de Geração (BIG), da ANEEL, da-
dos das usinas hidrelétricas despachadas pelo ONS e contatos pessoais com diversas empresas
proprietárias de usinas.

5.2 Levantamentos anteriores

Os dois principais trabalhos realizados até o momento sobre o potencial de repotenciação
de usinas hidrelétricas no Brasil são do professor Célio Bermann (Bermann et alii, 2004) e da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2008). Existem alguns trabalhos mais recentes, derivados
destes dois, como o de Bortoni (2011) e da ANEEL, através de Júnior et alii (2011), porém nenhum
deles estima novos valores para este potencial.

1PCHs de pequeno porte foram bastante instaladas nas primeiras décadas do século XX. Foram quase esquecidas
durante o período de construção das grandes usinas e reservatórios brasileiros, durantes as décadas de sessenta, setenta
e oitenta, e voltaram a ter um certo destaque a partir da década de noventa, agora com portes maiores do que os
observados anteriormente.
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O objetivo do trabalho de Bermann et alii (2004) foi apresentar alternativas para aperfeiçoar
o futuro desenvolvimento da matriz energética brasileira por meio da repotenciações de usinas
hidrelétricas, reduzindo ou evitando impactos ambientais nos ecossistemas e populações ribeirinhas
afetadas. Os autores deste trabalho argumentam que seria possível expandir a oferta de energia
elétrica no País através apenas da repotenciação de usinas hidrelétricas e sem construir uma nova
usina. Eles acrescentam, ainda, que as obras seriam mais rápidas e com custo menor, uma vez que
a construção da usina já aconteceu no passado.

Para o grupo de Bermann, a reabilitação deve resultar em extensão da vida útil dos equipa-
mentos, melhoria do rendimento, incremento da confiabilidade, redução da manutenção e simpli-
ficação da operação. Segundo eles, a repotenciação é viável quando o custo da energia produzida
atinge valores menores que o de referência de comercialização ou valor comercial. Desta forma,
este custo passa a ser considerado um índice de sensibilidade para a seleção dos melhores investi-
mentos em repotenciação, isto é, um índice de atratividade.

No mesmo estudo são listadas 67 usinas hidrelétricas com mais de 20 anos de operação e
potência instalada maior que 30 MW. As usinas listadas representam um total de 34.734,7 MW
instalados no País. Para este conjunto de usinas, conclui-se que os diferentes tipos de repotenciação
- mínima, leve e pesada - produziriam os seguintes aumentos da capacidade instalada: 868 MW,
3.473 MW e 8.093 MW, respectivamente.

Bermann et alii afirmam que as PCHs teriam as opções de repotenciação ou reativação. Ape-
sar de serem numerosas, por apresentarem baixas capacidades instaladas, totalizando apenas 1,23
% da capacidade instalada no País na época do estudo, o impacto da repotenciação ou reativação
destas usinas seria muito baixo. Contudo, segundo Bermann et alii, tais opções poderiam atender
necessidades de crescimento da carga de pequenos centros urbanos e rurais, levando, também, o
desenvolvimento para áreas afastadas.

Já a EPE (2008) prefere utilizar a definição de Santos (2003) para repotenciação. Esta é subdi-
vidida em duas partes: redefinição da potência nominal através de adoção de avanços tecnológicos
e de concepções mais modernas de projeto, e elevação da potência máxima de operação utilizando
as folgas comprovadas no projeto original. A nota técnica da EPE explica que o fator "tempo" pode
ter alterado a capacidade de produção de garantia física (energia assegurada) de uma usina, e os
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três principais efeitos são:

• Deterioração dos equipamentos;

• Obsolescência do dimensionamento da usina;

• Defasagem tecnológica.

Então, as possibilidades de ganho energético com a repotenciação de uma usina hidrelétrica
podem ser através de ganhos de rendimento, em geral com a introdução de tecnologias mais re-
centes, buscando o rendimento máximo teórico, ganhos na queda líquida da usina, no caso de
variação dos níveis de montante e jusante, e ganhos na vazão turbinada, caso o projeto tenha sido
sub-dimensionado ou caso uma alteração hidrológica tenha acontecido aumentando a vazão média
natural do rio. Cabe mencionar que para o dimensionamento mais realista de uma usina hidrelétrica
a série de vazões mais atual deve ser utilizada.

Esta nota técnica da EPE foca as mesmas 67 usinas utilizadas do trabalho de Bermann et

alii. Ela também adota um rendimento máximo teórico para o conjunto turbina-gerador, que seria
atingível após a repotenciação. A EPE eliminou 23 das 67 usinas por pertencerem a autoprodutores,
por não serem despachadas pelo ONS ou por apresentarem um rendimento do conjunto já maior
que o rendimento teórico utilizado no estudo; as usinas restantes somam 24.053 MW.

Utilizando o modelo de simulação SUISHI-O, a EPE calculou os ganhos de potência efetiva
e energia firme que resultariam da repotenciação das 44 usinas em análise: 605,1 MW e 272,3
MW-médios, respectivamente. O ganho de potência efetiva resultante foi bem mais baixo do que o
apresentado no trabalho de Bermann et alii.

Com relação às PCHs, a nota técnica da EPE afirma que, como elas representam apenas 3,5
% da potência total do SIN, obras de repotenciação acrescentariam muito pouco, em termos de
energia nova, ao sistema interligado nacional.

A EPE reconhece que há a necessidade de se elaborar uma legislação própria para a repo-
tenciação de usinas no Brasil, que reconheça financeiramente o aumento de capacidade e/ou ener-
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gia firme. Mesmo nos casos onde o aumento de capacidade instalada foi comprovado, como, por
exemplo, na UHE Capivara, existem diversas dificuldades para que este reconhecimento realmente
aconteça. Outros tipos de reconhecimento que precisam existir são com relação à contribuição de
repotenciações de usinas para o aumento da reserva de potência do SIN e operação de hidrelétricas
no horário de ponta da carga.

5.3 Um estudo recente da ANEEL

O ONS precisará, nos próximos anos, utilizar energia de usinas termelétricas para atender
à demanda no horário de ponta da carga. Como esta forma de energia é mais cara, a conta de
eletricidade dos consumidores aumentará. Por conta disto, o Operador Nacional defende que o
governo federal estimule investimentos para ampliar a capacidade instalada nas usinas hidrelétricas
existentes.

O investimento nos chamados "poços vazios" não acontece porque a adição de máquinas
novas não acrescenta um volume significativo de garantia física, que é o produto que as empresas
podem comercializar no mercado. Com a adição de novas turbinas apenas a capacidade instalada,
na prática, seria aumentada (ANEEL, 2011). Contudo, a energia extra gerada seria muito importante
no horário de ponta, uma vez que o despacho é centralizado e esta energia seria mais barata que a
proveniente das usinas termelétricas.

