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RESUMO 

No atual estágio do conhecimento humano, é muito difícil, senão impossível, conseguir 
sucesso em qualquer projeto complexo trabalhando individualmente. 

Quando esse empreendimento deve ser executado na Amazônia, as dificuldades são 
aumentadas, tendo em vista as peculiaridades da área. 

O Exército está construindo um novo Pelotão Especial de Fronteira (PEF), dentro do 
Programa Especial do Calha Norte (PECN), na localidade de Pari-Cachoeira, no Estado 
do Amazonas, quase na fronteira com a Colômbia. 

Dotar esse pelotão, bem como as comunidades próximas, de uma fonte confiável de 
suprimento de energia elétrica foi o desafio que se apresentou ao Departamento de Engenharia 
e Construção (DEC), a ser estudado através da Diretoria de Obras Militares (DOM). 

Mostrar como se escolheu a melhor alternativa, os procedimentos que foram seguidos 
para a elaboração do projeto, bem como o estágio atual do empreendimento (abril de 
t 999) é o objetivo do presente trabalho. 

INTRODUÇÃO 

Com base em experiências anteriores nos outros PEF, sabia-se que a melhor alternativa 
para geração de energia elétrica em comunidades isoladas na Amazônia obtém-se com a 
instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCR), onde houver condições para tal. 

• Tenente-Coronel QEM/CDEM, formado em Comunicações pela AMAN e graduado em Engenharia 
Elétrica pelo IME. Atualmente é o Chefe da 8/3 (Instalações Especiais) da DOM. 
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Através de relatório da equipe composta por 
professores do Instituto Militar de Engenharia 
(!ME) e de informações dos moradores da 
comunidade, soube-se da existência de vários 
locais que apresentavam possibilidades para a 
construção de uma PCR. A dificuldade era 
levantar dados mais detalhados desses locais e 
escolher a melhor alternativa. 

Tendo em vista que um dos objetivos do 
PECN é o de propiciar desenvolvimento da 
região, as comunidades locais, também, 
deveriam ser supridas com a energia elétrica a 
ser gerada. 

Corno existe um convênio entre a antiga 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), que 
administrava o PECN, e o Ministério de Minas 
e Energia (MME), através do seu Programa 
para o Desenvolvimento Energético dos Estados 
e Municípios (pRODEEM), ficou clruuque seria 
impOltante a contribuição dessas instituições nas 
definições de alguns pru'âmetros, principalmente 
quanto à potência a ser instalada na futura PCR. 

O 1MB, por ter conhecimento do problema, 
pois uma equipe de professores desse Instituto 
já visitru'a a área, e pordisporde um laboratório 
para estudo sobre pequenos aproveitamentos 
hidráulicos, reconhecido pela Eletrobrás como 
Centro Nacional de Referência em Pequenos 
Aproveitamentos Energéticos, foi convidado a 
cooperar com o empreendimento. 

A Comissão Regional de Obras da 1 2' 
Região Militar (CRO/l 2), por ter experiências 
anteriores na construção das outras cinco PCR 
da Amazônia, foi designada para conduzir as 
tarefas. 

A DOM, através da 3' Seção (Instalações 
Especiais), foi encarregada de coordenar os 
trabalhos entre as diversas instituições, que se 
desenvolveram da maneira que será apresentada 
a seguir. 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE 

Para o início dos trabalhos, a primeira 
providência foi a de montar uma equipe para 
realizar um reconhecimento e um levantamento 
preliminar, nas diversas possibilidades de 
aproveitamento da localidade. 

No início do mês de setembro de 1998, a 
equipe deslocou-se para a região, e foi composta 
pelos seguintes elementos (foto I): 

- Cel PEDRO AMARAL, da antiga SAE 
- Ten-Cel RUSS, da DOM 
- Cap ALMEIDA, da CROII 2 
- Prof AMOR!M, do DE/2 do IME 
- Eng DANILOW, da ELETRONORTE, 

e à disposição do PRODEEM 
- Sgt JESUS, topógrafo da 4' DL 

OBSERVAÇÕES REALIZADAS 

Em Pari-Cahoeira - AM, foram ana
l isados vários possíveis locais para a cons
trução da PCR, os quais são caracterizados 
abaixo: 

a) Pequena queda-d'água no Igarapé do 
Caxiri (foto 2). 

