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RESUMO 
 

As hidrelétricas tem um grande potencial de geração de energia, porém possuem 
baixo índice de degradação ambiental, sendo assim de extrema importância para o 
ramo energético mundial. No Brasil, existem várias comunidades que não estão 
inseridas no Sistema Elétrico Interligado Nacional, por isso há a necessidade de 
produção independente de energia para que haja energia elétrica para todos os 
Brasileiros. O tipo de hidrelétrica, normalmente, utilizado pelos produtores 
independentes são as micro centrais, as quais geram uma potência de até 100 kW e 
possuem fácil instalação. Na Faculdade do Gama, tem-se a intenção de instalar uma 
micro central hidrelétrica através do acoplamento de um gerador síncrono a uma 
turbina Kaplan. O objetivo geral deste trabalho se consiste em projetar e instalar uma 
unidade consumidora a essa micro central localizada no laboratório de Termo Fluidos. 
Para isto, foi necessário realizar o reconhecimento da bancada, calcular a perda de 
carga, potências da turbina e potência elétrica do sistema e, por fim, dimensionar a 
Unidade consumidora. As próximas etapas desse projeto serão a montagem e 
instalação da Unidade, como também realizações de testes para certificar os 
resultados obtidos nessa primeira etapa e verificar o funcionamento da Unidade 
Consumidora.  
 
 
 
Palavras-chave: Unidades Consumidoras. Micro Centrais Hidrelétricas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The Hydroelectric facilities has a large potential for energy generation and they have 
low environmental degradation index, therefore of utmost importance to the global 
energy industry. In Brazil, there are several communities that are not inserted in the 
National Interconnected Electric System, therefore there is the need of independent 
production of energy to make electricity for all Brazilians. The type of hydroelectric 
normally used by independent producers are the micro plants, which generate a power 
of up to 100 kW and have easy installation. In The Faculty of Gama, we have the 
intention of installing a hydroelectric plant system through the coupling of a 
synchronous generator to a Kaplan turbine. The objective of this work consists to 
design and install a consumer unit to this micro central located in Fluid term's 
laboratory. For this, it was necessary to perform recognition of the stand, calculate the 
loss of the pressure, the turbine power and electrical power system and, finally, 
dimension the consumer unit. The next steps of this project will be the assembly and 
installation of the unit, as well as tests of achievements to certify the results of this first 
stage and check the functioning of the Consumer Unit. 
 
 
 
 
Keywords: Consumer Unit. Micro Hydro Plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1.MOTIVAÇÃO 

O atual cenário mundial visa a sustentabilidade e menores impactos ambientais 

para a obtenção de energia, aplicando os conhecimentos de engenharia de energia 

pode-se acoplar um gerador a uma turbina e, consequentemente, implantar uma micro 

central hidrelétrica, que possui baixo índice de degradação ambiental na geração de 

energia. 

As unidades consumidoras tem como funcionalidade consumir a tensão obtida 

de apenas um único ponto, sendo importante para o monitoramento da quantidade e 

qualidade da energia a ser gerada e transmitida por esse ponto de tensão. 

Na bancada de turbina do laboratório de Termo Fluidos, já foram realizados 

testes experimentais da turbina Indalma para caracterizar seus limites de 

funcionamento, posteriormente, estudou a influência de três tipos de difusores no 

funcionamento desta. Por fim, retirou-se a turbina Indalma da bancada e instalou uma 

Turbina tipo Kaplan.   

Projetando-se uma unidade consumidora e acoplando à uma bancada de 

Turbina de um laboratório, torna-se esta mais didática, permitindo melhor visualização 

do acoplamento, da instalação da micro central hidrelétrica e do consumo da potência 

gerada, facilitando a aprendizagem dos estudantes de engenharia de energia.  

Na Faculdade do Gama, será projetada e instalada uma Unidade Consumidora 

com o intuito de simular o consumo da energia gerada em uma micro central 

hidrelétrica, a qual será implementada através do acoplamento de um gerador 

síncrono a uma Turbina Kaplan no laboratório de Termo Fluidos.   

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral projetar e instalar uma unidade 

consumidora para simular o consumo da energia gerada pela micro central 

hidrelétrica, a qual será implantada no laboratório de Termo Fluidos da Faculdade do 

Gama (FGA). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para projetar a unidade consumidora serão realizados as seguintes etapas: 
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 Reconhecimento da bancada; 

 Cálculo da perda de carga e potência da micro central hidrelétrica; 

 Dimensionamento da unidade consumidora;  

 Instalação da unidade consumidora na bancada do Laboratório.  

1.3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Lopes, (2011), fez o estudo de caso para o dimensionamento de uma Pequena 

Central Hidrelétrica, devido ao aumento da demanda de energia elétrica no país e pelo 

fato de que a energia obtida por hidrelétricas tem grande importância econômica e 

ambiental. 