A ANEEL vem estudando o assunto repotenciação, sobretudo o caso da motorização dos
poços vazios. A agência está analisando a possibilidade de incentivar a repotenciação ressarcindo
os investimentos com recursos do Encargo de Serviços de Sistema (ESS), que já são utilizados
para pagar a geração das usinas termelétricas (ANEEL, 2011). A agência prevê, em médio prazo, a
substituição do atendimento da ponta da carga, que hoje é feita por usinas termelétricas, por novas
unidades hídricas, o que tende a diminuir o custo deste suprimento.

O diretor geral da ANEEL, Nelson Hubner, afirmou, recentemente, que uma medida definitiva
seria a criação de um contrato de potência, que remuneraria o gerador pela potência adicional
instalada. Entretanto, isso depende também de uma decisão do MME (ANEEL, 2011).
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5.4 O potencial de repotenciação estimado neste trabalho

O grupo do Prof. Célio Bermann se opõe à construção de novas usinas hidrelétricas no Brasil
e seu trabalho apresenta obras de repotenciação de usinas hidrelétricas existentes como alternativa
à construção de novas usinas. Por conta desta postura, seu trabalho assumiu algumas hipóteses
bastante otimistas em relação ao potencial de repotenciação no País, destacando-se a hipótese de
que usinas com mais de 20 anos de idade já seriam candidatas à repotenciação.

Por outro lado, a EPE, responsável pelos estudos de planejamento de novas centrais hidrelé-
tricas no País, preocupou-se em minimizar a estimativa deste potencial e, para tanto, assumiu uma
série de hipóteses bastante restritivas (e discutíveis) em seus cálculos, como, por exemplo, um valor
de rendimento máximo conservador para os conjuntos turbina-gerador.

De fato, na realidade brasileira atual, há espaço tanto para a instalação de novas usinas hidre-
létricas, sujeitas, evidentemente, a pressões e exigências sócio-ambientais crescentes, como para
a repotenciação de usinas hidrelétricas existentes. São abordagens complementares. É importante
ressaltar que, quanto mais se fomentarem obras de repotenciação, mais se posterga a necessidade
de construção de novas usinas.

Nesta seção são apresentados os resultados de uma estimativa de potencial de repotenciação
de usinas hidrelétricas operando no País, sem os vieses dos estudos supra-citados.

Nos cálculos aqui efetuados se separou os dois tipos de repotenciação mencionados na nota
técnica nº 26 da ANEEL (2011). No primeiro caso considerou-se a repotenciação de unidades ge-
radoras existentes, redefinindo a potência nominal originalmente projetada através da adoção de
avanços tecnológicos e de concepções mais modernas de projeto. No segundo caso a repotencia-
ção consistiu na previsão de instalação de unidades geradoras adicionais em usinas existentes que
possuem espaço físico disponível para esta finalidade em suas casas de máquina.

As 43 usinas hidrelétricas listadas na Tabela 5.1 possuem mais de 30 anos de idade e cada
uma de suas unidades geradoras possui mais de 15 MW de capacidade instalada.
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Tabela
5.1:U

sinas
hidrelétricas

no
B

rasilcom
m

ais
de

30
anos

de
idade

e
unidades

geradoras
com

capacidade
instalada

superiora
15

M
W

/unidade

Nº unid. P [MW] N° turbina gerador

1 Água Vermelha AES Tietê Francis Grande SP 1978 1396.2 6 232.7 Em 1997 a potência passou de 1380MW para 
1396,2MW.

2 Alecrim CBA Francis Juquiá SP 1974 72.0 3 24.0

3 Apolônio Sales 
(Moxotó) CHESF Kaplan São 

Francisco AL 1975 400.0 4 100.0

4 Armando A. Laydner 
(Juru Mirim) Duke Energy Kaplan Paranapa-

nema SP 1962 98.0 2 49.0

5 Barra Bonita AES Tietê Kaplan Tietê SP 1963 140.8 4 35.2

6 Boa Esperança CHESF Francis Parnaiba PI 1970 237.3 4 59.3

Modernização e Digitalização do Sistema de 
Medição, Proteção, Comando, Controle, 
Supervisão e Regulação (MPCCSR) em 

execução.
Kaplan 1949 34.0 2 17.0
Kaplan 1969 162.0 3 54.0 #3 e 4 modernizadas em 2007 e 2010.
Francis 1978 252.0 3 84.0

8 Caconde AES Tietê Francis Pardo SP 1966 80.4 2 40.2

9 Camargos CEMIG Kaplan Grande MG 1960 46.0 2 23.0

10 Canastra CEEE Pelton Santa Maria RS 1956 44.8 2 22.4

11 Capivara Duke Energy Francis Paranapa-
nema SP-PR 1978 619.0 4 154.8 1 1 1 Apenas 3 podem ser repotenciadas, já que a 

#3 já pssou por este processo.

12 Chavantes Duke Energy Francis Paranapa-
nema SP 1971 414.0 4 103.5

13 Coaracy Nunes Eletonorte Kaplan Araguari AP 1975 70.0 3 23.3 1 1 1 1 Poço foi preenchido

14 Emborcação CEMIG Francis Paranaíba MG 1982 1192.0 4 298.0

15 Euclides Cunha AES Tietê Francis Pardo SP 1960 108.8 4 27.2

16 Fontes Nova LIGHT Francis Ribeirão das 
Lages RJ 1940 132.0 3 44.0 Unidades #2 e #3 em  1942 e 1948, 

respectivamente.

17 Foz do Areia COPEL Francis Iguaçu PR 1980 1676.0 4 419.0

18 Funil FURNAS Francis Paraíba do 
Sul RJ 1969 216.0 3 72.0

19 Henry Borden  
(externa) EMAE Pelton Pedras SP 1926 469.0 8 58.6

20 Henry Borden  
(subterrânea) EMAE Pelton Pedras SP 1956 420.0 6 70.0

21 Ibitinga AES Tietê Kaplan Tietê SP 1969 131.5 3 43.8

22 Ilha Solteira CESP Francis Paraná SP 1972 3444.0 20 172.2 7 0 7

Cachoeira Dourada

Tipo de 
máquina Rio EstadoConcessão

Paranaiba GO

Início da 
operação

Pot. 
instalada 

[MW]

Endesa7

Comentário
Já repotenciadoUnidades

Usina

81



Nº unid. P [MW] N° turbina gerador

23 Itaúba CEEE Francis Jacuí RS 1978 500.0 4 125.0 Reforma do sitema de bielismo mecânico 
(2007-2008)

24 Itumbiara FURNAS Francis Paranaíba GO 1980 2082.0 6 347.0

25 Jacui CEEE Francis Jacui RS 1962 180.0 6 30.0

26 Jaguara CEMIG Francis Grande SP-MG 1971 424.0 4 106.0

27 Marimbondo FURNAS Francis Grande SP-MG 1975 1440.0 8 180.0

28 Nilo Peçanha LIGHT Francis Ribeirão das 
Lages RJ 1953 380.0 6 63.3 6 0 6 De 80 para 85MVA.

29 Paraibuna CESP Francis Paraibuna SP 1978 85.0 2 42.5

30 Passo Fundo Tractebel Francis Passo 
Fundo RS 1998* 226.0 2 115.0 Edital com foco no gerador, 2012.

31 Paulo Afonso I CHESF Francis São 
Francisco BA 1955 180.0 3 60.0

32 Paulo Afonso II CHESF Francis São 
Francisco BA 1961 443.0 6 73.8

33 Paulo Afonso III CHESF Francis São 
Francisco BA 1971 794.2 4 198.6

Modernização e Digitalização do Sistema de 
Medição, Proteção, Comando, Controle, 
Supervisão e Regulação (MPCCSR) já 

realizado (2006-2008).