Distante cerca de 800m do futuro aquar
telrunento, apresentava um local muito favorável 
para a construção de uma PCR. 

No entanto, o desnível máximo conseguido 
foi de aproximadamente 5,Om e a vazão medida 
de 600 litros/s. 

Com essa vazão e deslúvel, seria necessária 
a construção de uma barragem com 3,Om de 
altura por 57,Om de largura para se conseguir 
cerca de 30KVA de potência. Aumentando a 
altura da barragem para 5,Om, a mesma teria 
uma lru'guI"a de 76,Om, e fomeceria uma potência 
de aproximadamente 40KVA. 
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Figura 2: Cachoeira no 
Igarapé do Cabari, próxima 

ao futuro Pelotão 

É preciso considerar que a vazão medida 

de 600 l i tros/s deverá diminuir, segundo 

informações colhidas no local, para menos da 
metade, no período da maior estiagem. 

b) Correntezas do Jandu, no Igarapé do 

Cabari (fotos 3 e 4) . 

Distam aproximadamente 4,Okm do aquar
telamento, e ficam próximas da Comunidade de 

São Sebastião. Foi medida uma vazão de cerca 

de 7.000 litros/s e um desnível, numa distância 
de 1 20m, de 8,Om, sem barragem. 

TRABALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

Figura 1 :  Equipe em São 
Gabriel da Cachoeira - AM 

Com esse desnível, será necessária uma 

vazão de mais ou menos 3.000 l itros/s para se 

conseguir uma potência de 1 50KVA. 

Aparentemente, devido aos solos penneá

veis, o local apresentará alguma dificuldade para 
construção de uma pequena barragem (3,5m 

de altura e 25,Om de largura). A tomada d'água 

é de fácil construção, pois o local é favorável. 
O sítio também já apresenta u m  vertedouro 

natural, necessitando apenas de uma pequena 

barragem para regularizar sua vazão. 
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Figura 4: Idem, a jusante 1"-""= ',' 

c) PCH existente na comunidade local 
(foto 5) .  

Foi constl1lída há aproximadamente 20 anos 
(ninguém soube informar a data exata) no Rio 
Tiquié,junto à comunidade de Pari-Cachoeira. 
Seu gerador elétrico tem uma potência de 
50KVA, mas não existem dados disponíveis 
sobre a potência da turbina. 

O grande problema da usina é seu canal de 
adução que não foi adequadamente constl1lído. 
Também não conseguiram fechar totalmente a 
barragem, devido ao grande volume d'água e à 
profundidade do rio no local. 

Figura 3: Correntezas do 
Jandu, no Igarapé do Cabari, 
a montante 

O projeto da usina classifica-se como não 
convencional, pois a turbina é uma Francis com 
eixo veltical (foto 6), muito longo e sem SUpoltes, 
o que deve permitir muita vibração. Talvez seja 
esta a causa mais provável do não funciona
mento adequado da usina. 

d) Ilha no Rio Tiquié (foto 7). 
Foi observado que, próximo ao ancoradouro 

dos barcos, existe uma ilha no rio, dividindo o 
mesmo em dois braços. Aparentemente o rio, 
neste local, poderia ser barrado para construir 
uma PCH. No entanto, a obra seria de médio 
pOlte, o que só se justificaria p,ml potência acima 
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• 

Figura 6: Turbina Francis de 
eixo vertical da PCH 
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Figura 5: Visita a jusante da 
PCH da comunidade 

Figura 7: Ilha no Rio Tiquié, 
a montante 
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de I .OOOKVA. Teria o inconveniente de barrar 

. o rio, que é usado para navegação. Ainda, 

segundo informações colhidas no local, a ilha é 

considerada "local sagrado" para os nativos, o 

que impediu tentativas anteriores de aproveitar 

o local para construir PCH. Existem dados 
hidrológicos do rio, tendo em vista que foi 

instalada uma régua hidrológica próxima do 
ancoradouro. 

e) Cachoeira do Caruru, a montante no Rio 

TIquié. 

