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ANEXO 03  
 
 OPERAÇÃO DA USINA 
 
FICHA TÉCNICA 

 

1 Características Gerais da Casa de Máquinas  

 

A Usina Hidrelétrica de Machadinho entrou em operação comercial em fevereiro de 2002, 

sendo que a primeira máquina em 16 de fevereiro, a segunda em 30 de abril e a terceira 

máquina em 16 de julho. A potência total instalada é de 1.140 MW, resultante dos três 

grupos geradores de 380 MW cada. 

A UHMA incorpora o sistema interligado de transmissão de energia, e tem sua atividade 

regulada pelo ONS, cujas regras fundamentam-se na Lei 9.648 de 27 de maio de 1998, 

quando foi criado. Suas atribuições básicas são as seguintes: 

 O planejamento da operação e o despacho centralizado da geração, com vistas à 

otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados; 

 A supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos; 

 A supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais 

interligados e das interligações internacionais. 

A usina interliga-se ao sistema de transmissão em 525 kV, através da Subestação 

Machadinho, pertencente a Eletrosul. 

 

2 Operação do Reservatório 

 

Os princípios básicos para o controle do reservatório são: 

 A operação do reservatório não deverá produzir, à jusante, condições mais severas do 

que as que ocorreriam na hipótese de não existir a barragem; 

 As providências deverão ser sempre tomadas preventivamente, com a finalidade de 

retardar ou evitar a ocorrência de emergências; 

 O órgão executor de manobras de descargas é o setor de operação da usina, sob a 

autoridade do Chefe de Turno. Embora a responsabilidade de decisão acompanhe, 
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com a evolução da severidade da situação, uma hierarquia pré-definida, o turno em 

serviço sempre será responsável pela execução de operações, pelas inspeções nos 

equipamentos e pelas informações no acompanhamento passo a passo das situações; 

 A responsabilidade civil sobre a operação do aproveitamento é sempre da empresa 

proprietária, mesmo com a interveniência do ONS nos aspectos de coordenação, 

supervisão, controle e comando da operação dos reservatórios componentes do 

sistema integrado. 

Os procedimentos específicos para operação e controle do reservatório são direcionados 

basicamente pela Graduação de Situações, prevista para o aproveitamento. O 

aproveitamento de Machadinho não tem restrições hidráulicas que limitem a operação do 

reservatório. Todavia existe uma atenção concentrada na segurança do aproveitamento nos 

períodos de cheias, sem esquecer do seu principal objetivo de otimizar o aproveitamento 

dos volumes afluentes, para a geração de energia elétrica. 

A Graduação de Situações está descrita a seguir: 

 

2.1 Situação normal  

Esta faixa caracteriza-se por uma operação direcionada para a manutenção de nível e/ou de 

geração econômica de energia elétrica, sem a perspectiva de ultrapassagem do Nível 

Máximo Normal de Operação (480,00 m), nem da liberação de descargas defluentes 

superiores à descarga de restrição “fictícia”. Não existe uma condição que indique 

apreensão com relação à segurança do aproveitamento ou risco de danos de nenhuma 

espécie. 

A regra de operação consiste em: 

 Manter o Nível Máximo Normal como nível meta; 

 Vazão defluente total (vazão turbinada + vazão vertida) igual à vazão afluente; 

 Quando as afluências forem inferiores à vazão total turbinada, seguir o Programa 

Diário de Operação, resultando em um deplecionamento natural do reservatório; 

 Quando as afluências voltarem a superar a vazão total turbinada, manter a defluência 

total igual à vazão turbinada, recuperando o reservatório até o nível meta; 

 Consultar o Diagrama de Operação Normal para o nível meta vigente, verificando a 

vazão defluente total mínima a ser respeitada; 
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 Observar as orientações definidas no Quadro de Referência (tabela de descarga), 

constante no Manual de Operação do Reservatório, para a operação com relação às 

Taxas de Descargas, Intervalo de Decisão e Inspeções. 

 

2.2. Situação de atenção 

A operação nesta faixa, adjacente a uma faixa de geração econômica enfatiza a segurança 

do aproveitamento. Esta situação de operação, apesar de concentrar-se nos aspectos de 

proteção do empreendimento e danos a terceiros, prevê um grau de liberdade na variação 

do nível máximo operativo, visando a otimização das vazões defluentes. 

A regra de operação básica é: 

 Manter o Nível Máximo Normal como nível meta; 

 Definir a vazão defluente total limitada à vazão de 14.000 m³/s; 

 Consultar o Diagrama de Operação Normal para o nível meta vigente, para a definição 

da vazão total mínima a ser descarregada (vazão turbinada + vazão vertida); 

 Observar as orientações definidas no Quadro de Referência, constante no Manual de 

Operação do Reservatório, para a operação com relação às Taxas de Descargas, 

Intervalo de Decisão e Inspeções. 

 

2.3. Situação de alerta 

A operação nesta faixa concentra-se prioritariamente na segurança do aproveitamento. 

A regra básica para a operação é: 

 Manter o Nível Máximo Normal como nível meta; 

 Definir a vazão defluente total limitada à vazão de restrição de 21.000 m³/s; 

 Consultar o Diagrama de Operação Normal, constante no Manual de Operação do 

Reservatório, para o nível meta vigente, para a definição da vazão total mínima a ser 

descarregada (vazão turbinada + vazão vertida); 

 Observar as orientações definidas no Quadro de Referência, constante no Manual de 

Operação do Reservatório, para a operação com relação às Taxas de Descargas, 

Intervalo de Decisão e Inspeções. 
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2.4. Situação de emergência 

A UHE Machadinho encontra-se em situação de emergência quando o nível do reservatório 

estiver acima da cota 480,00 m ou quando a vazão afluente for maior do que 21.000 m³/s. 

Nesta faixa a regra básica de operação é: 

 Manter o nível do reservatório no Nível Máximo normal, defluindo a vazão média 

afluente do último intervalo ou valor igual à previsão de afluências para o próximo 

intervalo, quando disponível; 

 Utilizar o intervalo de decisão de uma hora; 

 Quando as comportas do vertedouro atingirem abertura total, mantê-las abertas até 

que a cheia afluente entre em recessão; 

 As comportas devem ser mantidas com abertura total até que seja recuperado o Nível 

Máximo Normal (480,00 m) ou outro nível meta estipulado; 

 Quando o Nível Máximo Normal (480,00 m) for restituído, a vazão defluente total 

deverá ser igualada à afluência, com o fechamento das comportas, para que seja 

mantido aquele nível meta. 

A Usina de Machadinho possui um vertedouro com capacidade total de 35.700 m³/s, e é 

dotado de 8 comportas. A sua operação deverá seguir as seguintes observações: 

 A abertura inicial deve ser de 10 cm em uma única comporta, durante um período de 

no mínimo 15 minutos, para permitir uma variação gradual do nível de jusante; 

 Para o fechamento total também se deve manter, no mínimo, uma comporta aberta 

com 10 cm, durante um período mínimo de 1 hora, para garantir escoamento 

suficiente que permita a saída de peixes do canal de restituição e calha do rio; 

 Verificar a presença de pessoas desautorizadas na área de montante e de jusante do 

vertedouro. 

 