34 Paulo Afonso IV CHESF Francis São 
Francisco BA 1979 2462.4 6 410.4

35 Pereira Passos LIGHT Francis Ribeirão das 
Lages RJ 1962 100.0 2 50.0

36 Porto Colômbia FURNAS Kaplan Grande SP-MG 1973 320.0 4 80.0

37 Promissão AES Tietê Kaplan Tietê SP 1975 264.0 3 88.0

38 Salto Grande CEMIG Francis Santo 
Antônio MG 1956 102.0 4 25.5 Em 2006 #1 e #3 foram modernizadas devido 

ao fim da vida útil do equipamento.

39 Salto Osório Tractebel Francis Iguaçu PR 1980 1078 2 350.0 4x182MW + 2x175MW

40 Salto Santiago Tractebel Francis Iguaçu PR 1998** 1420.0 4 355.0 Edital em 2012.

41 Sobradinho CHESF Kaplan São 
Francisco BA 1979 1050.0 6 175.0

42 Três Marias CEMIG Kaplan São 
Francisco MG 1962 396.0 6 66.0 6 0 6 Geradores foram modernizados em 2011.

43 Vigário LIGHT bomba 
(Francis) Pirai RJ 1952 90.0 4 22.5 Atualmente usada apenas como bomba.

* Ano da última modernização. Usina de 1973. Total (MW) 25872.37 193
** Ano da última modernização. Usina de 1980. (Já descontada 1 unid. de Capivara e 1 de Coroacy Nunes)

Modernização e Digitalização do Sistema de 
Medição, Proteção, Comando, Controle, 
Supervisão e Regulação (MPCCSR) já 

realizado (2008-2011). Modernização de 7 
unidades geradoras, onde o foco principal é a 

mudança da classe de isolamento dos 
geradores de “B” para “F”. Revisão geral 2 
turbinas. Desenvolvimento de estudos em 2 
turbinas (uma de cada UHE), com o objetivo 

de definir a viabilidade de repotenciação.

Já repotenciado ComentárioUsina Concessão Tipo de 
máquina Rio Estado Início da 

operação

Pot. 
instalada 

[MW]

Unidades

Fonte:E
laboração

própria
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A escolha da idade mínima de 30 anos para se classificar uma usina hidrelétrica como can-
didata a uma eventual repotenciação é um resultado observado no amplo levantamento feito neste
trabalho sobre usinas repotenciadas em todo o mundo (ver cap. 3).

A capacidade instalada total das 193 unidades geradoras distribuídas nas 43 usinas da Tabela
5.1 é 25.872,37 MW, que representa 19,6 % do total instalado no Brasil, ou seja, quase um quinto
das usinas hidrelétricas brasileiras operam há mais de 30 anos.

A Figura 5.2 ilustra a distribuição, por tipo de turbina, da capacidade instalada destas usinas
candidatas à repotenciação. Pode-se observar, nesta figura, o amplo predomínio das turbinas do tipo
Francis.

Fonte: Elaboração própria

Figura 5.2: Percentual da potência instalada total que poderia ser repotenciada, por tipo de turbina

A Figura 5.3 mostra os possíveis ganhos de potência com repotenciações mínima (2,5 %),
leve (10 %) e pesada (23,3 %) das usinas indicadas na Tabela 5.1. Os valores desta tabela são
inferiores aos apresentados por Bermann et alii (2004) mas superiores aos obtidos pela EPE (2008).

No levantamento efetuado neste trabalho não foi adotado um limite para o rendimento do
conjunto turbina-gerador, já que este valor pode variar bastante de usina para usina.

Para o cálculo da potência que poderia ser instalada através da motorização de "poços va-
zios" nas casas de máquina de usinas que fazem parte do atual parque gerador no País, foram
elaborados dois cenários alternativos. No cenário 1 se assume que a capacidade instalada adicional
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Fonte: Elaboração própria

Figura 5.3: Ganhos de potência com os diversos tipos de repotenciação

nas usinas hidrelétricas existentes passa a ser remunerada, para efeito de atendimento da ponta de
carga, enquanto que o cenário 2 corresponde à situação atual, em que só a garantia física adici-
onal da usina é remunerada. Neste segundo cenário pode não haver vazão vertida suficiente para
justificar a instalação de unidades geradoras em todos os poços vazios disponíveis.

A Tabela 5.2 apresenta os valores obtidos para o cenário 1.

Tabela 5.2: Inserção de novas máquinas em poços existentes, no cenário 1CENÁRIO 1: ANNEL regulamentaliza remuneração de energia na ponta.

1 Curuá-Una Eletrobrás Kaplan Curuá-Una PA 1 10
2 Foz do Areia COPEL Francis Iguaçu PR 2 838
3 Luiz Gonzaga (Itaparica) CHESF Francis São Francisco PE 4 1000
4 Jaguara CEMIG Francis Grande SP-MG 2 213
5 Mimoso EDP Kaplan Pardo MS 1 8
6 Porto Primavera CESP Francis Paraná SP 4 440
7 Rosana Duke Energy Kaplan Paranapanema SP-PR 1 89
8 Salto Santiago Tractebel Francis Iguaçu PR 2 710
9 São Simão CEMIG Francis Paranaíba MG-GO 4 1075
10 Taquaruçu Duke Energy Kaplan Paranapanema SP-PR 1 105
11 Três Irmãos CESP Francis Tietê SP 3 485
12 Três Marias CEMIG Kaplan São Francisco MG 2 123

Total 27 5096

CENÁRIO 2:
Contudo, das máquinas acima apenas as da tabela abaixo realmente poderiam ser implementadas, porque não há vertimento sufuciente para no

Foi considerado metade do número de máquinas ou menos, devido ao baixo  vertimento verificado na tabela 2 da Nota Técnica da ANEEL 29Ab

1 Curuá-Una 1 1
2 Luiz Gonzaga (Itaparica) 4 1000 Confirmado CHESF.
3 Jaguara 1 106.5
4 Porto Primavera* 4 440 Confirmado CESP: utilização na ponta. Caso contrário, ap
5 Salto Santiago 2 710 Confirmado pela Tractebel.
6 São Simão 2 537.5
7 Três Irmãos 3 485 Confirmado pela CESP, mas as 3 unidades seriam utiliza
8 Três Marias 1 61.5

Total 18 3341.5
*conforme CESP seria possível instalar mais 4 unidades, totalizando
os 440MW, caso a cota do reservatório seja elevada de 257m para 259m.