Segundo informação do padre da comu

nidade, a montante do Rio Tiquié existe uma 

cachoeira com aproximadamente 20,Om de 

desnível. No entanto, fica a uma distância de 

mais ou menos 1 8,Okm de Pari-Cachoeira. Não 
foi considerada. 

ALTERNATIVAS SELECIONADAS 

De posse dos dados constantes do item 

Observações Realizadas e de outras obser

vações colhidas no local, foram selecionadas 3 

alternativas para suprir de energia elétrica o 

futuro Pelotão de Pari-Cachoeira e as Comu

niades locais: 

I" Alternativa 
Construção de uma PCH, de aproxi

madamente 1 50KVA, nas COI1'Cntezas do Jandu, 

no Iguarapé do Cabari. 

Vantagens: 
- Não teria problema de água. Na pior 

estiagem estima-se que a vazão do Igarapé é 

mais do que suficiente para gerar a energia 
necess{u'ia; 

-Possibilidade de atender, além do pelotão 

e da comunidade de Pari-Cachoeira, as 

comunidades de São Sebastião e Bela Vista, 

próximas do local; 

- Teria a operação centralizada, provavel

mente pelos militares do Pelotão; 

- É uma obra convencional, no estilo das 

outras PCH do Calha Norte e, tecnicamente, 

perfeitamente exeqüível; 

- A distância de 4,Okm, embora dificulte, 

não impede a construção da PCH. Como 

exemplo, as PCH de São Joaquim, Maturacá e 

Auaris ficam a uma distância de aproximada

mente 8,Okm do Pelotão; 

- Já existe uma pequena estrada de acesso 

até a comunidade de São Sebastião, onde seria 
construída a PCH. Segu ndo informações do 

padl'C, ele já conseguiu chegar com uma pequena 
viatura até o local. 

DesvCll1fagells: 
- A relativa distância da comunidade de 

Pari-Cachoeira e do futuro Pelotão; 
- O custo da obra, estimado entre R$ 

500.000,00 e R$ 700.000,00. 

2" Alternativa 
Construção de uma PCH no 19uarapé 

próximo ao Pelotão e melhoria nas condições 
de operação da PCH da comunidade. 

Vantagens: 
- Proximidade do local de consumo da 

energia gerada; 

-Aproveita parte das instalações existentes; 

-Provavelmente menor custo. 
Desvwltagells: 
- Possivelmente, na época de seca a va

zão do 19uarapé do Caxiri não será sufici
ente para gerar a energia elétrica necessá
ria ao Pelotão; 

- Não haverá possibilidade de atender 

outras comunidades, pois estima-se que a 
energia máxima a ser gerada seria de 40KVA, 

na PCH do Pelotão, e 50KVA na PCH da 

comunidade, na época das cheias; 
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- Incerteza no sucesso do fechamento total 

da banagem da PCH da comunidade, utilizando 

apenas os meios locais (não foi conseguido até 

hoje); 

- Incerteza no sucesso da operação da 

PCH da comunidade, pois, segundo o padre, 

os nativos não têm mentalidade de manutenção 

de equipamentos mecânicos; 

- Incerteza nos custos dessa alternativa. 

Para a PCH do Pelotão estima-se um custo de 

R$ 150.000,00 e para a PCH da comunidade 

estima-se um custo deR$ 200.000,00, podendo 

esta última variar para mais, tendo em vista o 

volume de água do Rio Tiquié. 

3" Alternativa 

Construção de uma única PCH no Rio 

TIquié. 

Vantagens: 

- Proximidade do local de consumo; 

- Operação centralizada; 

- Pode-se projetar a usina para a potência 

que se desejar, tendo em vista a grande vazão 

do rio. 

Desvantagens: 

- Incerteza nos custos e na viabilidade do 

projeto; 

- Provavelmente não haveria meios locais 

para a execução da obra (máquinas e equi

pamentos). 

