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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como finalidade apresentar o estudo de otimização nas estruturas e no 

Arranjo Geral da Usina Hidrelétrica – UHE Jirau, com o propósito de reduzir os quantitativos 

e conseqüentemente o custo de investimento do empreendimento. 

Este estudo foi realizado com base nos Estudos de Viabilidade elaborados pelo consórcio 

desenvolvedor formado pelas empresas: Furnas Centrais Elétricas e Construtora Norberto 

Odebrecht, e aprovados pela ANEEL por meio do Despacho n° 909 de 30 de março de 2007.  

Constam dos estudos de Viabilidade citados acima os seguintes documentos: 

• Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira – Estudos de Viabilidade do AHE Jirau – Relatório 

Final nº PJ-0519-V1-00-RL-001 compreendendo: 

− Volume I – Texto – Revisão 1 – Tomos I e II – emitidos em março de 2006. 

− Volume II – Desenhos – emitido em março de 2006.  

• Relatório Complementar nº PJ-0633-V-H00-GR-RL-004-0 – emitido em agosto de 2007. 

• Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido – Modelo de Conjunto – Escala 1:110 – Furnas 

nº RL-DEC.E.033.2007 – emitido em julho de 2007.   

Também constituem documentos essenciais levados em consideração nos estudos realizados 

pela EPE, os seguintes: 

• DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA - DRDH, expedida pela 

Agência Nacional de Águas – ANA, pela Resolução ANA n° 555; e 

• LICENÇA PRÉVIA n° 251/2007, emitida pelo IBAMA. 

 

 
Ressalte-se que este relatório intitulado “Estudos para Licitação da Expansão da 
Geração – UHE Jirau (Rio Madeira) – Estudo de Viabilidade – Otimização do Projeto 
de Engenharia”, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, representa 
um estudo indicativo e não determinativo quanto aos seus resultados, alternativas 
de otimização e dados apresentados, não implicando ou gerando, em qualquer 
hipótese, responsabilidade ou vinculação da EPE no que se refere a obrigações 
cíveis, comerciais e administrativas, resultantes da utilização do conteúdo deste 
relatório, no todo ou em parte, por terceiros. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Aproveitamento Hidrelétrico Jirau localiza-se no rio Madeira, distante cerca de 130 km da 

cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. O empreendimento consta da minuta do Edital 

de Leilão ANEEL nº 05/2008, cujo certame se realizará em 09/05/2008, conforme 

estabelecido na Portaria MME nº 28 de 24 de janeiro de 2008. 

Os estudos econômicos – energéticos elaborados pelos Desenvolvedores indicaram as 

seguintes características gerais para o aproveitamento ótimo da UHE Jirau: 

N.A. máximo normal: 90,00 m 
Potência Instalada: 3.300 MW 
Tipo de Turbina: Bulbo 
Número de Unidades: 44  
Potência Unitária: 75,0 MW 
Queda de Referência: 15,2 m 

Os Estudos de Viabilidade da UHE Jirau foram avaliados no âmbito da EPE em todas as suas 

disciplinas, em conformidade com o que preconiza a Portaria MME nº 21/2008.  

Os documentos analisados foram apresentados à ANEEL, pelo consórcio desenvolvedor 

formado pelas empresas: Furnas Centrais Elétricas e Construtora Norberto Odebrecht, tendo 

sido aprovados por meio do Despacho ANEEL nº 909 de 30 de março de 2007. 

A avaliação técnico-orçamentária dos estudos foi orientada pelas “Instruções para Estudos 

de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos” elaboradas pela ELETROBRÁS/ANEEL em 

1997. 

2. OTIMIZAÇÕES SUGERIDAS PELA EPE 

Nos itens a seguir são apresentadas as otimizações efetuadas nas estruturas do Vertedouro 

e Tomada d’Água/Casa de Força. Além destas otimizações, a EPE considerou necessária uma 

nova avaliação do eixo selecionado e do arranjo em planta para os estudos de otimização da 

UHE Jirau fundamentada nas observações a seguir. 

− O capítulo 13 do Relatório Final dos Estudos de Viabilidade, documento n° PJ-0519-
V1-00-RL-0001, considera dois grupos de arranjo: um onde as estruturas de 
concreto estão dispostas nas margens e no leito do rio e outro onde tais estruturas 
estão dispostas somente nas margens do rio. No primeiro grupo a implantação 
integral das estruturas e sua motorização é descontínua enquanto no segundo, a 
implantação das estruturas e sua motorização é seqüencial e contínua. 
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− No capítulo 12 – Estudos Energéticos - item 12.3.4 - Escolha das Alternativas de 
Arranjo, constante no Relatório supracitado, é indicado que todas “as alternativas 
de arranjo estudadas e respectivos eixos de barramento não ocasionaram 
alterações de curva-chave de jusante, e portanto, alterações de queda, únicos 
parâmetros que poderiam impactar as simulações energéticas”, isto é, sob o ponto 
de vista da produção de energia todas as alternativas são equivalentes. 

Com base nas considerações citadas, a seleção de alternativa de arranjo, apresentada pelo  

Consórcio Desenvolvedor dos Estudos de Viabilidade, foi efetuada considerando-se os custos 

principais e a receita antecipada proporcionada pelo grupo de alternativas com estruturas de 

concreto implantadas somente nas margens do rio. Segundo este critério foi selecionado 

como melhor arranjo o apresentado no desenho PJ-0519-V3-GR-DE-0021-R1, do relatório 

dos Estudos de Viabilidade.  

Entretanto, pode-se observar que na tabela 13.1 desse Relatório, onde são apresentadas as 

quantidades principais das alternativas estudadas, que não constam as quantidades relativas 

à estrutura da barragem de enrocamento e da barragem de concreto no leito do rio, 

constantes da alternativa selecionada, que representam um custo significativo.  

Some-se a isto que a comparação de alternativas ficou prejudicada tendo em vista que o 

detalhamento da alternativa selecionada apresentou, no orçamento do Consórcio 

Desenvolvedor, um volume de escavação total em rocha de cerca de 49.800.000 m³, ou 

seja, 15.400.000 m³ superior ao volume considerado por ocasião da sua seleção, o que 

representa um aumento de custo considerável.  

Não menos importante para a seleção do arranjo final é o fato de que o Cronograma de 

Motorização da solução proposta pelo Consórcio Desenvolvedor ter sido alterado em relação 

ao considerado quando dos estudos de escolha da alternativa de arranjo, reduzindo os 

benefícios oriundos da geração antecipada considerados quando da seleção. 

 Assim, a EPE considerou que além das otimizações das estruturas do Vertedouro e da 

Tomada d’Água/Casa de Força, a otimização e seleção do arranjo deveriam considerar o 

grupo de arranjo com estruturas de concreto implantadas na margem direita e no leito do 

rio. Essas alternativas de arranjo  apresentam menores custos, do que a alternativa 

selecionada nos Estudos de Viabilidade. O arranjo selecionado pela EPE baseou-se na 

concepção da alternativa correspondente ao arranjo 1B do Estudo de Viabilidade, por dividir 

o vertedouro em duas partes e possibilitar a antecipação da motorização em relação a 

alternativa 1A. Esse arranjo encontra-se descrito adiante. 
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2.1 Arranjo Geral 

2.1.1 Premissas de Avaliação das Condicionantes do Arranjo Geral 

• Cheia de projeto do vertedouro 

O estudo de vazões extremas, elaborado para o dimensionamento do Vertedouro da UHE 

Jirau nos Estudos de Viabilidade considerou, além do ajuste por meio de métodos 

tradicionais (Gumbel e Exponencial de dois parâmetros), um intervalo de confiança de 5%, o 

que conduz a um acréscimo da cheia de projeto da ordem de 15%.  

Além da aplicação do intervalo de confiança de 5%, foi aplicado ainda o critério de Füller 

para correção da vazão diária em instantânea, que resulta em novo incremento da ordem de 

aproximadamente 4%. A aplicação do coeficiente de Füller não parece justificável, dadas as 

dimensões da bacia, 972.000 km², e da forma da calha do rio.  

Em resumo, os valores estimados para a vazão decamilenar, decorrentes dos critérios 

aplicados, são os seguintes: 

− adotando a vazão decamilenar pela distribuição de Gumbel a vazão seria de 
69.342 m³/s; 

− com 5% de confiança a vazão é de 79.219 m³/s. 

Somando os dois efeitos (5% de confiança e critério de Füller), a vazão passa a ser de 

82.587 m³/s, que resultou na vazão adotada de projeto do Vertedouro de 82.600 m³/s. Esta 

vazão foi fixada na Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), Resolução 555 

da Agência Nacional de Águas – ANA, de 19 de dezembro de 2006.  

A EPE, em seu estudo de otimização, manteve para dimensionamento do Vertedouro a vazão 

de 82.600 m³/s e verificou que havia uma folga no coeficiente de vazão do vertedouro, 

considerando a carga de projeto de 16,50 m adotada nos Estudos de Viabilidade. Adotando-

se o coeficiente de vazão da ordem de 2,11 foi possível a redução de dois vãos da estrutura, 

passando de 21 para 19 vãos. Esta redução deverá ser confirmada quando da realização dos 

estudos hidráulicos em modelo reduzido.  

2.1.2 Riscos Assumidos Durante a Execução das Obras 

Nos Estudos de Viabilidade, elaborados pelo Consórcio Desenvolvedor, o planejamento da 

implantação da obra foi efetuado com base nas seguintes etapas principais. 



8 UHE Jirau - Avaliação Técnico-Orçamentária – Final 

 

 
 

  
 
 

Ministério de Minas e Energia 
 

− 1ª Etapa - O rio Madeira permanece na sua calha e com auxílio de ensecadeiras é 

iniciada a construção das obras de concreto: Vertedouro e Tomada d’Água/Casa de 

Força na margem direita –MD (unidades 1 a 16). 

− 2ª Etapa – 1ª fase - Desvio do rio pelo Vertedouro (da MD), com 15 vãos 

construídos, dos quais 10 vãos com soleira rebaixada. Prosseguimento das obras do 

conjunto Tomada d’Água/Casa de Força – unidades de 17 a 32. Início da geração 

comercial das unidades de 1 a 16. 

− 2ª Etapa – 2ª fase - Prosseguimento das obras do conjunto Tomada d’Água/Casa 

de Força – unidades de 33 a 44. Construção do Vertedouro da margem esquerda – 

ME. Início da geração comercial das unidades de 17 a 32. Construção da barragem 

de terra e enrocamento ligando a estrutura de concreto a ombreira esquerda. 

− 3ª Etapa – O rio Madeira escoando pelos vãos construídos dos dois Vertedouros e 

parcialmente pela Tomada d’Água/Casa de Força. Término das obras do Vertedouro, 

com auxílio das comportas ensecadeiras e com geração comercial das últimas 12 

unidades.  

Conforme pode ser observado no arranjo geral dos Estudos de Viabilidade, os riscos 

assumidos pelo Consórcio Desenvolvedor na 1ª Etapa das obras, aliado à decisão de se 

implantar as estruturas de concreto em ambas as margens do rio, implicaram na concepção 

de uma barragem de enrocamento com cerca de 1.100 m de comprimento no leito do rio e 

uma barragem de concreto compactado a rolo de cerca de 500 m, ligando a barragem de 

terra à estrutura da Tomada d’Água/Casa de Força.  

Os riscos assumidos durante a construção são muito inferiores aos de outros 

aproveitamentos já construídos no país, conforme relacionado nos Quadros 2.1.1 e 2.1.2 a 

seguir. 
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QUADRO 2.1.1 
APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS CONSTRUÍDOS 

RISCOS ASSUMIDOS DURANTE A CONSTRUÇÃO 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 
APROVEITAMENTO  
(Início da Operação) 

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(MW) FASE DESVIO 
DO RIO 

Q/TR 
(m3/s/anos) 

RISCO 
(%) 

1ª Canal 51.000/25 8 

2ª Canal 51.000/25 12 TUCURUI - 1984 8370 

3ª Galeria 56.000/36 8 

1ª Canal 13.000/100 3 
SALTO OSÓRIO - 1975 1050 

2ª Galerias 10.22/25 - 

1ª Canal 10.700/50 4 
SALTO OSÓRIO - 1980 2000 

2ª Galerias 12.000/100 - 

1ª Canal < 100 > 3 
ILHA SOLTEIRA - 1974 3200 

2ª Galerias 20.000/100 - 

 
 

QUADRO 2.1.2 
UHE JIRAU 

RISCOS ASSUMIDOS DURANTE A CONSTRUÇÃO 

Etapas Estrutura Protegida Risco 
(%) 

Período de 
Construção 

(anos) 

TR da 
Cheia 
(anos) 

Vazões de 
Projeto 
(m3/s) 

Borda Livre 
Mínima 
(m) 

Etapa 1 
Vertedouro (MD) e 
Unidades de Geração 
de 1 a 16 

4 2 50 50.120 1,00 
Mont./Jus. 

Etapa 2 
Vertedouro (ME) e 
Unidades de Geração 
de 17 a 44 

0,5 2 400 57.624 2,00 Mont. 
E 1,00 Jus. 

No presente estudo de otimização, julgou-se aceitável a admissão de um risco 

correspondente a uma cheia com tempo de recorrência (TR) de 50 anos na 1ª etapa de 

construção, valor usualmente adotado em obras de porte semelhantes, o que resultou em 

ensecadeiras de primeira etapa com alturas inferiores às previstas nos Estudos de 

Viabilidade. 

Para a 2ª etapa da obra, de dois anos de duração, foi adotado risco correspondente a uma 

cheia com TR de 400 anos (57.624 m3/s), que é o mesmo assumido para uma usina em 
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operação com  vida útil de 50 anos, admitida uma cheia de tempo de recorrência de 10.000 

anos. Nessa etapa, foi considerado um tempo de recorrência maior, porque o 

empreendimento estará com parte dos equipamentos de geração em operação comercial.  

Além da aceitação de riscos correspondentes às cheias com períodos de recorrência de 

50 anos e 400 anos, o próprio valor das cheias foram corrigidos, considerando que dado o 

período histórico utilizado no estudo estatístico (cerca de 35 anos), não se justificava a 

majoração dessas vazões com um intervalo de confiança de 5% adotado nos Estudos de 

Viabilidade. 