Estado

nº poços Pot. disponível poços 
[MW]Usina

nº poços Pot. disponível 
poços [MW]

Inserção de novas máquinas em poços existentes

Usina Concessão Tipo de máquina Rio
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No cenário 1, com a inserção de 27 novas unidades geradoras nas 12 usinas listadas na Tabela
5.2 é possível se adicionar 5.096 MW de potência ao SIN.

A Tabela 5.3 apresenta os valores obtidos para o cenário 2.

Devido aos baixos valores observados de vazões vertidas em algumas usinas, apenas 18 novas
unidades geradoras, das 8 usinas listadas na Tabela 5.3, se justificam no cenário 2. Neste caso é
possível adicionar 3.341,50 MW de potência ao SIN.

Tabela 5.3: Inserção de novas máquinas em poços existentes, no cenário 2

A Figura 5.4 ilustra os ganhos percentuais de potência possíveis com a motorização de "poços
vazios" nas casas de máquina de usinas que fazem parte do atual parque gerador, em relação à
potência instalada total no Brasil, nos dois cenários aqui simulados.

Apesar dos valores em si não serem tão elevados na figura 5.4, comparando-se com a potência
instalada proveniente das hidrlétricas as percentagens crescem, conforme a figura 5.5. Esta inserção
de potência no sistema pode ser utilizada nos períodos de maior demanda de energia (ponta da
carga), trazendo benefícios como menor custo que despachar/ligar uma usina termelétrica e maior
flexibilidade operacional no SIN.
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Figura 5.4: Aumento percentual na potência elétrica instalada no Brasil com a motorização de poços
vazios de usinas atualmente operando no parque gerador nacional, nos dois cenários simulados

Figura 5.5: Aumento percentual na potência elétrica hidráulica instalada no Brasil com a motoriza-
ção de poços vazios de usinas atualmente operando no parque gerador nacional, nos dois cenários
simulados
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6 ATUAIS BARREIRAS A UMA MAIOR DIFUSÃO DA REPOTENCIA-
ÇÃO NO PAÍS E POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA ELIMINÁ-LAS

6.1 Breve história do setor elétrico brasileiro

Observando a história do setor elétrico brasileiro, durante o governo do Presidente Fernando
Collor (1990-1992) o setor passava por dificuldades financeiras, que aumentavam devido à grave
insuficiência tarifária e ao grau de endividamento das empresas estatais, já advindos de anos ante-
riores. Em 1993 a insuficiência de remuneração atingiu US$ 25 bilhões em meio à inadimplência
generalizada, basicamente por dois motivos: o intra-setorial, com encargos setoriais e suprimento
de energia, e o extra-setorial, com a dívida externa possuindo aval da União.

A Lei nº 8.631/93 trouxe uma mudança importante no setor elétrico nacional: as tarifas de
energia elétrica foram desunificadas. Houve também o fim da remuneração garantida e da Conta de
Resultados a Compensar (compensadas dívidas intra e extra-setoriais) e o fim da equalização tarifá-
ria nacional (agora seriam reajustes tarifários por fórmulas paramétricas). Esta lei ainda determinou
que a revisão dos níveis tarifários obedecesse à legislação específica (nova regulação econômica).
O setor elétrico brasileiro estava se transformando.

A primeira reforma do setor aconteceu durante o governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002). A lei da reforma do setor elétrico (Lei nº 9.074/95) criou o "Produtor Inde-
pendente", o "Consumidor Livre", o livre acesso às redes de transmissão e distribuição e a "Rede
Básica" (≥ 230 kV). A Lei nº 9.427/96 instituiu a ANEEL como agência reguladora independente;
seria um novo regime econômico e financeiro da concessão do serviço público de energia elétrica,
visando estimular as concessionárias a serem eficientes por meio da "regulação por incentivos". Já
a Lei nº 9.648/98 criou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e o Mercado Atacadista
de Energia Elétrica (MAE). Estas leis definiram uma nova estrutura operacional e jurídica para o
setor.

A estrutura então criada pretendia desverticalizar o setor e propiciar um mercado competitivo,
que reduziria os custos e aperfeiçoaria a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no
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País. Este modelo tinha como objetivo possibilitar a entrada de novos investidores, com a intenção
de substituir o Estado na tarefa de investir na expansão do sistema elétrico (WWF, 2004).

Contudo, a implementação deste modelo foi parcial, o processo de privatizações foi incon-
cluso, existiram dificuldades para se avançar na desverticalização, houve falta de uma clara defini-
ção de funções do poder concedente da agência reguladora e também houve falta de planejamento,
resultando em uma crise do setor (CNI, 2004). Neste momento, a principal barreira à repotenciação
de usinas hidrelétricas foi a instabilidade regulatória e a falta de planejamento do setor. Não existia
nenhum tipo de remuneração para o acréscimo de energia assegurada, capacidade de atendimento
da ponta da carga ou margem de reserva.

Então, com o racionamento que ocorreu em 2001, as paradas de máquinas para manutenção
ou a suspensão de obras teriam que ser muito bem planejadas, porque a queda na produção de ener-
gia poderia levar as empresas a recorrerem ao mercado spot (que apresentava preços mais altos e
imprevisíveis) para honrarem seus compromissos. Desta forma, o preço da energia se elevou e, con-
sequentemente, o custo de indisponibilidade das máquinas geradoras foi encarecido, aumentando
os valores de uma obra de repotenciação, a ponto, até, de inviabilizar este tipo de projeto.

Como todo produto do sistema capitalista, foi o desequilíbrio entre a oferta e a procura de
energia elétrica que provocou sua valorização. Assim, novos empreendimentos que antes eram
caros tornaram-se viáveis, bem como a procura por novos aproveitamentos hidrelétricos e usinas
termelétricas.

Foi durante o governo do Presidente Lula (2003-2010) que aconteceu a segunda reforma do
setor elétrico brasileiro, priorizando o planejamento da produção de energia elétrica. A principal
lei foi a de nº 10.848/2004, que apresenta as seguintes diretrizes:

• Segurança de suprimento;

• Modicidade tarifária, através da competição por menor tarifa de energia nos leilões;

• Inclusão social: programa "Luz para Todos", com o objetivo de levar eletricidade a toda
população brasileira.
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Além disso, esta lei criou dois ambientes de mercado atacadista, o regulado (ACR) e o livre
(ACL), e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), para zelar pela segurança de su-
primento. Esta lei também extinguiu o MAE, criando, em seu lugar, a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE).

