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RESUMO 

 

Atualmente o Brasil enfrenta uma grave crise hídrica e energética, devido à 
dependência das usinas hidrelétricas como a principal fonte de energia.  
Aparentemente esta dependência reflete uma fraqueza para o Setor Elétrico 
Brasileiro, mas será que estamos tão vulneráveis assim? O trabalho consiste no 
estudo da matriz elétrica brasileira, tendo como foco principal a fonte de energia 
hídrica. A pesquisa inicia com uma revisão bibliográfica sobre o tema, afim de situar 
o leitor no cenário mundial e nacional e no histórico de pesquisa.  Diante deste 
contexto, ver-se-á a imprescindibilidade de examinar, com base em revisão 
bibliográfica como devem ser selecionados e ajustados os dispositivos que 
constituem as usinas hidrelétricas, desde suas barragens a geração e produção de 
energia. Este trabalho utilizou uma metodologia de pesquisa documental indireta e 
dedutiva, utilizando o material bibliográfico disponibilizado na biblioteca da faculdade 
anhanguera educacional, normas técnicas da ABNT, além de material encontrado 
em sites especializados na internet, que foram selecionados através de buscas que 
foram realizadas com a finalidade de embasar esta obra. 
 

Palavras-chave: Matriz energética ;  Energia; Barragens; Diretrizes; Hidrelétricas. 
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Pacheco, Guilherme da Conceição. Brazilian Electrical Matrix: Hydroelectric 

Power Plants. may 25 2019. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) –Anhanguera Educacional, Niterói, 2019. 

 

ABSTRACT 

 
Currently, Brazil faces a serious water and energy crisis, due to the dependence of 
hydroelectric power plants as the main source of energy. Apparently this dependence 
reflects a weakness for the Brazilian Electricity Sector, but are we so vulnerable? The 
work consists in the study of the Brazilian electrical matrix, having as main focus the 
source of hydric energy. The research begins with a bibliographical review on the 
theme, in order to situate the reader in the world and national scenario and in the 
research history. Given this context, it will be essential to examine, based on a 
bibliographical review, how the devices constituting hydroelectric plants should be 
selected and adjusted, from their dams to generation and generation of energy. This 
work used an indirect and deductive documentary research methodology, using the 
bibliographic material available in the anhanguera faculty's educational library, 
technical standards of the ABNT, as well as material found in specialized websites 
that were selected through searches that were carried out with the basis of this work. 
 
 

 

Key-words: Energy matrix; Energy; Dams; Guidelines; Hydropower plants 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a demanda crescente de energia, as fontes de energia renováveis 

apresentam-se como a solução para atender a expressiva carência de energia 

elétrica e também ao rápido crescimento do consumo a nível nacional e mundial. As 

buscas por novas fontes energéticas são constantes, o custo gerado é alto podendo 

ser observado no mundo todo, os impactos ambientais produzidos pelas buscas 

insaciáveis de fontes energéticas vêm-se expandindo ao longo dos anos, sejam por 

causa de resíduos gerados pelo processo de produção como o de gases de efeito 

estufa ou pela própria construção de usinas. Dessa maneira é necessária a 

composição da Matriz energética para conciliar a economia e o meio ambiente. 

 No Brasil não foi diferente, à medida que o país foi modernizando e o setor 

energético foi-se desenvolvendo, o país passou a possui diversos tipos de fonte de 

energia, como a hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e a biomassa, além de 

outras utilizadas em menores escalas. Dentre essas fontes de energias renováveis, 

a principal fonte de energia que move o Brasil prove das hidroelétricas, devido à 

grande disponibilidade de bacias hidrográficas e rios.  

O presente trabalho se justifica pela preocupação com o cenário 

energético Brasileiro, sendo a energia fornecida pelas hidrelétricas uma excelente 

fonte de eletricidade para telecomunicações, iluminação, televisores, micro-ondas, 

ferramentas, computadores, rádio, ventiladores, bombas, telefones e eletrônicos, 

além disso, a energia fornecida pelas hidrelétricas se torna a principalmente solução 

num país como o Brasil, devido ao crescimento econômico cada vez maior.  

O cenário energético brasileiro vem expandindo as suas matrizes e 

consequentemente aumentando seu potencial. Diante disso: qual o papel principal e 

o potencial das usinas hidrelétricas em relação às alternativas energéticas para o 

país? 

O estudo está associado a apresentar os elementos fundamentais que 

constituem a matriz energética brasileira e as suas diretrizes, tendo como seu 

principal objetivo assim as usinas hidrelétricas. Para atingir o objetivo geral deste 

trabalho foram definidos os seguintes objetivos específicos quais seja:  A avaliação 

dos impactos da utilização da hidrelétrica, avaliar os tipos de barragens, analisando 
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as diretrizes responsáveis pela matriz energética, tendo como foco principal as 

usinas hidrelétricas. 

O tipo de pesquisa a ser realizado neste trabalho, será uma Revisão de 

Literatura, no qual será realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos 

científicos selecionados através de busca nos seguintes bases de dados (livros, sites 

de banco de dados, revistas). O período dos artigos pesquisados serão os trabalhos 

publicados nos últimos anos As palavras-chave utilizadas na busca serão: 

“Hidrelétricas”, “Barragens” e “Usinas”. 