Com base no exposto, as ensecadeiras de jusante tiveram sua elevação reduzida de 2,00 m, 

enquanto as ensecadeiras de montante de apenas 1,00 m, em relação aos estudos de 

viabilidade, já que estas devem, nesta etapa, proporcionar um represamento visando 

assegurar a cota 90,00 m para permitir a operação das máquinas já instaladas. Nessa 2ª 

etapa, as condições de operação do reservatório já estão contempladas em conformidade 

com o disposto no artigo 4o da DRDH da ANA.  

Na 1ª etapa, foi adotada uma borda livre de 1,00 m. Nas fases 1 e 2 da 2ª etapa foi adotada 

a borda livre de 2,00 m. 

As vazões adotadas para as diversas etapas da obra de acordo com o tempo de recorrência 

(risco assumido), constam do quadro 2.1.3 que mostra, para cada período, as vazões 

máximas diárias para diversos tempos de recorrência. 

Quadro 2.1.3 

RIO MADEIRA EM UHE JIRAU 
CHEIAS MÁXIMAS MÉDIAS DIÁRIAS ASSOCIADAS A DIVERSAS RECORRÊNCIAS 

(m3/s) 
TR 

(anos) Anual Junho Julho Agosto Set Out Nov Jun - 
Nov 

5 41422 25963 17827 11025 8592 10781 16146 26412 

10 44140 29333 20336 12687 10321 12570 18535 29746 

20 46746 32565 22742 14279 12049 14286 20826 32944 

25 47573 33591 23505 14784 12606 14830 21554 33959 

50 50120 36749 25857 16340 14335 16507 23794 37085 

100 52648 39883 28191 17886 16064 18171 26016 40188 

150 54123 40706 28804 18786 17075 19141 26600 41001 

200 55167 43007 30517 19426 17792 19829 28231 43279 

300 56639 44831 31875 20325 18804 20797 29526 45084 

500 58491 47128 33586 21457 20078 22016 31153 47357 
A vazão adotada para 400 anos de recorrência foi obtida por interpolação do quadro acima, igual a 57.624 m3/s. 
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2.1.3 Descrição do Arranjo Selecionado 

A otimização do arranjo proposto pela EPE resultou na adoção de uma configuração retilínea, 

posicionada a cerca de 550 m a montante do início da Cachoeira do Jirau, compreendendo 

as seguintes obras: 

− Vertedouro situado na margem direita, constituído de 15 vãos com 20,00 m, 
separados por pilares com 5,00 m de espessura e soleira na cota 70,00 m; 

− 44 unidades geradoras formando um conjunto de 22 blocos (Tomada d’Água/Casa 
de Força) com 43,50 m de largura que alojam duas unidades cada um, em três 
módulos separados por muros divisores em CCR, da seguinte forma: unidades 1 a 
16 constituindo o 1º módulo, situadas na margem direita, unidades 17 a 32, 
referentes ao 2º módulo e unidades 33 a 44 do 3º módulo, estas no leito do rio; 

− quatro muros divisores, dos quais dois dividem a Tomada d’Água/Casa de Força em 
módulos e dois separam a Tomada d’Água/Casa de Força dos Vertedouros; 

− Áreas de Montagem dos equipamentos localizadas nos muros divisores; 

− Vertedouro situado junto à margem esquerda, constituído de 4 vãos; 

− Barragem de fechamento na margem esquerda. 

O Canal de Adução das 16 unidades situadas na margem direita terá um comprimento 

máximo de aproximadamente 700,00 m, com fundo na cota 78,00 m. Nos últimos 40,00m, o 

fundo do canal encontra-se na cota 48,35 m. A transição entre as cotas 78,00 m e 48,35 m 

será feita com talude 3:1 (H):(V).  

O Canal de Fuga terá um comprimento de aproximadamente 1.000 m com fundo na cota 

50,95 m nos primeiros 20,00 m e a partir daí, fundo na cota 62,00 m, sendo a transição 

efetuada com talude 5:1 (H):(V).  

As escavações serão executadas a seco, em solo e rocha. Para as unidades no leito do rio a 

escavação deverá atingir a cota 48,35 m. 

No caso do Vertedouro, situado na margem direita, a água é aduzida através de um Canal 

de Aproximação, com aproximadamente 1.100 m de extensão, sendo 300 m escavado na 

cota 66,00 m no trecho mais a montante; 200,00 m de comprimento na cota 64,00 m, em 

um trecho intermediário, e na cota 62,00 m, no trecho final com o comprimento restante, 

próximo à estrutura do Vertedouro. A água é devolvida ao rio por um canal de restituição, 

com aproximadamente 2.200,00 m de comprimento e fundo na cota 62,00 m nos 200,00 m 

iniciais, passando para cota 66,00 m no trecho restante. A transição entre as cotas de 

escavação, tanto do canal de aproximação, quanto do canal de restituição, será feita com 

taludes 1:1. As escavações serão realizadas em solo e rocha, a seco. 

A divisão do Vertedouro em dois módulos a serem implantados em margens diferentes tem 
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como objetivo aumentar a quantidade de unidades geradoras na 1ª fase de construção e 

ampliar a geração comercial antecipada. 

No Vertedouro situado junto à margem esquerda, a água será aduzida através de um canal 

de aproximação na cota 62,00 m. 

O muro divisor da margem direita aloja as áreas de descarga e as áreas de montagem 

principais, sendo parte na cota 88,00 m e parte na cota 72,00 m.  

Nos muros de gravidade que dividem as unidades da Casa de Força serão alojadas as Áreas 

de Montagem auxiliares, constituídas cada uma de dois blocos perfazendo uma extensão 

total de 43,50 m. 

No muro divisor da margem esquerda, com características dimensionais do muro da margem 

direita, estão previstos parte dos serviços auxiliares da Usina.  

No alinhamento de todos os muros divisores há poços de drenagem e de esgotamento das 

unidades mais próximas a estes.  

O fechamento na margem esquerda será feito com uma barragem de solo/enrocamento 

entre o muro esquerdo do Vertedouro e a ombreira.  

2.2 Vertedouro 

O Vertedouro está dimensionado para permitir a passagem de uma vazão máxima de 

82.600 m3/s, conforme estabelecido na Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, 

emitida pela Agencia Nacional de Águas - ANA, Resolução Nº 555, de 19 de dezembro de 

2006. Esta vazão correspondente a uma cheia máxima anual com tempo de recorrência (TR) 

de 10.000 anos, com sobrelevação do nível no reservatório de 2,00 m, que determina o NA 

máximo maximorum do reservatório na El. 92,00 m. 

A planta e seção transversal, com detalhes típicos do Vertedouro, são apresentadas no 

desenho JIR-V-33-000.001-DE.  

A estrutura do Vertedouro foi projetada em duas partes, uma com 15 vãos na margem 

direita e outra com 4 vãos, posicionada na margem esquerda.  

Estruturalmente as duas partes do Vertedouro totalizam 19 blocos, cada um com 25 metros 

de comprimento na direção transversal ao rio, separados por juntas de contração dotadas de 

veda-juntas. A estrutura é do tipo gravidade, a ser construída em concreto convencional, 

dimensionada para atender às diversas condições de carregamento a que estará submetida, 
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tanto na fase de desvio, quanto na fase de operação. 

A altura máxima da estrutura, desde a cota média de fundação na EL. 57,00 m até a crista 

na EL. 95,50 m, é de 38,50 m. A maior parte desta altura é representada pelos pilares, com 

25,50 m desde o topo da soleira vertente até a crista da estrutura. Estes pilares, situados no 

centro de cada bloco, serão construídos em concreto armado, com espessura de 5,00 m. 

As duas partes do Vertedouro, como já observado, serão em concreto convencional, armado, 

consistindo de uma soleira baixa, tipo Creager na El. 70,00 m, com paramento de montante 

inclinado a 45º. Na direção do fluxo, a soleira será complementada por lajes horizontais, em 

concreto armado, na El. 62,00 m, a montante e a jusante, resultando num comprimento 

total da estrutura, nessa direção, de 80,85 m. 

Cada bloco do Vertedouro está projetado estruturalmente de forma independente, e sua 

estabilidade global está verificada para a condição de carregamento normal, não sendo 

admitidas tensões de tração na fundação. Os fatores de segurança obtidos para 

deslizamento, flutuação e tombamento foram sempre superiores aos dos critérios 

usualmente adotados para as verificações de estabilidade.  

Cada vão (entre pilares) será dotado de uma comporta segmento de 20,00 m x 22,00 m 

(largura x altura), projetadas dentro dos limites do estado da arte atual, para controle de 

níveis e vazão do reservatório.  

Dos 19 vãos, os 15 situados na margem direita serão utilizados para desvio do rio, sendo 

que 10 vãos terão a concretagem da soleira interrompida na El. 64,00 m (blocos 

rebaixados), conforme indicado no Desenho JIR-V-33-000.001-DE. Nesses vãos, após a 

consolidação do desvio, as comportas segmento serão utilizadas para interromper o fluxo 

d’água e permitir a colocação das comportas ensecadeiras, a montante e a jusante.  Estas 

comportas ensecadeiras possibilitarão os trabalhos de concretagem, a seco, do restante da 

ogiva. Esses trabalhos deverão ser executados em períodos de estiagem. Para tal, estão 

previstos 3 conjuntos de comportas ensecadeiras, onde cada conjunto permite o fechamento 

a montante e a jusante do vão do Vertedouro.  

Para concretagem dos vãos rebaixados será utilizado guindaste móvel sobre a crista do 

Vertedouro para operação das comportas ensecadeiras de montante. 

A operação normal de manuseio das comportas ensecadeiras de montante do Vertedouro, 

para manutenção das comportas segmento, será realizada através do pórtico de içamento 

existente sobre a crista da estrutura. 
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A operação das comportas ensecadeiras de jusante do Vertedouro será realizada através de 

guindaste móvel estacionado sobre a pista de jusante do Vertedouro, na El. 88,00 m. 

Os pilares serão projetados para servir de apoio às comportas ensecadeiras de montante; 

apoio das vigas-munhão das comportas segmento e de apoio a ponte de serviço. Esta ponte 

ficará situada na crista da estrutura, sobre a qual se movimentará o pórtico rolante. Esses 

pilares se estendem para jusante, servindo de apoio à ponte da El. 88,00 m, que com 

10,00 m de largura, e não 15,00 m, conforme previsto no Estudo de Viabilidade, será 

utilizada na fase construtiva, sobretudo nas atividades de execução do Vertedouro, para 

transporte de equipamentos e componente eletromecânicos, para descarga na Área de 

Montagem e para o serviço de montagem. Durante a fase operacional da usina, esta ponte 

será utilizada para serviços de operação e manutenção. As vigas-munhão, que suportam as 

comportas segmento, serão construídas em concreto protendido. 

Para permitir eventuais ensecamentos para manutenção a jusante da estrutura vertente, 

mantendo-se a condição de operar com aproximadamente 1/3 do Vertedouro, o pilar do 

bloco 7 será estendido por mais 16,15 m até a extremidade da laje de fundo a jusante e 

terá, neste trecho, crista na elevação 72,00 m.  

A fundação da estrutura é prevista em torno da El. 57,00 m, cerca de 26,0 m abaixo do topo 

da rocha sã, inferido a partir das sondagens realizadas. Estima-se que o maciço, nesta 

profundidade, apresente-se são e com grau de fraturamento baixo (permeabilidade baixa a 

média). 

Desta forma, não são previstos tratamentos especiais, além daqueles normalmente utilizados 

em estruturas de mesmo porte, quais sejam: cortina de injeções, para a redução da 

permeabilidade, e de drenagem, para a redução da subpressão na fundação. 

A jusante da estrutura do Vertedouro serão construídos muros longitudinais, em concreto 

massa, com a função de conter lateralmente o escoamento no trecho inicial de expansão e 

dissipação das vazões. 

A capacidade de vazão do Vertedouro foi verificada utilizando a metodologia do United 

States Department of the Interior - Bureau of Reclamation.  

A ogiva vertente está definida para uma carga de projeto de 16,50 m como no estudo de 

viabilidade, que corresponde a ¾ da carga máxima esperada na cheia de projeto. As 

pressões negativas esperadas sobre a ogiva vertente por ocasião da cheia de projeto, caso 

excepcional, são inferiores a 0,1 MPa (1 kgf/cm2), consideradas aceitáveis. 

Considerando o afogamento proveniente do nível de água de jusante no canal de restituição, 
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devido ao remanso da UHE de Santo Antonio, foi verificado que com 19 vãos, o vertedouro 

ainda tem a capacidade de descarregar uma vazão da ordem de 82.600 m³/s. 

2.3 Desvio do Rio 

As obras de desvio do rio serão executadas em três etapas de construção, conforme a seguir 

descritas e apresentadas nos desenhos JIR- V – 34-240.001-DE a JIR- V – 34-240.003-DE. 

Na 1ª etapa, o rio Madeira será mantido em seu leito natural e, após a execução da 

ensecadeira de 1ª etapa, localizada na margem direita, serão iniciadas as obras nesta 

margem, a saber: 

− construção de 10 vãos rebaixados do Vertedouro e cinco vãos completos, com 
objetivo de possibilitar o desvio do rio; 

− construção de área de montagem principal, composta de dois blocos (AM1 e AM2) e 
da área de descarga, no muro entre o Vertedouro e o conjunto Tomada 
d’Água/Casa de Força; 

− construção das unidades 1 a 16 do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força; 

− execução das escavações dos canais de aproximação e de restituição do Vertedouro 
da margem direita; 

− escavação de parte dos canais de adução e de fuga das unidades 1 a 16; 

− construção do muro divisor transversal ao eixo entre as unidades 16 e 17, em CCR, 
para encontro das ensecadeiras de 2ª etapa; 

− construção da área de montagem auxiliar, com dois blocos (AM3 e AM4), situados 
no muro divisor; 

− construção a seco de parte das ensecadeiras de 2ª etapa, iniciando no muro divisor, 
a jusante, no trecho paralelo ao rio. 