Lopes et al., (2008), determinaram, através de estudos e dimensionamentos de 

BFTS (Bombas Funcionando como Turbina), a rotação, altura de queda e vazão para 

que uma bomba ao se acoplar com um motor assíncrono se torne uma solução para 

diminuir o custo e aumentar a eficiência na implantação das micro e mini centrais 

hidrelétricas.  

Beluco, (1994), analisou formas de reduzir o custo de implantação de mini 

centrais hidrelétricas. A dissertação é constituída de três etapas que permitem que 

pessoas não especializadas possam implantar Pequenas Centrais Hidrelétricas. As 

propostas analisadas são utilizadas para fornecer energia em locais de pouco acesso, 

incentivando a autoprodução e a venda de energia excedente as concessionárias, 

tendo influência até na economia dos locais de instalação. 

Balarim, (2004), estabelece que a utilização de BFTS para potências menores 

ou igual a 50 kW é melhor que a implantação de turbinas hidráulicas nas micro centrais 

hidrelétricas. Estabelece também que a instalação de micro centrais é muito 

importante e de alta utilidade em pequenas e isoladas comunidades.   

Também como estado da arte possuem três artigos que realizaram testes na 

bancada de Turbina da Faculdade do Gama, os quais são: 

Oliveira, (2014), realizou a avaliação experimental de uma turbina Indalma, 

para caracterizar os limites de funcionamento desta, e desenvolveu uma bancada, no 

laboratório de Termo Fluidos, para realização de experimentos de pico-turbinas 

hidráulicas, obtendo curvas de desempenho para vazão, potência e eficiência em 

função da rotação com diferentes alturas de carga. 

Tavares, (2014), estudou três formatos de difusor: cilíndrico, troco-cônico e 

cilíndrico/ tronco-cônico, avaliou a influência destes na eficiência da turbina Indalma 
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instalada no laboratório de Termo Fluidos da Faculdade do Gama e obteve o melhor 

difusor para a turbina hidráulica avaliada. 

 Barbosa, (2015), tornou a bancada mais didática através da construção de 

uma bancada de testes para uma Turbina do tipo Kaplan no Laboratório de Termo 

Fluidos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo irá introduzir, teoricamente, todos os temas necessários para a 

compreensão e desenvolvimento do projeto e instalação da Unidade Consumidora na 

Faculdade do Gama.  

2.1 CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

A maioria das formas de geração de energia elétrica são causadoras de 

impactos ambientais, porém as geradas em hidrelétricas tem baixo índice de 

degradação em comparação com as provenientes de combustíveis fósseis e das 

obtidas em centrais nucleares (HENN, 2006). A energia obtida através de fontes 

hidráulicas corresponde a 65,23% da produção total de energia do Brasil, este dado 

demonstra a grande importância econômica desse tipo de fonte energética (ANEEL, 

2015). 

Nas centrais hidrelétricas ocorre a conversão da energia hidráulica em energia 

elétrica útil através de quedas d’águas obtidas naturalmente ou artificialmente. Pode-

se classificá-las, segundo a Eletrobrás, em: micro centrais, minicentrais, pequenas 

centrais, médias centrais e grandes centrais (HENN, 2006). 

A implantação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), para a produção 

independente de energia, é mais viável economicamente do que a implantação de 

centrais de médio e grande porte. O grande incentivo na implantação de PCHs veio a 

partir do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), 

implantado em 2004, que abriu um grande mercado para as micro centrais (µCHs) e 

minicentrais hidrelétricas (LOPES et al., 2008). 

As micro centrais hidrelétricas, segundo a classificação da Eletrobrás, geram 

uma potência menor ou igual a 100 kW (HENN, 2006). São hidrelétricas adequadas 

para o objetivo do PROINFA de diversificar a Matriz Energética Brasileira, 

aumentando a participação de empreendimentos com base em fontes de energia 

renováveis e PCHs no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN) (MME, 2015). 
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2.2 TURBINAS HIDRÁULICAS 

As turbinas hidráulicas tem a funcionalidade de transformar a energia potencial 

hidráulica em energia mecânica, a qual é fornecida através do seu eixo. É possível 

obter energia elétrica útil das turbinas através do acoplamento de um gerador elétrico 

no eixo (BELUCO, 1994). 

A classificação das máquinas hidráulicas pode ser realizada através de dois 

critérios: 

 A direção do fluxo do fluido: axiais, radiais e mistas; 

 Diferença de pressão entre entrada e saída: ação e reação. 

 Os tipos básicos de turbinas são a Pelton, Francis e Kaplan (INGRAM, 2009). A 

turbina da micro central hidrelétrica do laboratório será do tipo Kaplan. 