O desenvolvimento deste trabalho está estruturado em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo estão colocados a problematização, os objetivos da pesquisa e o 

método a ser utilizado. No segundo capítulo o referencial teórico, que apresenta os 

conceitos e todo o arcabouço teórico relativo ao tema. No terceiro capitulo será 

elaborada uma breve apresentação das barragens do setor energético do Brasil. No 

quarto capítulo objeto de estudo é apresentado relativo às suas características 

técnicas, ambientais, econômicas na sua utilização no Brasil e os seus principais 

aspectos e a perspectiva de incremento da fonte de energia da hidroelétrica como 

parte da solução para o suprimento de energia. No capítulo final são apresentadas 

as conclusões tiradas do desenvolvimento do tema em análise. 
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2. ENERGIA 

 

A energia que movimenta o mundo vem se modificando ao longo dos anos, 

se fazendo presente nas industrias, nos hospitais, escolas, e comércios de grande 

e pequeno porte. Através dela, o mercado tecnológico vem se expandindo fazendo 

com que o poder econômico do país ganhe forças ajudando a gerar novos 

empregos. Essa energia é a mesma que nós da conforto se fazendo presente o 

tempo todo no dia a dia, na qual chamamos de energia elétrica.  Para obtenção 

dessa, é preciso passar por um processo de transformação onde será captado a 

energia através de fontes energéticas seja elas em fontes renováveis como “solar, 

vento, ondas, marés, agua, geotérmica, biomassa e biogás”, ou através de fontes 

não renováveis, ou seja, aquelas que se esgotam ao longo dos anos como, ” 

carvão, gás natural e petróleo”. (PACHECO, 2006). 

Na definição da física, a energia não é criada e nem se destrói ela apenas se 

transforma, ou seja, ela é a capacidade de gerar trabalho, gerar força em um 

determinado corpo. Com relação ao objeto em análise esta definição se torna um 

pouco mais abrangente, ela também é considerada um fator de produção e como tal 

um insumo importante para impulsionar o desenvolvimento econômico do país 

(KAEHLER, 2000).  

 
 

2.1  DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 

O conceito de desenvolvimento econômico pode ser expresso e definido de 

diversas maneiras diferentes. Através dessa percepção pode caracterizar o 

“aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por 

sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico” 

(PEREIRA, 2006). Dentro deste conceito está a explicação que o alto índice da 

produtividade de um país depende, diretamente do acumulo de capitais e da 

incorporação do progresso técnico a produção. 

O crescimento econômico na maior parte depende da qualidade formal 

(políticas, leis) e informais (práticas sociais ou usos e costumes) em que sociedade 

estiver adotando. Sendo assim quando uma sociedade é capaz de conciliar com 
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essas instituições elas passam a assumir um caráter nacional e internacional para 

que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas. 

Quando a sociedade e as qualidades estão alinhadas obtermos o crescimento 

econômico, pois ela passa a girar através da capacidade da firma, tanto de explorar 

habilidades e conhecimentos como em inovar e determina o quanto a firma pode 

crescer (PESSALI; FERNANDEZ, 2006). Mediante a isso a função primaria da firma 

é determina e proporcionar recursos para obter mercadorias e serviços gerando 

assim, o aumento do crescimento econômico de um país. 

 

2.2 DEMANDA ENERGETICA  

 

  A demanda energética de um país está fortemente atrelada à sua capacidade 

econômica: quanto maior for a sua economia, maior será a exigência na produção 

de energia elétrica, pois alguns fatores contribuem principalmente para que isso 

aconteça, como o aumento da população, o avanço econômico de pessoas de baixa 

renda, o grande volume de veículos automotivos e também, o aumento da produção 

industrial gerando assim, um maior consumo de energia, como demonstra a figura 1: 

BEN – Balanço Geral de Energia. 

Figura 1- balanço geral de energia 

 

 

Fonte: BEN- Balanço Geral energético (2018) 

 

De acordo com Hinrichs e Kleinbach (2003, p. 1) a energia é um dos 

principais constituintes da energia moderna. Ela é necessária para criar bens a partir 
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dos recursos naturais e para fornecer vários outros serviços dos quais a humanidade 

tem se beneficiado. O desenvolvimento econômico e os altos padrões de vida são 

processos complexos que compartilham um denominador comum: disponibilidade de 

um abastecimento adequado e confiável de energia. 

 

2.3 ESTRUTURAS SETORIAL PIB.  

 

Outro elemento fundamental na demanda de energia é o estudo da estrutura 

setorial, produto interno bruto (PIB). Onde gera uma grande repercussão na ação 

dos indicadores usados para avaliar o comportamento da economia e o consumo 

energético. Sendo assim, as indústrias aparecem apresentando o maior índice na 

demanda de energia segundo o (Ministério de Minas e Energia – MME) 

Como mostra a figura 2, apresentando as condições para a evolução do 

arcabouço produtivo da economia nacional em longo prazo, onde pode se observar 

que em todos eles, a indústria acaba perdendo participações para o setor de 

serviços sendo essas perdas cada vez mais ao longo dos anos.  

