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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o estudo, realizado pela EPE, de otimização nas 
estruturas e no Arranjo Geral do projeto, aprovado pela ANEEL, do Aproveitamento 
Hidrelétrico (AHE) SANTO ANTONIO, 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, aprovados pela 
ANEEL por meio do Despacho n° 910 de 30 de março de 2007, elaborados pelo 
consórcio desenvolvedor, formado pelas empresas Furnas Centrais Elétricas e 
Construtora Norberto Odebrecht. Esses estudos constam dos seguintes documentos: 
 

• Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira –  Estudos de Viabilidade do AHE 
Santo Antônio – Processo no 48500.000103/03-91 – Relatório Final – 
PJ-0532-V1-00-RL-0001-R1 – Volume I – Texto (Tomo I) – Março/2006; 

• Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira –  Estudos de Viabilidade do AHE 
Santo Antônio – Processo no 48500.000103/03-91 – Relatório Final – 
PJ-0532-V1-00-RL-0001-R1 – Volume I – Texto (Tomo II) – Março/2006; e 

• Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira –  Estudos de Viabilidade do AHE 
Santo Antônio – Processo no 48500.000103/03-91 – Relatório Final – 
PJ-0532-V1-00-RL-0001 – Volume II – Março 2006. 

 
Também constituem documentos essenciais levados em consideração nos estudos 
realizados pela EPE, os seguintes: 
 

• DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA, expedida pela 
Agencia Nacional de Águas – ANA, pela Resolução ANA n° 556 – 19/12/2006; 
e 

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

 
 

 
Ressalte-se que este relatório intitulado “Estudos para Licitação da 
Expansão da Geração – AHE Santo Antônio (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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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio localiza-se no rio Madeira, próximo ao 
município de Porto Velho, capital de Rondônia. O empreendimento será licitado no 
Leilão ANEEL nº 005/2007, cujo certame se realizará em 30/10/2007, conforme 
estabelecido na Portaria MME nº 186 de 10 de agosto de 2007. 

Os Estudos de Viabilidade do AHE Santo Antônio foram avaliados no âmbito da EPE, 
em consonância com o “Roteiro para Habilitação Técnica de Empreendimentos na 
EPE”, em todas as suas disciplinas, em conformidade com o que preconiza a Portaria 
MME nº 328/2005.  

A avaliação técnica dos estudos foi orientada pelas “Instruções para Estudos de 
Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos” elaboradas pela ELETROBRÁS/ANEEL 
em 1997. 

Os estudos de viabilidade econômicos, energéticos e ambientais analisados indicaram 
as seguintes características gerais para o aproveitamento ótimo do AHE Santo 
Antônio: 

Rio/Bacia:  Madeira/rio Amazonas (sub-bacia: 15); 

N.A. máxi. normal do Reservatório: 70,00 m 

N.A. de Jusante (44 máquinas) : 55,29 m 

N.A. Mínimo de Jusante :        44,42m 

Altura Máxima do Barramentio:  55,0 m 

Elevação da Crista da Barragem:  75,5 m 

Potência Instalada:          3.150,4 MW 

Tipo de Turbina:            Bulbo 

Número de Unidades:              44  

Potência Unitária:           71,6 MW 

Queda de Referência:            13,9 m 

Vazão Nominal Unitària:            561 m3/s 

Rendimento Conj. Turbina/Gerador:    93% 

Área Alagada:             271,3 km2 (0,09 km2/MW) 

 

Em 27 de agosto de 2007 a EPE recebeu o Ofício nº 1.635/2007-SGH/ANEEL, datado 
em 23 de agosto de 2007, encaminhando cópia, em meio magnético, do Relatório 
Complementar PJ0633-V-H00-GR-RL-003-0 elaborado pelo consórcio desenvolvedor, 
referente aos Estudos de Viabilidade do AHE Santo Antônio.  
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Cabe observar que o presente relatório de consolidação do estudo de otimização 
feito pela EPE não contempla as revisões e/ou adequações propostas no documento 
complementar recém emitido. 

 

3. OTIMIZAÇÕES SUGERIDAS PELA EPE 

 
No estudo das otimizações, a EPE adotou as seguintes condicionantes: 
 

• Manter a mesma locação dos eixos das estruturas que constituem o arranjo 
geral do projeto aprovado pela ANEEL, que é mesmo projeto analisado pelo 
IBAMA no processo de emissão da Licença Prévia, e também, analisado pela 
ANA para emissão da Declaração da Reserva de Disponibilidade Hídrica – 
DRDH. 

• Manter o mesmo planejamento construtivo e cronograma de implantação do 
empreendimento, apresentado pelos autores dos estudos de viabilidade a 
ANEEL; 

• Manter a concepção com 44 máquinas geradoras tipo Bulbo; 
 
 
3.1.  Premissas e Avaliações dos Condicionantes do Arranjo 
 
 
� Cheia de projeto do vertedouro 
 
O estudo de vazões extremas elaborado para o dimensionamento do vertedouro do 
AHE Santo Antônio nos estudos de viabilidade considerou, além do ajuste por meio 
de métodos tradicionais (Gumbel e Exponencial de dois parâmetros), um intervalo de 
confiança de 95%, o que conduz a um acréscimo da cheia de projeto da ordem de 
15%.  
 
Além da aplicação do intervalo de confiança de 95%, foi aplicado ainda o critério de 
Füller para correção da vazão diária em instantânea, que resulta em novo incremento 
da ordem de aproximadamente 4%. Tal aplicação também não parece justificável, 
dadas as dimensões da bacia, 989.000 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 decamilenar da distribuição de Gumbel a vazão da cheia é de 
70.609 m3/s; 

� com 95% de confiança a vazão é de 80.586 m3/s; 

Somando os dois efeitos (95% de confiança e critério de Füller), a vazão seria de 
84.118 m3/s, que resultou na vazão adotada de projeto do vertedouro de 
84.000 m3/s. 
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Em conseqüência, verificou-se a possibilidade de reduzir pelo menos três vãos da 
estrutura do vertedouro, o que poderia proporcionar uma economia diretamente 
proporcional, tanto nas quantidades relativas ao volume de concreto das estruturas, 
quanto nos equipamentos de controle de vazões, mantendo o nível máximo 
maximorum do reservatório, do estudo de viabilidade, na cota 72,00 m. Além desta 
economia uma redução significativamente maior poderia ser obtida com o 
reposicionamento do vertedouro (com redução de três vãos) no volume de 
escavações do canal de aproximação. Entretanto, tendo em vista que a vazão 
decamilenar do estudo de viabilidade foi fixada na Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) expedida pela Agência Nacional de Águas - ANA, a 
EPE manteve para dimensionamento do vertedouro a vazão de 84.000 m3/s. Ainda 
assim, para esta descarga verificou-se que havia folga no seu dimensionamento 
hidráulico e em conseqüência adotou-se a redução de apenas um vão da estrutura, 
considerando a carga de projeto de 16,50 m adotado no estudo de viabilidade. 
 