No novo modelo institucional do setor elétrico brasileiro a geração compete pelo mercado
através dos leilões de energia. As empresas concessionárias distribuidoras devem contratar seu
suprimento com cinco anos de antecipação, para sinalizar aos geradores seu aumento de demanda
com a devida antecedência para que os geradores possam executar a tempo suas eventuais obras de
expansão. A compra de energia pelas empresas distribuidoras se dá a partir de leilões regidos pela
menor tarifa. Há dois tipos de leilões, um para a "energia nova", visando a construção de novas
usinas (leilões A-5 para entrega da energia cinco anos à frente e leilões A-3, para entrega três anos
após a realização dos leilões) e um para a "energia existente" (leilões A-1), envolvendo usinas já
construídas (ANEEL, 2004).

A Lei nº 10.847/2004 criou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para planejar a expan-
são (de médio e longo prazo) do setor energético como um todo e obter licença prévia ambiental
de projetos hidrelétricos para serem levados aos leilões.

A Figura 6.1 apresenta as principais instituições do setor elétrico brasileiro e uma breve
descrição de suas funções.

6.2 As atuais dificuldades para a repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil

No final da década de 1990 as principais barreiras à repotenciação de usinas hidrelétricas
no País eram a instabilidade regulatória e a falta de planejamento do setor elétrico. Continuava
não existindo remuneração para o acréscimo de energia assegurada, capacidade de atendimento da
ponta da carga ou margem de reserva em hidrelétricas já instaladas.

O primeiro instrumento legal referente à repotenciação foi a Resolução nº 112 da ANEEL,
que estabelece os requisitos necessários à obtenção de registro ou autorização para a implantação,
ampliação ou repotenciação de centrais geradoras termelétricas, eólicas e de outras fontes alterna-
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Fonte: Amaral Filho (2010)

Figura 6.1: Principais instituições do setor elétrico brasileiro e suas funções

tivas de energia. Contudo, ela não é válida para fontes primárias hidráulicas (ANEEL, 1999).

Nos últimos anos, diversos agentes do setor elétrico brasileiro têm manifestado preocupação
com a legislação e regulamentação de obras de repotenciação de usinas hidrelétricas. Na maioria
dos casos, os projetos são viáveis técnicamente, porém não existem benefícios suficientes para a
sua execução em termos econômicos. Por exemplo, a atual legislação/regulamentação brasileira
não remunera possíveis ganhos energéticos que venham a ser obtidos com um eventual aumento de
potência efetiva da usina sem aumento de seu rendimento (EPE, 2008).
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Ainda que ocorram aumentos da potência e do rendimento da usina, os ganhos em potência
elevam os encargos setoriais, como o MUST (Montante de Utilização do Sistema de Transmissão).
Este encargo está relacionado à potência contratada de uma usina ao se conectar ao sistema de
transmissão elétrico, ou seja, aumentando a potência, aumenta-se, também, o MUST.

Como no Brasil a comercialização da eletricidade gerada em uma usina hidrelétrica se dá por
meio de sua garantia física (energia assegurada), calculada pelo MME com o auxílio do programa
Newave1, pode acontecer que uma repotenciação aumente a capacidade da usina sem ocasionar
ganhos na sua garantia física. Neste caso, o MUST seria elevado e a remuneração da usina não,
fato este que pode inviabilizar uma repotenciação.

Outro caso é uma repotenciação sem aumento de rendimento, porém com possibilidade de
se gerar mais no atendimento da ponta da carga. Tal situação propiciaria maior flexibilidade e
reduziria custos na operação do sistema como um todo, porém, neste caso também não há incentivos
regulatórios. Trata-se de uma outra barreira à repotenciação.

O único caso em que existe alguma regulamentação é quando ocorre o aumento da garantia
física, proveniente do aumento do rendimento, da potência ou de ambos. Para esta situação, a Por-
taria nº 861 do MME determina que, quando comprovado o aumento da garantia física da usina,
esta poderá comercializar o montante correspondente a este aumento, sendo remunerada normal-
mente. A empresa proprietária pode solicitar revisão da garantia física de uma usina hidrelétrica
despachada e conectada ao SIN quando existirem alterações comprovadas em uma ou mais das
seguintes características técnicas do empreendimento (MME, 2010):

• Capacidade instalada;

• Perdas hidráulicas nominais no circuito adutor (m);
1O Programa NEWAVE resolve os problemas de planejamento da operação interligada de sistemas hidrotérmicos

empregando a técnica de programação dinâmica dual estocástica. Esta técnica permite considerar o intercâmbio entre
os subsistemas como uma variável de decisão, evita a discretização do espaço de estados, permite o uso de um modelo
comum de vazões sintética e calcula os custos marginais do sistema. O objetivo do planejamento da operação de um
sistema hidrotérmico é determinar metas de geração para cada usina do sistema, a cada etapa, que atendam a demanda
e minimizem o valor esperado do custo de operação. O modelo é utilizado para um amplo espectro de estudos de
planejamento, como: informações sobre o consumo de combustível; estudos de políticas comerciais; estudos de política
tarifária; estudos de política de racionamento; estudos de gerenciamento da demanda e realimentação do planejamento
da expansão.
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• Rendimento da turbina (%);

• Rendimento do gerador (%);

• Altura de queda líquida nominal (m);

• Alteração no número de unidades geradoras.

Uma vez solicitada a alteração das características da usina, o programa Newave (re)calcula
a sua energia assegurada ou garantia física, com base no rendimento médio ponderado e na perda
hidráulica média ponderada (EPE, 2012). O rendimento médio ponderado pode ser calculado atra-
vés da curva de colina da máquina ou de relatório Index Test do equipamento. Este último possui
uma elevada incerteza, conforme descrito na seção 2.5 desta dissertação. A metodologia de cálculo
descrita no relatório da EPE (2012) considera o rendimento do gerador constante, o que não ocorre
na realidade. Apesar de sua variação ser bem menor do que o rendimento da turbina, ele não é
constante.

Para comprovar o novo desempenho, após uma repotenciação, pode-se utilizar a nova curva
de colina da máquina, obtida através de ensaios com modelo em laboratório, ensaio de rendimento
do gerador, no campo, ensaios de perda nos mancais, dentre outros. Ensaios de rendimento da
turbina ou do conjunto turbina-gerador, no campo, também podem ser realizados, mas sua incerteza
ainda é alta, podendo resultar em valores de garantia física incorretos.

A inserção de novas unidades geradoras em poços ainda não motorizados em usinas existentes
traz economia na operação do sistema no período de demanda máxima (ANEEL, 2001) e pode ser
motivo de solicitação de mudança na energia comercializável, de acordo com a Portaria nº 861 do
MME (2010).