 

Figura 2 – Estrutura setorial 

 

Cenária de Evolução da Estrutura Produtiva Nacional 
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Em virtude do atual estágio de desenvolvimento do país, podemos observar que 

o setor primário aumentará sua contribuição na formação do PIB. Já o setor 

industrial, mesmo elevando gradativamente as suas taxas, tem a tendência de 

perder participação no PIB para o setor de serviços, principalmente em cenários 

onde possui o maior crescimento econômico segundo (Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE) 

 

2.4 DIRETRIZES  

 

Final do século XlX, grandes transformações no setor elétrico brasileiro 

foram ocorrendo, dentre elas a mudança do setor privado para o setor público, 

principalmente  das (distribuidoras e transmissoras).Em 1995 ocorreu um grande 

efetivo no setor energético brasileiro onde estimulou uma competição no setor 

elétrico, sendo assim possível a geração e comercialização. Desse modo o governo 

federal criou uma grande estrutura organizacional para o setor elétrico brasileiro 

como monstra a figura 3.  

Figura 3 Diretrizes  

 

Fonte: Estrutura institucional do setor elétrico 

 

A política energética brasileira criada pelo Governo Federal tem o poder de 

estabelecer as principais diretrizes, com o intuito de administrar e explorar da melhor 
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forma possível as matrizes, sendo assim será estabelecida as agências e definições 

referente a cada uma delas. Dessa maneira, é necessário um planejamento 

energético que possibilite o atendimento da demanda de energia de forma eficiente, 

econômica, segura e confiável e, que causem o mínimo possível de dano à 

natureza. 

 

2.5 POLITICA DE GESTÃO AMBIENTAL BRASILEIRA  

 

O programa Nacional do meio Ambiente (PNMA) determina que a construção 

de usinas com potência acima de 10MW tenha que passar por um processo de 

licenciamento ambiental onde envolve a elaboração de estudos referentes a 

impactos ambientais (EAI) e demais documentos que servem de base para a 

avaliação organização licenciador. Segundo Pereira (2011), o principal objetivo da 

EAI é prever os impactos ambientais que podem ocorrer através da construção e 

operação, viabilizando medidas cautelosas ou propondo alternativas tecnológicas 

para a diminuição dos impactos ambientais. 

 

Varela (2007) afirma que possuem dois tipos de instrumentos de políticas 

ambientais na qual são eles diretos ou indiretos. Os que são chamados de diretos 

são aqueles que elaborados exclusivamente para resolver questões ambientais 

(comando e controle) e os indiretos são desenvolvidos para resolver outros 

problemas, porem acabam colaborando para as soluções relacionadas ao meio 

ambiente.  

Nos últimos anos, grandes debates vêm ocorrendo sobre as escolhas de 

instrumentos políticos ambientais no Brasil, aonde vem se enfatizando segundo 

(Almeida, 1997). Atualmente os principais sistemas utilizados vêm sidos os 

sistemas de comando e controle, com a finalidade de diminuir e evitar grandes 

impactos ambientais negativos ao meio ambiente. A tabela abaixo monstra o um 

pequeno resumo das principais fontes geradoras de energia e sua vantagem e 

desvantagem em relação ao meio ambiente. 

 

 

 



 

 

22 

 

 

Tabela 1 – Características das Fontes Geradoras de Energia Elétrica 

 
Fonte: Adaptado de Biodisel (2018) 

 
 
 

O principal componente da matriz energética brasileira é a fonte hidráulica. 

Em termos de poluição ela está considerada entre as fontes mais limpas, mas o 

seu impacto no meio ambiente é de grande relevância vista a necessidade do 

alagamento de grandes áreas e a interferência direta na fauna e na flora e 

deslocamento de comunidades (PEDROSA, 2005). 
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2.6  MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA 

 

A matriz energética brasileira vem passando por diversas modificações nos 

últimos 40 anos, houve uma grande mudança no senário, após a crise do petróleo 

em 1970, consequentemente o país veio reduzindo a sua dependência proporcional 

cada vez mais em relação à utilização do petróleo para a produção de energia 

elétrica, assim dando um grande salto para a produção e geração de energia 

elétrica através das usinas hidrelétricas, fazendo com que o país se destacasse na 

geração de energia limpa e renovável (PENA 2018). A figura 3, a seguir monstra os 

tipos de fontes renováveis e não renováveis que predominam no território brasileiro. 

 

Figura 4 fontes de energia 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

 

Na década de 90 órgãos governamentais foram criados com o intuito de 

enfatizar a demanda de energia elétrica no território brasileiro, essa coordenação é 

feita pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), onde possui tanto a coordenação 

quanto o controle de sendo assim uma organização de pessoa jurídica com direito 

privado, sob a regularização e a fiscalização da ANEEL. 

