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Abstract - Brazil has in its energy matrix a large portion of 

hydroelectric generation, a portion that has been suffering 

for some time from the impacts caused by the infestation of 

Limnoperna fortunei, popularly known as golden mussel. 

This mollusk is an invasive species from South Asia, detected 

in South America in 1991 in the Rio de La Plata and since 

then its remains are found along all coast as well as ports 

and rivers throughout the Brazilian territory. This type of 

mussel, in addition to affecting the local fauna and flora has 

been causing problems through its incrustation in the pipes 

and conduits of all the hydroelectric network and also 

domestic. Its fixation often causes the clogging of pipes with 

smaller diameters and in other cases the reduction of the 

internal diameter of the pipes, which causes an increase of 

load loss. There are several studies on how to control the 

infestation of the species, however, so far no reports have 

been made of any process that has eradicated or contained 

such infestation. This work presents an evaluation of the 

effect of scale in pipes of several diameters, being possible to 

determine the evolution of the factor of loss of load as a 

function of the infestation, varying it according to the 

number of layers of incrustation. The results show that the 

smaller the pipes, the greater the impacts related to the losses 

and the efficiency, both, when compared to systems without 

any type of incrustation. In many cases there may be a 

problem of occlusion of the pipes, causing system clogging. 

For larger diameters, the impact is proportionately smaller. 

However, as the number of scale layers increases there is an 

increase in the loss of charge in the system. It is important to 

emphasize that the mollusc in study, presents high 

proportions of infestation and is able to survive, develop and 

grow under different conditions, requiring new and constant 

observations regarding its progress on the hydrographic 

basins in Brazil. 
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I.  INTRODUÇÃO 

ação antrópica sobre os rios e lagos tem sido a causa 
de uma progressiva degradação de ambientes. Dentre 
os impactos causados por ação humana tem-se a bio-

invasão do mexilhão dourado, Limnoperna fortunei 
(DUNKER, 1857) que é um molusco bivalve de água doce 
pertencente à família Mytilidae, exótico no continente 
americano e originário da China. Esse organismo vivo teve 
provavelmente sua introdução no continente Sul Americano, 
por meio da água de lastro de navios [1] e [2], por volta de 
1991 na Argentina. A espécie pode atingir 
aproximadamente 40 mm de comprimento valvar e tem 
como características a alta capacidade reprodutiva, o 
crescimento acelerado e a capacidade de aderir a diversos 
tipos de substratos sólidos, onde aglomerados compostos 
por vários indivíduos se formam, recobrindo extensas áreas. 
Não raro, podem atingir concentrações superiores a 
400.000 indivíduos/m² [3]. Por tratar-se de um bivalve 
filtrador, também pode provocar alterações nos 
ecossistemas aquáticos em que se instala causando o 
aumento da transparência da água e alterações da cadeia 
alimentar [4]. Além de causar graves danos ao meio 
ambiente a presença deste invasor vem ameaçando vários 
setores econômicos, sendo um deles o hidrelétrico. Com a 
infestação do mexilhão dourado e a dissipação de 
comunidades desse molusco a incrustação acaba obstruindo 
as tubulações provocando danos a motores, embarcações, 
redes tradicionais de pesca, filtros, equipamentos industriais 
e outros tantos. Em Usinas Hidrelétricas, o mexilhão 
dourado atinge tubulações e filtros, sistemas de 
resfriamento, grades de tomada d’água e vários outros tipos 
de equipamentos, provocando perdas de carga, corrosão, 
pelo acúmulo de material retido, aumento na freqüência de 
limpeza e manutenção e conseqüentemente aumento de 
custos [5]. 

De acordo com [6] várias ações de controle são 
aplicados a fim de se eliminar ou controlar o 
aparecimento / crescimento do mexilhão dourado. Algumas 
ações utilizaram sistemas com descarga elétrica, compostos 
tóxicos, eletromagnetismo, altas temperaturas, turbulência, 
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ultrassom, desoxigenação da água, etc.. Apesar disso 
nenhuma dessas alternativas se mostrou um sucesso 
absoluto. Isso se deve ao fato de muitos desses métodos 
apresentarem dificuldades de operação, elevados custos e 
no caso dos compostos tóxicos um residual preocupante no 
meio ambiente. Como no ambiente natural existem muitos 
fatores que não podem ser controlados e que atuam na 
sobrevivência desse organismo, ainda não se conhece uma 
condição favorável para eliminação do molusco sem 
comprometer outras espécies, por isso, se torna tão 
necessário o entendimento de como ele se comporta e como 
sua evolução afeta os diversos setores de atividade humana. 
No caso do setor hidrelétrico a infestação acarreta inúmeros 
prejuízos principalmente àqueles relacionados com o 
aumento das perdas de carga que resultam em uma redução 
da eficiência global da instalação. 