Vale ressaltar a importância de uma maior geração durante a ponta da curva de carga, quando
possível, pelas usinas hidrelétricas. O valor da energia térmica despachada neste período pode
chegar a R$500/MWh, muito superior à média dos preços da geração hidráulica e aos valores co-
mercializados nos últimos leilões de energia nova A-5, que se situaram em torno de R$100/MWh.
É necessário elaborar uma legislação que recompense o agente gerador que realiza uma repotenci-
ação e não consegue aumentar significativamente sua garantia física, porém é capaz de gerar mais
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energia nos horários de maior demanda - a ponta de carga.

6.3 Possíveis estratégias para fomentar repotenciações de usinas hidrelétricas no
Brasil

Para garantir o suprimento de energia elétrica, um dos alicerces do atual modelo institucional
do setor elétrico brasileiro é monitorar a eficiência na geração das usinas, nas suas condições de
manutenção e nos procedimentos de revisão da garantia física, uma vez que a mesma não mantém
suas características após anos em operação (ver cap. 2.2). Desta forma, a repotenciação de usinas
hidrelétricas deve ser realizada, já que este processo pode aumentar a capacidade do parque gerador
nacional em menor prazo, quando comparado à construção de uma nova usina, praticamente sem
nenhum impacto ambiental adicional e com menor custo. Isso é válido tanto para a repotenciação
de máquinas antigas, como para a motorização de poços vazios em usinas hidrelétricas operando,
qualquer que seja a sua idade.

Certamente uma empresa só irá realizar repotenciação de uma usina quando houver algum
tipo de compensação pelos investimentos efetuados. Uma possível maneira de incluir a repotencia-
ção no rol de serviços remunerados seria sua inclusão no chamado serviço ancilar. A Resolução nº
265 da ANEEL afirma que os serviços ancilares constituem requisitos técnicos essenciais para que
o Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN) opere com qualidade e segurança (ANEEL, 2003).
Desta forma, quando um agente decidisse pela repotenciação, aproveitando uma parada de manu-
tenção, o ONS solicitaria um estudo sobre esta repotenciação (possível aumento da garantia física,
de geração na ponta ou de energia de reserva), que ficaria disponível ao SIN. Após a comprovação
das novas características das unidades repotenciadas, o agente seria devidamente remunerado.

Nos países nórdicos - Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia - os serviços ancilares são
remunerados através de leilões, negociação (remuneração fixa) ou mercado aberto através de pro-
postas, a depender do tipo de serviço.

Nestes países os serviços ancilares são divididos em três tipos: primário, secundário e ter-
ciário. Como o tipo secundário é utilizado apenas na região oeste da Dinamarca (parte do sistema
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UCTE2), ele não é discutido aqui. Os serviços ancilares primários são baseados no controle primá-
rio da geração, ou seja, reservas girantes, utilizadas na regulação da frequência da rede. Há vários
tipos de serviços ancilares terciários: (i) reservas de despacho rápido, no caso de distúrbios na
carga; (ii) reservas de despacho lento, para atendimento de distúrbios na carga; (iii) reservas para
o período de ponta da carga; (iv) reservas de potência reativa; (v) corte de carga (automaticamente
ou manualmente); (vi) sistemas de proteção, entre outros (Kristiansen, 2007).

Quando houver viabilidade técnica, o ideal é que os serviços ancilares sejam vendidos a
preços de mercado. Caso contrário, a agência reguladora deve garantir que os fornecedores de
serviços ancilares sejam devidamente remunerados. Nos países nórdicos, outorga-se uma licença,
ou certificado para tais fornecedores.

Nestes países, a energia elétrica é comercializada dias antes de sua utilização e, às vezes, até
horas antes. Na Suécia, por exemplo, o preço da eletricidade varia conforme a hora do dia e o dia
da semana. Vale ressaltar que quase 100% da geração de energia elétrica na Noruega é proveniente
de fonte hídrica, na Finlândia e Suécia há uma mistura de energia hidrelétrica, nuclear e geração
com combustíveis fósseis, enquanto que na Dinamarca a maior parte da geração local é produzida
em usinas termelétricas e eólicas.

Alguns encargos relacionados à energia elétrica devem ser revistos para fomentar os vários
tipos de repotenciação. É frustrante para o empreendedor constatar atualmente que, após uma obra
de repotenciação com aumento de potência instalada, contudo sem elevação da garantia física, o
agente tenha que pagar mais encargos do que anteriormente.

Uma outra possível estratégia para fomentar a repotenciação seria a realização de leilões es-
pecíficos para contratação de energia ou potência adicional proveniente de obras de repotenciação.
Tanto a EPE, MME, CCEE quanto a ANEEL já adquiriram experiência, nos últimos anos, na or-
ganização de leilões de energia no Brasil e estariam aptos a realizar esta nova tarefa. Estes leilões
poderiam ser divididos em três categorias: (i) leilões para ganhos3 advindos de máquinas existentes
repotenciadas, (ii) leilões para ganhos ocasionados pela motorização de poços vazios e (iii) leilões

2UCTE é a sigla em inglês para Union for the Coordenation of Transmission of Electricity, que envolve 22 países
da Europa.

3Entendem-se aqui como ganhos aumento no rendimento, potência ou garantia física.
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para energia comercializável no período de alta demanda do sistema elétrico (horário de ponta, ou
pico da carga).

Além disso, com base na Lei nº 12.783 (originada da MP 579), o próprio governo, através
da EPE e ANEEL, poderia, no momento de renovação das concessões, exigir que certas usinas
hidrelétricas - logicamente, as usinas apropriadas - passem por um processo de repotenciação.
Assim, os custos da repotenciação já entrariam no cálculo da nova remuneração, associada ao novo
contrato da concessão renovada.

Com o aumento da geração termelétrica no Brasil, poder contar com geração hidrelétrica no
período de maior demanda será cada vez mais importante, pois sua energia elétrica é mais barata.
Assim, a ponta de carga do sistema deve ser tratada de forma diferenciada, como já ocorre em
outros países.

Uma outra questão bastante peculiar do sistema elétrico brasileiro é o MRE4, mecanismo de
realocação de energia. Este mecanismo utilizado nas usinas hidrelétricas despachadas pelo ONS
realoca contabilmente a energia, transferindo o excedente daquelas usinas que geraram além da
sua garantia física para aquelas que geraram abaixo (CCEE, 2013). Se por um lado este sistema é
interessante para o País, pois otimiza o suprimento de energia no sistema interligado nacional, por
outro é de certa forma injusto com uma determinada usina, uma vez que os benefícios adquiridos
por ela são socializados com todo o conjunto de usinas despachadas pelo ONS. Assim, se uma usina
é capaz de gerar mais na ponta (momento crítico), ela não deveria receber o mesmo tratamento que
outra usina que gera mais no período de baixa carga, pois o valor da energia é diferente nos dois
períodos. É preciso criar um sistema, talvez até dentro do próprio MRE, que premie a geração nos
horários mais requisitados. Isso pode ser realizado ao final de cada mês, contabilizando os períodos
desses despachos, ou por meio de leilão específico que gratifique estas usinas.

