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• No Brasil, grande parte do parque gerador é baseado na 

hidroeletricidade; 

• Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) representam uma fatia 

importante do parque gerador brasileiro; 

• PCH tem reservatórios reduzidos, funcionando a fio d’água; 

• Rios transportam sedimentos, que provocam o assoreamento dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas; 

• Tendo em vista o reduzido tamanho dos reservatórios das PCH, sua 

vida útil é significativamente afetada pelo assoreamento;  

• Torna-se necessário compreender como manejar os sedimentos para 

prolongar a vida útil do reservatório, garantindo condições adequadas 

de operação das máquinas e preservando o balanço de sedimentos 

trasportados pelos rios; 

• Neste trabalho, este entendimento é examinado em um modelo 

reduzido. 
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• O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia de construção 

de modelos reduzidos para simulação do processo de assoreamento 

de reservatórios de PCH. 

 

• Na metodologia proposta são utilizados materiais disponíveis de forma 

inovadora, tais como isopor, fibra de vidro, argamassa e grãos de 

borracha de pneus. 

 

• Esta metodologia foi aplicada com sucesso no desenvolvimento do 

modelo reduzido da PCH Salto Paraopeba, de propriedade da CEMIG, 

no Centro de Pesquisas Hidráulicas (CPH) da UFMG. 
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• Partindo de estudos anteriores: 

• Projeto Básico de repotenciação da PCH Salto Paraopeba; 

• Estudos de retroanálise do assoreamento do reservatório (Vale et 

al., 2013); 

• Dados de levantamento topobatimétrico e do IBGE 

• Obtenção de superfície primitiva do rio Paraopeba 

• Corte da superfície em blocos de isopor de alta densidade usando um 

torno CNC (blocos de 2 m x 1 m x 0,50 m) 

• Montagem de plataformas em estrutura metálica fixa e basculante para 

recebimento dos modelos  

• Montagem e colagem dos blocos, como peças de montar 

• Aplicação de fibra de vidro (2 camadas de manta e 2 de tecido) 

• Aplicação de massa para regularização 

• Pintura epóxi 
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• Posteriormente, o projeto foi modificado, incluindo uma comporta 

• Modelo foi cortado com uso de serra manual 

• Área cortada foi revestida em argamassa ACII 

• Barragem foi construída usando argamassa ACII e borracha de pneus 

moída, que foi também utilizada para representar os sedimentos reais 
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• As técnicas e os materiais empregados na construção e operação do 

modelo reduzido da PCH Salto Paraopeba se mostraram eficientes e 

baratas; 

• O modelo vem se comportando bem e não tem apresentado ainda 

problemas de manutenção mesmo após cerca de 2 anos de sua 

construção; 

• O uso de borracha de pneu moída tem significado ganhos operacionais 

e de custos para operação do modelo. 
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