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Abstract - The Golden Mussel is a freshwater bivalve 
mollusk that has caused several environmental and 
economic problems in some hydroelectric plants in 
Brazil. The first detection of this mollusk in Brazil 
occurred in the late 1990s. The infestation of the 
penstocks by this mollusk has special influence on 
systems with small diameters, typical of low power 
hydroelectric plants. When Golden Mussel infestation 
occurs in the penstocks of these developments, a 
significant increase in relative roughness (e/D) is 
observed. This work aims to evaluate the influence of 
Golden Mussel infestation on hydraulic transient in 
penstocks of these systems that operate with 1.000 kW 
machines, evaluating three penstocks separeted of 
different lengths during a load rejection with 100% of 
nominal flow. To obtain the desired results, the method 
of characteristics was used to calculate the hydraulic 
transients, in a simple system composed of a penstock 
with an upstream reservoir and a valve downstream. The 
closing time of the valve was adopted as slow, that is, 
greater than the critical time. First, the method of 
characteristics was applied to the penstocks without 
incrustation by the Golden Mussel. Then, a simulation 
of infestation was performed with the Golden Mussel, 
according to the roughness detected by Souza et al. 
(2016) of the uniform type, throughout the length of the 
penstocks, and a load rejection was simulated to 
evaluate the effects of this infestation. The results 
showed a difference between the values of the maximum 
overpressure in the penstocks without and with 
infestation by the Golden Mussel. Within this context, it 
was verified the need to change the closing law of the 
maneuver equipment, when the penstocks are under 
infestation by the Golden Mussel. 

Index Terms – hydraulic transients, load shedding, 
golden mussel. 

 
I – INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, no Brasil, as Centrais Geradoras 

Hidrelétricas de Capacidade Reduzida (CGHs), são 
empreendimentos para geração de energia elétrica 
proveniente de aproveitamentos hidráulicos, com 
capacidade de potência instalada de até 5.000 kW. Estes 
empreendiemtnos possuem algumas características 
bastante favoráveis à sua implantação: 1) não 
necessitam de concessão, permissão ou autorização, 
deve-se apenas comunicar ao órgão competente a 
construção e o aproveitamento hidráulico utilizado; 2) 
pouco tempo para construção, baixo custo de 
implantação e pouca burocracia, em relação as demais 
[1]. É comum, no caso das CGHs, que se utilize um 
conduto forçado interligando a tomada d´agua à entrada 
de apenas uma turbina hidráulica. Nestes sistemas, o 
conduto forçado está sujeito a infestação pelo mexilhão-
dourado (Limnoperna fortunei), um molusco bivalve de 
água doce, que provoca inúmeros danos ambientais e 
econômicos. Segundo [10] os primeiros registros do 
mexilhão-dourado na América do Sul ocorreram no Rio 
da Prata, Argentina, em 1991. Acredita-se que a chegada 
desta espécie à América Latina se deu por meio da água 
de lastro, trazida pelos navios oriundos do sudeste 
asiático [5].  De acordo com [8] coletas de aguapé-de-
baraço, realizadas no final dos anos 1998, apresentaram 
pela primeira vez, exemplares do mexilhão-dourado no 
Brasil, especificamente no Delta do Jacuí, Rio Grande 
do Sul. Nessa ocasião foram encontrados indivíduos 
isolados com comprimento de 1,8mm. Outras coletas 
realizadas em outubro de 1999 ao sul do Lago Guaíba, 
Rio Grande do Sul, apresentaram espécies com 
comprimento de até 26 mm [8]. A alta taxa de 
reprodução e a falta de inimigos naturais, propicia ao 
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mexilhão-dourado a formação de grandes aglomerados 
causando o efeito de macrofouling. Este efeito reduz a 
passagem do fluido no interior das tubulações, provoca 
entupimentos, além da contaminação da água pela 
mortandade e deterioração em massa dos indivíduos [6]. 