Desde então o senário brasileiro em relação às energias renováveis vem se 

enfatizando, expandindo as suas matrizes energéticas apresentando para o mundo 

o seu potencial. Consequentemente o Brasil passou a possuir umas das maiores 

usinas Hidrelétrico do mundo Localizada ao longo do Rio Tocantins (PENA 2018). 
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3 BARRAGENS 

 

As barragens são estruturas construídas transversalmente a cursos d’água, 

com finalidade de obter elevação de seu nível d’água e/ou de criar um reservatório 

de acumulação de água, seja de regulação das vazões do rio, ou de outro fluido. 

Sendo assim ela fica responsável pela a regularização de vazões para irrigação, 

abastecimento humano e geração de energia, entre outras funções, contribuiu de 

forma singular para o desenvolvimento das civilizações, sendo diretamente 

responsável, inclusive, pela ascensão e queda de muitas delas (JANSEN, 1983).. 

 

Devido a grande seca que ocorreu no Nordeste brasileiro no ano de 1887, 

deu se início a construção das barragens com o grande intuito de armazenar água. 

(Nos mesmo período, era dado o início da implantação da primeira usina hidrelétrica, 

na região sudeste do País COMITÊ BRASILEIRO DE GRANDES BARRAGENS, 

1982).  

Apesar de possuir inúmeros benefícios gerados nas construções das 

barragens, elas também são capazes de ocasionar bastantes impactos 

devastadores como um dos maiores acidentes ocorridos (XIONG, 2011). Assim 

como outras obras do mesmo porte, a segurança absoluta das barragens não pode 

ser garantida (ALMEIDA, 2001), desta forma, foi adotado o critério da medida de 

segurança. 

A medida de segurança das barragens vem crescendo cada vez mais nas 

últimas décadas. Em virtude disso, foram adotados conjuntos de leis em diversos 

Países, com o grande intuito de regulamentar, fiscalizar as etapas de construção e 

operação para definir planos de ação emergencial (VERÓL; MIGUEZ; 

MASCARENHAS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

3.1 FINALIDADES DAS BARRAGENS  

 

Através da implantação das barragens  são observados pontos negativos e 

positivos. Sendo assim, podendo ser notado que os benefícios gerados são 

resultantes diretamente da mão do homem, tais como: a geração de energia elétrica; 

o controle de enchentes; irrigação; navegação; abastecimento de aguas; 

regularização de vazões; Piscicultura; Geração de empregos; alteração no modo de 

vida; atividades e lazer e entradas dos recursos de poder público (DIAS, 1999). Com 

isso, as barragens podem se classificar de acordo com suas finalidades e a 

definições dessas finalidades é o ponto primordial para o início de seu projeto. 

 

3.2 TIPOS DE BARRAGENS  

 

De acordo com o livro Design of Small Dams do U.S. Bureau of Reclamation 

as barragens podem ser classificadas segundo diversos critérios: 

 

1) De acordo com a utilização: 

 • Barragens de armazenamento ou regularização das vazões. 

 • Barragens de derivação para desviar o fluxo para canais.  

• Barragens para controle das cheias. 

 • Barragens para contenção de rejeitos industriais 

2) De acordo com o projeto hidráulico:  

• Barragens vertedoras ou de soleira livre.  

• Barragens não vertedoras. 

3) De acordo com o comportamento estrutural 

 • Barragens tipo gravidade  

• Barragens estruturadas  

4) De acordo com os materiais de construção: 

 • Barragens de concreto ou alvenaria.  

• Barragens de aterro (terra ou enrocamento) A quarta classificação é a 

mais usualmente adotada 

 

Sendo assim a quarta e última utilização a mais adotada. 
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 3.2.1 Barragens de retenção  

 

Nessas barragens ocorre a retenção temporária da carga hidráulica e sua 

liberação posterior por mecanismo de escoamento de forma que uma vazão 

excessiva não danifique ou ultrapasse o limite do canal à jusante. Visando sempre 

em controlar a inundação, sendo assim foram criadas para proteger de possíveis 

danos e cheias danificando estruturas a sua jusante e retenção de sedimentos ou 

resíduos industriais (RAMOS, 2009). Podendo também ser usadas para aumentar a 

carga d’água a ser infiltrada para o subsolo de forma a recompor o regime de águas 

subterrâneo (PIRROLI; BORA, 2009). 

 

3.2.2 Barragens de regularização  

 

Tem o intuito a regularização do regime hidrológico, onde reduz a vazão 

natural dos rios com o armazenamento da água nos períodos de cheia e 

regularizando vazões em períodos de seca ou estiagem de forma que o nível da 

água à jusante seja mais constante. Tais barragens possuem diversas aplicações 

como o aproveitamento hidrelétrico, irrigação, abastecimento regular de água, 

navegação, turismo e lazer (RAMOS 2009). 

 

3.2.3 Barragens de desvio  

 

São usadas com a finalidade de desviar a água dos rios para canais ou 

adutoras. Quando esse desvio é feito para viabilizar obra de construção de 

barragem hidrelétrica, essas barragens são chamadas de enceradeiras. Assim, são 

utilizadas para abastecimento público e de sistemas de irrigação (PIRROLI;BORA, 

2009).   