Caberia à ANEEL supervisionar as paradas de máquina por períodos mais longos, viabili-
zando a repotenciação, preferencialmente quando houvesse uma razoável folga no atendimento da

4A necessidade de instituição do MRE se verifica principalmente devido à grande extensão territorial do País, em
que existem diferenças hidrológicas significativas entre as regiões, com períodos secos e úmidos não coincidentes.
Outro fator que levou à criação do MRE é a existência de várias usinas alocadas no mesmo rio, em cascata. Nessa
condição, a operação otimizada para uma usina não necessariamente corresponde à operação otimizada de todo o
sistema interligado. Então, realiza-se um despacho centralizado, por comando do ONS.

95



carga do sistema.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 Conclusões

A repotenciação é, sem dúvida, uma das melhores e mais econômicas formas de aumentar a
capacidade de geração em um curto espaço de tempo sem impactos ambientais significativos.

O sistema elétrico brasileiro é caracterizado por ser hidro-térmico, ou seja, sua energia é pro-
veniente, basicamente, de usinas hidrelétricas e termelétricas 1. Devido ao fato da maior parte do
potencial hidrelétrico nacional remanescente encontrar-se na região amazônica, onde tem ocorrido
muitas dificuldades para se construir novas usinas por causa das fortes resitências de cunho am-
biental e social, a repotenciação é uma alternativa viável para o aumento da garantia física e/ou
potência instalada do sistema elétrico, sendo uma solução mais barata que a construção de usinas
termelétricas.

Neste trabalho foram apresentadas as características técnicas de uma usina hidrelétrica e seus
componentes, identificando-se as possíveis melhorias no caso de uma repotenciação. O amplo le-
vantamento e análise, realizados aqui, de repotenciações realizadas em inúmeros países, principal-
mente aqueles que possuem um parque gerador tão ou mais antigo que o brasileiro, assim como os
resultados dos estudos de caso selecionados para serem apresentados no capítulo 4 mostram que
este tipo de projeto é viável tanto tecnicamente quando economicamente.

Na realidade brasileira ainda há espaço para a instalação de novas usinas hidrelétricas, sujei-
tas, evidentemente, a pressões e exigências sócio-ambientais crescentes. Por outro lado, a repoten-
ciação de usinas hidrelétricas existentes tem sido muito pouco explorada até o momento. Trata-se
de duas abordagens alternativas, porém complementares no atual contexto brasileiro. É claro que,
quanto mais obras de repotenciação forem realizadas, mais se posterga a necessidade de construção
de algumas novas usinas.

O capítulo 5 desta dissertação apresenta a metodologia e os resultados de uma estimativa

1A participação de centrais eólicas no parque gerador brasileiro, embora ainda pequena, tem crescido rapidamente
nos últimos anos. Logo, em breve ter-se-á um sistema hidro-térmico-eólico no País.
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de potencial de repotenciação de usinas hidrelétricas operando no País, sem os vieses de estudos
anteriores, mencionados neste capítulo, elaborados por opositores à construção de novas usinas
hidrelétricas e por defensores desta opção como prioridade setorial.

Usinas hidrelétricas com mais de 30 anos de idade e 15 MW/unidade são apontadas aqui
como candidatas potenciais à repotenciação. Foram encontradas 193 unidades geradoras distribuí-
das em 43 usinas, totalizando 25.872,37 MW, valor que representa 19,6 % do total da potência ins-
talada no Brasil. Além disso, motorizando poços vazios nas casas de máquinas de usinas operando
no País, ainda se pode aumentar de 3.341 MW a 5.096 MW sua potência instalada, dependendo do
fomento regulatório que vier a ser implementado para incentivar este tipo de investimento. A tabela
7.1 apresenta os principais resultados do presente trabalho.

Tabela 7.1: Resumo dos resultados desta dissertação

Tipo de projeto Aumento na capacidade instalada
no Brasil (MW)

Repotenciação de unidades existentes
Mínima 646,81

Leve 2.587,24
Pesada 6.028,26

Adição de máquina nos poços vazios
Cenário 1 5.096,00
Cenário 2 3.341,50

Fonte: Elaboração própria

A principal barreira a uma maior difusão de repotenciações de usinas hidrelétricas no País
certamente é a falta de legislação e regulação para este tipo de empreendimento. No capítulo 6 são
apresentadas algumas alternativas, envolvendo mudanças regulatórias, para se reverter este quadro.

7.2 Sugestões para futuros trabalhos

Este trabalho ampliou a discussão sobre repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil e
apresentou novas informações, em relação a estudos anteriores, bem como propostas de medidas
de fomento a este tipo de investimento, ainda pouco praticado no País.

As contribuições originais desta dissertação podem servir de ponto de partida para estudos
posteriores, por parte de órgãos governamentais, como o Ministério de Minas e Energia, a Empresa
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de Pesquisa Energética, a Agência Nacional de Energia Elétrica e instituições acadêmicas, com o
objetivo de aprofundar alguns dos inúmeros aspectos econômicos e regulatórios desta temática.

Entre os possíveis estudos futuros que podem aprofundar questões discutidas neste trabalho
pode-se destacar a análise dos benefícios sistêmicos oriundos da motorização de poços vazios nas
casas de máquinas de algumas usinas hidrelétricas em operação no Brasil.

Outras questões que também devem ser estudadas são (i) a remuneração da energia produzida
em diferentes horários, beneficiando quem gera na ponta; (ii) como incluir um projeto de repoten-
ciação dentro das novas concessões das usinas hidrelétricas; e (iii) uma regulação mais clara, por
parte do governo, para este tipo de projeto.
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APÊNDICE A - Usinas repotenciadas no exterior