Acredita-se que a infestação por este molusco, 
tenha maior impacto nos condutos forçados das usinas 
do tipo CGHs, pois estas possuem os condutos com os 
menores diâmetros em relação aos outros dois tipos de 
usinas hidrelétricas. 

De acordo com [7] o aço comercial é o material 
mais utilizado para a fabricação dos condutos forçados 
dos empreendimentos hidrelétricos de baixas potências. 
Os condutos em aço são produzidos com chapas 
calandradas e soldadas. O aço possui um fator de perda 
de carga por atrito, regular. Também possui 
durabilidade superior a 20 anos, se protegidos com uma 
camada de tinta anticorrosiva. Além destes fatores, a 
fabricação de conduto em aço, pode ser feita em 
comprimentos adequados para transporte e manuseio. 

Ensaios de laboratório realizados por [3] 
concluíram que os mexilhões-dourados, incrustados no 
substrato aço, são totalmente arrancados quando a 
velocidade do escoamento ultrapassa 4,10m/s. No 
sistema de adução de alta pressão a espessura da chapa 
e o tipo de aço escolhido devem resistir as pressões 
internas operacionais do sistema. Porém, para que o 
projeto atenda às necessidades normais e emergenciais 
de operação, necessita-se acrescentar uma parcela 
referente a sobrepressão proveniente um transiente 
hidráulico (golpe de aríete), bem como um acréscimo de 
espessura referente a corrosão e fator de segurança [7]. 

Os efeitos do transiente hidráulico em condutos 
forçados são regidos pelas equações da continuidade e 
da conservação da quantidade movimento, descritas em 
(1) e (2) respectivamente [2].  

 
 

 
 + . + . = 0 (1) 

 

 . + . + + .
. | |

2.
 (2) 

 
Sendo “H” a altura líquida de queda [m], “t” o instante 
de tempo desejado [s], “V” a velocidade do escoamento 
[m/s], “x” a posição no conduto [m], “c” a celeridade 
[m/s], “g” a aceleração da gravidade [m/s²], “λ” o fator 
de atrito [adm] e “D” o diâmetro interno do conduto [m]. 
 

Porém, estas equações são equações 
diferenciais parciais, não lineares, as quais, apesar de 
conhecidas há bastante tempo, ainda não se conhece 
uma solução analítica para as mesmas, sem realizar 
simplificações, que às vezes não reproduzem 
satisfatoriamente os efeitos observados 
empiricamente [2]. 

Um dos métodos mais difundidos para o 
cálculo dos valores das pressões e vazões durante um 
transiente hidráulico é o método das características 
(MOC). Esse método possui uma série de vantagens, em 
relação aos demais métodos, para o cálculo do golpe de 
aríete. O critério de estabilidade no MOC é bem 
definido, a solução é explícita, e o procedimento por 
aproximações é mais simples [12]. 

Para se utilizar o MOC, este trabalho propõe a 
malha de cálculo descrita na Fig. 1. Neste modelo 
considera-se o escoamento unidimensional, com o eixo 
das abscissas orientado ao longo da tubulação, bem 
como as recomendações descritas por [2], quando se 
considera o fator de atrito “λ” para o regime permanente 
de escoamento. 

 

 
Fig. 1 – Malha de cálculo MOC 
FONTE: AMORIM, 2005. 
 
  Este trabalho também propõe apresentar 
detalhes do projeto de uma Central Geradora 
Hidrelétrica de Capacidade Reduzida (CGH) simples, 
com conduto forçado em aço carbono, com um 
reservatório a montante e um hidrogerador a jusante, 
cuja potência total instalada seja de 5.000 kW, máximo 
permitido pela Lei 13.360/16 para CGHs. Propõe ainda, 
que esta instalação, seja composta por cinco máquinas 
de 1.000kW cada, operando individualmente e 
abastecidas com condutos também individuais. O layout 
adotado para cada uma das máquinas neste trabalho está 
representado na Fig. 2. 
 