 

 2.2.1 Turbina Kaplan 

Turbinas do tipo Kaplan são máquinas axiais de reação, ou seja, o fluxo do 

fluido é paralelo ao eixo de rotação, que se move devido a diferença de pressão entre 

a entrada e a saída (INGRAM, 2009). 

São empregadas em baixas instalações com altura, aproximada, entre 15 m e 

60 m, possui operação semelhante a Francis, porém o design das pás é diferente, 

permitindo que as turbinas do tipo Kaplan operem em maiores velocidades para a 

mesma altura de queda (COSTA, 2003). 

Segundo Schreiber (1997) Apud LOPES, (2011), são compostas por um núcleo 

central o qual sustenta as pás em formato de hélices. O ângulo das pás e a abertura 

do distribuidor podem ser regulados em uma turbina Kaplan, tornando assim o uso 

vantajoso, pois permite ampliar a faixa de operação da turbina de forma mais eficaz 

(COSTA,2003). 
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Figura 1: Vista Tridimensional de uma turbina Kaplan.  

Fonte: Adaptado de Ingram, 2009. 
   

2.3 GERADORES ELÉTRICOS 

As máquinas rotativas são compostas, basicamente, de uma parte fixa e uma 

parte móvel, respectivamente, estator e rotor. A tensão é gerada através do 

movimento mecânico giratório dos enrolamentos ou grupo de bobinas dentro de um 

campo magnético, ou quando o campo magnético gira em torno dos enrolamentos, 

alterando assim o fluxo concatenado da máquina (FITZGERALD, 2003). 

Existem máquinas rotativas de corrente alternada, as quais são: síncronas e 

assíncronas. E as máquinas rotativas de corrente contínua (FITZGERALD, 2003). O 

gerador acoplado na turbina do Laboratório será do tipo síncrono. 

2.3.1 Gerador Síncrono  

São máquinas responsáveis por transformar energia mecânica da turbina em 

energia elétrica (LIMA, 2009). O estator e o rotor desse tipo de máquina rotativa são 

compostos, respectivamente, por enrolamentos de armadura e de campo (BELUCO, 

1994). 

No enrolamento de armadura flui uma corrente alternada e no enrolamento de 

campo é fornecida uma excitação de corrente contínua, a qual cria um campo 

magnético que rotacional o rotor na mesma velocidade (FITZGERALD, 2003).  

Em relação às máquinas de indução as vantagens são: a maior eficiência, 

maior fator de potência e o controle da tensão e da potência fornecidos. Porém ao se 

acoplar um gerador síncrono há a necessidade de outros dispositivos, como exemplo, 
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os equipamentos de sincronização o que aumenta significativamente o custo de 

implantação (LIMA, 2009). 

   

 

Figura 2: Corte de uma máquina síncrona.  
Fonte: Chapman, 2005. 

2.4 UNIDADE CONSUMIDORA 

Segundo a Resolução nº 610 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), as unidades consumidoras são equipamentos elétricos que recebem tensão 

de apenas um único ponto e possuem medição individual (ANEEL,2014). 

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou dados sobre o consumo de 

energia elétrica no Brasil em 2014. Segundo esses dados, em dezembro de 2014 o 

consumo foi de 49.325 GWh, havendo um acréscimo de 2,0% em relação ao mês de 

novembro e ao mesmo mês do ano anterior, porém foi a menor taxa de crescimento 

desde 2009 (MME, 2015). 

Para garantir os direitos e deveres dos consumidores foi criada a Resolução 

Normativa nº 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Segundo esta, 

unidades consumidoras podem ser classificadas em grupo A e B. O grupo A recebe 

energia em alta tensão, maior ou igual a 2,3 kV, e consiste normalmente em indústrias 

e grandes comércios. Já o grupo B é atendido com baixas tensões, inferiores a 2,3 kV 

(ANEEL, 2010).    

O MME estabeleceu uma Tabela com os dados do consumo das unidades 

consumidoras do Brasil no mês de Dezembro dos anos de 2013 e 2014, a figura 

abaixo mostra essa tabela: 
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Figura 3: Consumo das Unidades Consumidoras do Brasil.  
Fonte: MME, 2015. 

 

A micro central que será instalada na Faculdade do Gama (FGA) será de baixa 

tensão, portanto a unidade consumidora será do tipo B. O grupo B é subdividido em 

quatro grupos, onde B1 são as unidades residenciais, B2 são rurais, B3 às unidades 

comerciais e indústrias de pequeno porte, e, por fim, B4 referente à iluminação pública 

(ANEEL, 2010). 
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3 MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os desenhos técnicos da bancada do 

Laboratório de Termo Fluidos, os cálculos de perda de carga e potências para 

dimensionamento da Unidade Consumidora e o orçamento da instalação desta. 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

A Unidade proposta nesse trabalho irá consumir a energia gerada pela a micro 

central hidrelétrica da Faculdade do Gama, a qual será implantada através do 

acoplamento de uma turbina a um gerador elétrico. 