 

� Riscos assumidos durante a execução das obras 
 
Nos estudos de viabilidade, elaborados pelo desenvolvedor, o planejamento da 
implantação da obra foi efetuado com base nas seguintes etapas principais. 

 

− 1a etapa - O rio Madeira permanece na sua calha e com auxílio de 
ensecadeiras é iniciada a construção das obras de concreto: vertedouro na 
margem direita e tomada d’água/casa de força na margem esquerda. 

 

− 2a etapa - Desvio do rio por meio do vertedouro, com 11 vãos construídos e 
10 vãos com soleira rebaixada. Prosseguimento das obras do conjunto tomada 
d’água/casa de força. 

 

− 3a etapa - Rio Madeira escoando pelos vãos construídos do vertedouro e 
parcialmente pela tomada d’água/ Casa de Força. Término das obras do 
vertedouro, com auxílio das comportas ensecadeiras e com geração comercial. 
Construção da barragem de terra e  enrocamento no leito do rio 

 
Conforme pode ser observado no arranjo geral dos estudos de viabilidade, os riscos 
assumidos na primeira etapa das obras pelo desenvolvedor implicaram na concepção 
de uma esnsecadeira de enrocamento no leito do rio com cerca de 1.000 m de 
comprimento, e vertedouro localizado na margem direita com volume de escavação 
nos canais de aproximação e de restituição de cerca de 16.000.000 m³. Os riscos 
assumidos são muito inferiores aos de outros aproveitamentos já construídos no país 
para a situação do rio escoando em sua calha natural (escoamento em canal), 
conforme relacionado nos Quadros 3.1.1 e 3.1.2 a seguir. 
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QUADRO 3.1.1 

ENSECADEIRA
ESTRUTURA 
POTEGIDA

RISCO 
(%)

PERÍODO DE 
CONSTRUÇÃO 

(Período de 
Cheia)

TR DA 
CHEIA 
(Anos)

VAZÕES DE 
PROJETO 

(m3/s)

BORDA 
LIVRE 

MÍNIMA 
(m)

1 Canais 4 2 100 50.959 1,00

2
Estruturas de 

Concreto
6 3 300 50.959 1,00

3 e 4
Estruturas de 

Concreto
6 3 300 50.959 1,00

5
Estruturas de 

Concreto
6 3 300 50.959 1,00

6 Canais 4 2 100 50.959 1,00

7 Canais 4 2 100 50.959 1,00

8 e 10
Parte da Usina 

Operando
0,5 2 1.000 58.589 3,00

9 e 11
Parte da Usina 

Operando
0,5 2 1.000 58.589 2,00

Ensecadeira 
Principal de 
Montante

Barragem do 
Leito do Rio

0,5 2 1.000 58.589 3,00

Ensecadeira 
Principal de 
Jusante

Barragem do 
Leito do Rio

0,5 2 1.000 58.589 2,00

RISCOS DURANTE A CONSTRUÇÃO X ARRANJO GERAL

 
 
 

QUADRO 3.1.2 
 

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 

2ª Galerias 20.000/100 - ILHA SOLTEIRA - 1974 3200 

2ª Galerias     
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No presente estudo de otimização da EPE, 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.  
 
Para a segunda e terceira etapas da obra foi adotado risco correspondente a uma 
cheia com tempo de recorrência (TR) de 400 anos, que é equivalente ao risco 
assumido durante a vida útil da usina, 50 anos, para uma cheia de tempo de 
recorrência de 10.000 anos. Nesta etapa foi considerado um tempo de recorrência 
maior, porque o empreendimento estará com parte dos equipamentos de geração 
em operação comercial. Nesta etapa apenas as ensecadeiras de jusante tiveram sua 
elevação reduzida de 3,00 m, enquanto as ensecadeiras de montante de apenas 
2,00 m, já que estas devem, nesta etapa um represamento, assegurar a cota 
70,00 m para permitir a operação das máquinas já instaladas. 
 
Além da aceitação de um risco correspondente à cheia com período de recorrência 
de 50 anos, o próprio valor da cheia foi corrigido, considerando que dado o período 
histórico utilizado (cerca de 35 anos), não se justificava majoração dessa vazão com 
um intervalo de confiança de 95%  adotado no projeto de viabilidade. 
Na  primeira  etapa, ensecadeiras 1 a 7, foi adotada uma borda livre de 1,00 m.  Na 
segunda e terceira etapas, ensecadeiras de 8 a 11 e as do Leito do rio, foi adotada a 
borda livre de 2,00 m 
 
Assim, foram adotadas as vazões retiradas do Quadro 3.1.3 a seguir para as diversas 
etapas de obra (que permanecem as mesmas dos estudos de viabilidade),,  sendo 
que para o tempo de recorrência de 50 anos, foi adotada  vazão igual a  50.959 m3/s 
e para  um tempo de recorrência de 100 anos, foi adotada vazão igual a 50.959 
m3/s, porém resultando em redução nas elevações das ensecadeiras. 
 