 
 

 
Fig. 2 – Sistema considerado 
FONTE: CHAUDRY, 1987. 
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Nesta situação adotou-se uma altura bruta de 
queda de 150 metros e três comprimentos de condutos 
diferentes (300m, 450m e 600m). Após a realização dos 
cálculos de projeto, simulou-se uma rejeição de carga, 
com as máquinas operando a 100% de carga. Para 
avaliar os efeitos no conduto forçado, devido ao 
transiente hidráulico, a turbina hidráulica foi substituída 
por uma válvula de controle de vazão do tipo linear com 
o objetivo de simplificar os cálculos, uma vez que o foco 
do trabalho é o conduto forçado. Logo em seguida, 
simulou-se uma infestação pelo mexilhão-dourado em 
toda a extensão dos condutos forçados, de maneira 
uniforme, com o tempo de infestação de 1,5 anos, de 
acordo com a equação desenvolvida por [11] para a 
espessura da camada de incrustação do molusco. Por fim 
realizou-se os mesmos procedimentos descritos acima, 
para simular uma rejeição de carga, no conduto sob 
infestação e avaliou os efeitos. 
 

 
II – METODOLOGIA E RESULTADOS 

 
 De acordo com [7] a potência total na saída do 
gerador, de uma usina hidrelétrica, é definida por (3): 
 

 = 9,81. . . .  (3) 
 

Sendo: “P” a potência útil na saída do gerador [kW], “Q” 
a vazão turbinada [m³/s], “H” a altura líquida de queda 
[m], " ”o rendimento global da turbina [adm] e " " o 
rendimento do gerador [adm]. 
 
 Ainda segundo [7] a altura líquida de queda é 
determinada por (4): 
 

 = − ∆  (4) 
 

Sendo “H” a altura líquida de queda [m], “Hest” a altura 
bruta de queda [m] e “ΔH” a perda de carga linear no 
conduto forçado[m]. 
 

A perda de carga linear ao longo do conduto 
forçado é definida por (5) [7]. Neste caso desprezaram-
se as perdas localizadas ao longo do conduto forçado. 

 

 ∆ =
8. . .

. .
 (5) 

 
Sendo "∆ " a perda de carga linear no conduto forçado 
[m], “λ” o fator de atrito no conduto forçado [adm], “L” 
o comprimento do conduto forçado [m], “Q” a vazão 
turbinada [m³/s], “D” o diâmetro do conduto forçado 
[m] e “g” a aceleração da gravidade local [m/s²]. 
  
 Em observância ao descrito por [7] o valor do 
fator de atrito “λ” é definido por (6): 
 

 = 0,01. ( ) ,  (6) 

 
Sendo “λ” o fator de atrito no conduto forçado [adm], 
“K” um coeficiente de perda no conduto forçado [adm] 
e “D” o diâmetro do conduto forçado [m]. 
 
 Com a finalidade de se obter a vazão de projeto 
(Q) e o diâmetro interno do conduto forçado (D), 
realizou-se a substituição de (6) em (5), posteriormente 
o resultado foi substituído em (4) e por último este foi 
substituído em (3).  

Obteve-se então (7), como Equação Geral para 
a determinação da vazão (Q) e do diâmetro interno do 
conduto forçado (D).  

 

 = 9,81. . −
0,7848. ( ) , . .

. .
. .  (7) 

 
Sendo “P” a potência útil na saída do gerador [kW], “Q” 
a vazão turbinada [m³/s], “Hest” a altura bruta de queda 
[m], “K” um coeficiente de perda no conduto forçado 
(aço K=1,15), “D” o diâmetro do conduto forçado [m], 
“g” a aceleração da gravidade local [m/s²], “L” o 
comprimento do conduto forçado [m], " " o 
rendimento global da turbina [adm] e " " o rendimento 
do gerador [adm].  
 

