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Abstract – Hydro-generator equipment has a lifetime that is related 
to several factors. Living organisms can negatively impact the shelf 
life of equipment, such as mollusks that can adhere to equipment 
surfaces by increasing surface roughness and causing increased 
pressure drop. In Brazil, some of the most representative bio-
invasion occurrences are related to the introduction of the 
"Limnoperna fortunei" mussel, originating in Southeast Asia, 
introduced by the water of ship star and has a new distribution, 
not Brazil, Argentina Uruguay, Paraguay and Bolivia. From the 
incrustation in the pipes and condoms of the hydroelectric 
installations, this organism causes an occlusion in the pipes, 
generating an increase of loss of load and losses of efficiency in the 
systems. This work presents an investigation about the influence of 
the rate of infestation of the Limnoperna fortunei in the increase of 
the internal losses of small hydraulic turbines of type Francis 
taking into account the temporal evolution of the same one. For 
this, a case study of a turbine that equips a Hydroelectric 
Generating Station (CGH) that is submitted to the infestation of 
Limnoperna fortunei is presented. As it is an infestation advances it 
causes increased internal losses, especially inside the spiral box. 
 
Keywords: Limnoperna fortunei, Central Geradora Hidrelétrica 
(CGH), Turbina Francis, velocidades, caixa espiral. 
 

I.  INTRODUÇÃO 

envelhecimento do sistema hidráulico tem como 
consequência o aumento da rugosidade superficial dos 
circuitos por onde passa o fluxo de água. No caso de 

instalações de maior porte esse aumento de rugosidade pode 
não ser significativo. Entretanto quando se trata de 
instalações com dimensões menores tem-se um problema 
relacionado ao aumento da rugosidade relativa das paredes 
dos condutos. Além dos problemas propriamente 
relacionados ao aumento de rugosidade tem-se também que 
levar em consideração o aumento da rugosidade devido a 
infestação de organismos vivos. Atualmente no Brasil um dos 
maiores problemas está relacionado a infestação por 
Limnoperna fortunei (Mexilhão dourado). Limnoperna 
fortunei é um molusco bivalve pertencente à família dos 
mexilhões marinhos (Mytilidae), ordem Mytliloida e 
subclasse Pteriomorpha Mytilidae, é de água doce podendo 

atingir em média 35 mm de comprimento [1]. Sua 
longevidade varia conforme a localização geográfica [2]. É 
uma espécie exótica que foi introduzida na América do Sul 
através de água de lastro de navios cargueiros. Seu primeiro 
registro ocorreu  na bacia do Rio La Plata, na Argentina [3].  

O mexilhão dourado é uma espécie epifaunal, logo 
apresenta a capacidade de secreção de proteínas capazes de 
fixação, denominada bisso, que se adere a qualquer tipo de 
substrato (natural ou artificial) [4]. Limnoperna fortunei, 
devido a sua alta densidade populacional, seu potencial 
biológico, manifestado pelo rápido crescimento, elevada taxa 
de fecundidade e adaptabilidade ao ambiente, é causador de 
graves prejuízos ambientais e econômicos nas áreas onde tem 
sido introduzido [5], [6], [7]. Nas águas brasileiras, o 
crescimento descontrolado tem provocado diversos impactos 
ambientais e econômicos que se assemelham muito com os 
ocorridos na Europa e América do Norte com D. polymorpha 
(mexilhão zebra) [8], [9], [10]. 

A fixação do Limnoperna fortunei se dá sobre 
diversos substratos, inclusive o aço que compõe as caixas 
espirais das turbinas hidráulicas. Vários fatores intervêm na 
fixação deste molusco sendo que a velocidade do escoamento 
é um daqueles que deve ser considerado. Castro [11] mostra 
que essas velocidades não devem superar os 4 m/s. Assim 
determinar qual o valor da velocidade no interior de uma 
Turbina hidráulica é importante para se verificar a queda do 
rendimento da mesma a partir do aumento da perda interna 
na caixa espiral e no tubo de sucção da máquina.  