Na 2ª etapa das obras, a ensecadeira de 1ª etapa é removida. Simultaneamente inicia-se o 

fechamento do rio através do lançamento das pré-ensecadeiras, a montante e a jusante, e, 

em seguida, são implantadas as respectivas ensecadeiras de desvio do rio, denominadas 

ensecadeiras de 2ª etapa, de modo a possibilitar o escoamento pelo Vertedouro da margem 

direita e o comissionamento das primeiras 16 unidades de geração. Nesta etapa serão 

construídas as seguintes obras, em duas fases: 

− 1ª fase – execução de mais 16 unidades do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força 
(unidades 17 a 32); dos muros divisores entre as unidades 32 e 33, com Área de 
Montagem auxiliar associada (dois blocos – AM5 e AM6) e escavação dos canais de 
adução e de fuga das unidades 17 a 32 

− 2ª fase – construção, na área ensecada, das ensecadeiras auxiliares 1 e 2, a 
montante e jusante das unidades 33 a 44 e retirada das ensecadeiras de 2ª etapa 
para construção das unidades restantes do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força 
(unidades 33 a 44), do Vertedouro junto à margem esquerda e seus canais, da área 
de serviços auxiliares, além da Barragem de fechamento da margem esquerda. 
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Nesta etapa já estarão em funcionamento 32 unidades geradoras. 

Na 3ª etapa das obras, após a remoção das ensecadeiras auxiliares, o rio estará desviado 

pelos vãos completos dos Vertedouros da margem direita e da margem esquerda. Nesta fase 

será finalizada a execução dos vãos rebaixados do Vertedouro da margem direita. 

2.3.1 Ensecadeiras 

• Ensecadeira de 1ª Etapa 

Nesta etapa de construção será implantada a ensecadeira de 1ª etapa, que tem como 

finalidade permitir a construção das obras civis e montagem dos equipamentos do 

Vertedouro da margem direita e das unidades 1 a 16 do conjunto Tomada d’Água/Casa de 

Força, mesmo nos períodos de cheias do rio Madeira. 

As cotas de suas cristas foram estabelecidas visando proteger as áreas de trabalho contra 

inundação pela cheia de 50.120 m³/s, correspondente a um tempo de recorrência de 50 

anos, considerando uma borda livre mínima de 1,00 m. 

Essa ensecadeira possui um alinhamento contínuo, que acompanha a margem direita do rio 

e envolve toda a área abrangida pelos canais e do muro divisor da Casa de Força, sendo 

executada quase que integralmente a seco, diretamente sobre o terreno natural, após 

limpeza superficial da área, em período de estiagem. 

Será construída próxima à margem do rio, objetivando reduzir futuras escavações submersas 

para implantação dos canais de adução e de aproximação, sob suas projeções, nas cotas de 

projeto. Além disso, o projeto das ensecadeiras considerou como premissa básica, a não 

interferência com o curso natural do rio Madeira. 

Desta forma, a ensecadeira de 1ª etapa, no seu trecho de montante, ou seja, em todo o 

segmento frontal ao canal de aproximação do Vertedouro, terá crista na cota 87,50 m. No 

segmento lateral, a cota será variável, passando da cota 87,50 m para 80,50 m. A jusante, 

em frente aos canais de fuga e de restituição, a ensecadeira se desenvolverá com crista 

constante na cota 80,50 m. 

Este cordão de proteção na margem direita terá maciço constituído de solo compactado, 

prevendo-se a colocação de uma camada de transição compactada e de uma camada de rip-

rap na face externa. Nos trechos submersos, será construída inicialmente uma pré-

ensecadeira de enrocamento lançado na cota 78,00 m com talude 1,4:1 (H):(V), que será 

alteada com solo compactado protegido por camada de transição e rip-rap, com o objetivo 

de reduzir ao máximo possível o derrocamento submerso para implantação dos canais a 
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montante. 

A largura total da crista de ambas as ensecadeiras é de 10,00 m e seus taludes 2:1 (H):(V), 

conforme indicado no desenho JIR-V-34-240-001-DE. As larguras das camadas de transição 

e de rip-rap foram adotadas iguais a 3,00 m. 

• Ensecadeiras de 2ª Etapa 

Para execução do desvio do rio Madeira através do Vertedouro com dez blocos rebaixados 

serão executadas duas ensecadeiras, a montante e a jusante, do eixo do barramento, 

conforme indicado no desenho JIR-V-34-240-002-DE. Com o rio desviado pelo Vertedouro, 

realiza-se a construção das unidades 17 a 32 do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força, os 

canais de adução e de restituição, os muros divisores e respectivas áreas de montagem 

associadas, além do Vertedouro da margem esquerda. 

A etapa inicial de execução dessas estruturas compreende a construção de parte da 

ensecadeira dentro da área ensecada na 1ª etapa e de duas pré-ensecadeiras constituídas 

de enrocamento, vedação em solo e transições, lançados diretamente sobre o leito do rio em 

período de estiagem. A execução das pré-ensecadeiras será efetuada simultaneamente, de 

forma a dividir o desnível na brecha final em dois, reduzindo a necessidade de blocos de 

dimensões especiais e aumentando a garantia de sucesso do fechamento. Essas 

ensecadeiras estarão, em princípio, assentes sobre rocha sã, podendo-se em alguns trechos 

verificar a presença de aluviões e blocos de rocha. 

As cotas das cristas das pré-ensecadeiras foram definidas considerando a vazão máxima de 

50 anos de recorrência em outubro (Q = 16.506 m³/s), época prevista para o término da 

operação de fechamento do leito do rio. A pré-ensecadeira de montante tem crista na cota 

78,00 m, fixada a partir do nível d’água calculado a montante, com escoamento pelo 

Vertedouro (5 blocos com soleira na cota 70,00 m e 10 blocos com soleira parcialmente 

concretada até a cota 64,00 m) com uma borda livre mínima de 1,00 m. A de jusante tem 

crista na cota 74,00 m, estabelecida a partir da curva-chave definida a jusante do eixo, e 

borda livre mínima também de 1,00 m.  

A pré-ensecadeira de montante terá largura total da crista igual a 35,60 m, dos quais 

25,00 m são referentes ao enrocamento lançado, 3,00 m à transição e o restante com solo 

lançado, cuja largura é suficiente para que, ao final da construção da ensecadeira principal, 

a largura deste material na crista seja igual a 2,00 m. 

Para construção da ensecadeira de jusante serão lançados dois cordões de enrocamento, 

paralelos e afastados de aproximadamente 50,00 m. O espaço entre estes dois cordões será 

preenchido com transição e solo lançado, perfazendo uma plataforma de aproximadamente 
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70,00 m. 

No trecho paralelo ao rio, a ensecadeira, construída na área ensecada na primeira etapa, 

terá crista variável da cota 92,00 m a 84,00 m e será constituída de maciço de solo 

compactado, com a face externa protegida por camadas de rip-rap e transição. 

Durante e após a construção das pré-ensecadeiras serão realizados os trabalhos de 

complementação e alteamento. A ensecadeira de montante deverá atingir a cota 92,00 m, 

de modo a garantir a geração antecipada das primeiras unidades de geração, com 

reservatório no NA máximo normal (cota 90,00 m) e com uma borda livre de 2,00 m, além 

de garantir a proteção para a cheia máxima de 400 anos de recorrência, correspondente a 

57.624 m³/s. Ressalte-se que o risco adotado para esta ensecadeira é o mesmo de uma 

usina em operação normal, com vida útil de 50 anos. A ensecadeira de jusante atingirá a 

cota 84,00 m, fixada considerando a mesma cheia máxima. O alteamento da ensecadeira de 

jusante será realizado com solo compactado protegido por camada de transição e rip-rap no 

talude externo. 

Os taludes internos e externos dos maciços de enrocamento das ensecadeiras e pré-

ensecadeiras foram adotados iguais a 1,4:1 (H):(V). Nos maciços de solo impermeável, os 

taludes foram adotados iguais a 3:1 (H):(V), no caso dos materiais lançados submersos, e 

2:1(H):(V), quando a construção se der a seco. 

Essas ensecadeiras serão removidas ainda nesta etapa de construção, após a execução das 

ensecadeiras auxiliares 1 e 2, de forma a possibilitar a geração de mais 16 unidades, 

totalizando 32 unidades. 

• Ensecadeiras Auxiliares 1 e 2 

As ensecadeiras auxiliares 1 e 2 são aquelas executadas no leito do rio, dentro da área 

ensecada pelas ensecadeiras de 2ª etapa, para permitir a construção das unidades restantes 

do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força (unidades 33 a 44), da área de serviços 

auxiliares e do Vertedouro da margem esquerda e da barragem de fechamento, em 

solo/enrocamento. 

Com crista na cota 92,00 m, a ensecadeira auxiliar 1, localizada a montante será construída 

com maciço de solo compactado, prevendo-se a colocação de uma camada de transição 

compactada e de uma camada de rip-rap na face externa.  

A ensecadeira auxiliar 2, localizada a jusante, possui crista na cota 84,00 m e seção 

transversal idêntica a da ensecadeira auxiliar 1. 
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2.4 Tomada d’Água e Casa de Força 

A estrutura do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força está posicionada parte no leito do rio 

e parte na margem direita, e será construída em concreto armado. A Casa de Força é do tipo 

abrigada, e para a estrutura de cobertura está previsto a utilização de elementos estruturais 

treliçados e telhas metálicas. 

A Casa de Força abrigará 44 unidades de geração (turbina/gerador), sendo 2 unidades em 

cada bloco estrutural único, incorporando a Tomada d'Água e Casa de Força em uma 

estrutura única, totalizando assim 22 blocos. Na direção transversal ao rio, cada bloco de 

duas unidades terá 43,50 m de extensão e, na direção do fluxo, 80,80 m junto à fundação. 

Os blocos da estrutura serão separados por juntas de contração, onde serão instaladas veda-

juntas para garantir a estanqueidade interna do conjunto Tomada d’Água/Casa de Força. 

Estão previstas, também, juntas de construção verticais que possibilitarão a construção dos 

trechos de montante e de jusante, antes da construção do trecho central, que é sempre uma 

atividade mais demorada em função das interferências com a montagem da turbina.  

Junto ao paramento de montante, na laje de fundo da estrutura, será construída a galeria de 

drenagem, próxima à fundação. Esta galeria tem a finalidade de possibilitar a execução das 

cortinas de injeção de impermeabilização e da cortina de drenagem, bem como, dar acesso 

às inspeções e manutenções das drenagens durante toda a vida útil da usina. 

As unidades de geração (turbina/gerador) serão do tipo Bulbo com as seguintes 

características unitárias principais: 

- potência nominal no eixo da turbina de 76,5 MW e de 75 MW na saída do 

gerador; 

- queda líquida de 15,20 m; 

- vazão máxima turbinada de aproximadamente 542 m3/s; 

- diâmetro do rotor da turbina de 8,00 m. 

As dimensões dos blocos foram estabelecidas em função do circuito hidráulico, notadamente 

da área de entrada da Tomada d’Água e da extensão do circuito, desde as grades até a 

saída do Tubo de Sucção. 

A potência total instalada prevista será de 3.300 MW, a vazão máxima turbinada será de 

23.848 m³/s e a extensão total da estrutura, incluindo-se as Áreas de Montagem e de 

Descarga, é de cerca de 1.130 m. 
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Nos desenhos JIR-V-35-000.001-DE a JIR-V-35-000.003-DE são apresentadas as plantas e 

seção transversal das estruturas Tomada d’Água e Casa de Força, que formam um conjunto 

estrutural único. 

Dos 22 blocos, 8 serão executados em uma primeira fase construtiva, iniciando-se pela 

margem direita e os 14 restantes, serão implantados protegidos por ensecadeiras auxiliares, 

permitindo a geração comercial das unidades instaladas nos blocos iniciais, com as obras 

civis ainda em andamento. 

Os 14 blocos restantes serão executados em duas fases construtivas e serão separados por 

um muro divisor, ficando um conjunto com 8 blocos e outro, que será executado na 

seqüência, com 6 blocos 

As estruturas serão assentadas em maciço rochoso com adequadas características 

geomecânicas para fundação.  

A estrutura de Tomada d’Água será equipada com grades e comportas ensecadeiras, sendo 

estas últimas destinadas a permitir a manutenção das máquinas. A crista da estrutura, na 

El. 95,50 m alojará as pistas de rolamento do pórtico de içamento e da máquina limpa-

grades, e também, as comportas ensecadeiras. 

Cada Tomada d’Água está dividida, na região das grades, em quatro vãos de adução por três 

pilares verticais de concreto armado. Em cada vão serão instaladas grades de 

aproximadamente 520 m², a partir da cota da soleira, na El. 49,00 m. Estas grades serão 

construídas alinhadas com o paramento de montante da Tomada d’Água, tendo inclinação 

para jusante igual a 1,00 (V): 0,16 (H). Serão instalados 4 (quatro) conjuntos de grades, 

com dimensões aproximadas de 4,35 m de largura e 30,00 m de altura, cada. A velocidade 

de escoamento na seção bruta das grades, para a vazão máxima turbinada, está estimada 

em 1,04 m/s.  

A jusante das grades a Tomada d’Água terá a sua adução dividida em dois vãos, onde serão 

instaladas as ranhuras das Comportas Ensecadeiras. 

O esvaziamento do circuito hidráulico para realização dos serviços de manutenção, a seco, 

será feito com auxilio de dois conjuntos de comportas ensecadeiras por unidade, com 7,25 m 

de largura e 18,30 m de altura cada. 

A elevação do eixo das unidades Bulbo está projetada no nível El. 59,50 m, e definida com 

base na submergência mínima exigida pela turbina e pelo nível d'água mínimo no Canal de 

Fuga, na El. 70,08 m. Este nível está estimado considerando a vazão mínima histórica 
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registrada no rio Madeira, em Porto Velho, transferido até o local da UHE Jirau, e a curva 

chave de jusante, que leva em conta o remanso do reservatório da UHE Santo Antônio. 

As elevações da Tomada d’Água, topo e soleira, estão estabelecidas considerando os níveis 

operacionais do reservatório, que tem como valor mínimo operacional El. 82,40 m. 

Para operar com o valor mínimo no reservatório a elevação do topo da Tomada d’Água foi 

estabelecido na elevação 79,00 m, conseqüentemente a soleira está projetada na elevação 

49,00 m. 