Porém, esta equação possui duas variáveis 
desconhecidas (Q) e (D). Como já é sabido é necessário 
a utilização de uma outra equação, independente, que 
contenha a vazão (Q) e o diâmetro interno do conduto 
(D) para a determinação destas grandezas. (8) ou 
Equação de Bondschú descrita por [7], para a 
determinação do diâmetro econômico, foi a alternativa 
escolhida para resolver o sistema. 
 

 =
1,27. ,

( + ℎ ) ,  (8) 

 
Sendo “D” o diâmetro interno do conduto forçado [m], 
“Q” a vazão turbinada [m³/s], “Hest” a altura de queda 
bruta e “hs” a sobrepressão no conduto forçado [m]. 
  

De posse de (7) e (8) determinou-se os valores 
das grandezas (Q) e (D).  

 
Os resultados encontram-se na Tabela 1. As 

demais grandezas foram adotadas conforme descrito a 
seguir: 

 
 Hest = 150m; 
 L = 300m, 450m, 600m; 
 P = 1.000 kW; 
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 g = 9,81 m/s²; 
 K=1,15 (para o aço [7]); 
 ηT = 0,91 [7] 
 ηG = 0,95 [7] 

 
 

TABELA 1 
CONFIGURAÇÕES DAS CGHs 

 

L Q D λ 
[m] [m³/s] [m] [adm] 
300 0,801 0,546 0,009 
450 0,810 0,548 0,009 
600 0,819 0,550 0,009 

 
 De posse dos resultados apresentados, definiu-
se o diâmetro interno do conduto forçado (D) em 
550 mm, para todos os condutos forçados.  
 

Os valores obtidos para as demais grandezas 
estão descridos na Tabela 2. 
 

TABELA 2  
GRANDEZAS DO ESCOAMENTO E DO CONDUTO 

 
L (m) Q (m³/s) D (m) V (m/s) Δh (%) 
300 0,801 0,550 3,37 1,91 
450 0,810 0,550 3,41 2,93 
600 0,819 0,550 3,45 3,99 

 
 Para se obter a espessura do conduto, utilizou-
se (9), na qual, os dados de entrada foram as constantes 
indicadas por [7] para um caso específico, e as demais 
grandezas especificadas anteriormente:  
 

 Hest = 150m 
 hs = 30% [7] 
 D = 0,55m 
 δt = 1.200kgf/cm² (para o aço) [7] 
 Kt = 0,8 [7] 
 es = 3mm [7] 

 
 

 
=

0,1. ( + ℎ ).
2. .

+  (9) 

 
Sendo “e” a espessura do conduto forçado [m], “Hest” a 
altura bruta de queda [m], “hs” a sobrepressão no 
conduto forçado [%], “D” o diâmetro do conduto 
forçado [m], “δt” a tensão de tração do material 
[kgf/cm²], “Kt” o coeficiente de eficiência das conexões 
[0,8 a 1] e “es” uma espessura adicional para a segurança 
[m]. 
 
 De posse dos resultados, adotou-se como a 
espessura do conduto, a espessura de chapa mais 
próxima e imediatamente acima (considerando a 

disponibilidade no mercado). Diante do exposto, 
encontrou-se o valor de 8,6mm para a espessura do 
conduto forçado. Portanto, adotou-se a chapa de 3/8” 
(e=9,52mmm), esta é a chapa comercial que possui a 
espessura mais próxima e acima do valor encontrado. 
 O cálculo para a celeridade (c) foi realizado por 
meio de (10), na qual os dados de entrada também são 
as constantes indicadas por [7] para um caso específico, 
além das grandezas já determinadas anteriormente. O 
valor encontrado para a celeridade foi de 1.134m/s. 
 

 Eo = 2x103 Mpa (para a água [7]) 
 E = 2x105 Mpa (para o aço [7]) 
 D = 0,55m 
 e = 9,52mm 

 
 

=
1.425

1 + . ( )
 

(10) 

 
Sendo “c” a celeridade [m/s], “Eo” o módulo de 
elasticidade do fluido [Mpa], “E” o módulo de 
elasticidade do material do conduto [Mpa], “D” o 
diâmetro interno do conduto [m] e “e” a espessura do 
conduto forçado [m]. 
 