Um dos componentes das usinas hidrelétricas que 
são muito afetados pela infestação do mexilhão dourado são 
as grades de tomadas d’água. Essas grades têm papel 
fundamental na proteção do grupo gerador de uma usina. 
Situam-se na entrada da tomada d’água ou do canal de 
adução, impedindo a passagem de objetos que possam 
danificar peças da turbina em movimento. Entretanto, 
apesar de sua importância, no que tange à proteção física 
dos equipamentos, as grades influem no rendimento 
hidráulico da usina gerando uma perda de carga localizada 
no sistema. Essa perda é contabilizada na fase de projeto e 
faz parte do sistema de geração. Com o aparecimento do 
Limnoperna fortunei, esta perda de carga passou a ter um 
acréscimo significativo, podendo chegar a níveis de 
comprometimento da continuidade de operação da usina. 
Além disso, a redução da área livre, pela incrustação dos 
mexilhões e pelo acúmulo de resíduos no local, provoca um 
aumento na força de arraste, podendo ocasionar o 
rompimento da mesma. 

Segundo [1] a perda de carga global em grades 
planas, compostas de barras de formas diversas, colocadas 
em um conduto retilíneo, compreende as perdas na entrada, 
em função da redução do vão para escoamento da água, as 
perdas por atrito na superfície das barras e as perdas pelo 
brusco alargamento à saída da seção estreita entre as barras. 
Ela ainda depende de vários outros fatores relacionados à 
construção da grade, tais como: espessura e forma das 
barras, velocidade de aproximação do escoamento e ângulo 
de colocação da grade em relação à direção do escoamento, 
etc..  

II.  METODOLOGIA  

Para determinação da perda de carga nas grades de 
tomada d’água, foi adotada a metodologia descrita através 
da Figura 1 e da Equação 1. Esta metodologia consiste em 
avaliar a variação da coluna de lâmina d’água a montante e 
a jusante da grade, sendo a diferença entre elas a perda de 
carga observada no experimento. 

 

Fig. 1. Parâmetros para avaliação da perda de carga em grades, adaptado 
de [7]. 

 

αφ sen
g

v

b

s
h

2

23
4








=∆                                             (1) 

Onde: 

∆h = perda de carga (m); 

s = espessura da barra vertical (m);  

b = espaço livre entre as barras (m);  

v = velocidade média de aproximação do escoamento (m/s);  

φ  = é o coeficientes de perda de carga da barra. 

α = ângulo de inclinação entre a grade e a linha horizontal, 
visto da lateral do canal (em graus);  

Através da Equação 1, é possível determinar os 
valores de perda de carga e compará-los aos obtidos a partir 
da montagem do experimento do canal de tomada d’água. A 
Figura 2 apresenta um desenho esquemático da montagem 
do canal. A Figura 3 mostra em detalhe o experimento 
conduzido em um modelo de grade de tomada d’água 
infestada por mexilhão dourado. 

 

Fig. 2. Esquema de montagem do canal de tomada d’água, adaptado de 
[7] 
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Fig. 3. Detalhe das grades de tomada d’água, adaptado de [7]. 