QUADRO 3.1.3 
Rio Madeira em Porto Velho 

Cheias Máximas Médias Diárias Associadas a Diversas Recorrências (m³/s) 

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

5 42.116 26.398 18.125 11.210 8.736 10.962 16.416 26.854 

10 44.879 29.824 20.676 12.899 10.494 12.780 18.845 30.244 

20 47.529 33.110 23.123 14.518 12.251 14.525 21.175 33.496 

25 48.370 34.153 23.899 15.032 12.817 15.078 21.915 34.528 

50 50.959 37.364 26.290 16.614 14.575 16.783 24.192 37.706 

100 53.530 40.551 28.663 18.185 16.333 18.475 26.452 40.861 

150 55.029 41.388 29.286 19.101 17.361 19.462 27.045 41.688 

200 56.091 43.727 31.028 19.751 18.090 20.161 28.704 44.004 

300 57.587 45.582 32.409 20.665 19.119 21.145 30.020 45.839 

500 59.470 47.917 34.148 21.816 20.414 22.385 31.675 48.150 

1.000 62.024 51.084 36.506 23.376 22.172 24.066 33.921 51.284 

5.000 67.950 58.433 41.979 26.998 26.253 27.967 39.133 58.558 

10.000 70.502 61.598 44.335 28.558 28.011 29.647 41.377 61.690 
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3.2  VERTEDOURO 

 
� Reavaliação da capacidade de vazão do vertedouro 
 
O estudo da capacidade de vazão do vertedouro foi efetuado reavaliando o 
coeficiente de vazão do estudo de viabilidade do AHE Santo Antônio, utilizando a 
metodologia do United States Department of the Interior - Bureau of Reclamation.  
 
A ogiva vertente foi 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. 
O coeficiente decorrente da carga sobre o vertedouro e a altura do paramento de 
montante, inclinado a 45o, resultou no valor de 2,11. As pressões negativas 
esperadas sobre a ogiva vertente por ocasião da cheia de projeto são inferiores a 
0,1 MPa (1 kgf/cm2), que, por se tratar de um caso excepcional, são consideradas 
aceitáveis. 
 
Considerando o afogamento proveniente do nível de água de jusante no canal de 
restituição, foi verificado que, em se retirando um vão dos 21 vãos do estudo de 
viabilidade, o vertedouro continua a ter capacidade de descarregar uma vazão da 
ordem de 84.000 m3/s, com o nível de água máximo no reservatório pouco abaixo da 
elevação 72,00 m (71,72 m). 
 
Na 3° etapa da construção, o desvio do rio pelo vertedouro, foi prevista uma vazão 
para tempo de recorrência de 400 anos (Q = 58.589 m3/s), que é equivalente ao 
risco assumido durante a vida útil da usina (50 anos) para uma cheia de tempo de 
recorrência de 10.000 anos. Nesta etapa foi considerado um tempo de recorrência 
maior, porque o empreendimento estará com parte das turbinas já em operação 
comercial.  
 
Para a vazão de desvio do rio, o vertedouro foi redimensionado e verificada a 
necessidade de quatro vãos rebaixados, elevação 44,00 m, para passar essa cheia. 
Para os vãos rebaixados o coeficiente de descarga adotado foi de 1,70, nestes, 
também foi considerado o afogamento do vertedouro por jusante. 
  
Analogamente aos estudos de viabilidade do desenvolvedor, para a realização do 
desvio do rio Madeira através do vertedouro com parte dos blocos rebaixados, serão 
executadas duas ensecadeiras, a montante e a jusante do eixo da barragem 
principal, que serão incorporadas a esta estrutura.  
 
Entre outras alterações previstas no arranjo do vertedouro destacam-se: 
 

•  pequena inflexão para montante do eixo da estrutura;  
 

• deslocada para a calha do rio da estrutura do vertedouro, permitindo nova 
geometria, sempre baseada naquela do estudo de viabilidade do 
desenvolvedor, reduzindo assim, a escavação na margem direita e 
melhorando a aproximação da água no canal, sem prejuízo na restituição; 
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• redução para 10,00 m  na largura da ponte de jusante do vertedouro, 
seguindo o mesmo critério adotado para a casa de força, conforme descrito 
no item 3.4 adiante, resultando numa minoração da extensão de seus pilares, 
com redução do volume de concreto e respectivos serviços e materiais. 

 
Dessa forma, resultou um vertedouro com 20 vãos de 20,00 m separados entre si 
por pilares com 5,00 m de espessura. Tanto o canal de aproximação quanto o de 
restituição ficaram com uma largura junto à estrutura do vertedouro de 495,00 m. A 
soleira vertente foi mantida na elevação 50,00 m e os vão rebaixados, tendo sua 
elevação durante o período do desvio na elevação 44,00 m. 
 
As otimizações procedidas nas estruturas são apresentadas no respectivo desenho 
constante do anexo 1. 

 
 
 
 
3.3  DESVIO DO RIO 

 
O Desvio do Rio será executado nas 2ª e 3ª etapas de construção.  
 
São previstas nove ensecadeiras auxiliares e duas ensecadeiras principais. As 
ensecadeiras 1 a 7 são denominadas ensecadeiras de 1a fase e as ensecadeiras 8 a 
11, ensecadeiras da casa de força. As ensecadeiras principais, situadas no leito do 
rio, são denominadas de ensecadeiras de 2a fase e serão construídas em duas 
etapas, sendo chamadas de pré-ensecadeiras na primeira etapa de sua construção. 
 
Conforme abordado anteriormente no subitem 3.1.1, a aceitação de riscos maiores 
durante a construção, aliada à correção da vazão da cheia para o tempo de 
recorrência de 50 anos, proporcionou uma redução nas elevações das cristas das 
ensecadeiras, mantendo-se 1,00 m de borda livre para todas as ensecadeiras, de 1 a 
7, exceto as auxiliares de montante da tomada d’água/casa de força, ensecadeiras 8, 
9, 10 e 11, e as de montante e de jusante do leito do rio, onde foi adotada borda 
livre de 2,00 m. Foi adotada da borda livre de 2,00 m nas ensecadeiras do leito do 
rio e nas ensecadeiras de 8 a 11, pelo fato de que na época, a usina já estará em 
geração comercial, sendo executada a barragem de terra e enrocamento. Também 
as ensecadeira de 8 a 11 estarão protegendo a casa de força durante a montagem 
eletromecânica. 

 
As ensecadeiras auxiliares 1 e 2 isolam a área para execução das escavações para 
construção do canal de aproximação, possibilitando ainda, que sejam iniciadas as 
escavações do vertedouro. Estas ensecadeiras tiveram suas cotas de coroamento 
rebaixadas de 3,00 m, devido à adoção do tempo de recorrência de 50 anos. 