 

 3.2.4 Barragens de aterro  

 

As barragens de aterros são formadas de terras ou fragmentos de rochas, na 

qual são apropriadas para locais que apresentam uma topografia suavemente 

ondulada, nos vales, e aonde existe matérias argilosos/arenosos para a construção 
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do maciço compactador segundo Eletrobrás (2000). Sendo assim podendo ser 

caracterizado da seguinte forma: Como monstra a figura: 5 

 

 

Figura: 5 componentes básicos de uma barragens de aterro  

Fonte: CIGB, 2007. 

 

• Uma estrutura localizada de forma a permitir a retenção da água, denominada 

de corpo da barragem, maciço ou taipa; 

• Uma área a montante na qual é armazenada a água de forma a permitir o seu 

uso na época desejada, denominada de reservatório ou açude (lago); 

Sendo assim, as barragens de terra, apesar de existirem em grandes 

quantidades mundialmente, são geralmente de pequenos portes e muito utilizadas 

para irrigação ou abastecimento em fazendas. As barragens de aterro compreendem 

75 % de todas as barragens no mundo (CGIB, 2007). 

 

 

3.2.5 Barragens de arco 

 

São barragens na qual apresentam uma curva em sua planta de modo que 

transfere a pressão da agua para o arco. Sendo assim construídas em vales mais 

apertados, dessa forma a altura será maior que sua própria largura.  A curvatura 

horizontal permite a transmissão da força da impulsão da água. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impuls%C3%A3o
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  3.3 BARRAGENS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 
Do ponto de vista ambiental, as barragens afetam diretamente a biota 

e a qualidade física dos recursos. Qualquer construção ou operação humana 

em um ambiente naturalmente formado é potencial causador de impacto, seja 

positivo ou negativo.  

 
As barragens e os reservatórios são impactantes ao meio ambiente porque 

provocam uma mudança em um grande número de fatores de caráter biológico e 

físico seja na sua implantação, operação ou desativação (OLIVEIRA, 2009).  

Como toda obra de infraestrutura voltada para o desenvolvimento traz 

benefícios, há também o lado indesejável como: alterações na riqueza da fauna e 

flora ou biodiversidade, erosão, alteração na qualidade da água e problemas sociais 

em relação às populações locais envolvidas, que deve ser considerado por ocasião 

do projeto de construção de uma barragem.  

As barragens, especificamente as geradoras de eletricidade, por serem de 

grande porte, produzem grandes impactos negativos sobre o meio ambiente. Esses 

impactos são verificados nas suas instalações, durante e além do tempo de 

operação alterando uma vasta área na região onde foram implantadas (OLIVEIRA, 

2009). 

O projeto de barragens deve objetivar ofertar melhoria do nível de vida 

da população e ao mesmo tempo a conservação do precioso recurso natural que é a 

água, que para tal deve ser promovido o seu uso racional e sustentável. Embora a 

construção de uma barragem para fins de desenvolvimento social ou econômico seja 

sustentável, alguns dos impactos causados podem ter consequências 

insustentáveis, como a diminuição da biodiversidade. 

Os impactos negativos oriundos da alteração na dinâmica das águas 

ocasionados pela implantação de uma barragem causam profundas modificações 

nas comunidades bióticas da sua área de influência (AGOSTINHO, 1992), mudando 

as relações tróficas e reprodutivas das espécies. 
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4 HIDRELETRICAS 

 

           As usinas hidrelétricas são formadas por um conjunto de obras e 

equipamentos que tem como produção, a fabricação de energia elétrica. O atual 

objetivo é gerar energia elétrica através da prestabilidade do potencial hidráulico de 

um rio. (ALMEIDA, 2008).  

No Brasil, os primeiros aproveitamentos hidráulicos ocorreram nos estados de 

Minas Gerais e São Paulo, desde o final do século XIX. Em seguida, algumas 

tentativas foram feitas no sentido de investimentos na geração de energia 

hidroelétrica e, já na primeira década do século XX, esse tipo de energia superou a 

produção das usinas termelétricas.  

 Cabe ressaltar que, os investimentos tanto para a geração, como na 

transmissão e na utilização de energia elétrica tiveram a participação de grupos 

estrangeiros através dos recursos financeiros e tecnológicos. Conforme Mielnik e 

Neves (1988, p.18), 

 

Apesar da existência de várias empresas de pequeno porte voltadas para a 

geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, apenas duas 

empresas, controladas por interesses transnacionais, definiram a estrutura 

de produção (e de distribuição) de energia elétrica no Brasil até a década de 

1950: Brazilian Traction, Light & Power (LIGHT), American Foreign Power 

Company (AMFORP).  

 

Em virtude de impasses existentes entre as duas empresas LIGHT, AMFORP, 

assim como o custo do kwh (kilowate/hora) e da ruptura nas importações de 

materiais elétricos na década de 1940, inviabilizaram-se as iniciativas de aumento da 

produção de energia. Como solução para esse conflito, as empresas estatais de 

produção de energia elétrica receberam financiamentos do governo federal. Desse 

modo, o Estado ficou com a função de ampliar a produção de energia e as empresas 

privadas, com a distribuição. Esse período de transição vai até 1962, com a criação 

da ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.). 