1 Aittokoski Finlândia Kaplan vertical 1945 2002 1 37.80 46.80 23.81 46.80

2 Akosombo Ghana Francis vertical 1965 1999 a 2005 6 158.20 173.10 9.42 1038.60

3 Alexander falls Canadá Propeller vertical 1945 2001 3 14.20 17.00 19.72 51.00

4 Amma Finlândia Kaplan vertical 1945 2002 1 14.25 20.43 43.37 20.43

5 Aschach Áustria Kaplan vertical 1960 2005 4 73.00 81.00 10.96 324.00

6 Aswan Egito Kaplan vertical 1966 2004 12 14.58 16.67 14.29 200.00

7  Bayano Panamá Francis vertical 1976 2002 2 75.00 87.00 16.00 174.00

8 Baksankaya Rússia Francis vertical 1967 2009 2 45.00 54.00 20.00 108.00

9 Bankhead EUA Propeler vertical 1963 1998 1 45.00 51.00 13.33 51.00

10 Bhakra Nangal Índia Francis vertical 1964 1992 5 120.00 157.00 30.83 785.00

11 Bratskaya Rússia Francis vertical 1960 1976 14 225.00 250.00 11.11 3500.00

12  Brilliant Canadá Francis vertical 1948 1998 4 28.15 38.50 36.77 154.00

13 Cameron Falls Canadá Propeller vertical 1926 1995 1 18.60 22.50 20.97 22.50

14 Cameron Falls Canadá Francis vertical 1926 2004 2 9.32 11.50 23.39 23.00

15 Gariep South Africa Francis vertical 1971 a 1977 2001 4 86.00 90.00 4.65 360.00

16 GMShrum Canadá Francis vertical 1968 2009 a 2015 10 261.00 310.00 18.77 3100.00

17 Gongzui China Francis vertical 1971 2000 a 2002 9 100.00 112.60 12.60 1013.40

18 Grand Coulee EUA Francis vertical 1949 1999 18 120.83 131.33 8.69 2364.00

19 Grundfors Suécia Kaplan vertical 1958 2002 2 49.50 54.00 9.09 108.00

20 High Falls Canadá Francis vertical 1929 2005 3 28.10 34.67 23.37 104.00

21 Hills Creek EUA Francis vertical 1962 2012 2 15.00 15.58 3.87 31.16

22 Holt EUA Kaplan vertical 1968 1994 1 40.00 48.00 20.00 48.00

23 Hoover Dam EUA Francis vertical 1936 a 1961 1980 17 79.11 122.28 54.58 2078.80

24 Invergarry Escócia Propeller vertical 1956 2003 1 20.00 20.70 3.50 20.70

25 Jerdap I Sérvia Kaplan vertical 1969 2006 6 171.00 190.00 11.11 1140.00

26 Jerdap II Sérvia Bulbo horizontal 1983 a 1985 2010 10 24.00 28.00 16.67 280.00

27 Jim Woodruff EUA Kaplan vertical 1957 1998 3 10.44 14.90 42.72 44.70

28 John H. Kerr EUA Francis vertical 1953 2004 6 45.86 45.86 0.00 275.16

29 Krangede Suécia Francis vertical 1936 2002 3 29.80 41.40 38.93 124.20

30 La Gabelle Canadá Kaplan vertical 1929 1997 5 23.90 28.35 18.62 141.75

31 Langstrommen Suécia Kaplan vertical 1961 2004 1 21.25 30.00 41.18 30.00

P. inst. 
depois 
[MW]
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111



32 Lay Dam EUA Propeller vertical 1968 2012 2 29.84 31.49 5.53 62.98

33 Lutufallet Noruega Kaplan vertical 1964 2000 1 14.70 14.90 1.36 14.90

34 Manapouri New Zeland Francis vertical 1969 a 1971 2003 7 117.20 165.00 40.78 1155.00

35 Manitou Falls Canadá Propeller vertical 1956 2001 5 13.80 15.60 13.04 73.00

36 Mangla Paquistão Francis horizontal 1977 1992 2 103.00 148.00 43.69 296.00

37 Martin Dam EUA Francis vertical 1927 2000 4 45.63 52.65 15.40 210.60

38 McCormick Canadá Francis vertical 1952 2002 8 41.88 49.00 17.01 392.00

39 Mossy Rock EUA Francis vertical 1967 2009 2 168.00 185.00 10.12 370.00

40 New Melones EUA Francis vertical 1979 2003 2 150.00 190.90 27.27 381.80

41 Nizhne-Svirskaya Rússia Kaplan vertical 1932 1979 4 24.00 30.00 25.00 120.00

42 Pamilo Finlândia Francis vertical 1954 2005 1 27.20 32.40 19.12 32.40

43 Pine Portage Canadá Francis vertical 1950 a 1954 1997 4 28.65 33.10 15.53 142.00

44 Pirttikoski Finlândia Kaplan vertical 1957 2007 2 61.40 77.31 25.91 154.62

45 Portile de Fier I Romênia Kaplan vertical 1972 1998 6 175.00 200.00 14.29 1200.00

46 Portile de Fier II Romênia Kaplan vertical 1984 2001 8 27.00 32.50 20.37 260.00

47 Pradella Suíça Francis vertical 1964 2003 4 75.00 80.00 6.67 320.00

48 Pyhakoski Finlândia Kaplan vertical 1942 2001 1 33.60 47.40 41.07 47.40

49 Reckingen Suíça Kaplan vertical 1938 2011 2 19.65 22.05 12.21 44.10

50 Rempen Suíça Francis vertical 1923 2008 4 15.00 16.55 10.33 66.20

51 Rock Island EUA Kaplan vertical 1979 2005 6 25.35 29.10 14.79 174.60

52 Roessaga Noruega Francis vertical 1956 1988 2 41.10 43.00 4.62 86.00

53 Ruacana Namíbia Francis vertical 1974 2012 3 82.00 87.00 6.10 261.00

54 Rybinskaya Rússia Kaplan vertical 1940 1998 2 55.00 63.20 14.91 126.40

55 Saratovskaya Rússia Kaplan vertical 1967 2009 2 45.00 54.00 20.00 108.00

56 Seitakorva Finlândia Kaplan vertical 1963 2004 1 54.00 70.20 30.00 70.20

57 Selsfors Suécia Kaplan vertical 1941 2009 1 18.10 23.80 31.49 23.80

58 Shipshaw Canadá Francis vertical 1943 2009 5 179.20 225.00 25.56 1125.00

59 Sisteron France Francis vertical 1972 2010 2 126.60 130.15 2.80 260.30

60 Thak-Ba Vietnã Kaplan vertical 1965 2004 3 36.00 40.00 11.11 120.00

61 Traunfall Áustria Kaplan vertical 1972 1996 2 9.60 10.00 4.17 20.00

62 Tsimlyanskaya Rússia Kaplan vertical 1952 a 1954 1999, 2001, 2012 3 50.00 52.50 5.00 157.50

63 Volgogradskaya Rússia Kaplan vertical 1957 1978 22 115.00 120.00 4.35 2640.00

64 Volzhskaya Rússia Kaplan vertical 1953 1978 20 115.00 120.00 4.35 2400.00

65 Wanapum EUA Kaplan vertical 1959 2012 10 90.00 112.50 25.00 1125.00

66 Waneta Canadá Francis vertical 1954 2004 4 97.00 121.00 24.74 484.00

67 Wells Dam EUA Kaplan vertical 1967 1990 10 77.50 89.50 15.48 895.00

68 Wildegg Brugg Suíça Kaplan vertical 1938 1993 2 23.80 26.00 9.24 52.00

69 Wilson EUA Propeler vertical 1925 a 1962 2007 11 30.73 60.70 97.54 667.70

70 Yellow Tail EUA Francis vertical 1966 2003 4 62.50 72.00 15.20 288.00
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