 O objetivo deste trabalho é determinar a maior 
sobrepressão em todo o conduto forçado, durante o 
transiente hidráulico, ou seja, durante o fechamento da 
válvula de controle de vazão, simulando o fechamento 
do distribuidor de uma turbina hidráulica. Nesta 
situação, o ponto onde ocorrerá a maior sobrepressão, 
será o ponto mais baixo do conduto forçado, ou seja, o 
ponto imediatamente a montante da turbina hidráulica.  
 Para o cálculo da sobrepressão máxima neste 
ponto, utilizou-se o MOC, e os dados de entrada 
utilizados foram as grandezas determinadas conforme 
descrito abaixo. O tempo de fechamento total (Tf) para 
a válvula de controle de vazão do tipo linear, foi adotado 
como sendo de 6 segundos.  
 
 

 c = 1134 m/s 
 L = 300m; 450m; 600m 
 D = 0,55m 
 λ = 0,009 
 Tf = 6s 
 Hest = 150m 
 Q = 0,801m³/s; 0,810m³/s; 0,819m³/s 

 
Os valores encontrados por meio do método 

das características (MOC) estão apresentados na Tabela 
3. 
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TABELA 3 
SOBREPRESSÃO MÁXIMA NO CONDUTO POR MEIO DO 
MOC - SEM INFESTAÇÃO PELO MEXILHÃO-DOURADO 

 

L Q Hest hsmáx hsmáx/Hest 

[m] [m³/s] [m] [m] [%] 
300 0,801 150 18,4 12,3 
450 0,810 150 28,9 19,3 
600 0,819 150 40,4 26,9 

 
Observa-se que o percentual de sobrepressão 

máxima ocorreu para o conduto de maior extensão e 
abaixo do limite estipulado em projeto, que foi de 30%, 
conforme indicado por [7]. 

Para avaliar os efeitos da infestação pelo 
mexilhão-dourado, durante o transiente hidráulico, nos 
condutos forçados nas configurações de CGHs 
propostas, realizou-se uma simulação de infestação de 
acordo com (11), desenvolvida por [11] na qual ao 
especificar o tempo de vida do mexilhão-dourado (Tv) 
obtêm-se a espessura da camada de incrustação deste 
molusco (Es).  

Este método parte do princípio que todo o 
conduto estará infestado de maneira uniforme em toda a 
sua extensão pelo mexilhão-dourado. 
 

 = 45,11. + 93,98 (11) 
 

Sendo “Tv” tempo de vida do mexilhão-dourado [dias] e 
“Es” espessura da camada de mexilhão-dourado [mm]. 
 
  Ainda de acordo com [11] a rugosidade 
absoluta média para todas as incrustações de mexilhão-
dourado é de ε=10,25mm, independente da espessura da 
camada de incrustação. Adotou-se como tempo de 
infestação o período de 540 dias, aproximadamente 1,5 
anos.  Nesta situação, e de acordo com a hipótese 
adotada neste trabalho, todos os condutos forçados após 
este período, estarão totalmente infestados pelo 
mexilhão-dourado de maneira uniforme. O diâmetro de 
cada conduto terá sua seção transversal reduzida em 
20mm no diâmetro interno e a rugosidade absoluta será 
de ε=10,25mm para todos os condutos. 

Para realizar os cálculos, e verificar os efeitos 
do transiente, por meio do MOC, é necessário 
determinar o novo valor do fator de atrito (λi) para cada 
um dos casos sob infestação pelo mexilhão-dourado.  

Utilizou-se (12) ou Equação de Colebrook-
White para determinar esta grandeza. O valor da 
velocidade foi considerado o mesmo para condutos sem 
infestação, pois a influência da velocidade nesta 
equação, na faixa de 3 a 4 m/s é nula. O novo valor do 
fator de atrito (λi) encontrado foi de λi=0,048, para todas 
as configurações de CGHs. 
 