 

O potencial hidrelétrico brasileiro foi feito apenas em 1950, a partir de estudos 

sistemáticos sobre as principais bacias hidrográficas. Mas, anteriormente a esse 
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período, já se cogitava a utilização da energia elétrica para suprir a demanda urbana 

industrial crescente. Desse modo, ganha relevância no período as políticas 

territoriais desenvolvidas, sobretudo, nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Costa 

(1988, p.61) destaca que:Desde a década de 50, que as políticas econômicas 

formuladas pelo Estado passaram a ser integradas em macroplanos de 

desenvolvimento, em que as questões setoriais, inclusive as regionais, passaram a 

ser integradas a uma estratégia que fosse válida para o país como um todo. 

 

Essas políticas territoriais desenvolvidas por meio dos planos de 

desenvolvimento visavam integrar as regiões brasileiras e corrigir as disparidades 

regionais, sobretudo no Nordeste e também a ocupação econômica da Amazônia, 

através de pólos industriais como forma de descentralizar a estrutura industrial. Esse 

quadro de investimentos em infraestrutura favoreceu também a demanda por 

energia. 

 

        4.1 POTENCIAL HIDRÁULICO 

O termo potencial hidráulico significa a energia cinética ou potencial da 

água dos rios e lagos que se concentra nos aproveitamentos hidrelétricos e é 

transformada em energia mecânica e, finalmente em energia elétrica.  

O cálculo do potencial hidráulico é um dos pontos iniciais da definição 

de viabilidade do empreendimento. Face ao elevado nível de investimento, 

além do elevado nível de interferência social e ambiental deve-se avaliar de 

forma objetiva e precisa o potencial hidráulico que será transformado em 

energia elétrica e em última análise em retorno do investimento. 

 

 

4.2 COMPONENTES 

A concepção básica de uma usina hidrelétrica é uma barragem de 

concentração e armazenamento de água, um conduto para condução da 

água até a casa de máquinas, onde estão as turbinas e geradores 
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(DIRETRIZES PARA PROJETOS DE PCH – ELETROBRAS). A energia 

potencial disponível na água, em razão da altura da queda e do volume, se 

converte em energia mecânica por meio da turbina que, através do eixo, 

transmite a energia mecânica ao gerador elétrico que, por sua vez, converte 

esta energia mecânica em energia elétrica. 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas são constituídas de obra civil, 

equipamentos mecânicos e equipamentos elétricos (MIRANDA, 2009): 

 

a) Represa: consiste na contenção da água, por meio 

de concreto ou terra para represamento do volume especificado 

em projeto. Nesta barragem, haverá um local onde a água será 

conduzida para a casa de força, chamada de admissão ou 

tomada d’água; 

b) Casa de Força: obra de construção civil em que se 

localizam as turbinas e os geradores e equipamentos auxiliares a 

operação da usina; 

 

c) Subestação: local onde se localizam o 

transformador elétrico de energia e os equipamentos de conexão 

com a linha de transmissão. Sendo através destes feita a 

normalização da energia gerada para que possa ser feita a 

comercialização; 

 

d) Duto: sistema de condução da água do reservatório até a 

turbina; 

 

e) Porta de Controle: sistema de interrupção do fluxo 

da água do reservatório para a turbina. Quando da necessidade 

de manutenção se faz uso desta para parar o fluxo de água na 

turbina. 
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4.3 IMPLANTAÇÃO DAS HIDRELETRICAS  

 

As usinas hidrelétricas são implantadas em locais onde se tem o melhor 

aproveitamento dos desníveis dos rios e as quedas d’água; esses locais, 

normalmente são distantes dos consumidores. A força produzida pela água faz com 

que a turbina gire, transformando a energia potencial, que existe entre o nível do 

reservatório em energia cinética. Esta turbina através de um eixo possui ligação 

com um gerador, que também entra em movimento; no gerador a energia cinética 

(ou mecânica), é convertida em energia elétrica passando por uma linha de 

transmissão e chegando até o consumidor (ALMEIDA, 2008). Como demonstra a 

figura 6. 

Figura 6: Funcionamento da hidrelétrica 

 

Fonte: Reprodução / How Stuff Works 

 

 

        O Brasil possui um alto índice de hidrelétricas, aproximadamente 76,9% da 

produção anual de eletricidade provem das hidrelétricas sendo assim tornando a 

mais utilizada para a produção de energia elétrica, segundo  

(ANEEL, 2003) devida possuir grandes quantidades de rios e planícies, por todo 

país. Para a obtenção da energia elétrica é preciso passar por um processo de 

transformação que aproveita das energias disponíveis na natureza convertendo 

está em energia elétrica. 
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4.4 GERAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENERGIA  

 

A energia que provem de uma hidrelétrica é fornecida através de um fluxo de 

agua envolvendo a construção de reservatórios e de desvio de rios. Existem dois 

tipos de reservatórios: fio d’ agua e acumulação. Sendo assim podendo ser 

aproveitada de duas maneiras diferentes: na primeira é natural - quando o desnível 

concentra-se em uma queda d’água, sendo assim quanto maior for esse desnível 

maior será o volume de agua gerado por ela, aumentando seu potencial na geração 

de energia elétrica: na segunda é artificial – através da construção de uma 

barragem, para concentração de pequenos desníveis ou ainda quando é feito o 

desvio do rio de seu leito natural.  