 
A ensecadeira auxiliar 3, associada à ensecadeira auxiliar 4, isola a área para 
execução das escavações do vertedouro e do canal de restituição. Na concepção do 
estudo de otimização da EPE estas duas ensecadeiras foram rebaixadas de 2,00 m.  
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No presente estudo, a EPE manteve o planejamento das obras de desvio do rio 
apresentado nos estudos de viabilidade. Porém, devido ao novo posicionamento da 
estrutura do vertedouro, parte do trecho da ensecadeira auxiliar 1 (no encontro com 
a ensecadeira auxiliar 2), e a ensecadeira auxiliar 2, foram deslocadas para o interior 
da calha do rio. 

A ensecadeira auxiliar 5, cuja função é de isolar a área junto ao muro de encosto da 
barragem, foi também rebaixada de 2,00 m. 

As ensecadeiras auxiliares 6 e 7, que isolam as áreas para execução das escavações 
dos canais de fuga e de adução do conjunto tomada d’água/casa de força, foram 
rebaixadas de 2,00 m e 4,00 m, respectivamente. 

As ensecadeiras auxiliares 8 e 10, localizadas a montante da tomada d’água, e as 
ensecadeiras 9 e 11, localizadas a jusante da casa de força, isolam a área 
correspondente às unidades 25 a 44 do conjunto tomada d’água/casa de força. O 
estudo desenvolvido pela EPE possibilitou rebaixar as ensecadeiras de montante (8 e 
10) em 1,00 m e as de jusante (9 e 11) em 3,00 m 

As pré-ensecadeiras, executadas com materiais lançados, isolam a área do leito do 
rio para execução da barragem de enrocamento. As ensecadeiras de montante e de 
jusante serão executadas em continuação às pré-ensecadeiras, a seco. A elevação da 
crista da ensecadeira de montante é devida à geração comercial antecipada ao 
término das obras da barragem de enrocamento. Estas ensecadeiras, da mesma 
forma que as ensecadeiras da casa de força, foram rebaixadas de 1,00 m 
(ensecadeira de montante) e 3,00 m (ensecadeira de jusante). 

Analogamente aos estudos de viabilidade do desenvolvedor, para a realização do 
desvio do rio Madeira através do vertedouro com parte dos blocos rebaixados, serão 
executadas duas ensecadeiras, a montante e a jusante do eixo da barragem 
principal, que serão incorporadas a esta estrutura.  
 
A etapa inicial de execução dessas estruturas compreende a construção de duas pré-
ensecadeiras, compostas por cordões de enrocamento, com vedação em solo e 
transições, lançados submersos, diretamente sobre o leito do rio, em período de 
estiagem (julho a outubro de 2010).  A execução do lançamento simultâneo em duas 
frentes (dois cordões de enrocamento) visa dividir o desnível na brecha final, 
provocado pelo estrangulamento, em dois (da ordem de até 2,00 m cada um), 
reduzindo a necessidade de blocos de dimensões especiais e aumentando a garantia 
de sucesso do fechamento. Essas pré-ensecadeiras estarão preponderantemente 
assentes sobre rocha sã, podendo-se, em alguns trechos, verificar a presença de 
blocos de rocha. 
 
As cotas das cristas das pré-ensecadeiras foram definidas considerando a vazão igual 
a 16.783 m3/s, vazão máxima de 50 anos de recorrência em outubro, época prevista 
para o término da operação de fechamento do leito do rio. A pré-ensecadeira de 
montante tem crista na El. 57,00 m, fixada a partir do nível d’água calculado a 
montante, com escoamento pelo vertedouro, (16 blocos com soleira na El. 50,00 m e 
4 blocos com soleira parcialmente concretada até El. 44,00 m), e uma borda livre 
mínima de 1,00 m. A de jusante tem crista na El. 54,00 m, estabelecida a partir da 
curva chave definida à jusante da Cachoeira de Santo Antônio, e borda livre mínima 
também de 1,00 m. Desta forma, estas estruturas terão alturas máximas da ordem 
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de 28,0m e 39,0m, a montante e a jusante, respectivamente, considerando as cotas 
de fundo do leito do rio definidas pelos levantamentos batimétricos. 
 

O Quadro 3.2.1, a seguir, apresenta as elevações das cristas das ensecadeiras dos 
estudos de viabilidade e da alternativa EPE, com as respectivas reduções nas 
ensecadeiras, cujas localizações constam dos desenhos anexos 1 e 2. 

 

 

 

 QUADRO 3.2.1 

 
 ELEVAÇÃO DA CRISTA (m)  

ENSECADEIRA   ESTUDOS DE 
VIABILIDADE  

 ALTERNATIVA EPE  
 REDUÇÃO                 

m  

1  68,00 a 66,00  65,00 a 63,00 3,00 
2 66,00 63,00 3,00 
3 64,00 62,00 2,00 
4 64,00 62,00 2,00 
5  66,60 a 65,00  64,00 a 63,00 2,00 
6 64,00 62,00 4,00 
7  68,20 a 66,60  65,00 a 64,00 3,20 a 2,60 
8 73,00 72,00 1,00 
9 66,00 63,00 3,00 
10 73,00 72,00 1,00 
11 66,00 63,00 3,00 

Ensecadeira 
Principal de 
Montante 

73,00 72,00 1,00 

Ensecadeira 
Principal de 
Jusante 

66,00 63,00 3,00 
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3.4 TOMADA D’ÁGUA / CASA DE FORÇA 
 
Primeiramente foram reavaliadas as passagens hidráulicas de geração, com pré-
dimensionamento baseado na relação bulbo/rotor da turbina, considerando um 
traçado hidráulico atualizado e que serviram de base para as dimensões das 
estruturas da tomada d’água/casa de força adotadas no estudo de otimização. Foram 
também analisadas as dimensões e locação dos equipamentos eletromecânicos, 
hidromecânicos e de içamento de cargas. As considerações detalhadas sobre os 
equipamentos estão apresentadas no item 3.2. Estas alterações proporcionaram 
alterações no arranjo geral da estrutura da casa de força, que são descritas a seguir. 
 