A figura 4, mostra a turbina do tipo Kaplan que está instalada no Laboratório de 

Termo Fluidos da Faculdade do Gama.   

 

 
Figura 4: Turbina Kaplan da FGA. 

Fonte: Própria. 
 

 O gerador utilizado será do tipo síncrono, da marca Edibon modelo EMT-6, com 

as seguintes especificações: 

 

Tabela 1 – Especificações gerador 

 

Característica  Valor 
 

Potência 200 W 

Velocidade 3000 R.P.M 

Frequência  50 Hz 

Tensão de 
Excitação 

 
200 V 



10 

 

Corrente de 
excitação 

0,7 A 

Tensão de 
Armadura 

220V 

Corrente de 
Armadura 

1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gerador Síncrono EMT – 6 

Fonte: Própria 
 

Na Unidade Consumidora serão utilizadas 06 lâmpadas fluorescentes de 25 

W com as seguintes características: 

 

Tabela 2 – Características das Lâmpadas 
  

Característica  Valor 
 

Potência 25 W 

Voltagem 220 V 

Durabilidade 6000 horas  

Fonte: Ourolux,2015 
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Figura 6 – Lâmpada Fluorescente 

Fonte: Ourolux, 2015 

 

 Além das lâmpadas serão utilizados resistores de 2000 Ohms, para controlar a 

corrente que passará pela lâmpada. A figura abaixo é meramente representativa de 

um resistor 2k. 

 

 

 
Figura 7 – Resistor de 2 kΩ. 

Fonte: Multicom, 2015 
 

 Através do programa Catia, foram realizados dois desenhos técnicos para 

melhorar a compreensão do projeto. O primeiro demonstra a atual configuração da 

bancada do laboratório e o segundo é um esboço da Unidade Consumidora. Expostos 

nas figuras abaixo: 
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Figura 8 – Desenho Técnico da Bancada 

Fonte: Própria 
 

 
Figura 9 – Desenho Técnico da Unidade Consumidora 

Fonte: Própria  

3.2 PERDAS DE CARGA 

Perda é o processo irreversível de transformação de uma energia considerada 

mais nobre em uma de qualidade inferior. As perdas elétricas são classificadas entre 

perdas internas e externas. As únicas perdas externas são as perdas mecânicas, 
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portanto os outros tipos de perda, inclusive a de carga, são perdas internas ao sistema 

(HENN, 2006). 

Perda de carga, também conhecida como perda hidráulica, é a diminuição da 

pressão interna de uma tubulação ocasionada pela turbulência no fluido ocorrida pelo 

atrito deste com as paredes internas do duto durante seu deslocamento. Ou seja, essa 

perda é uma restrição à passagem do fluido pela tubulação (HENN, 2006). 

Para o cálculo desta perda utilizou-se a Fórmula Universal de Perda de Carga, 

desenvolvida por Darcy-Weisbach, descrita abaixo:  

ℎ𝑓 = 𝑓 .  
𝐿

𝐷
 .  

𝑉2

2𝑔
                                                                                                                   (1) 

em que ℎ𝑓 é a perda de carga dada em metros de coluna d’água (m.c.a), 𝑓 é o fator 

de atrito, 𝐿 é o comprimento e 𝐷 é o diâmetro da tubulação em metros (m), 𝑉2é o 

quadrado da velocidade do fluxo (m2/s2), por fim 𝑔 é a gravidade (MELLO,1999). 

 Sabe-se que a vazão (𝑄) estabelecida no medidor da bancada foi igual a 184,4 

(m3/h), e que a expressão para o cálculo da vazão é: 

𝑄 = 𝑉. 𝐴                                                                                                              (2) 

 onde 𝑄 é a vazão em metros cúbicos por segundo (m3/s) e A é a área da seção da 

tubulação dada em metros quadrados (m2) (WHITE, 2002). 

 Ao se converter a vazão de metros cúbicos por hora (m3/h) para metros cúbicos 

por segundo (m3/s) resultou-se em 5,12 . 10−2(m3/s). 

