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14. Usinas Hidrelétricas

Fazem parte das usinas hidrelétricas as 
estruturas extravasoras, incluindo o canal de fuga 
e as unidades geradoras, compostas pela casa 
de máquinas, onde está localizado o conjunto 
gerador, do qual, por sua vez fazem parte, as 
bombas e as turbinas.

14.1. Energia Hidrelétrica x Termelétrica

14.2. Tipos de usinas hidrelétricas

fio d´água
de acumulação
com armazenamento por bombeamento
com reversão
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14.3. Disposição dos aproveitamentos 
hidrelétricos

localização do eixo da barragem
localização dos extravasores
localização da tomada d´água e conjunto 
gerador
localização das estruturas dissipadoras de 
energia - canais de restituição

14.4. Funcionamento das usinas 
hidrelétricas

Manutenção do local
Operação do reservatório 



Aug 03 LPdS 3

14. Usinas Hidrelétricas

14.5. Planejamento dos aproveitamentos 
hidrelétricos

Estudos hidrológicos;
locais barráveis;
estudo das diversas alternativas construtivas 
e custos associados
comparação com os custos de geração 
termelétrica
elaboração do projeto
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14.6. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)
(www.eletrobras.gov.br/programas/pch/default.asp)
(www.aneel.gov.br)

14.6.1. Definição

Na primeira edição do Manual 
(ELETROBRÁS/DNAEE, 1982), uma Usina 
Hidrelétrica era considerada como uma PCH 
quando:

- a potência instalada total estivesse compreendida 
entre 1,0 MW e 10 MW;

- a capacidade do conjunto turbina-gerador estivesse 
compreendida entre 1,0 MW e 5,0 MW;

- não fossem necessárias obras em túneis (conduto 
adutor, conduto forçado, desvio de rio, etc.);

- a altura máxima das estruturas de barramento do rio 
(barragens, diques, vertedouro, tomada d’água, etc.) 
não ultrapassasse 10 m;

- a vazão de dimensionamento da tomada d’água fosse 
igual ou inferior a 20 m3/s.
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A Resolução da ANEEL 394, de 04/12/98, 
estabelece:

que os aproveitamentos com 
características de PCH são aqueles que 
têm potência entre 1 e 30 MW; 

e área inundada até 3,0 km2, para a cheia 
centenária. 

Todas as limitações anteriores foram 
eliminadas.
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14.6.2. Tipos de PCH

Quanto à capacidade de 
regularização do reservatório, 
são:

a Fio d’Água;
de Acumulação, 

com Regularização 
Diária do Reservatório;

de Acumulação, com 
Regularização Mensal 
do Reservatório.
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PCH a Fio d’Água

Empregado quando as vazões de 
estiagem do rio são iguais ou 
maiores que a descarga necessária 
à potência a ser instalada para 
atender à demanda máxima prevista.
Nesse caso, despreza-se o volume 
do reservatório criado pela 
barragem. O sistema de adução 
deverá ser projetado para conduzir  
a  descarga necessária para 
fornecer a potência que atenda à
demanda máxima. O aproveitamento 
energético local será parcial e o 
vertedouro funcionará na quase 
totalidade do tempo, extravasando o 
excesso de água.
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Esse tipo de PCH apresenta, dentre outras, 
as seguintes simplificações:

- dispensa estudos de regularização de 
vazões;

- dispensa estudos de sazonalidade da 
carga elétrica do consumidor; e

- facilita os estudos e a concepção da 
tomada d’água.

- as barragens serão, normalmente, baixas, 
pois têm a função apenas de desviar a 
água para o circuito de adução;

- como as áreas inundadas são pequenas, 
os valores despendidos com 
indenizações serão reduzidos.
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PCH de Acumulação, com 
Regularização Diária do Reservatório

Empregado quando as vazões de 
estiagem do rio são inferiores à
necessária para fornecer a potência 
para suprir a demanda máxima do 
mercado consumidor e ocorrem com 
risco superior ao adotado no projeto.
Nesse caso, o reservatório fornecerá
o adicional necessário de vazão 
regularizada. 
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PCH de Acumulação, com Regularização 
MENSAL do Reservatório

Quando o projeto de uma PCH 
considera dados de vazões médias 
mensais no seu dimensionamento 
energético, analisando as vazões de 
estiagem médias mensais, 
pressupõe-se uma regularização 
mensal das vazões médias diárias, 
promovida pelo reservatório. 

Distinguem-se ainda as PCHs quanto ao 
sistema de adução e quanto à
potência instalada.
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14.6.2. Avaliação expedita da viabilidade 
da usina

LOCAL

Estudos de Inventário 
(partição de queda) de toda a 
bacia hidrográfica em foco.

as demais recomendações são as 
mesmas de outros aproveitamentos 
como observação da queda 
disponível e minimização da área 
inundada, existência de ombreiras, 
existência de leito rochoso para as 
fundações e impactos ambientais.
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COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Todas as informações existentes 
sobre a bacia na qual será inserida a 
PCH e sobre o local devem ser 
pesquisadas em instituições oficiais, tais 
como a ANEEL, a ELETROBRÁS, a 
Concessionária de Energia, a CPRM, o 
IBGE, o Serviço Geográfico do Exército, 
etc;

Os Planos Diretores de Recursos 
Hídricos (PDRH) das bacias 
hidrográficas deverão ser 
consultados;

Devem ser procurados, também, 
órgãos dos governos estaduais e 
municipais. Assim como instituições 
privadas envolvidas;
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- identificação das principais limitações 
existentes à formação de reservatórios, 
mesmo os de pequenas dimensões, na 
região, tais como impactos sobre as 
zonas urbanas e rurais, rodovias e 
ferrovias, linhas de transmissão de energia e 
de telecomunicações, reservas indígenas, 
áreas de preservação permanente, projetos 
de irrigação ou áreas irrigadas, facilmente 
observáveis nas imagens de satélite, 
etc.;

- verificação de aspectos relacionados com a 
qualidade das águas, verificando os locais de 
lançamento de esgotos domésticos e 
industriais;

- avaliação preliminar de possibilidades de 
assoreamento próximo do remanso do 
reservatório e na desembocadura de algum 
afluente.
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VERIFICAÇÃO DO POTENCIAL DO LOCAL

Relacionado à atratividade energético-
econômica do local selecionado.

a energia a ser gerada é calculada;

são levados em consideração os impactos 
ambientais, benefícios sociais, custos com a 
construção do empreendimento, outras 
alternativas para geração do mesmo 
benefício;

a vida útil de aproveitamentos hidrelétricos é
geralmente considerada como 50 anos.