As alterações propostas no conjunto tomada d’água/casa de força envolveram 
basicamente: 

• Elevação do eixo de implantação das turbinas, da cota 34,35 m para a 
cota 36,00 m, reduzindo volume de escavação em rocha;  

• Eliminação das comportas ensecadeiras dos tubos de sucção; 

• Eliminação da ponte de acesso (largura = 15,00 m) a jusante da casa 
de força e pilares, passando o acesso para trânsito e transporte de 
equipamentos a ser feito pela plataforma de jusante da casa de força; 

• Relocação das comportas ensecadeiras da tomada d’água e das 
comportas de emergência com redução de suas dimensões;  

• Implantação de máquinas limpa-grades separadas dos pórticos rolantes 
tendo-se um aumento do número desses equipamentos, porém uma 
diminuição do número de pórticos rolantes. 

 
Foram consideradas 2 turbinas por bloco, eliminando-se, assim, metade das juntas 
de contração projetadas em toda a estrutura, conforme os estudos do 
desenvolvedor. Com isto, os blocos da estrutura da casa de força passaram a ter 
43,90 m de largura, com redução da espessura do pilar central de cada bloco. Desta 
forma, o comprimento total da estrutura da tomada d’água/casa de força será 
reduzida em 28,60 m. 
 
A eliminação de metade das juntas de contração, aliada às reduções das estruturas 
citadas no parágrafo anterior, proporciona uma considerável redução do consumo de 
concreto, formas e armaduras, bem como uma diminuição dos prazos de execução 
da estrutura. 
 
As otimizações procedidas nas estruturas são apresentadas no respectivo desenho 
constante do anexo 1. 
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3.5 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 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; do bulbo da turbina; 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. 
 
Com esse conceito, as estruturas de áreas de montagem podem ser reduzidas para 
as seguintes dimensões.  
 

� Área de montagem principal e área de descarga 

 
A área de montagem principal é composta por três blocos, AM-1 a AM-3, localizados 
na extremidade esquerda da casa de força. (Vide anexo 1) O hall de montagem 
situa-se na elevação 49,00 m e tem comprimento de 60,90 m e largura de 22,4 m, 
entre a parede de montante e a face do pilar da ponte rolante, totalizando 1.364 m2 
de área disponível. No bloco AM-3, junto ao limite com o bloco 1 da tomada 
d’água/casa de força e abaixo do hall de montagem estão localizados os poços de 
drenagem e de esvaziamento das unidades 1 a 8 da tomada d’água/casa da força. 
 
O bloco correspondente à área de descarga situa-se entre a AM1 e AM2 e as 
operações de descarga desenvolvem-se em dois pisos: El. 66,30 m, onde 
estacionarão as carretas para a descarga e a El. 49,00 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 de montagem AM1 terá um comprimento de 17,00 m e servirá para 
montagem e manobra das pontes rolantes situadas no lado esquerdo hidráulico da 
estrutura tomada d’água/casa de força, permitindo que as pontes rolantes principal e 
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auxiliar, situadas na direita hidráulica possam operar na área de descarga 
diretamente. 
 
Tanto os blocos AM-1 a AM-3 quanto o bloco da área de descarga são atendidos 
pelas pontes principais e auxiliares da casa de força. 
 

� Áreas de montagem auxiliares 

 

As áreas de montagem auxiliares serão formadas pelos blocos intermediários  AM-4 e 
AM-5, posicionados entre os blocos 16 e 17 da tomada d’água/casa de força, e AM-6 
e AM-7, entre os blocos 32 e 33. Cada um deles é semelhante aos blocos AM-2 e 
AM-3 quanto às dimensões internas úteis. A área disponível para as montagens é de 
492 m2, em cada área de montagem auxiliar.  
 
Os blocos AM-4, AM-5, AM6 e AM7 serão atendidos pelas pontes principais e 
auxiliares da casa de força. 
 
Com este planejamento de logística de montagem foi verificada a eliminação de um 
bloco da área de montagem localizado na margem esquerda, possibilitando a 
redução das quantidades de escavações, concreto e demais serviços e materiais 
correspondentes. 
 
 
3.6  Arranjo Geral  Proposto 
 
O arranjo geral decorrente das otimizações realizadas nas estruturas, citadas 
anteriormente, está apresentado nos desenhos anexos. Este arranjo mantém o 
planejamento de obra e o cronograma de implantação da usina, conforme os estudos 
apresentados pelo desenvolvedor, bem como todos os condicionantes ambientais já 
estudados e constantes da Licença Prévia – LP ambiental. 
 
Como pode ser observado, a nova posição e a redução do comprimento do 
vertedouro permitiram um novo traçado para o canal de aproximação, com menor 
volume de escavação na margem direita do rio.  
 
Da mesma forma, pode ser observado que o novo traçado do canal de adução e do 
canal de fuga da casa de força minimiza escavações na margem esquerda do rio.  
 
O novo traçado do canal de fuga conserva o trecho retilíneo entre os muros de 
jusante. Inicia-se a partir deste ponto uma curva suave, que não causa restrições no 
fluxo natural de jusante, de tal forma que, praticamente, não provoca alteração do 
nível de jusante e, portanto, sem causar perda de carga hidráulica em relação ao 
traçado do projeto do estudo de viabilidade original. 
 
As modificações na estrutura tomada d’água/casa de força decorrentes das 
premissas adotadas no item anterior estão apresentadas nos desenhos anexos, onde 
pode ser observada a redução no comprimento das unidades e na largura do 
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conjunto das estruturas. As modificações efetuadas estão descritas em detalhes no 
item 3.4. 
 
As otimizações procedidas nas estruturas são apresentadas no respectivo desenho 
constante do anexo 1. 
 

4. EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS 

 
 Neste item são apresentados os equipamentos que tiveram suas características e 
quantidades reavaliadas pela EPE. São ainda descritas as metodologias consideradas 
e os parâmetros considerados.   
 