 A seção de um cilindro é equivalente a uma circunferência, portanto para o 

cálculo utiliza-se a equação de área de uma circunferência: 

𝐴 =  𝜋 .
𝐷2

4
                                                                                                           (3) 

 Com esses resultados, pode-se calcular a velocidade do fluxo do fluido, em 

função da vazão e da área, pela seguinte equação (WHITE, 2002): 

𝑉 =  
𝑄

𝐴
                                                                                                                   (4) 

 Há três classificações para o escoamento de um fluido por uma tubulação: 

laminar, turbulento ou crítico. Segundo White, o principal parâmetro para determinar 

o regime do fluxo é o cálculo do número de Reynolds, estabelecido por (WHITE, 2002): 

𝑅𝑒 =  
𝑉 .𝐷

𝜈
                                                                                                  (5) 

em que 𝑅𝑒 é o número de Reynolds um parâmetro adimensional e 𝜈 é a viscosidade 

cinemática da água em metros quadrados por segundo (m2/s). 
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A água será o liquido que escoará na tubulação da micro central hidrelétrica 

que se instalará no laboratório de Termo Fluidos, o cálculo da viscosidade cinemática 

é realizado por (CENGEL, 2011):  

𝜈 =  
µ

𝜌
                                                                                                       (6) 

Segundo Neto, 2011, a viscosidade cinemática varia de acordo com a 
temperatura, porém os valores são da ordem de: 

𝜈 = 1 x 10−6(m2/s) 

 Após esses cálculos pode-se calcular o número de Reynolds de todas as partes 

da nossa micro central hidrelétrica do laboratório de Termo Fluidos, todos os valores 

deram maiores que 2300, e portanto por ser dentro de um tubo cilíndrico classifica-se 

o escoamento como turbulento (CENGEL, 2011). 

 O fator de atrito é determinado através do número de Reynolds e da rugosidade 

relativa do material. Pode-se calcular a rugosidade relativa pela razão entre a 

rugosidade do material pelo diâmetro do tubo (
𝜀

𝐷
) (CENGEL, 2011).  

Dependendo da rugosidade do material o fluxo turbulento apresenta três 

classificações diferentes: turbulento liso, misto ou rugoso. Para que o tubo seja 

considerado liso a rugosidade relativa tem que ser aproximadamente igual a zero, se 

for maior que zero é considerado rugoso. Através dessas formas de caracterizar o 

regime tem-se três formas de calcular o fator de atrito (MELLO, 1999). 

A tabela abaixo possui o valor da rugosidade relativa de determinados 

materiais: 

 

Tabela 3 – Rugosidade Relativa dos Materiais 
 

Material do Tubo  Rugosidade-ε  
(mm) 

Cobre, chumbo, 
bronze e alumínio 

0,001 - 0,002 

 
Tubos plásticos e 

PVC  

 
0,0015 - 0,007 

Resina epoxi, ester 
vinílica ou isoftálica 

0,005 

 
Aço inoxidável 

 
0,015 

 
Aço carbono 

comercial 

 
0,045 - 0,090 

 
Aço sem costura 

 
0,015 
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Aço soldado 

 
0,046 

 
Aço galvanizado 

 
0,15 

 
Aço enferrujado 

 
0,15 – 4 

Ferro fundido novo 0,25 - 0,8 
 

Ferro fundido 
desgastado 

 
0,8 - 1,5 

 
Ferro fundido com 

corrosão 

 
1,5 - 2,5 

 
Cimento liso 

 
0,3 

 
Concreto comum 

 
0,3 – 1 

 
Concreto grosso 

 
0,3 – 5 

 
Madeira aplainada 

 
0,18 - 0,9 

 
Madeira comum 

 
5 

  

Fonte: Serghides, 1984 
 

 A tubulação instalada no laboratório é de PVC rígido, que de acordo com a 

Tabela 1, tem rugosidade igual a 0,0015 mm, aproximadamente, zero. Portanto pode-

se considerar o regime como turbulento em tubo liso.  

Sabendo que em todos os trechos o regime do escoamento é turbulento liso, 

para se calcular o fator de atrito se utilizará a seguinte expressão (CENGEL, 2011): 

𝑓 = (0,79 . ln 𝑅𝑒 − 1,64)−2                                                                                                        (7) 

Por fim, deve-se substituir todos os resultados desses cálculos na fórmula da 

perda de carga. 

Dividiu-se a tubulação da bancada de turbina em quatro partes para calcular a 

perda de carga do sistema. O primeiro trecho é a subida, o segundo o topo da adutora, 

o terceiro a queda e o quarto os tubos que conectam a saída da adutora à Turbina 

Kaplan instalada na bancada. 

 1° Trecho: Subida da Adutora. 

