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RESUMO - Foi realizado um estudo inicial para aproveitamento do potencial hidráulico da 

adutora de abastecimento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade de 

Formiga-MG para geração de energia elétrica. O objetivo deste trabalho é apresentar as avaliações e 

cálculos para dimensionamento do sistema. Foram coletados dados de vazão, qualidade da água, 

projetos civis e topográficos da área de captação e da adutora. Confirmou-se a viabilidade técnica 

para aproveitamento do potencial hidráulico para geração de energia elétrica na adutora de água.  

Conclui-se a que uma turbina tipo Michell Banki poderia acionar gerador para aproximadamente de 

6,3 KVA (5,4 Kw) na adutora. Estimativas dos valores financeiros obtidos com a geração de energia 

frente aos investimentos necessários deverão ser realizadas. 

 

Palavras-chave: Adutora, Geração de Energia, Potencial hidráulico, Levantamento de Campo, 

Pequenas Centrais Hidroelétricas. 

INTRODUÇÃO 

Fundado em 27 de dezembro de 1971, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

abastece cerca de 22 mil residências. O SAAE conta com duas estações de tratamento: a ETA I, que 

se localiza no bairro Santa Luzia e foi inaugurada em março de 1972 e a ETA II, que fica no bairro 

Laginha, que foi inaugurada em maio de 1990. Estas estações recebem água dos rios Formiga e 

Mata-Cavalo respectivamente (SAAE, 2015). O sistema de captação, tratamento e distribuição do 
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Bairro Santa Luzia tem vazão de até 200 litros/segundo (l/s) e produção diária de 16.000.000 litros ou 

16.000 m³. 

Segundo Marakon (2012), o funcionamento de uma Pequena Central Hidroelétrica (PCH) tem 

como princípio básico a utilização de uma barragem para represar a água do rio em curso. A água 

represada pode ser conduzida para a turbina por meio de canal de adução, tomada de água, conduto 

forçado ou túnel.  

O presente trabalho visa apresentar um estudo inicial do potencial de geração de energia 

elétrica na adutora de abastecimento da SAAE, através da verificação de projetos e informações 

existentes que servirão como base para um estudo detalhado para geração de energia na adutora.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram realizados levantamentos de campo, entrevistas com os operadores do sistema, 

levantamento de informações técnicas e relatório fotográfico. Na figura 1 temos a imagem do 

reservatório da captação de água no Rio Formiga da estação elevatória da ETA (Estação de 

tratamento de água): 

 

Figura 1: Reservatório da captação de água e casa de bombas da estação elevatória da ETA. 

 

 Foram realizados cálculos de queda bruta, perda de carga nas tubulações, trabalho específico 

e potencia elétrica máxima que poderia ser gerada na adutora. A partir dos dados de levantamento de 

campo e resultados de cálculos, foram realizadas consultas a fabricantes de turbinas. 

A partir dos cálculos iniciais apresentados, deverão ser feitos estudos detalhados das 

possibilidades de instalação da turbina e do gerador na estação elevatória.  

Estudos financeiros detalhados com projeções de investimentos, fluxos de caixas, taxa de 

retorno de investimentos e payback deverão ser realizados para se verificar em quanto tempo os 
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investimentos seriam recuperados com a economia de energia obtida, dentro das expectativas de 

taxas mínimas de atratividade aceitas pela SAAE.  

 

 Na figura 3 temos perfil planaltimétrico utilizado nos estudos iniciais: 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Perfil planaltimétrico da adutora da SAAE Formiga (Fonte SAAE) 

Estação elevatória (ETA) EL. +844 m 

Reservatório (captação) +EL. +855 m 
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Através dos mapas representados na figura 3 foi possível verificar o comprimento total da 

adutora e a diferença entre os níveis no reservatório e na estação elevatória, local onde será instalada 

a turbina para geração de energia elétrica. Constatou-se que a elevação inicial na captação é de 861 m  

na estação elevatória da ETA é de 850 m, mostrando diferença de aproximadamente 11 metros, com 

distância aproximada 2500 metros.  

 Levantamentos topográficos deverão ser realizados na estação elevatória onde serão 

instalados os novos equipamentos e no percurso da adutora para conferência da conformidade com o 

projeto existente. Os dados obtidos no SAAE Formiga estão apresentados no quadro 01: 

Quadro 01: Dados obtidos em campo. Fonte: SAAE /Levantamentos de campo 

Item  Especificação 

Vazão média do sistema: 172,16 litros/segundo. 

Ø interno  do tubo existente: 500 mm 

Queda d’água considerada 11 metros 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi calculado o potencial de geração de energia elétrica em até 9,578 Kw. Obteve-se 

oferta de uma turbina do tipo Michell Banki, modelo Betta 2020, que acionaria um gerador de 

aproximadamente 6,3 KVA (5,4 Kw), que trabalha em vazão máxima de 115 litros/segundo, com 

potência disponível no eixo em 10 cv. De acordo com o fabricante, o equipamento trabalharia com 

uma perda de carga por atrito de 6,5 metros, ou seja, a queda d’água líquida no eixo da turbina em 

9,5 metros. Outras opções de turbinas e modelos de geradores dentro dessa capacidade deverão ser 

avaliadas.  Foi utilizado o software Mathcad versão 13.0, com aplicação das fórmulas de HODGE, 

(2010, p. 26) e Hazen – Williams para realização dos cálculos preliminares: 

Cálculo da queda bruta: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do trabalho específico: 

 

 

 

Cálculo das Potencias: 
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Cálculo das perdas na tubulação: 

(Eq. Hazen – Williams): 

 

[C= Coeficiente de Rugosidade 

(adimensional) = 115] 

 

 

Cálculo da eficiência total do 

sistema: 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se a partir dos levantamentos e cálculos preliminares que a adutora tem potencial 

para gerar até 9,578 Kw/h de energia, que poderia alimentar uma das moto-bombas da estação 

elevatória da ETA da SAAE. Verificou-se a aplicação de uma turbina comercial que poderia acionar 

um gerador de aproximadamente 6,3 KVA (5,4 Kw). Levantamentos topográficos deverão ser 

realizados na estação elevatória e no percurso da adutora para aferição de elevações e verificação do 

layout do local de instalação dos novos equipamentos. Estimativas dos valores financeiros obtidos 

com a geração de energia frente aos investimentos necessários deverão ser realizadas.   
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