Dentro desse conceito tem-se, por exemplo, o Brasil, quando se fala em 

produção de energia elétrica através de hidroelétricas vem se destacando cada vez 

mais, atualmente o país possui os dois tipos de usinas, sendo elas a Fio d’ agua e a 

usina de acumulação.  

 

4.4.1 FIO D’ AGUA  

 

          A fio d’ agua normalmente se encontram no topo dos rios em locais de 

grandes quedas d’ aguas, onde não dispõem de nenhum tipo de reservatório de 

água, ou seja, a sua vazão, determina a quantidade de energia que será gerada. O 

volume das chuvas tem impacto direto na geração de energia nas usinas 

aumentando a sua produção. Toda agua que chega pelo rio é utilizado para a 

geração por isso não a acumulo nos períodos de cheia e nem desperdício. como 

demonstrado na figura 7. 

Figura 7- fio d’ agua 

 

 

 

Fonte: usina baixo Iguaçu (2008) 

https://www.blogger.com/profile/00977889740705866430
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Esse tipo de usina é formado por sistema de capitação, barragem casa de 

força e vertedouro, sendo assim todas trabalhando em conjunto para a geração de 

energia. Onde o sistema de captação leva a agua ate a casa de força, estrutura 

onde são localizadas as turbinas. As são equipamentos giratórios provocados pelo 

fluxo da capazes de transforma a energia mecânica em energia elétrica. O 

vertedouro é utilizado para retirar o excesso de agua do reservatório quando o nível 

de agua ultrapassa determinados limites (ANEEL, 2017).  

 

4.4.2 Usinas de acumulação 

 

Usinas que contam com reservatórios de regularização assim denominados 

como usinas de acumulação. Onde o fluxo de agua dos rios é acumulado nos 

reservatórios durante o período de cheia, para que sejam utilizados no período de 

seca mantendo assim a produção de energia elétrica. Como monstra a figura 8. 

Figura 8- usina de acumulação

 

Fonte: usina baixo Iguaçu (2008) 

 

Esse acumulo nas usinas, permite que a produção de energia aconteça na 

sua máxima capacidade, contrapartida essas usinas possuem um elevado custo de 

produção e causa impactos ambientais. Essas usinas de acumulação são 

classificadas em função da execução e do dimensionamento do reservatório. 

Sendo assim classificadas, em três tipos de usinas de acumulação. 

https://www.blogger.com/profile/00977889740705866430
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Nível Constante - São usinas que possuem um reservatório, onde mantem 

um nível constante de agua, devido a questões operacionais e/ou ambientais. 

Essas usinas funcionam como as usinas a fio d´água Exemplos deste tipo de usina 

são Itaipu e Belo Monte. 

Regulação Anual - São usinas que possuem reservatórios regulares 

anualmente onde as suas capacidades não ultrapassam 60% e nem fica inferior a 

10% da sua vazão anual. Exemplos deste tipo de reservatório as usinas de 

Sobradinho e Três Marias. 

Regulação Plurianual -  São usinas onde os reservatórios não ultrapassam a 

60% no armazenamento de agua anual.  (ANTONIO, 2017).  

 

 

 

4.5  TURBINAS HIDRAULICAS  

 

As turbinas hidráulicas transformam a energia potencial da água 

armazenada em reservatórios em energia mecânica, é projetada para obter o 

máximo de energia de uma determinada vazão Q, altura H e velocidade de rotação 

N. As curvas características das turbinas hidráulicas, incluindo seu rendimento, não 

podem ser determinadas teoricamente. A vazão nas turbinas é controlada pela 

abertura das válvulas de controle e a variação do rendimento em função da 

abertura e da velocidade. 

Elas podem ser classificadas de acordo com a direção do fluxo do fluido no 

rotor em: a primeira é: Axiais nas turbinas axiais, o fluxo da água é primordialmente 

paralelo ao eixo de rotação. A turbina Kaplan é um exemplo de turbina axial. O 

segundo tipo de turbina é radial nas turbinas radiais o fluxo é primordialmente 

perpendicular ao eixo de rotação. A turbina Francis é um exemplo de turbina radial. 

E no terceiro tipo de turbina é misto. 

 

 

 

 

 

http://www.antoniolima.web.br.com/arquivos/kaplan.htm
http://www.antoniolima.web.br.com/arquivos/Francis.htm
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4.5.1 TURBINAS FRANCIS 

 

A turbina Francis recebeu esse nome devido ao engenheiro inglês James 

Bicheno Francis (1815-1892) que a projetou em 1848. É uma turbina de reação, com 

eficiência na faixa de 90%. A Turbina Francis apresenta um vasto domínio de 

utilização. Ela pode funcionar dentro das condições de altas altitudes: de algumas 

dezenas de metros até 800m de altura. A potência unitária gerada pode alcançar 

valores consideráveis, fazendo com que essas turbinas sejam a mais utilizadas no 

mundo. Conforme indica a Figura 9. 