A Casa de Força será acessada por uma plataforma de acesso estabelecida na El. 88,00 m 

para melhor logística das conveniências de arranjo, e para conciliar a disposição dos diversos 

pisos e facilidades construtivas e operacionais. A borda livre da estrutura está assegurada 

em relação ao nível d’água alcançado no Canal de Fuga, El. 83,88 m, de acordo com a 

passagem do pico da cheia instantânea de recorrência decamilenar na calha natural do rio, a 

jusante, e com a UHE Santo Antônio em operação. 

A montagem e a manutenção das unidades geradoras serão feitas através de duas pontes 

rolantes principais, com 22,00 m de vão e capacidade nominal de 2.500 kN, que se deslocam 

sobre trilhos instalados no topo das vigas de concreto armado, denominadas vigas do 

caminho de rolamento, que se estendem ao longo de todo o comprimento da Casa de Força. 

Além dessas pontes, serão instaladas três pontes rolantes auxiliares, de menor porte, para 

realização de serviços de manuseio de componentes de pequeno porte no interior da Casa 

de Força. Estas pontes, com 21,00 m de vão e capacidade nominal de 500 kN, também se 

deslocarão por todo o comprimento da Casa de Força. 

O acesso principal às dependências da Casa de Força está projetado na El. 88,00 m e será 

feito através de escadas, construída em estrutura metálica. Estas escadas interligarão todos 

os pisos, desde a plataforma de descarga até as diversas galerias de acesso inferiores e poço 

da turbina. 

Na El. 88,00 m, em blocos a serem definidos no projeto básico, serão instaladas 3 torres de 

saída para as linhas de transmissão, com previsão inicial para instalação nos blocos 1, 5 e 9. 

Na galeria situada no piso da El. 79,00 m será instalada a subestação, do tipo blindada com 

isolação a gás SF6. 

Haverá ainda galerias de equipamentos elétricos e de equipamentos mecânicos situadas nas 

elevações 73,50 m e 67,80 m, respectivamente. 
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No piso El. 88,00 m estão previstas aberturas com dimensões aproximadas de 3,00 m por 

5,00 m, a cada 4 unidades geradoras, para acesso de equipamentos às galerias internas da 

Casa de Força, durante o período de construção e montagem, assim como para futura 

manutenção. 

Nos pisos de El. 79,00 m e 73,50 m estão previstas aberturas com as mesmas dimensões 

aproximadas de 3,00 m por 5,00 m, a cada 4 unidades geradoras, que deverão ser mantidas 

abertas e com tampas removíveis, para manuseio de equipamentos e componentes 

eletromecânicos, entre os pisos, durante o período de montagem e também para facilidades 

nos serviços de futura manutenção.   

O piso interno principal da Casa de Força situado sobre as unidades Bulbo está estabelecido 

na El. 72,00 m. As Áreas de Montagem da Usina terão a mesma elevação do piso principal 

da Casa de Força. 

A descarga hidráulica a jusante é feita pelo tubo de sucção, projetado com seção variável, a 

partir da comporta de emergência, mantendo-se ao final as dimensões de altura igual a 

16,50 m e largura de 17,20 m na extremidade de jusante. 

A seção do tubo de sucção na região da comporta de emergência está com largura e altura 

de 13,00m. 

Em cada tubo de sucção será instalada uma comporta vagão de emergência, com 13,00 m 

de largura e 13,00 m de altura, com acionamento hidráulico, destinada a operar em caso de 

falha do sistema de regulação da turbina. Não serão instaladas comportas ensecadeiras para 

o tubo de sucção, tendo em vista que as comportas de emergência executarão também a 

função de fechamento para ensecamento do circuito hidráulico, durante a manutenção. A 

operação de içamento das comportas de emergência, para eventual manutenção será 

realizada a partir da plataforma de jusante, na El. 88,00 m, através de pórtico rolante com 

capacidade de 1.800 kN. 

A estabilidade global do bloco foi verificada para a condição de carregamento normal, não 

sendo admitidas tensões de tração na fundação. Os fatores de segurança obtidos para 

deslizamento, flutuação e tombamento foram sempre superiores aos dos critérios 

usualmente adotados para as verificações de estabilidade. 

2.5 Área de Montagem 

A EPE considerou em seu estudo de otimização que na implantação do empreendimento o(s) 

Fabricante(s)/Fornecedor(es) irá(ão) construir uma fábrica nas imediações da cidade de 
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Porto Velho, ou no mínimo, uma grande oficina com a finalidade principal de pré-montar 

grandes conjuntos de peças, principalmente de turbina e gerador, podendo envolver 

também, se necessário: a fabricação de virolas do tubo de sucção; partes do pré-

distribuidor; bulbo da unidade; pilares metálicos; acessos ao gerador; peças fixas de 

primeiro e segundo estágios de concretagem, entre outras. 

Foi considerado ainda que, no canteiro de obras, deverão ser construídas oficinas 

eletromecânicas provisórias para atender também a fabricação de grandes peças de aço, 

assim como a pré-montagem de grandes conjuntos de peças de turbina e gerador que, por 

suas dimensões, não possam ser transportadas inteiras da fábrica ou oficina de Porto Velho 

para a obra, além de fabricação de tubulação, estruturas metálicas diversas, e outras. 

Essa infra-estrutura de fabricação e pré-montagem permitirá reduzir as atividades de 

montagem dentro das áreas de montagem da Casa de Força, restringindo a utilização dessas 

áreas para montagem dos estatores e rotores dos geradores, com redução do tempo de 

duração dessas atividades dentro das áreas de montagem da Casa de Força. 

Observa-se no arranjo geral da usina que, quanto maior o comprimento da Área de 

Montagem muito maior seriam as escavações de solo e rocha da margem direita, para se 

criar o espaço necessário para abrigar os blocos para Área de Montagem. 

Com esse conceito, a 1ª Área de Montagem, na margem direita, será composta de apenas 2 

áreas: AM1 e AM2. Será implantada também uma Área de Descarga, que terá comprimento 

de aproximadamente 13,00 m. 

Aproveitando-se da existência do pilar que separa o Vertedouro da Casa de Força, a 1ª Área 

de Montagem será construída dentro dessa estrutura, na El. 72,00 m. 

Tendo em vista ser pequena a área disponível para montagem das peças de turbina e 

gerador na 1ª Área de Montagem, foi criada uma Área de Montagem externa sobre o mesmo 

pilar que separa o Vertedouro da Casa de Força, na El. 88,00 m, para atender a montagem 

eletromecânica, principalmente das primeiras unidades geradoras. 

• Área de Montagem Principal e Área de Descarga 

Nos desenhos JIR-V-35-000.004-DE e JIR-V-35-000.005-DE são apresentadas a planta e a 

seção transversal. 

Considerando o exposto acima, a 1ª Área de Montagem estará composta por duas áreas, 

AM1 e AM2, localizados na extremidade direita da Casa de Força, na estrutura do pilar que 

separa a Casa de Força do Vertedouro da margem direita. O hall de montagem situa-se na 
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elevação 72,00 m e tem comprimento total de 24,00 m e largura de 22,40 m, entre a parede 

de montante e a face do pilar da ponte rolante, totalizando 538 m² de área disponível nas 

áreas AM1 e AM2. Na área AM2, junto ao limite com o bloco 1 da Tomada d’Água/Casa de 

Força e abaixo do hall de montagem, estarão localizados os poços de drenagem e de 

esvaziamento das unidades de 1 a 8. 

O bloco correspondente à Área de Descarga situa-se entre as áreas AM1 e AM2. As 

operações de descarga desenvolvem-se em dois pisos: El. 88,00 m, onde estacionarão as 

carretas para a descarga, e a El. 72,00 m, onde serão depositadas as cargas, depois de 

retiradas das carretas, para serem conduzidas pelas pontes principais ao hall principal de 

montagem. Para possibilitar estas manobras, foi prevista uma ponte rolante com caminho de 

rolamento transversal ao caminho de rolamento das pontes principais da Casa de Força. 

A área AM1 terá um comprimento de 12,00 m e servirá para montagem e manobra das 

pontes rolantes situadas no lado direito hidráulico da estrutura Tomada d’Água/Casa de 

Força, permitindo que as pontes rolantes principal e auxiliar, situadas na esquerda hidráulica 

possam operar na Área de Descarga diretamente. A área AM2 terá, também, um 

comprimento de 12,00 m. 

Tanto as áreas AM1 e AM2 quanto o bloco da Área de Descarga, na El. 72,00 m, são 

atendidas pelas pontes principais e auxiliares da Casa de Força. 

A jusante das áreas AM1 e AM2 e da Área de Descarga haverá duas galerias de serviços, 

sendo uma na El. 72,00 m e outra na El. 79,00 m. Essas galerias serão utilizadas para os 

serviços de apoio a montagem e, também, para parte dos serviços auxiliares da Usina. 

• Área de Montagem Externa e Área de Descarga na El. 88,00 m. 

Nos desenhos JIR-V-35-000.004-DE e JIR-V-35-000.005-DE são apresentadas a planta e a 

seção transversal. 

Está prevista na extensão da Área de Descarga, no sentido de jusante, sobre o pilar que 

separa a Casa de Força do Vertedouro da margem direita, na El. 88,00 m, uma Área de 

Montagem externa à Casa de Força. 

A Área de Montagem externa tem uma largura 22,00 m e um comprimento útil de 61,50 m, 

totalizando 1.353 m² de área disponível e será atendida pela mesma ponte rolante que fará 

o serviço de descarga das peças para o interior da Casa de Força. 

Para permitir condições operacionais adequadas, essa ponte rolante terá um vão de 19,00 m 

e será provida, além do gancho principal, de uma talha elétrica auxiliar montada em monovia 
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a ser instalada sob a viga principal de jusante da ponte rolante. 

O caminho de rolamento da ponte da Área de Descarga estará na El. 110,00 m e se 

estenderá para jusante para atender, também, à área externa de montagem. Com isso seu 

comprimento terá 115,00 m. 

Essa Área de Montagem externa poderá ser desativada e desmontada após a conclusão dos 

serviços de instalação e montagem da usina, permanecendo a área destinada a operação de 

carga e descarga. 

• Áreas de Montagem Auxiliares 

As áreas de montagem auxiliares serão formadas pelos blocos intermediários AM3 e AM4, 

posicionados entre os blocos 16 e 17 da Tomada d’Água/Casa de Força, e AM5 e AM6, entre 

os blocos 32 e 33. Cada um deles tem comprimento de 21,75 m e largura de 22,40 m, entre 

a parede de montante e a face do pilar da ponte rolante. A área disponível para as 

montagens é de 487 m², em cada Área de Montagem auxiliar.  

Os blocos AM3, AM4, AM5 e AM6 serão atendidos pelas pontes principais e auxiliares da 

Casa de Força. 

A área total de montagem permanente da usina terá 2.486 m², que somada com a Área de 

Montagem externa alcançará 3.839 m². 

O bloco localizado no pilar que separa a unidade geradora nº 44 do Vertedouro da margem 

esquerda será utilizado para serviços auxiliares da usina, inclusive para o sistema e 

drenagem da Casa de Força e sistema de esvaziamento e enchimentos das últimas unidades 

geradoras. 

3. Estudos de Otimização - Equipamentos 

Neste item são apresentados os equipamentos que tiveram suas características e 

quantidades reavaliadas pela EPE. São ainda descritas as metodologias e parâmetros 

considerados.Turbinas e Geradores 

3.1.1 Escolha do Tipo de Turbina 

O Estudo de Viabilidade elaborado pelo Consórcio Furnas/Odebrecht estabeleceu a utilização 

de turbinas tipo bulbo para o projeto da UHE Jirau, mantendo a escolha do tipo de turbina 
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adotada nos Estudos de Inventário. 

A EPE está adotando em seu Estudo de Otimização a mesma escolha feita pelo Consórcio 

Desenvolvedor para as turbinas, e que foi apresentada no Anexo A – Seleção do Tipo de 

Turbina, do Capítulo 14, do Tomo II, do Volume I, do Relatório Final, Nº PJ-0519-V1-00-RL-

001, de março de 2006.   

E linhas gerais, as principais considerações do estudo do Consórcio Desenvolvedor para a 

definição do tipo de turbina escolhido para o projeto são apresentadas a seguir. 

• Considerações Iniciais 

Desde o início dos estudos, tornou-se evidente a necessidade de pesquisa referente ao 

estado da arte em turbinas de grande porte tanto bulbo como Kaplan vertical, para as 

alturas de queda e potência total do projeto, já que certamente a quantidade de unidades 

instaladas seria muito grande, e a escolha de unidades de grande porte levaria a redução da 

quantidade de máquinas, que, como o estudo de inventário demonstrou, chega a algumas 

dezenas de unidades instaladas. 

A unidade Bulbo é apropriada para aproveitamentos de baixa queda (até aproximadamente 

20 m), possuindo ótimo desempenho em cargas parciais e em uma faixa extensa de quedas. 

A UHE Jirau apresenta quedas líquidas variando entre 8,00 m e 19,50 m, aproximadamente, 

faixa em que a turbina Bulbo apresenta ótimo desempenho.  

A faixa de operação da turbina Kaplan de eixo vertical também é bastante ampla, desde 

15 m até 50 m. Abaixo de 15 m, existem turbinas do tipo Kaplan de eixo vertical operando, 

mas estudos básicos desenvolvidos nos últimos anos na Europa têm dado preferência à 

utilização de unidades Bulbo em substituição às unidades Kaplan de eixo vertical, para 

quedas mais baixas. 

• Passagens Hidráulicas 

O grupo Bulbo possui circuito hidráulico do tipo tubular axial. Assim sendo, suas passagens 

hidráulicas são relativamente mais simples do que as passagens hidráulicas de uma turbina 

Kaplan de eixo vertical, pois nessa, o fluxo de água sofre mudanças de direção, tanto para 

passar da caixa espiral para o rotor da turbina, como também ao percorrer o tubo de sucção, 

mudando de direção vertical e passando para horizontal. 