4.1 Turbina/Gerador 

4.1.1 - Turbinas, Reguladores e Geradores 

 
O estudo de viabilidade do AHE Santo Antonio prevê a instalação de 44 (quarenta e 
quatro) unidades geradoras do tipo BULBO de eixo horizontal, com capacidade de 
geração de 71,6 MW, nos bornes de saída de cada gerador.  
 
A turbina, a principio, deverá fornecer potências esperadas, entre as quedas brutas 
extremas de 6,7 m até 24,8 m, dentro dos limites de cavitação garantidos, com o 
nível de jusante previsto desde a operação com 1 turbina até 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 71,6 MW, em cada unidade, operando sob a 
queda de referência de 13,90 m, com vazão da ordem de 561 m³/s por turbina. Este 
ponto de operação será considerado como Nominal para o Gerador. A velocidade 
nominal da turbina escolhida é de 81,8 rpm. 
 
O rotor da turbina Bulbo será do tipo Kaplan, com 5 pás variáveis, tendo um 
diâmetro externo aproximado de ∅R = 8,150 m. 
 
Todas as partes da turbina deverão ser projetadas para resistir com segurança aos 
esforços induzidos em caso de velocidade de disparo, com as palhetas do distribuidor 
totalmente abertas, sem apresentar vibrações excessivas na potência nominal. 
 
O NA mínimo normal no canal de fuga foi estabelecido na El. 46,30m, para uma 
vazão no rio Madeira de aproximadamente 4.600 m³/s, correspondente a uma vazão 
com permanência de 95%. 
 
A turbina foi implantada com centro do eixo na El. 36,00m considerando o NA de 
jusante de 46,30 m e considerando que a turbina estará com queda elevada e 
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conseqüentemente com baixa vazão turbinada e potência limitada na potência do 
gerador. 
 
O NA mínimo operacional a ser verificado no canal de fuga foi estabelecido na 
El. 45,22m, para uma vazão no rio Madeira mínima remanescente a jusante de 
3.293 m³/s, conforme estabelecido 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 mensais. 
 
O nível d’água mínimo operacional na Tomada d’Àgua será na elevação 64,00m 
 
A faixa normal de operação será de aproximadamente 30% até 100% da carga 
máxima, sob respectiva altura de queda, sendo esperado um funcionamento estável, 
dentro dos limites de cavitação garantidos e dentro de limites a serem estabelecidos 
após ensaios em modelo reduzido. 
 
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. 
 

4.1.2 - 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 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 com base nos estudos de viabilidade do desenvolvedor, 
entretanto a adoção dessa solução dependerá da experiência do Fabricante em 
outros projetos do porte de Santo Antônio, que tenham apresentado 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. 
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4.1.3 - 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 = 1,11, foi adotada como premissa básica 
neste estudo.  
 
Sendo: ∅B = diâmetro do bulbo = 9.000 mm (diâmetro externo do gerador) 
 ∅R = diâmetro do rotor = 8.150 mm (diâmetro externo da turbina) 
 

4.1.4 - 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 15,90 m (queda de projeto), com vazão máxima aproximada de 
561 m³/s. 

 
� O rendimento máximo esperado para a turbina com dupla regulação deverá ficar 
acima de 95,5 %. 

 

4.1.5 - 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 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. 
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O distribuidor da turbina será do tipo cônico, oportunamente dimensionado pelos 
estudos de variações de queda e vazão, de palhetas móveis. 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. 
 

4.1.6 - Eixo da Unidade 

 
O eixo único da unidade está posicionado na El. 36,00 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. 
 
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. 

4.1.7 - 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. 
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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. 
 

4.1.8 - 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. 
 

4.1.8 - Acesso ao Bulbo 

 
Está prevista a construção de uma galeria de acesso horizontal ao interior do Bulbo, 
na El. 36,00. 
 
A tampa superior de acesso ao bulbo pela parte frontal em muitos casos é feita por 
um 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. 36,00, 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 metros e deverá se estender 
desde o centro da ogiva para ambos os lados até as paredes laterais de concreto, 
devendo ser considerada no desenvolvimento do modelo reduzido da turbina. A 
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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.  
 

4.1.9 -  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. 
 

4.1.10 -  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. 
 
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 também por meio de compressores de ar de 
alta pressão. 
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4.1.11 - 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 73.060 kW 
Número de unidades geradoras 44 (quarenta e quatro) 
Capacidade total de saída (44 × 71,6 MW gerador) 3.150  MW (usina) 
Queda líquida máxima sob condições extremas  ~24,0 m ca 
Queda líquida de projeto ( sob melhor rendimento) 15,9 m ca 
Queda de Referência 13,90 m ca 
Velocidade síncrona (1n) 81,8  rpm 
Velocidade de disparo máxima (2n e 3n)       164 rpm(on cam); 245 rpm 
(off-cam) 
Rendimento máximo previsto ~96 %   
Vazão de projeto da turbina (sob rend. máximo) 561 m³/s 
Peso total estimado do fornecimento de uma turbina ~700 a 900 t 
Relação bulbo x rotor R= DB/DR = 1,11   
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) 108 a 120 t 
Peso total do conjunto turbina e gerador                            1227 t 

 
 
 
 
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 ~ 6380 t.m2 
Efeito de inércia do gerador MD2 ~ 4880 t.m2 
Efeito de inércia da turbina com água  MD2 ~ 1500 t.m2 
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Relação de estabilidade R = ta / tw  R ~ 1,00  
 
 

4.2 Equipamentos Hidromecânicos para Vertedouro e Desvio 

4.2.1 - Comportas Segmento 

 
O vertedouro terá 20 (vinte) vãos, cada um dotado de uma comporta do tipo 
segmento para controle de níveis e vazão do reservatório. Cada comporta será 
acionada por um par de cilindros hidráulicos. 
 
Dos vinte vãos do vertedouro, 4 (quatro) serão utilizados para o desvio do rio e terão 
a crista rebaixada em 6 (seis) metros. Nestes vãos, 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 44,00 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 crista 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 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 será feito de forma a permitir a movimentação das 
comportas desde a posição de apoio nas soleiras provisórias (El. 44,00 m) até sua 
abertura total para passagem da vazão máxima de projeto. 
 