O funcionamento básico de uma turbina hidráulica é 
caracterizado pela transformação de energia cinética e/ou 
potencial em energia mecânica a qual é convertida em 
energia elétrica. As turbinas hidráulicas podem ser de vários 
tipos, sendo três deles largamente utilizadas: Pelton ou de 
impulso, turbinas Francis e turbinas Kaplan ou hélice estas de 
reação. Cada um destes tipos de turbinas é adaptado para 
funcionar em usinas com uma determinada faixa de altura de 
queda e vazão. Nesse caso a escolha do tipo e modelo a ser 
utilizado varia conforme as características locais de 
instalação, a característica de operação e à vazão disponível 
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no sistema. De acordo com [12], tipicamente, turbinas 
modernas têm uma eficiência entre 85% e 95% que varia em 
função da vazão e a queda liquida. A especificação correta da 
turbina na etapa de projeto é importante para assegurar a 
confiabilidade e a disponibilidade da máquina durante toda a 
sua vida operacional e econômica da mesma [13]. 

As turbinas Francis são as turbinas mais comuns em 
usinas hidrelétricas por sua flexibilidade e eficiência, seu 
relativo baixo custo de fabricação e manutenção, sua ampla 
gama de aplicação relativa à altura de queda e vazão 
nominal. De modo geral, este tipo de turbina pode ser 
utilizada para aproveitamentos com altura de queda variando 
entre 15 e 500 m e com vazão nominal variando entre 0,15 e 
1.000 m³/s [14]. 

De acordo com [15], os principais componentes da 
turbina Francis são: o rotor, o distribuidor e a caixa espiral. O 
rotor é a parte rotativa da turbina constituída de: cubo, pás, 
coroa e anéis superior e inferior. Entre os anéis de têm-se os 
labirintos inferior e superior. O rotor é o principal elemento 
da turbina. É ele que recebe a energia cinética da água e 
transforma-a em energia mecânica que é entregue ao gerador 
através do eixo da turbina. 

A caixa espiral é projetada com a finalidade de 
garantir descargas parciais iguais em todos os canais móveis 
formados pelas pás do distribuidor. Sua seção vai 
gradativamente decrescente no sentido do escoamento. [15], 
como pode ser observado na figura 1. 

 

 
Fig. 1.  Caixa Espiral turbina Francis [16] 

Conforme com [15] os comprimentos das trajetórias e 
as perdas de carga na caixa espiral são diferentes e dependem 
do ponto de entrada no distribuidor. Alguns autores 
recomendam que no dimensionamento as seções do caracol 
sejam diminuídas menos acentuadamente de forma que a 
perda de carga no caracol seja uniforme ao longo do mesmo. 

II.  METODOLOGIA  

A seguir apresenta-se o procedimento utilizado para o 
dimensionamento da caixa espiral: 

 
a) Dados iniciais e cálculos. Para a escolha do tipo de 

turbina, é necessário inicialmente um conjunto de 
informações tais como os apresentados na Tabela 1. 
 

TABELA I.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DETERMINAÇÃO DA TURBINA  

 

Potência da turbina  kW 

Tipo de Instalação Hidrelétrica  CGH PCH u UHE 

Rendimento máximo 88 - 94% 

Altura de queda bruta  20 - 400m 
Altura de queda bruta na vazão 
nominal  

Variável conforme 
queda 

Vazão nominal m3/s 

Para o dimensionamento, se considerou uma série de 
grandezas, entre elas a rotação da turbina (n), que 
conforme [17], é determinada preliminarmente em função da 
queda líquida (Hliq) e da potência (P) a ser gerada. Assim a 
rotação pode ser obtida pela equação 1. 

 

p

liq
kH

n
5,0

75,0

                                                 (1) 

Onde: 
 
n = rotação da turbina (rpm); 
k = coeficiente entre 1300 e 1900; para PCHs ([17] 
recomenda utilizar k= 1600); 
Hliq = altura de queda liquida (m); 
P = potência da turbina (Kw). 
 

b) A partir da rotação da turbina (n), procedesse ao cálculo 
do número de pares de polos do gerador mediante a 
equação 2. 

pp

q
f

n
60

                 (2) 

Onde: 
 

n = rotação da turbina (rpm); 
fq= frequência utilizada em Hz (no Brasil 60 Hz); 
pp = número de pares de polos. 