Constituída por um cano de PVC rígido com 4 polegadas de diâmetro e 

comprimento de 7,16 metros. A partir desses dados, se realizou todos os cálculos e 

obteve-se os seguintes resultados:  
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Tabela 4 – Resultados Subida da Adutora 

  

TRECHO 
1  

Diâmetro  
(m) 

Área     
(m2) 

Velocidade 
(m/s) 

Reynolds Fator de 
Atrito  

Perda de 
carga 

(m.c.a) 

Subida da 
Adutora 

0,1016 8,107.10−3 6,3153 647728,448 1,2537.10−2 1,7959 

 

 2º Trecho: Topo da Adutora  

Mesma tubulação da subida, ou seja, tubo de PVC com diâmetro de 4 

polegadas, porém com comprimento de 0,73 metros. Os resultados obtidos para esse 

trecho foram:  

 

Tabela 5 – Topo da Adutora  
 

TRECHO 
2  

Diâmetro  
(m) 

Área     
(m2) 

Velocidade 
(m/s) 

Reynolds Fator de 
Atrito  

Perda de 
carga 

(m.c.a) 

Topo da 
Adutora 

0,1016 8,107.10−3 6,3153 647728,448 1,2537.10−2 0,1831 

 

 3º Trecho: Descida da Adutora 

O material da tubulação é o mesmo, mas o diâmetro da tubulação da descida 

é de 6 polegadas. A tabela abaixo mostra os valores obtidos para a descida: 

 

Tabela 6 – Descida da Adutora  
 

TRECHO 
3 

Diâmetro  
(m) 

Área     
(m2) 

Velocidade 
(m/s) 

Reynolds Fator de 
Atrito  

Perda de 
carga 

(m.c.a) 

Descida da 
Adutora 

0,1524 0,01824 2,807 427766,022 1,351.10−2 0,172 

 

 4º Trecho: Tubo entre a adutora e a Turbina  

São dois tubos de plástico que ligam a adutora à Turbina Kaplan, o diâmetro é 

o mesmo para os tubos e equivale a 0,118 metros, porém o comprimento não é o 

mesmo, o primeiro tem o comprimento de 1,07 metros e o outro de 1,48 metros. A 

figura ilustra os dois tubos já instalados no laboratório. 
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Figura 10 – Tubos entre a Turbina e a Adutora.  
Fonte: Própria 

 
Os cálculos de perda de carga foram realizados dos dois tubos juntos e os 

resultados obtidos estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 7 – Tubos entra a Turbina e a Adutora 
  

TRECHO 
4 

Diâmetro  
(m) 

Área     
(m2) 

Velocidade 
(m/s) 

Reynolds Fator de 
Atrito  

Perda de 
carga 

(m.c.a) 

Tubos entre 
a Turbina e 
a Adutora 

0,118 0,010895 4,699 553488,41 0,01289 0,3141 

 
A conexão dos trechos é realizada pela presença de: 02 joelhos de 90º com 4 

polegadas de diâmetro, uma curva de 90º, 01 joelho de 45º de 6 polegadas e 04 Tes 

de passagem direta. Cada peça de conexão possui uma perda de carga associada e 

para o cálculo deve-se usar a seguinte tabela que contém o comprimento equivalente 

destas: 
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Figura 11- Comprimento equivalente das conexões 
Fonte: SILVA, 1996 

  
A partir desses comprimentos equivalentes obteve-se a perda de carga 

referente a cada conexão: 

 

 Tabela 8 – Perdas de Carga das Conexões 
  

Conexão Perda de Carga   
(m.c.a) 

02 Joelhos 90º 2,15712 

Curva 90º 0,4013 

04 Tes  0,5411 

Joelho de 45º 0,09255 
 

A perda de carga total do sistema se consiste no somatório das perdas de carga 

de todos os trechos e conexões, portanto a perda de carga total do sistema em metros 

de coluna d’água é: 

ℎ𝑓 = 5,657 (𝑚. 𝑐. 𝑎) 
 
 O valor de perda de carga obtido foi alto devido à subida e aos 02 joelhos de 
90º, localizados no topo da adutora.   
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3.3 POTÊNCIA DA TURBINA 

3.3.1 Potência de Entrada da Turbina 

Segundo White (2002), calcula-se a potência de entrada de uma turbina 

hidráulica através da seguinte fórmula: 

𝑃𝑒 = 𝜌. 𝑛. 𝑔. 𝑄. 𝐻                                                                                                           (8)                         
onde, ρ se refere à densidade, 𝑛 é a eficiência da turbina, g é a gravidade, Q é a vazão 

e H é a altura de queda. 

A altura queda é a diferença entre a queda bruta e a perda de carga, portanto 

o resultado obtido foi: 

𝐻 = 6,16 – 5,657 = 0,503 m 
Sabendo que a massa específica da água é igual a 1000 (kg/m3) e que a 

eficiência energética dos três principais tipos de turbinas hidráulicas Pelton, Francis e 

Kaplan está acima de 80% (MIRANDA, 2009). 

 Substituindo os valores e admitindo que a eficiência da turbina seja igual a 80%, 

obtém-se uma potência de entrada equivalente a: 

𝑃𝑒 = 202,11 𝑊 

3.3.2 Potência de Saída da Turbina 

Com o acoplamento da Turbina ao gerador, sabe-se que a potência de entrada 

do gerador é igual a potência de saída da Turbina, tornando necessário o cálculo 

desta. 