 1
= −2. log (

3,7.
+

2,51

.
) (12) 

 

Sendo “λi” o fator de atrito após a infestação [adm], “ε’ 
a rugosidade absoluta interna do conduto após 
infestação pelo mexilhão-dourado [m], “D” o diâmetro 
interno do conduto e “Re” o número de Reynolds [adm]. 
 

 
=

.
 (13) 

 
Sendo “V” a velocidade média de escoamento da água 
[m/s], “D” o diâmetro interno do conduto [m] e “ν’ a 
viscosidade cinemática do fluido (para água à 20ºC, 
ν=1,007x10-6) [m²/s]. 

 
Combinando (3), (4) e (5) para o mesmo valor 

da vazão (Q), com o novo valor do fator de atrito com 
infestação pelo molusco (λi) e o novo valor do diâmetro 
interno do conduto (D), determinou-se a nova potência 
gerada e demais grandezas, conforme Tabela 4. Apesar 
das curvas de rendimento das turbinas hidráulicas 
variarem de acordo com a vazão, neste trabalho adotou-
se o mesmo rendimento da turbina e do gerador, após a 
infestação pelo mexilhão-dourado, ou seja, adotou-se 
que a curva de rendimento da turbina pela vazão, 
posterior ao ponto de vazão nominal é de formato 
bastante achatada, com variação muito pequena de 
rendimento. 
 

TABELA 4 
VALORES DAS GRANDEZAS APÓS A INFESTAÇÃO 

 

L D Q V λ P Δh 

[m] [m] [m³/s] [m/s] [adm] [kW] [%] 
300 0,53 0,802 3,64 0,048 896 18,3 
450 0,53 0,810 3,67 0,048 838 28,0 
600 0,53 0,819 3,71 0,048 777 38,2 

 
 Percebe-se em análise a Tabela 4, que para as 
mesmas vazões iniciais (de projeto), os valores das 
potências geradas são bem inferiores a 1.000kW. Mais 
especificamente existe uma redução de 10,4%; 16,2% e 
22,3% respectivamente, no valor das potências geradas, 
quando todo o conduto está sob infestação pelo MD. 
Este decaimento está apesentado na Fig. 3. 
 

 
Fig. 3 – Decaimento da Potência Gerada com condutos 
forçados sob infestação pelo mexilhão-dourado. 
FONTE: Próprio Autor 
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Nota-se também que as perdas de cargas 
aumentaram significativamente, partindo de 1,91%; 
2,93% e 3,99% em condutos sem infestação (Tabela 2) 
para 18,3%; 28,3% e 38,2% em condutos sob infestação, 
respectivamente (Tabela 4). Estas curvas estão 
representadas na Fig. 4. 
 

 
Fig. 4 – Comparativo da perda de carga em condutos 
forçados COM e SEM infestação pelo MD. 
FONTE: Próprio Autor 
 

Para a utilização do MOC, no cálculo do 
transiente hidráulico, em condutos forçados após a 
infestação pelo mexilhão-dourado, deve-se calcular o 
novo valor para a celeridade (c). Para estes cálculos foi 
utilizada novamente (10). Porém, neste instante, adotou-
se que toda a camada de incrustação de mexilhão-
dourado no conduto acrescida da espessura do conduto 
forçado em aço a carbono, possui as mesmas 
características do aço. Desta maneira os dados de 
entrada da equação são: 

 
 Eo = 2x103 Mpa (para a água [7]) 
 E = 2x105 Mpa (para o aço [7]) 
 D = 0,53m (com inscrustação) 
 e = 9,52mm(aço) + 10mm(MD) = 19,52mm 

 
O valor encontrado para a celeridade após a 

infestação pelo mexilhão-dourado foi de 1.264m/s. 
Portanto os dados de entrada para o cálculo do 

transiente hidráulico por meio do MOC, estão listados 
abaixo: 

 c = 1.264 m/s 
 L = 300m; 450m; 600m; 
 D = 0,53m 
 λi = 0,048 
 Tf = 6 segundos 
 Hres = 150m 
 Q = 0,801m³/s; 0,810 m³/s; 0,819m³/s 

 
A Tabela 5 apresenta os valores da 

sobrepressão máxima no conduto forçado, calculado por 
meio do MOC, na hipótese da infestação pelo mexilhão-
dourado ocorrer da maneira adotada neste trabalho. 