O número de pares de polos encontrados deve ser 
arredondado para um número inteiro. Esse número será 
utilizado para determinação da rotação real. A Tabela 2, 
apresenta as velocidades rotacionais comumente utilizadas na 
frequência de 60 Hz [17]. 
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TABELA II  
ROTAÇÃO REAL EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE PARES DE POLOS DO GERADOR  

  
Número de pares de 

polos  
Rotação (rpm) 

2 1800 

3 1200 

4 900 

5 720 

6 600 

7 514,2 

8 450 

9 400 

10 360 

11 327,2 

12 300 

13 276,9 

14 257,1 

15 240 

16 225 

17 211,7 

18 200 

Fonte: Adaptado de [17]. 
 

c) Cálculo da rotação especifica (ns), conforme [16], é 
definida como a rotação da turbina capaz de produzir 
uma potência de 1 CV sob a queda de 1 m. Pode ser 
obtida utilizando-se a equação 3. 

Hliq

cv
nP

ns 25,1

5,0

                (3) 

Onde: 
ns = velocidade específica da turbina (rpm); 
n = rotação da turbina (rpm); 
Pcv = Potencia da turbina (CV); 
Hliq = altura de queda liquida (m). 

 
d) Para calcular o diâmetro (D) mediante a equação 4, é 

necessário obter o valor do diâmetro especifico do 
rotor (Ds). 
 

H

cv
NDs

D
4/3

2/1

                                                    (4) 

Onde: 
Ds = diâmetro especifico do rotor (m)  
Ncv = potência (CV); 
H = altura de queda liquida (m). 
 

 

Nesse sentido o valor do Ds, está relacionado com o 
valor da rotação especifica (ns) conforme apresentado na 
figura 2 que permite a escolha do tipo de turbina, e 
estabelece os valores a serem utilizados tanto o diâmetro 
de entrada (D1) como o diâmetro de saída (D3), de acordo 
com a equação 4a e 4b, apresentadas a seguir. 

 

 
 
Fig. 2.  Dimensões principais das turbinas, conforme rotação especifica (ns) 
[15] 

 

  
H

cv
ND

D
4/3

2/1
1

                                                  (4a) 

Onde: 
D1= diâmetro entrada (mm), valor conforme figura 2, 
[15] 
Ncv = potência (CV); 
H = altura de queda liquida (m). 
 

H

cv
ND

D
4/3

2/1
3

                                                    (4b) 

Onde: 
D3 = diâmetro saída entrada (mm), valor conforme 
figura 2, [15] 
Ncv = potência (CV); 
H = altura de queda liquida (m). 
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e) Após dos cálculos iniciais, foi necessário seccionar a 
caixa espiral em 360 seções correspondentes a 1 grau, 
usando como referência no rotor da turbina, como se 
observa na figura 3.  

 

 
Fig. 3.  Divisão em seções da caixa espiral adaptado de [15]  

A partir da divisão das seções da caixa espiral, 
conforme com [15], por meio da equação 5, pode- se calcular 
e relacionar o diâmetro de entrada (De), e o diâmetro (D) 
referente a uma seção qualquer, assim (νe) e (ν) são as 
velocidades medias normais respectivas para cada seção.  

;
22

De

ve
D
v                                                                         (5) 

Ou no caso a equação 5a: 

v
De

D
ev *                       (5a) 

De acordo como [15], pode-se adotar valores de ve 
Variando de 2 m/s até 6 m/s, ou excepcionalmente até 8 m/s, 
na entrada da caixa, com o objetivo de diminuir a perda de 
carga. 

Nesse sentido pode-se considerar que a seção do 
diâmetro (D) forme com a seção de entrada de diâmetro (De) 
o ângulo ψ. Assim a fração X da vazão total (Q), que 
atravessa a seção de diâmetro (D), é calculada mediante a 
equação 6 e 7 [15]. 