Segundo Ingram (2009), a relação entre potência de saída e potência de 

entrada da turbina é equivalente ao rendimento (ƞ) desta, portanto foi utilizado a 

seguinte expressão do rendimento para a determinação da potência de saída. 

ƞ =  
𝑃𝑠

𝑃𝑒
                                       (9) 

 
Substituindo os valores, obtém-se uma potência de saída igual a: 

𝑃𝑠 = 161,6 𝑊 

3.4 POTÊNCIA GERADOR 

 Serão as máquinas responsáveis por transformar a energia mecânica do eixo 

da turbina em energia elétrica. No gerador há perdas, divididas em três grupos: Perdas 

em Vazio, Perdas em Carga e Perdas Adicionais. Para se calcular o rendimento do 

gerador faz-se a razão entre a potência de saída e de entrada deste (COGO,1986).  
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 Os geradores síncronos modernos possuem rendimento entre 0,92 e 0,98, 

assumido que o rendimento do gerador utilizado no laboratório é um valor médio entre 

esses conclui-se que é de, aproximadamente, 0,95. Sabendo o valor da potência de 

entrada e o valor do rendimento pode-se calcular a potência de saída do gerador, a 

qual é: (COGO,1986) 

𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 153,52 𝑊 
 

3.5 PROPAGAÇÃO DE ERROS  

Foi necessário fazer as medições dos comprimentos, diâmetros e vazão do 

sistema para que fosse desenvolvido os cálculos de perda de carga e potências. 

O instrumento de medição utilizado para mensurar os comprimentos e 

diâmetros das tubulações foi uma trena com o erro de ± 0,5 . 10−3(𝑚), por outro lado 

para obtenção do valor de vazão foi utilizado um medidor com erro ± 0,1 (m3/s). 

 Medições indiretas determinam o valor do mensurando através de operações 

matemáticas com o valor de outras variáveis (ALBERTAZZI, 2008). Sabendo que as 

medidas utilizadas para os cálculos desenvolvidos são correlacionadas, ou seja, o 

valor da variável depende da outra. Pode-se calcular a propagação de erro dos 

cálculos de perda de carga e potências através das expressões da seguinte figura: 

 
Figura 12 – Cálculo de erros.  

Fonte: Albertazzi. 
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 Propagação de erros- Perda de Carga: 

Propagou-se os erros em todas as etapas do cálculo da perda de carga e 

obteve-se o erro referente a cada trecho da micro central. A tabela abaixo mostra os 

resultados destes: 

 

Tabela 9 – Erros da Perda de Carga 
 

Trechos  Erro  
 

Trecho 1 0,06437 
         Trecho 2        0,06437 
         Trecho 3 
         Trecho 4 

       0,0 28579 
       0,047469 

02 joelhos de 90° 
04 Tês  

Joelho de 45° 
Curva de 90° 

TOTAL 

       0,12874 
       0,028579 
       0,028579 
       0,047469 

  0,438155 
 

 Portanto, ℎ𝑓 = 5,657 ± 0,438155 (𝑚. 𝑐. 𝑎) 
 
 

 Potências  

Todas as potências possuem o mesmo valor de erro, usando as fórmulas 

contidas na figura 6, conclui-se que os erros das potências equivalem a ±0,537655. 

Portanto:  

  𝑃𝑒 = 202,11 ± 0,537655 𝑊 
  𝑃𝑠 = 161,6 ± 0,537655𝑊 
𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 153,52 ± 0,537655 𝑊 
 

3.6 ORÇAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

 Sabendo o valor da potência elétrica que será gerada na micro central é 

possível estipular o número de lâmpadas contidas na Unidade Consumidora.   

 A Unidade Consumidora poderá ser constituída por lâmpadas incandescentes 

ou por fluorescentes. Segundo Inmetro, as lâmpadas incandescentes consomem mais 

energia e tem um custo menor, já as lâmpadas fluorescentes tem um custo mais 

elevado, porém consomem menos energia e tem uma vida útil maior 

(INMETRO,1998).    
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 Para fazer o orçamento da Unidade Consumidora, realizaram-se três 

orçamentos: apenas com lâmpadas fluorescentes, apenas com lâmpadas 

incandescentes e com os dois tipos. 

 Lâmpadas Fluorescentes 

 

Tabela 10 – Custo Lâmpadas Fluorescentes  
 

Quantidade Lâmpadas Custo 
Aproximado    

(R$/ 1 unidade) 

06  Fluorescente - 25W 16,49 

TOTAL   98,94 

 
A Durabilidade dessas lâmpadas é de 6000 horas. 