ESCOLHA DA MELHOR 
ALlERNATIVA 

De posse dos levantamentos efetuados e 

com as observações colhidas no local, na 

reunião realizada em São Gabriel da Cachoeira 

TRABAlflANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

com a equipe técnica, chegou-se à conclusão 

de que a melhor solução para suprir com energia 

elétrica o futuro Pelotão de Pari-Cachoeira e 

as comunidades próximas seria a I' alternativa, 

ou seja, a construção de uma PCH de 1 50KVA 

nas correntezas do Jandu, no Igarapé do Cabari, 

próxima à comunidade de São Sebastião. A 

solução definitiva foi escolhida numa reunião 

realizada, no final do mês de setembro de 1998, 

na DOM, com representantes do PRODEEM, 

da SAE e da 6" Subchefia do Estado-Maior do 

Exército (EME). 

RESUMO DO PROJETO 

Definida a solução a ser adotada, foi o fato 

comunicado à CRO/ 12, que providenciou a ida 

do Sargento Topógrafo da 4' DL ao local para 

que fosse executado o levantamento planialti

métrico do sítio escolhido para a construção da 

PCH. 

De posse dos dados topográficos, a equipe 

responsável pelo projeto, composta pelo Cap 

ALMEIDA, da CR0/12, Prof AMORLM, do 

IME e o Eng DANILOW, da Eletronorte, 

reuniu-se, em meados de outubro de 1 998, em 

Manaus, para traçar as linhas gerais do projeto 

e deflllir atribuições no levantamento dos dados 

técnicos necessários. 

Em final de novembro de 1998, a equipe 

reuniu-se novamente na CRO/ 1 2, para conso

lidar as especificações e traçar os desenhos finais 

do projeto, o qual foi apresentado à DOM no 

início de dezembro de 1998, para análise e 

aprovação. 

Em janeiro de 1999, o projeto foi aprovado 

pela DOM, contendo as seguintes características 

princip,ús: 
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a) Turbinas e geradores. 

Tllrbilla 1 
-Tipo: Francis espiral, eixo horizontal 

- Potência no eixo: 1 28CV (95KW) 

-Rotação nominal: 360RPM 

- Altura de queda líquida: 7,65m 

-Vazão nominal: 1,64m'/5 
- Tempo de fechamento: 3 a 5 segundos 

Gerador 1 
- Potência nominal: 100KVA 

- Rotação nominal: 1 . 800RPM 

- Freqüência: 60Hz 

- Tensão nominal: 220/ 1 27 Volts 
- Fator de potência: 0,8 

- Regime de serviço: S I  
- Grau de proteção: IP 2 1  
- Forma construtiva: Mancai duplo 

- Ambiente de trabalho: 40° - 1 .000m 

Obs . :  A razão de se terem adotado 2 má

quinas fundamenta-se nas peculiaridades da 

região, pois a manutenção dos equipamentos é 

muito complicada e o Pelotão necessita de 

grande confiabilidade no suprimento de energia. 
Adotaram-se máquinas com potências dife

rentes, em virtude de que, inicialmente, o consu

mo na "hora de pico" alcance, aproxitnada

mente, 80KVA .  Assim, a máquina de maior 
capacidade funcionará na hora de maior con

sumo, ficando a menor, em reserva. No fu

turo, se necessário, as duas máquinas poderão 
funcionar em paralelo, gerando o total de 

1 50KVA. 

b) Barragem e tomada d'água. 

Em pedra argamassada, nas dimensões 

especiticadas no projeto. 

Tllrbilla 2 
-Tipo: Francis espiral, eixo horizontal 

- Potência noeixo: 65CV (48KW) 

-Rotação nominal: 450RPM 

- Altura de queda líquida: 7,65m 

- Vazão nominal: O,82m'/s 

- Tempo de fechamento: 2 a 4 segundos 

Gerador 2 
-Potência nominal: 50KVA 

- Rotação nominal: 1 .800RPM 

- Freqüência: 60Hz 

-Tensão nominal: 220/127 Volts 
- Fator de potência: 0,8 

- Regime de serviço: S I  

- Grau de proteção: IP 2 1  
-Forma constl1ltiva: Mancai duplo 

- Ambiente de trabaU10: 40° - 1 .000m 

c) Tubulação de adução. 