As características principais das comportas segmento são: 
 

• Comportas - quantidade = 20 unidades 
• Peças Fixas - quantidade = 20 jogos 
• Vão  = 20,00 m 
• Altura  = 21,82 m 
• Cota do munhão da comporta = 59,80 m 
• Cota da soleira  = 49,17 m 
• Altura d’água sobre a soleira = 20,83 m 
• Raio do paramento = 22,00 m 
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4.2.2 - 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 2 (duas) comportas 
ensecadeiras de montante, cada uma consistindo de 10 (dez) painéis com altura 
unitária de 3,0 m, que permitirão o fechamento simultâneo de 2 (dois) 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 20 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 
42,00 m, e outro a montante, nas proximidades do eixo da crista, com a soleira na 
cota 50,00 m.  
 
Em cada um dos 4 vãos rebaixados para o desvio do rio, será instalado 
adicionalmente um jogo de peças fixas a montante da ogiva, com a soleira na cota 
42,00 m, para colocação provisória das comportas ensecadeiras para permitir a 
complementação da concretagem da ogiva entre as cotas 44,00 m e 50,00 m. Após o 
enchimento do reservatório, 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 75,50 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 66,30 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 do pórtico rolante 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: 
 

� Comporta Ensecadeira do Vertedouro – Montante 
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• Comportas – quantidade          = 02 (20 painéis) 
• Peças Fixas – quantidade         = 20 jogos definitivos/4 provisórios  
• Vão                                       = 20,00 m 
• Altura                                    = 21,00 m / 29,00 m 
• Cota da soleira                       = 50,00 m / 42,00 m 
• Altura d’água sobre a soleira    = 20,00 m / 28,00 m 

 
 
� Comporta Ensecadeira do Vertedouro – Jusante 
 

• Comportas – quantidade          = 02 (8 painéis) 
• Peças Fixas – quantidade         = 20 jogos 
• Vão                                       = 20,00 m 
• Altura                                    = 10,80 m 
• Cota da soleira                       = 42,00 m  
• Altura d’água sobre a soleira    = 10,00 m 

 

4.3 Equipamentos Hidromecânicos da Tomada D’Água e Casa de Força 

4.3.1 - Tomada d’Água 

 
� Grades de Proteção 

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 4,47 m de vão e altura na vertical de 30,30 m. Cada conjunto de 
grades será composto de 10 (dez) painéis intercambiáveis, com altura de 3,03 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. 
 
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 = 1760 
• Nº total de jogos de peças fixas = 176 
• Inclinação do paramento = 1V : 0,15 H 
• Vão livre  = 4,47 m 
• Altura livre na vertical = 30,30 m 
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• Cota do piso de operação = 75,50 m 
• Cota da soleira  = 25,80 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 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 
primeira 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  = 7,35 m 
• Altura livre = 18,30 m 
• Cota do piso de operação = 75,50 m 
• Cota da soleira  = 27,50 m 
• Altura d’água sobre a soleira = 42,50 m 

 

4.3.2 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 1800 kN. 
 
 
� - Comportas Vagão de Emergência  

 

Serão utilizadas 44 (quarenta e quatro) comportas vagão de emergência no tubo de 
sucção acionadas por cilindros hidráulicos. 
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Os cilindros hidráulicos de acionamento serão instalados no interior das comportas, 
em posição invertida, isto é, com a extremidade superior da haste fixada em uma 
viga metálica e a tampa inferior do cilindro fixada à viga inferior da comporta.  
 
As comportas serão dimensionadas para fechar em emergência em caso de falha dos 
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 ficará 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  = 12,70 m 
• Altura livre = 12,70 m 
• Cota do piso de operação = 66,30 m 
• Cota da soleira (m)  = 29,5 m 

 

4.4 Equipamentos de Levantamento de Carga  

4.4.1 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.  
 
Está previsto o fornecimento de 4 (quatro) máquinas limpa-grades para remoção dos 
detritos acumulados nos painéis das grades. Esse equipamento deverá apresentar 
uma construção robusta e ser projetado para serviço contínuo e pesado. 
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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 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 = 75,50 m 

• Comprimento dos trilhos = 1100,0 m 

• Capacidade nominal dos pórticos = 250 kN 

• Altura de içamento acima dos trilhos = 10,0 m 

• Altura de içamento total = 57,00 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 = 75,50 m 

• Comprimento dos trilhos (aprox.) = 1100 m 

• Largura do rastelo = 4,7 m 

• Altura de içamento do rastelo acima dos trilhos = 4,5 m aprox. 

• Altura de içamento total do rastelo = 55,0 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.  
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4.4.2 Tubo de Sucção - Pórtico Rolante 

 
Os pórticos rolantes do tubo de sucção serão utilizados para montagem, manutenção 
das comportas vagão, por meio de um único gancho. Está previsto o fornecimento 
de 2 (dois) pórticos rolantes. 
 
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 = 66,30 m 
• Comprimento dos trilhos (aprox.) = 1100 m 
• Capacidade nominal dos pórticos = 1800 kN 
• Altura de içamento total = 41,50 m  
• Altura de içamento acima dos trilhos = 18,00 m 

 

4.4.3 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 e seus principais 
componentes. 
 
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 = 69,10 m 
• Comprimento dos trilhos = 1100 m 
• Capacidade nominal = 2500 kN 
• Altura de içamento total = 40,00 m 

 
 
� Pontes Rolantes Auxiliares 
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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. 
 
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 = 63,90 m 
• Comprimento dos trilhos = 1100 m 
• Capacidade nominal = 500 kN 
• Altura de içamento total = 36,00 m 

 

4.4.4 Área de Montagem 

 
� Ponte Rolante  

A área de montagem será equipada com uma Ponte Rolante, com capacidade 
suficiente para içamento da peça mais pesada da unidade geradora. 
 
Essa ponte deverá ser capaz de içar as peças colocadas sobre o piso da área de 
montagem (66,30 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 
- Área de Descarga (El. 49,00 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. 
 