 
 

TABELA 5 
SOBREPRESSÃO MÁXIMA NO CONDUTO POR MEIO DO 
MOC - COM INFESTAÇÃO PELO MEXILHÃO-DOURADO 

 

L Q Hest hsmáx hsmáx/Hest 

[m] [m³/s] [m] [m] [%] 
300 0,801 150 21,1 14,1 
450 0,810 150 34,7 23,1 
600 0,819 150 51,2 34,1 

 
 Percebe-se pela análise da Tabela 5 que os 
valores percentuais da sobrepressão máxima no conduto 
atingiram os valores de 14,1%; 23,1% e 34,1% em 
condições de infestação pelo mexilhão-dourado, contra 
12,3%; 19,3 e 26,9% em condições de NÃO infestação 
pelo mexilhão-dourado. 

 
 Estes dados estão mostrados na Fig. 5. 

 

 
 Fig. 5 – Comparativo entre a sobre pressão máxima no 
conduto forçado com e sem infestação pelo mexilhão-
dourado. 
FONTE: Próprio Autor 
 

III – CONCLUSÃO 
  
 Por meio deste trabalho verificou-se que nas 
CGHs, onde os condutos forçados estão sob infestação 
pelo mexilhão-dourado ocorre uma redução, bastante 
significativa, na potência gerada por estes 
empreendimentos. No estudo de caso apresentado este 
número pode chegar a uma redução de 22,3% para 
condutos de 600 m de comprimento. Podendo até 
inviabilizar a geração de energia elétrica neste sistema. 

Constatou-se também que a maior perda de 
carga ocorreu nos sistemas de maior extensão de 
conduto, neste caso, o valor salta de 3,99% para 38,2%, 
somente devido à perda de carga. 

Todas estas perdas de potência e de energia 
hidráulica podem ser minimizadas por meio de paradas 
periódicas para a que limpeza e manutenção dos 
condutos sejam realizadas. 

Quanto aos efeitos do transiente hidráulico, 
percebe-se que no conduto de maior extensão (600m de 
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comprimento) a sobrepressão máxima, em condições 
sob infestação pelo mexilhão-dourado alcançou valores 
de  34,1%, ultrapassando o limite de 30% estipulado em 
projeto [7].  Nesta situação, caso ocorra tal infestação, a 
primeira providência à ser tomada, será a de aumentar o 
tempo de fechamento do distribuidor da turbina, para 7s. 
Neste caso, deve-se ainda verificar se a sobrevelocidade 
estará dentro dos limites possíveis de serem suportados 
pelo hidrogerador.  Após este ajuste no tempo de 
fechamento do distribuidor, a sobrepressão máxima, 
para condutos de 600 m infestados pelo mexilhão-
dourado, será reduzida para 28,6%. 

Ressalta-se que este trabalho avaliou apenas as 
características físicas de um estudo de caso, impondo 
algumas condições específicas de contorno. Ao aplicar 
este modelo em outros casos, deve-se realizar as devidas 
adaptações para cada caso. Compete ainda ressaltar que 
a análise realizada por este trabalho, limitou-se apenas 
aos efeitos da queda de potência, perda de carga e da 
sobrepressão no conduto forçado, para um tempo de 
fechamento do equipamento de controle de vazão, 
considerado lento, nas condições muito específicas de 
infestação pelo mexilhão-dourado. 
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