A montante da unidade pode-se dizer que as perdas de carga se equivalem para as unidades 

Bulbo e Kaplan de eixo vertical. No entanto, o comprimento da passagem hidráulica a 

montante do distribuidor é menor para a turbina Bulbo, o que permite desenhar uma 
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estrutura civil menor. 

Para usinas de baixa queda, as perdas no tubo de sucção se tornam mais relevantes, pois 

representam uma porcentagem maior da queda nominal. Nesse aspecto, as unidades Bulbo 

também levam vantagem, devido ao movimento preponderantemente axial do fluxo de 

água. 

O resultado é que são obtidas potências específicas ligeiramente maiores nas unidades 

Bulbo, já que as perdas no circuito hidráulico são um pouco menores. De um modo geral, 

pode-se dizer que para rendimentos iguais, os grupos Bulbo têm um diâmetro de rotor de 

turbina inferior ao das turbinas Kaplan de mesma potência, devido a velocidade específica 

maior. 

• Rendimento das Turbinas 

A solução com unidades Bulbo apresenta um rendimento máximo maior devido à menor 

perda de carga no circuito hidráulico, e um rendimento global melhor se considerada a 

operação em carga parcial, onde a curva de colina da turbina Bulbo indica desempenho 

superior quando comparada com a unidade Kaplan com parâmetros similares. 

• Montagem Eletromecânica 

A ausência de caixa espiral na turbina Bulbo propicia uma redução do tempo de montagem e 

de concretagem, podendo-se estimar uma redução de cerca de 20% a 35% no tempo de 

montagem, se tomada como referência a montagem de uma turbina Kaplan vertical de 

mesmo porte. 

Outra grande vantagem da solução com unidades Bulbo é a maior rapidez de montagem das 

partes expostas, quando comparada com unidades de eixo vertical. A montagem se 

desenvolve de modo independente entre turbina e gerador, podendo seguir em paralelo 

durante grande parte do tempo, devido ao acesso independente para o recinto do gerador e 

o recinto da turbina, logo a jusante. 

• Obras Civis 

A solução Bulbo com fluxo axial permite o alojamento da turbina em um bloco civil de 

largura menor do que o obtido com a solução Kaplan. Mesmo considerando a quantidade 

maior de unidades na solução Bulbo, o comprimento total da Casa de Força é maior para 

solução Kaplan de eixo vertical. Isso traz para a solução Bulbo uma economia global, 

conseguida com a diminuição do comprimento total da Casa de Força 

A diferença nas dimensões dos blocos da Casa de Força somada com as das áreas de 
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montagem resultou em uma diferença para menor no comprimento total das estruturas de 

cerca de 180 m na solução Bulbo em relação a solução Kaplan de eixo vertical. 

As principais diferenças de quantitativos de obras civis indicam que a alternativa Kaplan 

apresenta volumes superiores de escavações e de concreto. 

A economia em comprimento da Casa de Força, como já citado é sensível, devendo ser 

ainda considerada a facilidade de concretagem dos blocos, com formas simples, o que 

permite a elaboração de um cronograma de construção com prazos mais curtos. 

• Consulta Preliminar a Fabricantes 

No decorrer dos estudos o Consórcio Desenvolvedor consultou preliminarmente quatro 

Fabricantes. De um modo geral, os estudos efetuados durante a fase de Inventário foram 

considerados corretos, sendo as unidades selecionadas viáveis de fabricação.  

Referente à unidade Bulbo, os Fabricantes consultados asseguraram a existência de 

tecnologia adequada para a realização do projeto e da fabricação de unidades do porte das 

sugeridas no projeto. 

Levantamentos de custos de equipamentos de geração (turbina, gerador e equipamentos 

associados) indicaram que os custos totais das alternativas Bulbo e Kaplan são equivalentes, 

no que se refere somente a equipamentos. 

• Conclusão do Estudo de Viabilidade sobre a Escolha do Tipo de Turbina 

Considerando que nos aspectos técnicos as duas soluções se equivalem, com uma pequena 

vantagem da Bulbo no que se refere ao rendimento máximo; que nos quantitativos das 

obras civis há uma vantagem para a solução Bulbo; que nas considerações sobre a 

montagem eletromecânica há também uma vantagem para a solução Bulbo; que os preços 

dos equipamentos são equivalentes e, considerando ainda, que no cronograma de 

motorização há vantagem da solução Bulbo em relação à solução Kaplan, a alternativa 

adotada foi a de utilizar unidades Bulbo. 

• Resumo das Principais Considerações Abordadas 

a) Considerações Gerais 

Vantagens da Unidade Bulbo (Horizontal) 

− Eficiência mais alta no ponto de carga máxima 
− Maior velocidade específica para a mesma queda 
− Menor tempo de construção 
− Melhor acesso às partes de turbina 



29 UHE Jirau - Avaliação Técnico-Orçamentária – Final 

 

 
 

  
 
 

Ministério de Minas e Energia 
 

− Menor distância entre as unidades 
− Menor profundidade de escavação 

Vantagens da Unidade Kaplan (Vertical) 

− Melhor acesso às partes do gerador 
− Maior inércia girante em relação a unidade Bulbo 
− Maior facilidade de ventilação e resfriamento do gerador  

b) Obras civis: (comparação Bulbo x Kaplan) 

Escavação para Unidades Bulbo: 

− Menor escavação na área da turbina e do tubo de sucção; e 
− Maior escavação na área de adução. 

Os estudos apresentados pelo Consórcio Desenvolvedor mostram que os volumes de 

escavação em rocha são menores para unidades Bulbo. 

Turbina Bulbo mais vantajosa no cômputo geral. 

Conformação da Geometria: 

− Geometria simplificada para a unidade bulbo, 
− Caixa espiral da Kaplan e tubo de sucção mais complicados 

Menor trabalho de conformação da geometria da Turbina Bulbo 

Tamanho da Tomada d’Água/Casa de Força: 

− Comprimento: comparável, um pouco maior na unidade Bulbo 
− Largura muito menor na unidade Bulbo 
− Altura comparável, um pouco menor na unidade Bulbo 

Dimensões gerais da Tomada d’Água/Casa de Força menores 
para a Turbina Bulbo 

c) Eficiência da turbina 

Eficiência máxima:  Similar, ligeira tendência a favor da Bulbo 

Eficiências “Off-Peak”:  Turbinas Bulbo têm uma curva de eficiência mais plana, 

ou seja, eficiências mais altas em cargas parciais e em 

sobrecarga 

Energia anual: Para as mesmas dimensões, maior energia anual no caso 

da Bulbo 

Maiores eficiências de geração de energia para turbinas Bulbo 

d) Dados do gerador: 

Velocidade síncrona: Mais alta para unidades Bulbo 
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Eficiência do gerador: Praticamente iguais 

e) Inércia das partes girantes: 

Inércia do gerador: Menor na Bulbo devido às restrições impostas ao 

diâmetro  do rotor do gerador 

f) Ponte rolante da casa de máquinas 

Capacidade: Menor para montagem das turbinas Bulbo 

g) Acesso e manutenção 

Turbina: Acesso ao rotor mais fácil na unidade Bulbo 

Gerador: Acesso ao gerador mais difícil na unidade Bulbo 

Disponibilidade: Estatísticas nas instalações existentes no Rio Danúbio 

indicam uma maior disponibilidade das unidades Bulbo, se 

comparadas com unidades Kaplan verticais. 

Ambas turbinas têm altos índices de disponibilidade 

• Considerações da EPE sobre a Escolha do Tipo de Turbina 

Observando os principais pontos do estudo apresentado pelo Consórcio Desenvolvedor para 

seleção do tipo de turbina, a EPE considera a escolha da unidade tipo Bulbo para o projeto 

da UHE Jirau como sendo a mais adequada. 

A partir dessa consideração a EPE elaborou seu estudo de otimização desenvolvendo 

adequações das estruturas da Tomada d’Água e da Casa de Força visando a diminuição de 

custo das obras civis correspondentes, assim como, dos equipamentos hidromecânicos e de 

levantamento envolvidos. 

3.1.2 Especificação das Turbinas, Geradores e Reguladores 

O estudo de viabilidade da UHE Jirau prevê a instalação de 44 (quarenta e quatro) unidades 

geradoras do tipo Bulbo de eixo horizontal, com capacidade de geração de 75 MW, nos 

bornes de saída de cada gerador. 

Os geradores serão trifásicos, síncronos, de eixo horizontal, acionados por turbinas 

hidráulicas do tipo Bulbo e serão fornecidos com todos os sistemas auxiliares 

eletromecânicos necessários ao seu funcionamento. 
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Os geradores serão resfriados com radiadores ar/água, em circuito fechado, e um circuito 

intermediário de resfriamento água/água por meio de um radiador integrado ao bulbo ou 

pela passagem de água do rio. 

Os geradores serão ligados em paralelo, dois a dois, na tensão de geração, por meio de 

disjuntores específicos para esta finalidade.  

Os terminais de saída de linha de cada gerador serão ligados ao disjuntor de gerador por 

meio de barramento blindado de fases isoladas, com derivação para o cubículo de proteção 

contra surtos e transformadores de potencial e para o transformador de excitação. 

Características técnicas principais dos geradores: 

Tipo Síncrono trifásico de eixo horizontal 
Potência nominal de cada unidade 84 MVA 
Número de unidades geradoras 44 
Tensão nominal 13.800 V 
Fator de potência nominal 0,9 
Freqüência nominal 60 Hz 
Velocidade de rotação nominal 85,7 rpm 
Classe de temperatura da isolação F 

Cada gerador será equipado com um sistema de excitação independente, do tipo estático, 

capaz de funcionar sem distúrbios sob qualquer condição de carregamento do gerador. 

A alimentação de potência dos retificadores será feita por meio de transformador seco, 

apropriado para sistemas de excitação, ligado diretamente aos terminais do gerador, através 

de barramento blindado de fases isoladas. 

O regulador de tensão será do tipo digital, baseado em microprocessadores, com ação de 

controle efetuada numericamente, e adequado para operar normalmente integrado, através 

de canais de comunicação digital, aos níveis superiores do Sistema Digital de Supervisão e 

Controle da usina 

Cada gerador será ligado a um cubículo contendo pára-raios e capacitores adequados para 

proteção contra surtos de tensão e, também, os transformadores de potencial necessários 

para medição, proteção e sincronização. 

O cubículo de proteção contra surtos de tensão e transformadores de potencial será ligado 

diretamente aos terminais do gerador, através de barramento blindado de fases isoladas. 

O aterramento de cada gerador será do tipo alta impedância, através de transformador de 

distribuição monofásico seco, com resistor de carga no secundário, montados em cubículo 
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instalado próximo ao gerador. 

Dentro do cubículo de aterramento do neutro serão instalados também, antes do 

fechamento do neutro, três transformadores de corrente para proteção do gerador. 

Os terminais de fase do gerador serão interligados ao disjuntor de gerador por barramento 

blindado de fases isoladas. Esses disjuntores farão o paralelismo de cada dois geradores 

para conexão a um dos enrolamentos primários do transformador elevador, que estará 

instalado ao tempo. 

O barramento blindado de fases isoladas será trifásico com invólucro metálico, não 

magnético, eletricamente contínuo, protegido contra pó, próprio para instalação interna e 

externa e resfriado por ventilação natural. Terá derivações para conexão aos cubículos de 

proteção contra surtos e transformadores de potencial, ao transformador de excitação do 

gerador e ao transformador de serviços auxiliares 

O barramento blindado de fases isoladas será dimensionado para suportar os esforços 

mecânicos e os efeitos térmicos provenientes das correntes de curto-circuito. 

Os terminais de cada enrolamento primário, em 13,8 kV, do transformador elevador, serão 

ligados a dois geradores através de barramentos blindados de fases isoladas (via disjuntores 

dos geradores). Os terminais do enrolamento secundário, em 500 kV, do transformado 

elevador, serão conectados a uma subestação blindada, localizada no interior da Casa de 

Força, através de barramentos blindados com isolação a gás SF6. 

O transformador elevador será trifásico, imerso em óleo isolante, instalação ao tempo, 

dotado de dois enrolamentos primários de 170 MVA em 13,8 kV e um enrolamento 

secundário de 340 MVA em 500 kV, refrigerado por circulação forçada de óleo e circulação 

forçada de água (OFWF). 

A Usina contará com um transformador elevador para cada grupo de quatro unidades 

geradoras e um transformador reserva. Os transformadores elevadores serão montados na 

El. 88,00 m e estarão localizados nos blocos das unidades U3, U7, U11, U15, U19, U23, U27, 

U31, U35, U39 e U43. 

A turbina, a principio, deverá fornecer potências entre as quedas brutas extremas de 8,13 m 

até 19,87 m, dentro dos limites de cavitação garantidos, com o nível de jusante previsto 

desde a operação com uma turbina até a operação com 44 turbinas, de acordo com os níveis 

fornecidos pela curva chave do Canal de Fuga e pela curva de colina de rendimento. 

A potência máxima do gerador será de 75 MW, em cada unidade, operando sob a queda de 
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referência de 15,20 m, e queda de projeto em torno de 16,00 m, com vazão da ordem de 

542 m³/s por turbina. Este ponto de operação será considerado como Nominal para o 

Gerador. A velocidade nominal da turbina escolhida é de 85,70 rpm. 

O rotor da turbina Bulbo será do tipo Kaplan, com 5 pás variáveis, tendo um diâmetro 

externo aproximado de ∅R = 8.000 mm. 

O NA mínimo normal no Canal de Fuga foi adotado na El. 70,13 m, para vazão no rio 

Madeira de aproximadamente 3.240 m³/s, correspondente a vazão mínima estabelecida na 

Resolução ANA nº 556, de 19/12/2006. Verifica-se que esta vazão tem previsão de 

ocorrência inferior a 0,5 % na curva de permanência de vazões médias mensais. 

O NA mínimo operacional no Canal de Fuga foi estabelecido na El. 70,08 m, para uma vazão 

de aproximadamente 2.450 m³/s, correspondente a vazão mínima média diária verificada no 

histórico de vazões do rio Madeira. 

O nível d’água mínimo operacional na Tomada d’Água será na elevação 82,50m, conforme 

resolução da ANA, citada anteriormente, ou 82,40 m, conforme Relatório Complementar do 

Consórcio FURNAS ODEBRECHT. 