Conduto forçado único até a casa de 

máquinas, com extensão aproximada de 83m 
e inclinação de 3%, construído em segmentos 

f1angeados medindo 3m, em aço carbono com 

costura ASTM-A-53, com 1 . I00mm de 

d i âmetro interno e 1 /4" ( 6 , 3 5 m m )  de 

espessura. 

d) Custo da PCH. 

Em dezembro de 1998 a obra foi orçada 

em R$ 690.000,00, incluindo as vias de acesso, 
subestações e linhas de transmissões, com lIm 

custo unitário de R$ 5.730,OO/KW ou R$ 

4.580,OO/KVA. 

Mais informações sobre o projeto poderão 

ser obtidas na DOM, CR0/1 2  Oll no IM E. 
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ANDAMENTO DA OBRA 

Para a execução total do projeto foi esti

mado um prazo de 2 anos. No atual exercício 

financeiro estão previstos recursos de R$ 
240.000,00, a serem alocados pelo PECN, pma 

a execução das obras civis, e de R$ 200.000,00, 

pelo PRODEEM, para aquisição dos equipa

mentos eletromecânicos. 
Foi determinado pelo DEC que as obras 

civis ticarão a cargo da I '  Companhia de Enge

nhm'ia ( 1'/1 "BEC), que está na área construindo 

o aquartelamento do Peiotão, supervisionada 

tecnicamente pela CRO/ 12, contando também 

com assessoria do lME. 

A aquisição dos equipamentos eletrome
cânicos será efetuada pela CRO/ l 2, que tem 

experiência nesse tipo de licitação. 

CONCLUSÃO 

Este texto descreveu um exemplo bem

sucedido de trabalho em equipe, envolvendo 

TAABAlIiANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

várias instituições, para vencer o desafio de 
selecionar a melhor alternativa e elaborar o 
projeto de uma PCR. O objetivo é o de gerar 

energia elétrica, a custos compatíveis, a um PEF 
e comunidades civis na região de Pari-Cacho

eira, no Estado do Amazonas. 

Falta executar a obra, para que o objetivo 

seja alcançado plenamente. O problema está 

equacionado e espera-se que, até o tinal do ano 
2000, a região possa contar com energia elétrica 

24 horas por dia, gerada a partir da PCH 

construída nas correntezas do Jandu. 
É importante acrescentar que, apesar das 

dificuldades encontradas, decorrentes das 

peculiaridades do local e da coordenação de 
uma equipe com membros de d iversas 

instinlições, o trabalho demonstrou que para esse 

tipo de projeto, multidisciplimu', o procedimento 
adequado é a abordagem com o trabalho em 

equipe. 

Muitos problemas do Exército e da Nação 
brasileira só terão a ganhar se for empregada a 
união dos esforços, visando à racionalização dos 

recursos e à otimização dos objetivos. l3D 

� 

" (RYJ@ «;{j{j@(fWff.3 (f)@f!!1@(Ij](ff, (f)(ff,f!!1@(ff,3f!(ff, @ 3@fb. 
(f)@/l3 #13 fblJ@f!!1/lfjJ#13 1írJ/J@ 't/(ff, 

� 

@(ff,/l2l#1&f{#1@ f)J(ff,I!] #13 r33't/f!!1(ff,(l,#13.·· 
(Anônimo) 

··IJ(l,«;IJIírJ([)IJI!] @ 3(1j](f;(ff,33@ 
� � 

(f)(ff,(l,@3 (f)f!!1@(f)1!1!l@3 fjJ(ff,f!!1/lf!@3. 
f)J/lf!@(f'j/l@3@3 @3 @(Ij]r3 #133/lfjJ !P(f'j@:r;r3@(ff,fJJ. "U 

(Sócrates) 

C il i Vol. XVt - NQ 2 - 2" Quaclrimeslre ele '1999 61 