As características principais da ponte rolante da área de descarga são as seguintes: 
 

• Número de pontes = 01 
• Vão entre trilhos = 13,00 m 
• Cota de instalação dos trilhos = 86,2 m 
• Comprimento dos trilhos = 50 m 
• Capacidade nominal  = 2500 kN 
• Altura de içamento total = 37 m 

 

4.4.5 Vertedouro 

 
� Pórtico Rolante 

O Pórtico Rolante do vertedouro será utilizado para movimentação dos painéis das 
comportas ensecadeiras por meio de um único gancho, dotado somente de 
movimentação vertical. 
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Está previsto o fornecimento de um único pórtico rolante. Os trilhos do pórtico se 
estenderão por todo o comprimento do vertedouro. 
 
As características principais do Pórtico do vertedouro são: 
 

• Número de pórticos = 01 
• Vão entre trilhos = 6,00 m 
• Cota de instalação dos trilhos = 75,50 m 
• Comprimento 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 

 

 
� Guindastes Móveis 

Um guindaste móvel colocado sobre a ponte de montante do vertedouro, na cota 
75,50 m, será usado para instalação e remoção dos painéis das comportas 
ensecadeiras nas peças fixas provisórias de montante dos vãos rebaixados.  
 
Para as manobras de instalação e retirada dos painéis das comportas ensecadeiras 
nas peças fixas de jusante será necessária a colocação de um guindaste móvel na 
ponte de jusante do vertedouro, na cota 63,30 m. 
 
 
 
 
 
5. QUANTITATIVOS 
 
 
O arranjo proposto pela EPE, de forma geral, resulta em reduções significativas nos 
quantitativos das obras civis, conforme pode ser observado na planilha do 
orçamento, apresentado no anexo 3 e no quadro resumo Quadro 4.1 a seguir 
apresentado.  
 

O deslocamento do vertedouro em direção à calha do rio, em conjunto com seu 
encurtamento de 21 para 20 vãos, proporciona uma economia razoável, 
principalmente nos quantitativos de escavação do canal de aproximação.  
 
Adicionalmente, em função das considerações dos riscos assumidos durante a 
construção, as ensecadeiras sofreram uma redução de altura, variando de 2,0 m a 
3,0 m, reduzindo os quantitativos de solo e enrocamento lançados, bem como de 
remoção de ensecadeiras. 
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As considerações a respeito dos equipamentos de geração e de sua montagem 
resultaram em economia significativa nas quantidades de concreto nas estruturas do 
conjunto tomada d’água/casa de força, devido principalmente ao encurtamento da  
estrutura e da elevação da sua cota de fundação em cerca de 2,0 m. 
 

QUADRO 4.1 
 
 

 
 
As reduções obtidas nas otimizações estudadas para os equipamentos 
eletromecânicos são apresentadas no quadro 4.2, apresentado a seguir. 
 
 
 

RESUMO DOS QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS ITENS DAS OBRAS CIVIS 

Serviços Unid. PROPOST0 EPE Redução  % 

Escavação comum m3      
42.001.333  

     
40.379.285        1.622.048       3,86  

Escavação em solo mole m3       6.507.170        4.483.000        2.024.170     31,11  

Escavação em rocha a céu aberto m3      
25.783.723  19.666.209        6.117.514     23,73  

Limpeza e tratamento das fundações m3          522.737           505.620             17.117       3,27  

Solo lançado/compactado m3       5.789.318        4.096.400        1.692.918     29,24  

Núcleo de argila m3          481.047           354.700           126.347     26,27  

Enrocamento lançado / compactado  m3       5.631.279        4.303.110        1.328.169     23,59  

Filtros e transições m3          703.031           821.520          
(118.489) 

  
(16,85) 

Rip rap m3          225.769           222.700               3.069       1,36  

Remoção de ensecadeiras m3       3.414.164        2.550.295           863.869     25,30  

Cimento + pozolana t          735.709           687.276             48.433       6,58  

Concreto compactado com rolo - CCR m3          350.700           428.400            
(77.700) 

  
(22,16) 

Concreto de regularização m3            51.827             48.176               3.651       7,04  

Concreto convencional / massa m3       2.663.084        2.351.184           311.900     11,71  

Concreto projetado m3              4.484               3.830                 654     14,59  

Armadura t          145.421           120.091             25.330     17,42  
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QUADRO 4.2 

 

ESTRUTURA EQUIPAMENTO ESTUDO DE 
VIABILIDADE 

ESTUDO DE 
OTIMIZAÇÃO 

Vertedouro Comportas Segmento  21 20 

  Comportas Ensecadeiras 5 conjuntos 2 conjuntos 

  Pórtico Rolante  1 1 

Tomada d’Água Grades 176 176 

  Comportas ensecadeiras 48 36 

  Pórticos Limpa Grades 3 - 

  Pórtico Rolante - 2 

  Máquinas Limpa Grades - 4 

Casa de Força 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 

  Pontes Rolantes Auxiliares 3 3 

Área de 
Montagem  Ponte Rolante da Área de Descarga 1 1 
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6. RECOMENDAÇÕES 
 
 

Devido à magnitude e às características do aproveitamento, é recomendável a 
execução dos estudos a seguir propostos, com objetivo de minimizar por parte dos 
proponentes contingenciamentos de recursos compensatórios às incertezas 
intrínsecas desta fase dos estudos. 

 
� O AHE Santo Antônio possui, entre outras características, estruturas com alturas 

relativamente pequenas e grandes extensões em planta, acarretando grandes 
volumes de escavação para os canais que direcionam o fluxo na entrada e saída 
dessas estruturas.  Em obras deste porte faz-se necessária a realização de estudos 
hidráulicos em Modelo Reduzido tridimensional para otimização de canais e estruturas 
hidráulicas.   
Destes estudos poderão ser obtidas informações sobre avaliação geral das 
características do escoamento nos canais de aproximação/adução, e nos canais de  
fuga/ restituição para vazões de estiagem, e vazões  de cheias, com a conseqüente 
medição de velocidades e perfis de linha d’água junto aos taludes das 
margens/estruturas de concreto.  
E também, avaliação geral das características do escoamento para diversas vazões 
nas diversas etapas de desvio do rio, com a conseqüente medição de velocidades e 
perfis de linha d’água junto aos taludes da ensecadeiras. 
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ANEXO 1 – DESENHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Ministério de Minas e Energia 

 

37 
AHE Santo Antônio – Estudo de Viabilidade – Otimização do Projeto de Engenharia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXO 2 - PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTITATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