A turbina foi implantada com centro do eixo na El. 59,50 m considerando o NA de jusante de 

70,13 m e considerando também o afogamento da Tomada d’Água para o NA 82,40m. 

A faixa normal de operação será de aproximadamente 30% até 100% da carga máxima, sob 

respectiva altura de queda, sendo exigido um funcionamento estável, dentro dos limites de 

cavitação garantidos e dentro de limites a serem estabelecidos após ensaios em modelo 

reduzido, que deverá confirmar a cota de implantação adotada. 

A sobrepressão máxima nas passagens hidráulicas não deverá ser superior a 40% e a 

sobrevelocidade a 60% acima da velocidade nominal, após uma rejeição de plena carga e 

com fechamento do distribuidor.  

Todas as partes da turbina serão projetadas para resistir com segurança aos esforços 

resultantes da velocidade de disparo, com as palhetas do distribuidor totalmente abertas. 

• Fechamento de Emergência  

O presente estudo considera que o fechamento de emergência das turbinas se dará por 

meio de comportas vagão de emergência instaladas no tubo de sucção das unidades 

geradoras. 

Foi dispensada a utilização de comportas ensecadeiras para fechamento dos Tubos de 
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Sucção visando manutenção das unidades geradoras, uma vez que as comportas vagão 

poderão exercer essa função. 

O fechamento do distribuidor da turbina, com ação de contra-peso, nos casos de emergência 

foi analisado baseado nos Estudos de Viabilidade do Consórcio Desenvolvedor, entretanto a 

adoção dessa solução dependerá da experiência do Fabricante em outros projetos do porte 

da UHE Jirau, com resultados operacionais seguros e garantidos. 

Para manutenção das comportas de emergência com acionamento hidráulico, localizadas em 

todas as unidades geradoras, foram considerados 2 pórticos com capacidade de 1.800 kN. 

• Relação (bulbo x rotor) 

O efeito de inércia total da unidade, considerado para estas condições, será obtido a partir 

dos parâmetros principais atualmente válidos para uma instalação do tipo Bulbo, onde a 

relação R = ∅ B / ∅ R = 1,1 foi adotada como premissa básica neste estudo. 

Sendo: ∅B = diâmetro do bulbo = 8.800 mm (diâmetro externo do gerador) 

 ∅R = diâmetro do rotor = 8.000 mm (diâmetro externo da turbina) 

• Passagens Hidráulicas e Campo de Operação 

As passagens hidráulicas foram definidas e pré-dimensionadas a partir da relação R = 1,11 

levando-se em consideração um traçado hidráulico atualizado, onde alguns fatos importantes 

foram considerados como pontos de partida para o restante do dimensionamento das 

estruturas da Casa de Força e demais equipamentos hidromecânicos, a fim de permitir o 

prévio orçamento de todos os equipamentos e as quantidades, em volume de concreto, bem 

como as escavações no local: 

− A turbina deverá ter rendimento hidráulico máximo quando operando sob queda 

liquida de 16,00 m (queda de projeto), com vazão máxima aproximada de 542 m³/s. 

− O rendimento máximo esperado para a turbina com dupla regulação deverá ficar 

acima de 95,5 %. 

• Partes Mecânicas da Turbina 

As partes girantes da unidade serão suportadas por mancais do tipo apoio, ou seja, mancal 

de escora (ME) do tipo duplo, combinado com mancal de guia (MGG) do lado do gerador. A 

turbina será suportada por um mancal de guia (MGT) do lado do rotor da turbina. O eixo da 

unidade deverá ser único. 

O tubo de sucção será de formato cônico de seção circular e revestido de chapas metálicas 
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desde a saída do rotor até uma seção onde a velocidade axial média da água seja entre 6 e 

7,0 m/s para as condições de melhor rendimento. O restante será executado em concreto, 

sem revestimento metálico. Será previsto no tubo de sucção um acesso para inspeção e 

manutenção do rotor e das partes inferiores do revestimento, o mais próximo possível da 

comporta de emergência. 

O pré-distribuidor será resistente o suficiente para suportar todas as condições de carga, 

com todos os seus componentes trabalhando dentro dos limites de tensão admissíveis. O 

pré-distribuidor serve de acesso ao interior do bulbo, por meio de passagem pelas 

plataformas para inspeção e manutenção dos mancais da unidade. 

O distribuidor da turbina será do tipo cônico, de palhetas móveis, adequadamente 

dimensionado pelos estudos de variações de queda e vazão. Seu projeto permitirá fácil 

acesso e desmontagem dos componentes da turbina. 

As palhetas do distribuidor serão fixadas internamente no cone e externamente na tampa. 

As palhetas terão seções transversais uniformes propiciando o mínimo de atrito fluido, 

evitando perturbações hidráulicas. Deverão ser projetadas de forma a manter uma tendência 

ao fechamento, em quase todo o percurso do servomotor. 

A tampa será provida de pista circular, revestida com material auto-lubrificante, para apoio e 

guia do anel de regulação. 

Os 2 (dois) servomotores serão instalados e fixados na posição vertical, apoiados 

diretamente no topo do pedestal de concreto no piso da galeria inferior de drenagem ou 

lateralmente em posição horizontal apoiados nas paredes laterais do poço da turbina. 

• Eixo da Unidade 

O eixo único da unidade está posicionado na El. 59,50 e acoplado do lado de montante com 

o rotor do gerador e do lado de jusante com o rotor da turbina. 

O eixo será dimensionado para resistir a todas as condições transitórias previstas e para 

transmitir o torque com segurança, até o valor máximo, sem exceder as tensões de projeto. 

O eixo deverá ser vazado internamente para acomodar os tubos de óleo para o acionamento 

das pás do rotor e deverá ser previsto com um dispositivo mecânico detector e chaves de 

sobrevelocidade da unidade. 

Próximo ao mancal de guia da turbina (MGT) será montado o selo de vedação do eixo, do 

tipo axial, de material resistente a desgaste, para limitar a passagem de água proveniente da 

região do rotor da turbina para dentro do bulbo. 
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Neste conjunto estará montada a vedação de manutenção, que poderá ser atuada por ar 

comprimido, para vedar o eixo durante a parada da unidade. A caixa da vedação será 

construída de modo que os anéis sejam acessíveis para os serviços de manutenção, sem 

desmontagem do mancal de guia da turbina. 

• Rotor da Turbina 

As pás do rotor da turbina serão de material resistente, de modo a suportar melhor os 

desgastes por erosão e por cavitação. As pás serão projetadas para resistir aos máximos 

esforços que ocorrem durante operação normal, sob rejeições de carga e eventualmente sob 

disparo e sob efeitos transitórios provenientes de curto-circuito no gerador. 

O cubo do rotor da turbina será fabricado e fundido em material resistente a corrosão e 

internamente deverá ser mantido sob pressão de óleo para evitar a entrada de água nos 

mecanismos das pás do rotor 

• Mancais da Unidade Completa 

Todos os mancais da unidade geradora serão projetados para trabalhar em banho de óleo, 

com circuitos de lubrificação independentes e com sistemas externos de resfriamento a 

água, por meio de trocadores de calor. 

O mancal de escora da unidade será do tipo duplo de sapatas segmentadas revestidas de 

metal patente, operando contra duas superfícies de deslizamento, com acabamentos 

espelhados, montados no colar de escora. O mancal e sua estrutura de apoio serão 

projetados para resistir e transmitir por meio do pré-distribuidor as cargas para a fundação 

da Casa de Força, bem como todos os esforços provenientes das partes girantes da turbina e 

do gerador, a qualquer velocidade, até a máxima de disparo, incluindo as mais severas 

condições impostas pelos transitórios hidráulicos e elétricos. 

Os mancais de guia serão do tipo de sapatas ajustáveis ou do tipo luva bipartida, revestidas 

de metal patente. Serão projetados para resistir a todos os esforços radiais do eixo, sob 

todas as condições de operação, sem excessiva elevação de temperatura. O mancal de guia 

será localizado tão próximo quanto possível do rotor da turbina, resguardadas as condições 

de acesso à vedação do eixo e ao flange de acoplamento. 

• Acesso ao Bulbo 

No estudo de otimização da EPE foi prevista a construção de uma galeria de acesso 

horizontal ao interior do Bulbo, na El. 59,50 m. 

A tampa superior de acesso ao bulbo pela parte frontal em muitos casos é feita por um 
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acesso vertical por meio de escada de marinheiro, o que neste caso é demasiadamente 

incomodo, dificultado pela altura a ser vencida e devido aos cabos elétricos e tubos de água 

de resfriamento. 

A galeria horizontal de acesso no eixo da unidade tendo o centro do túnel na El. 59,50 m, 

alinhada com o centro da unidade vem a facilitar os trabalhos de instalação de tubulações e 

cabos elétricos de menor porte, melhorando as condições de acesso de pessoal ao interior 

da ogiva do bulbo, por montante, facilitando o acesso aos radiadores do gerador e demais 

componentes do cabeçote de óleo do rotor da turbina. 

Esta galeria deverá ter um diâmetro interno de 2,00 m e deverá se estender desde o centro 

da ogiva para ambos os lados até as paredes laterais de concreto devendo, se adotada no 

projeto, ser considerada no desenvolvimento do modelo reduzido da turbina. A galeria 

deverá ser de aço e resistir às pressões externas e seu perfil será de seção circular, sendo 

suficiente para passar duas pessoas em pé e acomodar os tubos d’água de resfriamento do 

gerador, tubos de óleo, cabos elétricos, etc. 

• Mecanismo e Regulação 

O mecanismo será constituído de anel de regulação, alavancas, bielas e pinos, de construção 

rígida, em aço fundido ou em chapas soldadas. 

O mecanismo de regulação terá resistência suficiente para suportar todos os esforços 

oriundos de quaisquer condições de operação, inclusive os efeitos originados de falhas dos 

dispositivos de controle automático. 

Um dispositivo de segurança de fricção poderá ser incorporado à haste das palhetas para 

interligação entre o anel de regulação e a própria haste da palheta. Este dispositivo deverá 

ser previsto com um sistema de alarme e de sinalização. 

Os servomotores serão de acionamento hidráulico, convencional, de dupla ação, equipados 

com dispositivo de amortecimento para atuação no final do seu curso 

• Sistema de Regulação 

O sistema de regulação será constituído por reguladores digitais com controle tipo PID 

(Proporcional- Integral - Derivativo) para regulação da freqüência. O sistema incluirá 

unidades de entrada/saída, fontes de energia, chaves de controle e os acessórios 

necessários a um sistema digital deste tipo. Cada unidade contará com um gerador de sinal 

de velocidade, com o dispositivo de comparação de velocidade e o equipamento de 

monitoração. 
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O sistema de regulação incluirá o transdutor eletro-hidráulico, para conversão do sinal por 

meio de amplificadores e controladores. 

O sistema de regulação será composto de equipamentos de amplificação de força, incluindo 

tanque de pressão, cilindros de nitrogênio, reservatório de óleo, bomba de óleo principal e 

de reserva, radiadores de óleo, filtros de óleo, válvulas diversas, tubulações e equipamentos 

associados. 

O tanque de pressão será pressurizado pelo sistema de gás inerte (nitrogênio em alta 

pressão) em cilindros de gás, incluídos no fornecimento do fabricante da turbina. O sistema 

de acumulação poderá ser alternativamente por meio de compressores de ar de alta 

pressão. 

• Estabilidade de Regulação 

A estabilidade de regulação da unidade do tipo Bulbo tem como principal característica sua 

baixa inércia total devido ao volume e a massa ocupada pelo Gerador. Por conta deste fato, 

o gerador é de alta densidade magnética, propiciando uma grande facilidade para acelerar o 

conjunto girante rapidamente, em decorrência da grande massa de água que passa pela 

turbina. A solução adotada neste projeto é uma turbina com dupla regulação. 

a) Características técnicas principais das turbinas: 

Tipo  Bulbo de eixo horizontal 
Potência normal de cada turbina 76.500 kW 
Número de unidades geradoras 44 (quarenta e quatro) 
Capacidade total de saída (44 × 75 MW gerador) 3.300 MW (usina) 
Queda liquida máxima sob condições extremas  ~ 19,50 m ca 
Queda líquida de projeto ( sob melhor rendimento) 16,00 m ca 
Queda de Referência 15,20 m ca 
Velocidade síncrona (1n) 85,70 rpm 
Velocidade de disparo máxima (2n e 3n) 171 rpm(on cam) e 257 rpm (off-cam) 
Rendimento máximo previsto ~96 %   
Vazão de projeto da turbina (sob rend. máximo) 542 m³/s 
Peso total estimado do fornecimento de uma turbina ~ 680 a 750 t 
Relação bulbo x rotor R= DB/DR = 1,10   
Número de pás do rotor (considerado) 5 pás móveis 
Distribuidor do tipo móvel (considerado com) 18 palhetas diretrizes    
Peso do rotor da turbina completo com óleo (estimado) 104 a 115 t 
Peso total do conjunto turbina e gerador 1.230 t 
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b) Características estimadas e parâmetros do sistema de regulação da unidade Bulbo 

Tipo acelerométrico eletrônico – tipo PID 
Capacidade de regulação estimada (distribuidor)  Cm = 16 a 22  t.m     
Tempo de fechamento do distribuidor (estimado) 10 a 15 seg. 
Tempo de fechamento das pás do rotor (estimado) 30 a 50 seg. 
Constante de tempo hidráulica  tw = 1,60 seg. 
Constante de tempo mecânica ta = 1,63 seg. 
Sobre velocidade máxima ∆n > 60%  
Sobre pressão a montante admissível ∆p ≈ 40%  
Efeito de inércia total da unidade MD2 ~ 6.280 t.m2 
Efeito de inércia do gerador MD2 ~ 4.780 t.m2 
Efeito de inércia da turbina com água  MD2 ~ 1.500 t.m2 
Relação de estabilidade R = ta / tw  R ~ 1,00  

3.1   Equipamentos Hidromecânicos 

3.2.1 Vertedouro e Desvio do Rio 

• Comportas Segmento 

Serão instaladas 4 (quatro) comportas segmento no Vertedouro da margem esquerda e 15 

(quinze) no da margem direita, para controle de vazão e níveis do reservatório. As 

comportas serão acionadas por cilindros hidráulicos. 