 Lâmpadas incandescentes 

 

Tabela 11– Custos Lâmpadas Incandescentes 

Quantidade Lâmpadas Custo 
Aproximado    

(R$/ 1 unidade) 

01  Incandescente - 60W 13,89 
02 

TOTAL 
 Incandescente - 40W 3,39 

20,67 

 

A Durabilidade desses dois tipos é de 1000 horas, portanto para ter a mesma 

vida útil das lâmpadas fluorescentes é necessário gastar esse valor seis vezes, sendo 

assim o custo será de R$124,02. 

 

 Dois tipos de lâmpadas incandescentes. 

 

Tabela 12 – Custos Dois tipos de Lâmpadas 

Quantidade Lâmpadas Custo 
Aproximado    

(R$/ 1 unidade) 

01  Incandescente - 60W 13,89 
03  Fluorescentes - 25W 16,49 

TOTAL 
          

 63,36 
        

 

Sabendo que será necessário trocar a lâmpada incandescente por seis vezes 

o custo passará a ser R$ 132,81. 
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 Observando esses orçamentos conclui-se que utilizar apenas lâmpadas 

fluorescentes é a opção mais econômica. 

  Mas a Unidade Consumidora possui outros elementos além das lâmpadas, 

como exemplo, os resistores, que possuem a funcionalidade de controlar a passagem 

de corrente elétrica. Para descobrir se há a necessidade de se implantar resistores é 

necessário conhecer a corrente que irá sair da turbina e a corrente suportada pela 

lâmpada. 

 Segundo Fitzgerald (2011), pode-se calcular a potência da seguinte maneira: 

𝑃 = 𝑉 . 𝐼∗                                                                                                                       (10) 
 onde P é a potência em Watts (W), V é a tensão em Volts (V) e 𝐼∗ é o conjugado da 

corrente que possui a mesma magnitude da corrente em Ampéres (A). 

 Substituindo os valores já conhecidos tanto do gerador quanto da lâmpada 

estipulou-se os seguintes valores de corrente: 

𝐼𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,7676 𝐴 
𝐼 𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 = 0,1136 𝐴 

Conclui-se que a corrente máxima suportada pela lâmpada é de 0,1136 A e que 

a corrente que sai do gerador é maior que isso, portanto torna-se necessário a 

implantação de um resistor para ajustá-la. Com o valor da corrente e o da tensão 

pode-se estipular o valor do resistor, através da seguinte fórmula: 

𝑉 = 𝑅. 𝐼                                                                                                                     (11) 

 

𝑅 = 1936,62 𝛺 =̃  2𝑘𝛺 
 

A partir desses valores pode-se fazer o orçamento final da Unidade Consumidora, 

especificado na tabela abaixo: 

 
Tabela 13 – Custo Total Unidade Consumidora. 
 

Quantidade Especificação Custo Aproximado    
(R$/ 1 unidade) 

06  Fluorescente - 25W 16,49 
03 Resistores – 2 k𝛺 4,00 (pacote com100) 

03 Chaves Liga e Desliga 3,99 

TOTAL   114,91 
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4 CONCLUSÕES E PRÓXIMAS ETAPAS 

4.1 CONCLUSÕES 

 No presente trabalho foi realizado o reconhecimento da bancada de turbina do 

laboratório de Termo Fluidos, como também o estudo sobre geradores síncronos, 

turbina Kaplan e Centrais Hidrelétricas. A partir disso foi possível calcular a perda de 

carga, as potências do sistema e, por fim, dimensionar a Unidade Consumidora.  

 Os comprimentos, diâmetros e a vazão apresentados nesse projeto são os 

valores reais da micro central da Faculdade do Gama, pode-se calcular a perda de 

carga e as potências através da substituição destes dados em expressões 

matemáticas contidas no referencial teórico, portanto acredita-se que os resultados 

estejam coerentes com a configuração atual da tubulação. 

 As próximas etapas do trabalho serão: montar a Unidade Consumidora, acoplá-

la ao gerador assíncrono e realizar testes na bancada para verificar o funcionamento 

da Unidade e certificar se os resultados obtidos teoricamente são compatíveis aos 

valores reais. 

4.2 CRONOGRAMA 

 O cronograma estipulado para as próximas etapas está contido na tabela 

abaixo: 

 
Tabela 14 – Próximas Etapas 
 

Atividades Agosto Setembro  Outubro    Novembro 

Adquirir material da 
Unidade 

Consumidora  

 
X 

   

 
Montar a Unidade  

 
 

 
          X                                              

           
            X 

 

 
 

Acoplar a Unidade 
ao Gerador 

  
 
 

 
 

X 
 

 
 
              X 

 
Testar o 

funcionamento 

    
 

    X 
 

Escrita do Relatório 
   

X 
 

    X 
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