Q

Q
x

'
                          (6) 

Ou no caso para cada o  

360
1

o

o
x


                    (7) 

Utilizando a equação de continuidade (8);  

vDsvQ
4

2 ;                (8) 

 
 Obtém-se: 
 

v Dee

Dv
x

2

2
                   (9) 

 
Assim; 

2/1










De

D

ve

v
                                 (10) 

 
De modo que 
 

x
De

D 5/2                                       (11) 

Assim na parte de resultados a seguir, pode-se 
representar a variação de D/De com a grandeza “x” ou no 

caso com o ângulo  . 

III.  RESULTADOS 

Com o desenvolvimento da metodologia 
anteriormente apresentada, pode-se chegar aos resultados da 
tabela 3 mostrando as características da Turbina em questão. 

 
TABELA III  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DETERMINAÇÃO DA TURBINA   

. 

Potência da turbina  1000 KW 

Tipo de Instalação Hidrelétrica  CGH 

Rendimento máximo 92% 

Altura de queda bruta  50 m 

Altura de queda bruta na vazão nominal  47,6 m 

Vazão nominal 2,329 m3/s 

Rotação nominal 900 rpm 

Rotação especifica 265,34 rpm 

Modelo turbina  Francis 
 

Assim conforme [15], a turbina é do tipo Francis 
rápida, (ns 201 – 300 rpm). Pode-se ver a variação de 
rendimento para esse tipo de turbina na figura 4, a seguir. 
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Fig. 4.  Variação do rendimento vs vazão para diferentes tipos de turbinas 
[15] 

A Tabela 4 exemplifica uma parte dos resultados 
obtidos, dos diâmetros, dos ângulos, das velocidades e das 
vazões de cada uma das seções da caixa espiral.  

 
TABELA IV 

CÁLCULO DOS DIÂMETROS, VELOCIDADES E VAZÕES DA CAIXA ESPIRAL 

 

O cálculo das velocidades na turbina Francis mostra 
que essas variam de 6m/s a 1,1 m/s. A figura 5, apresenta o 
perfil de velocidade da caixa espiral na turbina Francis, 
variando de 100%, 75%, 50% e 25%, nesse sentido as 
velocidades encontradas variam de 6,00 até 1,85 m/s para 
plena carga, de 4,85 até 1,49 m/s para uma carga de 75%, de 
3,82 até 1,17 m/s para uma carga de 50% e de 3,61 até 
1,11 m/s para uma carga reduzida de 25%. Assim observa-se 
uma tendência decrescente nas velocidades, isso sendo 
influenciado pela diminuição do rendimento da máquina.  

Diante das velocidades obtidas em cada seção da 
caixa espiral, pode-se analisar qual que é a região que tem 
velocidades variando entre 1,70 m/s e 4,10 m/s que são as 
velocidades de arrancamento do mexilhão obtidas por [11]. 

Vê-se que nesse caso, para situações de cargas 
maiores tem-se pouca infestação. Já para cargas menores se 
evidencia uma infestação que pode ser em toda extensão da 
voluta.  

Observa-se que para carga de 75% e de 100%, a 
infestação de Mexilhão dourado inicia a partir dos ângulos de 
204o e 305o, das seções da caixa espiral. A infestação total do 
Mexilhão dourado, nas quatro porcentagens de carga pode-se 
evidenciar a partir do ângulo de 350º, ou seja, essa condição, 
em tese, permite a fixação e infestação total da parte final da 
caixa espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5. Perfil de velocidades para diversas porcentagens de carga, na caixa 
espiral da turbina Francis. 

IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

Os resultados obtidos a partir do cálculo das 
velocidades, na caixa espiral da turbina Francis a plena carga 
mostram uma variação de 6,00 até 1,85 m/s. Comparando 
essas velocidades a aquelas encontradas por [11], pode-se 
considerar que no final da caixa espiral, ter-se-á uma porção 
com infestação de Mexilhão dourado (a partir de 358o) já que 
nessa parte da voluta se tem velocidades menores a 1,70 m/s. 
Para o caso de cargas maiores (75% de carga) ter-se-á uma 
situação onde é possível que haja uma infestação parcial da 
caixa espiral (a partir de 208o). Para infestações menores que 
50% tem-se uma infestação completa da caixa espiral. 
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