Os 15 (quinze) vãos do Vertedouro da margem direita serão utilizados para o desvio do rio, 

sendo 10 (dez) vãos com soleira rebaixada em 6 (seis) metros. As comportas segmento 

serão utilizadas para fechar por peso próprio, interrompendo o fluxo d’água para permitir o 

início do enchimento do reservatório. Na posição fechada, as comportas dos vãos rebaixados 

se apoiarão em vigas soleiras provisórias instaladas na cota 64,00 m. As guias laterais 

definitivas das comportas se estenderão para baixo até se unirem com as vigas soleiras 

provisórias. 

Durante a fase de desvio as comportas dos vãos rebaixados permanecerão abertas acima da 

cota máxima prevista para o rio, apoiadas em vigas metálicas provisórias embutidas nos 

pilares. 

Para permitir a concretagem a seco da soleira rebaixada, após o fechamento das comportas 

segmento, será necessária a colocação de comportas ensecadeiras a montante e a jusante 

do vão, bem como a utilização de bombas para esgotamento da água ali contida. Concluída 

a concretagem do vão e a instalação das vigas soleiras definitivas, a comporta segmento 

será abaixada totalmente. Em seguida será feito o “cracking” do painel superior das 



40 UHE Jirau - Avaliação Técnico-Orçamentária – Final 

 

 
 

  
 
 

Ministério de Minas e Energia 
 

comportas ensecadeiras, para se obter o equilíbrio de pressões e permitir a retirada dos 

demais painéis. Primeiramente será retirada a comporta ensecadeira de jusante e em 

seguida será retirada a de montante, utilizando-se o mesmo procedimento. 

O projeto dos cilindros hidráulicos com respectivas hastes será feito de forma a permitir a 

movimentação das comportas desde a posição de apoio nas soleiras provisórias (El. 

64,00 m) até sua abertura total para passagem da vazão máxima de projeto. 

Hastes de prolongamento provisórias deverão ser previstas para utilização nas comportas 

segmento dos vãos que terão as soleiras rebaixadas. 

As características principais das comportas segmento são: 

− Comportas - quantidade = 19 unidades 

− Peças Fixas - quantidade = 19 jogos 

− Vão  = 20,00 m 

− Altura  = 22,00 m 

− Cota do munhão da comporta = 79,30 m 

− Cota da soleira  = 69,00 m 

− Altura d’água sobre a soleira = 21,00 m 

− Raio do paramento = 22,00 m 

• Comportas Ensecadeiras 

Para permitir a realização dos serviços de manutenção das comportas segmento a seco, os 

vãos do Vertedouro serão fechados por meio de comportas ensecadeiras colocadas a 

montante e a jusante.  

Para a concretagem dos vãos rebaixados serão utilizadas 3 (três) comportas ensecadeiras de 

montante, cada uma consistindo de 10 (dez) painéis com altura unitária de 3,0 m, que 

permitirão o fechamento simultâneo de 3 (três) vãos. Estas mesmas comportas serão 

reutilizadas posteriormente para o fechamento a montante das comportas segmento e a 

realização dos serviços de manutenção. Nesta operação, cada comporta será constituída de 

somente 7 (sete) painéis. 

Cada comporta ensecadeira de jusante será composta de 4 (quatro) painéis com altura 

unitária em torno de 2,7 m. 

Em cada um dos 19 vãos do Vertedouro serão instalados 2 (dois) jogos de peças fixas para 

as comportas ensecadeiras, um a jusante do vão, com a soleira na cota 62,00 m, e outro a 

montante, nas proximidades do eixo da crista, com a soleira na cota 70,00 m.  
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Em cada um dos 10 vãos rebaixados para o desvio do rio, será instalado adicionalmente um 

jogo de peças fixas a montante da ogiva, com a soleira na cota 62,00 m, para colocação 

provisória das comportas ensecadeiras para permitir a complementação da concretagem da 

ogiva entre as cotas 64,00 m e 70,00 m. Após a concretagem dos vãos rebaixados, essas 

peças fixas não terão mais utilidade. 

A manobra dos painéis das comportas ensecadeiras nas peças fixas de montante dos vãos 

rebaixados será feita por um guindaste móvel colocado sobre a ponte do Vertedouro, na 

cota 95,50 m. 

A manobra dos painéis das comportas ensecadeiras nas peças fixas de jusante do 

Vertedouro será executada também por um guindaste móvel, colocado na ponte de jusante 

do Vertedouro, na cota 88,00 m. 

A manobra dos painéis das comportas ensecadeiras definitivas nas guias localizadas nas 

proximidades do eixo da crista, a montante das comportas segmento, será feita por meio 

dos pórticos rolantes do vertedouro. 

Todas as operações de colocação e retirada dos painéis das comportas serão feitas em 

condições de equilíbrio de pressões e com auxílio de uma viga pescadora. 

As características principais das comportas ensecadeira são: 

a) Comporta Ensecadeira do Vertedouro – Montante 

− Comportas – quantidade = 03 (30 painéis) 

− Peças Fixas – quantidade = 19 jogos definitivos/10 provisórios  

− Vão = 20,00 m 

− Altura = 21,00 m / 29,00 m 

− Cota da soleira = 70,00 m / 62,00 m 

− Altura d’água sobre a soleira = 20,00 m / 28,00 m 

− Cota do piso de operação = 95,50 m  

b) Comporta Ensecadeira do Vertedouro – Jusante 

− Comportas – quantidade = 03 (12 painéis) 

− Peças Fixas – quantidade = 19 jogos 

− Vão = 20,00 m 

− Altura = 10,80 m 

− Cota da soleira = 62,00 m  

− Altura d’água sobre a soleira = 10,60 m 
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− Cota do piso de operação = 88,00 m  

3.2.2 Tomada d’Água/Casa de Força 

• Grades de Proteção da Tomada d’Água 

A entrada da Tomada d’Água será dotada de grades de proteção do tipo móvel, montadas 

sobre guias fixadas à face inclinada da barragem. Em cada portal de entrada serão 

instalados 4 (quatro) conjuntos de grades, cada um protegendo uma passagem com 4,35 m 

de vão e altura na vertical de 30,00 m. Cada conjunto de grades será composto de 10 (dez) 

painéis intercambiáveis, com altura aproximada de 3,04 m. 

As grades protegerão a Tomada d’Água contra a entrada de detritos que possam danificar as 

turbinas. A remoção dos detritos acumulados nos painéis será feita por meio de máquinas 

limpa-grades. A colocação e retirada dos painéis das grades serão feitas por meio de um 

gancho auxiliar da máquina limpa-grades, com auxílio de viga pescadora. Essas operações 

serão sempre efetuadas com água parada. 

A grade da Tomada d’Água deverá ser dimensionada considerando também que ocorrerão 

impactos de troncos de árvores de grande porte, trazidos no fluxo da água. Dessa forma, o 

projeto da grade deverá considerar a necessidade de uma estrutura reforçada. 

As características principais das grades são: 

− Nº de Tomadas d’Água = 44 

− Nº de vãos por Tomada d’Água = 4 

− Nº de painéis por vão = 10 

− Nº de painéis por Tomada d’Água = 40 

− Nº total de painéis de grades = 1.760 

− Nº total de jogos de peças fixas = 176 

− Inclinação do paramento = 1V : 0,16 H 

− Vão livre  = 4,35 m 

− Altura livre na vertical = 30,00 m 

− Cota do piso de operação = 95,50 m 

− Cota da soleira  = 49,00 m 

• Comportas Ensecadeiras da Tomada d’Água 

Para permitir o esvaziamento do circuito hidráulico para realização dos serviços de 

manutenção das unidades geradores a seco, a entrada da Tomada d’Água será fechada por 
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meio de duas comportas ensecadeiras. Cada comporta consistirá de 5 (cinco) painéis 

intercambiáveis e um superior. 

Os painéis das comportas serão movimentados pelo pórtico rolante da Tomada d’Água, com 

auxílio de uma viga pescadora, em condições de equilíbrio de pressões. 

Está prevista a aquisição de um total de 36 (trinta e seis) comportas completas, para 

permitir o fechamento simultâneo de 16 (dezesseis) unidades geradoras durante a fase de 

construção da barragem. Dois conjuntos de comportas serão disponibilizados para a equipe 

de Operação e Manutenção da Usina após conclusão da primeira etapa de construção (16 

primeiras unidades).  

As características principais das comportas ensecadeiras são: 

− Comportas - quantidade = 2 x 18 = 36 unidades 

− Peças Fixas – quantidade = 2 x 44 = 88 jogos 

− Vão livre  = 7,25 m 

− Altura livre = 18,30 m 

− Cota do piso de operação = 95,50 m 

− Cota da soleira  = 51,00 m 

− Altura d’água sobre a soleira = 39,00 m 

• Comportas Vagão de Emergência do Tubo de Sucção 

O fechamento de emergência das turbinas adotado nesse estudo será por meio de 

comportas vagão instaladas no Tubo de Sucção das unidades geradoras. 

Foi dispensada a utilização de comportas ensecadeiras para fechamento dos tubos de sucção 

das unidades visando manutenção, uma vez que as comportas vagão irão exercer essa 

função. 

Para manutenção das comportas vagão de emergência serão considerados 2 pórticos 

rolantes com capacidade de 1.800 kN. 

Serão utilizadas 44 (quarenta e quatro) comportas vagão de emergência no tubo de sucção 

acionadas por cilindros hidráulicos. 

Os cilindros hidráulicos de acionamento serão instalados parcialmente inseridos no poço das 

comportas, apoiados em um ponto intermediário sobre vigas metálicas na cota aproximada 

86,00 m.  

As comportas serão dimensionadas para fechar, em emergência, no caso de falha dos 
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dispositivos de segurança das turbinas 

As comportas terão vedações e paramento a montante, para reduzir os esforços 

hidrodinâmicos verticais. As vedações serão duplas, permitindo estanqueidade nos dois 

sentidos. 

As comportas vagão serão projetadas para fechar em desequilíbrio de pressões, em situação 

de emergência, estando o reservatório na sua cota máxima e o Canal de Fuga em seu nível 

mínimo. 

Na posição fechada, a comporta vagão servirá também para permitir o esgotamento do 

circuito hidráulico para manutenção das unidades geradoras a seco. Neste caso, a comporta 

poderá ficar submetida, em seu lado jusante, ao nível máximo do Canal de Fuga. 

Antes da abertura da comporta vagão, será feito o enchimento do circuito hidráulico por 

meio da abertura das válvulas by-pass das comportas ensecadeiras da Tomada d’Água. 

Ao iniciar a abertura, a comporta estará sujeita à carga hidrostática correspondente ao 

desnível entre a cota do Reservatório de montante e a do Canal de Fuga. 

As características principais das comportas vagão de emergência são: 

− Comportas - quantidade = 44 

− Peças Fixas - quantidade = 44 jogos 

− Vão livre = 13,00 m 

− Altura livre = 13,00 m 

− Cota do piso de operação = 88,00 m 

− Cota aproximada de apoio dos cilindros = 86,00 m 

− Cota da soleira (m)  = 53,00 m 

3.2   Equipamentos de Levantamento de Carga 

3.3.1 Vertedouro 

• Pórticos Rolantes 

Os pórticos rolantes do Vertedouro serão utilizados para movimentação dos painéis das 

comportas ensecadeiras por meio de um único gancho, dotado somente de movimentação 

vertical. 

Está previsto o fornecimento de dois pórticos rolantes, um para cada Vertedouro. Os trilhos 
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dos pórticos se estenderão por todo o comprimento dos dois Vertedouros. 

As características principais dos pórticos do Vertedouro são: 

− Número de pórticos = 02 

− Vão entre trilhos = 6,00 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 95,50 m 

− Comprimento total dos trilhos = 550,00 m 

− Capacidade nominal  = 500 kN 

− Altura de içamento acima dos trilhos = 7,50 m 

− Altura de içamento total = 32,50 m 

• Guindaste Móvel 

Um guindaste móvel colocado sobre a ponte de montante do Vertedouro, na cota 95,50 m, 

será usado para instalação e remoção dos painéis das comportas ensecadeiras nas peças 

fixas provisórias de montante dos vãos rebaixados. Essa operação será feita com guindaste 

de obra durante a construção da usina. 

Para as manobras de instalação e retirada dos painéis das comportas ensecadeiras nas peças 

fixas de jusante será necessária também a colocação de um guindaste móvel na ponte de 

jusante do Vertedouro, na cota 88,00 m. Essa operação será feita para manutenção dos vãos 

do Vertedouro, portanto, durante a vida útil da usina.  

O guindaste móvel para operação das comportas de jusante do Vertedouro deverá ter 

capacidade de içamento de 500 kN e altura de içamento de 30 m. 

3.3.2 Tomada d’Água 

• Pórticos Rolantes e Máquinas Limpa-Grades 

Está previsto a utilização de 2 (dois) pórticos rolantes para movimentação dos painéis das 

comportas ensecadeiras da Tomada d’Água.  

Para remoção dos detritos acumulados nos painéis das grades está previsto o fornecimento 

de 4 (quatro) máquinas limpa-grades. Esse equipamento deverá apresentar uma construção 

robusta e ser projetado para serviço contínuo e pesado. 

As comportas ensecadeiras serão içadas e abaixadas com o gancho principal do pórtico, 

enquanto que as grades serão operadas por um guincho giratório instalado nas máquinas 

limpa-grades. Esse gancho deverá ser capaz de permitir o deslocamento do painel da grade 
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desde o topo das guias até uma posição próxima ao poço das comportas ensecadeiras. 

Cada máquina limpa-grades será dotada também de uma grua giratória, equipada com um 

dispositivo de garras para coleta e remoção de troncos flutuantes, acumulados à frente das 

grades. 

Os trilhos dos pórticos e das máquinas limpa-grades se estenderão por todo o comprimento 

da Tomada d’Água. 