.Figura 9– Turbinas Francis 

 

Fonte: [Fonte: Alé, 2001] 

 

É um tipo de turbina na qual o rotor na parte internamente ao distribuidor, 

fazendo que a água, ao atravessar o rotor, aproxima-se do eixo. Sendo assim vários 

tipos de modelos diferentes de rotores para esse tipo de turbina, na qual elas 

dependem da velocidade específica da turbina, sendo elas classificadas como: lenta, 

normal, rápida ou extra-rápida 

 

4.5.2 TURBINAS KAPLAN 

 

A turbina KAPLAN recebeu esse nome devido ao engenheiro austríaco Victor 

Kaplan (1876-1934) que a projetou em 1912. Sendo ela o resultado do 

melhoramento da turbina Hélice. Ao contrário das turbinas Hélice, cujas pás são 

fincadas, neste tipo de sistema Kaplan elas podem ser manuseadas, variando a 

inclinação das pás, com base na descarga, com demonstra a figura 10. 
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Figura 10 – Turbina Kaplan 

 

Fonte: [Fonte: Alé, 2001] 

 

O acionamento das pás é conjugado ao das palhetas do distribuidor, de modo 

que para uma determinada abertura do distribuidor, corresponde um determinado 

valor de inclinação das pás do rotor. 

As Kaplans também apresentam uma curva de rendimento "plana" garantindo 

bom rendimento em uma ampla faixa de operação. A Usina Hidrelétrica de Três 

Marias e Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta utilizam turbinas Kaplan. 

 

 

4.5.3 TURBINAS PELTON 

 

As turbinas Peltons são turbinas onde o torque tem origem pela força exercida 

por um jato de água. A energia é fornecida, unicamente, na forma de energia 

cinética, que corresponde à definição de uma máquina ação ou da turbina a 

impulsão, como demonstra a figura 11. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Tr%C3%AAs_Marias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Tr%C3%AAs_Marias
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Figura 11 – Turbinas Pelton 

 

Fonte:  [Fonte: Alé, 2001] 

 

. Existe, diferentes tipos de turbinas Pelton de acordo com a posição da 

turbina (horizontal ou vertical) ou o número de jatos d’agua (único ou múltiplo). As 

turbinas de jato único são construídas essencialmente com um eixo horizontal. O 

bocal é retilíneo e simétrico em relação ao jato. Para quedas das águas maiores, o 

aumento da potência da turbina está ligada ao aumento da vazão d’agua 

correspondente. Para aumentar a potência gerada seria necessário aumentar o 

diâmetro do bocal (dessa forma toda a estrutura) ou aumentar número de jatos. A 

segunda solução permite manter um tamanho menor de toda a estrutura e obter uma 

velocidade de rotação da turbina maior. 

 

4.6 COMPORTAS  

 

São dispositivos mecânicos onde é usado para controlar as vazões 

hidráulicas em qualquer canal livre ou forçado. As comportas funcionam através de 

cilindros hidráulicos, onde uma bomba envia óleo sobe pressão fazendo com que o 

cilindro se mova abrindo a porta. Normalmente são abertas quando a necessidade 

de limitar o nível das represas. Elas se fecham quando a intenção de encher a 

represa para dá mais pressão. 

Os principais componentes de uma comporta hidráulica são: tabuleiro, no 

qual é a parte que suporta a carga hidrostática e faz a estanqueidade ("sem 

vazamento"), também é composta por peças fixas, onde tem a função de guiar e 

apoiar as comportas transmitindo as cargas adequadamente, apoiando assim a 

vedação  e garantindo a estanqueidade, e por último temos o acionamento onde 

promove a abertura e o fechamento das comportas (RODRIGUES, BENEDITO S, 

2002). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Pelo exposto inicialmente sobre a evolução histórica e o modelo atual do setor 

elétrico brasileiro, vale ressaltar que a percepção de que o mercado é marcado por 

constantes mudanças, sendo assim este relatório e capaz de verificar a importância 

da geração e produção de energia elétrica através das Usinas Hidrelétricas e como 

ela é inserida na matriz energética brasileira.   

No primeiro capitulo é feito uma breve introdução ao tema da matriz 

energética brasileira, foi apresentada a justificativa, o problema de pesquisa, os 

objetivos e a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho. No segundo capitulo 

é apresentada a definição da energia. No terceiro capitulo foi apresentado os tipos 

de barragens e suas finalidades. No quarto capitulo foram apresentados as 

hidrelétricas e os componentes básicos para a geração e distribuição de energia. E 

por fim são apresentadas as configurações finais deste trabalho. 

É possível afirmar que essa fonte geradora sempre irá compor a matriz 

energética brasileira, especialmente por sua capacidade de produzir e gerar energia 

elétrica em todo território, trazendo assim, crescimento econômico e conforto a todo 

população.    

O trabalho aqui apresentado tem um limitador na disponibilidade de tempo de 

pesquisa e conhecimento sobre o tema, sugere-se o aprofundamento no tema para 

que os resultados possam contribuir com o desenvolvimento da área estudada. 
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