Para a realização dos ensaios inicialmente 
estabeleceu-se uma lâmina d’água no canal que permitisse a 
realização das medições na grade. Essa lamina d’água tem 
no mínimo 300 mm. Na região central do canal foi fixada a 
estrutura metálica. Na lateral do canal, em local de fácil 
acesso, foi afixado um papel milimetrado com indicação 
feita por meio de ponta limnimétrica apresentando as 
profundidades de lâmina d’água e a inclinação das grades. 
Em seguida, os modelos de grades foram introduzidos no 
canal, no local apropriado. Já a parte superior das grades foi 
mantida em balanço, para permitir o seu movimento devido 
à força de arrasto que a água impõe ao sistema durante o 
experimento. Na parte superior da grade, na região central 
da peça soldada horizontalmente às barras verticais, foi 
acoplada uma “alça” por meio do gancho de alumínio, no 
tamanho calibrado de forma a fornecer a inclinação de 90°, 
80°, 70° e 60° com a horizontal. Esta alça estava acoplada, 
em sua outra extremidade, à célula de carga, permitindo a 
leitura da força de arrasto provocado pela ação da água 
sobre a grade. Foram realizados cinco ensaios para cada 
taxa de infestação. Os ensaios fornecem os dados de força 
de arrasto, perda de carga das grades frente às diversas 
inclinações da grade. Foram ensaiadas grades com barras de 
6,35 mm (1/4”) de espessura e com espaçamento vertical 
entre as barras de 50 mm. A grade tem largura de 395 mm e 
altura molhada da grade variável em função da inclinação, 
conforme apresentado na Tabela 1. A altura de lamina 
d’água no canal é de 300 mm. 

 
TABELA I 

ALTURA MOLHADA DA GRADE EM FUNÇÃO DO ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO EM GRAUS 

 

Ângulo inclinação (graus) Altura molhada da grade (mm) 

60 346 

70 319 

80 305 

90 300 

Fonte: Adaptado de [7] 
 

O ensaio foi conduzido sob uma condição de vazão 
no canal de 0,07 m3/s, já que a máxima rotação da bomba é 
de 3500 rpm,  que impõe uma velocidade de 0,59 m/s 
durante o ensaio. 

III.  RESULTADOS 

 
A partir das medições realizadas no canal de 

tomada d’água, têm-se a média dos valores de perda de carga 
para cada situação. A Tabela 2 apresenta a variação da perda 
de carga da grade em função das inclinações utilizadas no 
experimento. A Tabela 3 mostra os valores dos coeficientes 
de perda de carga da grade em função das inclinações 
utilizada.  

 
TABELA II 

MÉDIA DA PERDA DE CARGA DADA EM MILIMETROS, PARA 

CADA INCLINAÇÃO E TAXA DE INFESTAÇÃO DO MEXILHÃO 

DOURADO EM INDIVÍDUOS / CM2 – (VALORES MEDIDOS). 
 

Inclinação da grade 
Taxa infestação ind/cm² 

0 1 3 

Graus Perda de carga 

60 1,0 12,5 43,0 

70 0,5 13,5 55,6 

80 1,0 12,0 54,0 

90 2,5 10,0 52,0 Σ (desvio 
padrão) 

0,866 1,472 5,629 

Fonte: Adaptado de [7] 
 

TABELA III 
 MÉDIA DA PERDA DE CARGA DADA EM METROS, PARA CADA 
ÂNGULO ENTRE A GRADE DE TOMADA D’ÁGUA E A LINHA 

HORIZONTAL E TAXA DE INFESTAÇÃO DO MEXILHÃO 
DOURADO EM INDIVÍDUOS/CM². 

 

Inclinação da 
grade 

Taxa infestação ind/cm² 

0 1 3 

Graus 
Valor de Teta  

coeficiente de perda de carga da 
grade 

60 1,0194 12,7428 43,8351 

70 0,4698 12,6833 52,2364 

80 0,8965 10,7576 48,4091 

90 2,2071 8,8285 45,9080 Σ (desvio 
padrão) 

0,7442 1,8609 3,6142 

 
Fonte: Adaptado de [7] 
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IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

Pelos resultados obtidos nos ensaios é possivel 
verificar que a perda de carga na grade sofre um acréscimo 
considerável na medida que a infestação pelo mexilhão 
dourado progride. Assim, para infestações com 1 ind/cm2, 
dependendo do ângulo de posicionamento das grades, a 
perda de carga e o coeficiete de perda de carga aumentam 
de 4 a 27 vezes da condição de não infestação. No caso de  
infestações com 3 ind/cm2, dependendo do ângulo de 
posicionamento das grades, a perda de carga e o coeficiete 
de perda de carga aumentam de 20 a 100 vezes da condição 
de não infestação. Também é possivel se verificar a grande 
influência que a inclinação da grade tem sobre a perda de 
carga na mesma. A situação que se tem maior variação da 
perda de carga em função da evolução da infestação foi para 
a inclinação de 70 graus. 
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