As características principais dos pórticos rolantes são: 

− Número de pórticos = 02 

− Vão entre trilhos = 4,50 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 95,50 m 

− Comprimento dos trilhos = 1.100,0 m 

− Capacidade nominal dos pórticos = 250 kN 

− Altura de içamento acima dos trilhos = 8,50 m 

− Altura de içamento total = 50,00 m 

As características principais das máquinas limpa-grades são: 

− Número de máquinas limpa-grades = 04 
− Vão entre trilhos = 3,50 m 
− Cota de instalação dos trilhos = 95,50 m 
− Comprimento dos trilhos (aprox.) = 1.100 m 
− Largura do rastelo = 4,25 m 
− Altura de içamento do rastelo acima dos trilhos = 4,50 m aprox. 
− Altura de içamento total do rastelo = 51,00 m aprox. 

Além desses equipamentos, em fase posterior de projeto deverá ser concebido e 

dimensionado um sistema complementar destinado à prévia interceptação/remoção de 

troncos de árvores e outros corpos flutuantes de grandes dimensões, potencialmente 

incompatíveis, pelas suas dimensões e quantidades, com as características das máquinas 

limpa-grades ora previstas. 

3.3.3 Tubo de Sucção 

• Pórticos Rolantes 

Os pórticos rolantes do Tubo de Sucção serão utilizados para montagem e manutenção das 

comportas vagão, por meio de um único gancho. Está previsto o fornecimento de 2 (dois) 

pórticos rolantes. 
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Os trilhos dos pórticos se estenderão por todo o comprimento da plataforma sobre os Tubos 

de Sucção. 

As características principais dos pórticos rolantes são: 

− Número de pórticos = 02 

− Vão entre trilhos = 5,5 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 88,00 m 

− Comprimento dos trilhos (aprox.) = 1.100 m 

− Capacidade nominal dos pórticos = 1.800 kN 

− Altura de içamento total = 47,50 m  

− Altura de içamento acima dos trilhos = 16,00 m 

3.3.4 Casa de Máquinas 

• Pontes Rolantes Principais 

Está previsto o fornecimento de 2 (duas) pontes rolantes principais a serem usadas nos 

serviços de montagem e desmontagem das unidades geradoras. 

Cada ponte será dotada também de um gancho auxiliar, com menor capacidade de 

içamento, para manuseio de componentes de pequeno porte. 

Os trilhos das pontes se estenderão por todo o comprimento da Casa de Força e Áreas de 

Montagem. 

As características principais das pontes rolantes principais são as seguintes: 

− Número de pontes = 02 

− Vão entre os trilhos = 22,00 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 90,00 m 

− Comprimento dos trilhos = 1.100 m 

− Capacidade nominal do gancho principal = 2.500 kN 

− Capacidade nominal do gancho auxiliar = 250 kN 

− Altura de içamento total = 37,00 m 

• Pontes Rolantes Auxiliares 

Para realização dos serviços de manuseio de componentes de pequeno porte no interior da 

Casa de Força, serão utilizadas 3 (três) pontes rolantes auxiliares. Os trilhos dessas pontes 

também se estenderão por todo o comprimento da Casa de Força e Áreas de Montagem. 
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As características principais das pontes rolantes auxiliares são as seguintes: 

− Número de pontes = 03 

− Vão entre os trilhos = 21,00 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 85,00 m 

− Comprimento dos trilhos = 1.100 m 

− Capacidade nominal do gancho principal = 500 kN 

− Capacidade nominal do gancho auxiliar = 100 kN 

− Altura de içamento total = 32,00 m 

3.3.5 Área de Descarga 

• Ponte Rolante 

A Área de Descarga será equipada com uma ponte rolante dotada de capacidade suficiente 

para içamento da peça mais pesada da unidade geradora. A ponte disporá também de uma 

talha elétrica auxiliar, suspensa em uma monovia instalada sob uma das vigas principais da 

ponte, para auxiliar nos trabalhos de descarga. 

Essa ponte deverá ser capaz de içar as peças da Área de Descarga (88,00 m), deslocá-las 

até o ponto de alcance das pontes rolantes principais da Casa de Força e baixá-las até o piso 

de operação da área de montagem na El. 72,00 m. 

Desse ponto em diante, a movimentação das peças até o local final de montagem será feita 

pelas pontes rolantes principais da Casa de Força. A ponte disporá também de uma talha 

elétrica de 100 kN de capacidade, instalada em uma monovia sob uma das vigas principais 

da ponte. 

Tendo em vista a existência de uma Área de Montagem externa à Casa de Força, que será 

construída na extensão da Área de Descarga, a ponte rolante que fará o serviço de descarga 

de peças para o interior da Casa de Força dará também apoio a montagem que será 

executada nessa Área de Montagem externa. 

O caminho de rolamento da ponte da Área de Descarga deverá se estender para atender 

também a Área de Montagem externa. 

As características principais da ponte rolante da Área de Descarga são: 

− Número de pontes = 01 

− Vão entre trilhos = 19,00 m 

− Cota de instalação dos trilhos = 110,00 m 
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− Comprimento dos trilhos = 115 m 

− Capacidade nominal do gancho principal = 2.500 kN 

− Capacidade nominal da talha auxiliar  = 100 kN 

− Altura de içamento total = 36 m 

3.3.6 Cronograma de Motorização 

Considerando o cronograma físico de implantação do empreendimento (anexo 5.11), com 

previsão de início das obras em maio de 2009, 3 (três) unidades geradoras entrarão em 

operação comercial no mês 45 (janeiro/2013). Em seguida, a cada mês, entrará em 

operação comercial uma unidade geradora até perfazer o total de 16 unidades, o que se 

dará no mês 58 (fevereiro/2014). 

Observa-se no cronograma do empreendimento que o término do desvio de 2ª etapa, com o 

alteamento das ensecadeiras, ocorrerá no final do mês 43. Com isso, existe a possibilidade 

de se antecipar o início de operação de 2 (duas) unidades geradoras para o mês 44. 

Com a conclusão da ensecadeira de 2ª etapa será iniciado o serviço de escavação das áreas 

referentes às unidades de 17 a 44 e do vertedouro da margem esquerda do rio. Na 

seqüência dos serviços de escavação serão iniciados os serviços de concretagem dos blocos 

das Tomadas d’Água e Casas de Força dessas unidades. Após os primeiros meses desses 

serviços serão executados os serviços de montagem das partes metálicas a serem embutidas 

na estrutura de concreto. 

Concluída a concretagem dos primeiros blocos, serão executados os serviços de montagem 

das partes expostas das unidades geradoras correspondentes.  

Com base na configuração construtiva adotada, durante alguns meses não haverá 

montagem de equipamentos e componentes de unidades geradoras na Casa de Força. Com 

isso, considera-se que a montagem eletromecânica na fábrica de “Porto Velho”, no canteiro 

de obras e nas áreas de montagem continuarão com os serviços de pré montagem dos 

componentes principais das unidades geradoras. Dessa forma, quando ocorrer a retomada 

da montagem eletromecânica das unidades 17 a 44, na Casa de Força, a produtividade 

construtiva será maior que a ocorrida na fase de implantação das primeiras 16 unidades, 

tanto nos serviços de montagem, como nos de comissionamento. 

Com a aplicação do conceito de ganho de produtividade, tanto na pré fabricação de peças, 

como nos serviços de montagem, a seqüência de motorização das unidades geradoras (17 a 

44), com início previsto para o mês 71, seguirá a seqüência indicada no Quadro 3.3.6, a 

seguir.  
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Quadro 3.3.6 – CRONOGRAMA DE GERAÇÃO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº meses Mês/Ano
Início de 

Operação
Totais em 
Operação

Início de 
Operação

Totais em 
Operação

40 ago/12
41 set/12
42 out/12
43 nov/12
44 dez/12
45 jan/13 3 3
46 fev/13 1 4
47 mar/13 1 5
48 abr/13 1 6 2 2
49 mai/13 1 7 1 3
50 jun/13 1 8 1 4
51 jul/13 1 9 1 5
52 ago/13 1 10 1 6
53 set/13 1 11 1 7
54 out/13 1 12 1 8
55 nov/13 1 13 1 9
56 dez/13 1 14 1 10
57 jan/14 1 15 1 11
58 fev/14 1 16 1 12
59 mar/14 16 1 13
60 abr/14 16 1 14
61 mai/14 16 1 15
62 jun/14 16 1 16
63 jul/14 16 1 17
64 ago/14 16 1 18
65 set/14 16 1 19
66 out/14 16 1 20
67 nov/14 16 1 21
68 dez/14 16 1 22
69 jan/15 16 1 23
70 fev/15 16 1 24
71 mar/15 2 18 1 25
72 abr/15 1 19 1 26
73 mai/15 2 21 1 27
74 jun/15 1 22 1 28
75 jul/15 2 24 1 29
76 ago/15 1 25 1 30
77 set/15 2 27 1 31
78 out/15 1 28 1 32
79 nov/15 2 30 1 33
80 dez/15 1 31 1 34
81 jan/16 2 33 1 35
82 fev/16 1 34 1 36
83 mar/16 2 36 1 37
84 abr/16 1 37 1 38
85 mai/16 2 39 1 39
86 jun/16 1 40 1 40
87 jul/16 1 41 1 41
88 ago/16 1 42 1 42
89 set/16 1 43 1 43
90 out/16 1 44 1 44

    Geração comercial a partir do 1º dia do mês

Início da Obra EPE Viabilidade
 maio/2009 Nº de Unidades Nº de Unidades
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4. Quantitativos 

O arranjo geral otimizado elaborado pela EPE, resulta em reduções significativas nos 

quantitativos das obras civis, em relação ao projeto proposto no Estudo de Viabilidade, 

conforme pode ser observado no Quadro 4.1, a seguir.  

Quadro 4.1 - Avaliação comparativa entre os quantitativos das obras civis 

QUANTIDADES 
SERVIÇOS PRINCIPAIS UN. 

PROPOSTO EPE 
Variação  

% 

Escavação Comum m³ 13.084.450 11.862.400 9,34% 

Escavação em Rocha a Céu Aberto m³ 48.925.450 31.752.700 35,10% 

Remoção de Ensecadeiras m³ 4.206.750 8.621.800 -104,95% 

Limpeza de Fundação m² 205.650 150.400 26,87% 

Cimento t 648.102 510.608 21,21% 

Concreto Compactado com Rolo (CCR) m³ 289.140 175.200 39,41% 

Concreto Estrutural m³ 2.094.630 1.707.500 18,48% 

Concreto Massa m³ 46.773 16.070 65,64% 

Concreto Projetado m³ 54.300 47.700 12,15% 

Armadura t 118.922 100.162 15,78% 

Aterro Compactado m³ 5.737.570 5.191.000 9,53% 

Transição Lançada m³ 173.900 106.200 38,93% 

Transição Compactada m³ 538.850 355.300 34,06% 

Enrocamento/Rip Rap m³ 3.807.600 1.651.900 56,62% 

Núcleo de Argila m³ 269.450 0 100,00% 

Verifica-se que, excetuando o item Remoção de Ensecadeiras, os demais serviços 

apresentam reduções significativas nas quantidades estimadas. 

O volume a maior detectado no serviço Remoção de Ensecadeiras é decorrente da mudança 

na concepção entre o arranjo geral proposto pelo agente Desenvolvedor e o da EPE no 

estudo de otimização, mais precisamente na metodologia aplicada a 2ª etapa prevista para o 

desvio do rio. 

Na concepção analisada do Estudo de Viabilidade, as ensecadeiras localizadas no leito do rio 

são incorporadas a barragem de interligação entre as estruturas em concreto do Vertedouro 

e as formadas pelo conjunto Tomada d’Água/Casa de Força, não sendo assim removidas.  

No estudo da EPE, a Barragem em solo/enrocamento do leito do rio foi eliminada e, no 
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arranjo geral resultante, as estruturas em concreto passaram a assumir, em seu 

posicionamento, um traçado com formato mais retilíneo e com menor comprimento de 

barramento. Para viabilização da alternativa da EPE, as ensecadeiras auxiliares serão 

necessariamente removidas, em todas as etapas de desvio, o que também atende a 

exigência constante da licença prévia ambiental.  

Cabe esclarecer que os custos decorrentes do acréscimo nas quantidades previstas para 

Remoção das Ensecadeiras são compensados com significativa vantagem financeira, pela 

redução dos quantitativos dos serviços que seriam aplicados na implantação da Barragem 

prevista no leito do rio na concepção proposta pelo Desenvolvedor. 

As reduções obtidas nas otimizações estudadas para os equipamentos eletromecânicos são 

apresentadas no quadro a seguir: 

ESTRUTURA EQUIPAMENTO 
ESTUDO DE 
VIABILIDADE 

ESTUDO DE 
OTIMIZAÇÃO 

Comportas Segmento  21 19 

Comportas Ensecadeiras 5 conjuntos 3 conjuntos Vertedouro 

Pórtico Rolante  1 2 

Grades 176 176 

Comportas ensecadeiras 48 36 

Pórtico Limpa Grades 3 - 

Pórtico Rolante - 2 

Tomada d’Água  

Máquinas Limpa Grades - 4 

Unidades Geradoras com Turbinas Bulbo 44 44 

Comportas de Emergência 44 44 

Comportas Ensecadeiras do Tubo de Sucção  8 - 

Pórtico Rolante de Jusante 2 2 

Pontes Rolantes Principais 2 2 

Casa de Força 

Pontes Rolantes Auxiliares 3 3 

Área de Montagem Ponte Rolante da Área de Descarga 1 1 

 

5. ANEXOS 
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5.1   Arranjo Geral 
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5.2 Desvio do Rio – 1ª Etapa 
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5.3  Desvio do Rio – 2ª Etapa (1ª Fase) 
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5.4  Desvio do Rio – 2ª Etapa (2ª Fase) 
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5.5  Área  Descarga e Área de Montagem Provisória - Vista 
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5.6  Área  Descarga e Área de Montagem Provisória - Planta 
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5.7  Vertedouro – Planta e Seção Transversal 
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5.8  Tomada D’água e Casa de Força – Seção Transversal 
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5.9  Tomada D’água e Casa de Força – Conjunto Típico para 4 Unidades (El. 88,00) 
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5.10 Tomada D’água e Casa de Força – Conjunto Típico para 4 Unidades (El. 59,50) 
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5.11 Cronograma Físico – Implantação do Empreendimento 

 

 

 

 

 

 


