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RESUMO 

A EDP Energias do Brasil, subsidiária da EDP Energias de Portugal, constitui a holding de 

um grupo de empresas com portfólio diversificado que gera, distribui e comercializa energia 

elétrica em grande parte do mercado brasileiro. 

Tendo em vista as necessidades crescentes de utilização de energia no Brasil e também 

levando em conta a preocupação com o meio ambiente e os impactos decorrentes da 

obtenção de energia, a EDP Energias de Portugal tem promovido no Brasil, com sucesso, a 

construção de grandes aproveitamentos hidroelétricos, comprometendo-se sempre em 

produzir energia de forma eficiente e em linha com as melhores práticas de preservação 

ambiental. 

O sucesso na identificação e construção destes aproveitamentos hidroelétricos tem como 

base uma série de critérios de seleção de projetos, os quais são seguidos rigorosamente ao 

longo do processo de identificação, seleção e desenvolvimento de oportunidades, bem 

como na metodologia de gestão e fiscalização da execução do empreendimento. 

O conhecimento do modelo do setor elétrico brasileiro, a aplicação rigorosa dos critérios de 

seleção e a aplicação de métodos modernos de gestão resultou, nos últimos anos, no 

desenvolvimento de grandes obras, nomeadamente as usinas hidroelétricas Lajeado, Peixe 

Angical, Santo Antônio do Jari, Cachoeira Caldeirão e São Manoel. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve resenha da 

experiência da EDP Brasil e a descrição técnica dos últimos empreendimentos hidroelétricos 

construídos, descrevendo as diretrizes aplicadas ao longo destes projetos. 
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(*) MPX Mineração: É uma empresa do Grupo EBX. 

1. EXPERIÊNCIA DA EDP NO BRASIL 

O Grupo EDP Energias de Portugal iniciou a sua operação no Brasil em 1996, com a sua 

primeira aquisição, uma participação minoritária na Cerj (hoje Ampla). Em 1997 a EDP Brasil 

iniciou seus investimentos na área da geração hidroelétrica no Brasil, com a aquisição de 

25% da hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), com a potência de 902,5 MW, 

situada no estado do Tocantins. 

Em 1998 a empresa efetuou a aquisição do controle da Bandeirante Energia, em conjunto 

com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), no âmbito do processo de 

desestatização do setor elétrico paulista, cuja empresa foi cindida em 2001 com a saída da 

CPFL do capital social, tendo a Bandeirante Energia passado a ser controlada unicamente 

pela EDP Brasil. Em 1999 a empresa adquiriu participação direta e indireta na Iven, veículo 

controlador da Escelsa e da Enersul. O ano 2000 foi marcado pelo fortalecimento do 

portfólio, com a criação da EDP Brasil. Nos anos seguintes a empresa se destacou por 

novas aquisições em geração, como a concessão para construir a usina de Peixe Angical 

(em parceria com Furnas), com a potência de 452 MW, também situada no Estado do 

Tocantins. 

Em 2007, em parceria com a MPX Mineração (*), a EDP Brasil adquiriu a Usina Termelétrica 

Pecém I, no Ceará, que entrou em operação em 2012.  

Em 2008 EDP Brasil concluiu troca de ativos com o Grupo Rede, adicionando 653 MW à 

sua capacidade instalada, ao assumir 73% do capital votante da Investco, empresa que 

opera a Usina Hidroelétrica Luiz Eduardo Magalhães (Lajeado), localizada no Rio Tocantins, 

tendo cedido ao Grupo Rede a distribuidora Enersul. 

Em 2011 a EDP adquiriu a UHE Santo Antônio do Jari, com 373,4 MW, situada na divisa 

dos estados do Pará e Amapá. Em dezembro de 2012 adquiriu concessão para a 

construção da UHE Cachoeira Caldeirão, com capacidade instalada de 219 MW, localizada 

no rio Araguari, no estado do Amapá.  

No ano seguinte (dezembro 2013) adquiriu a concessão para a construção da UHE São 

Manoel, com capacidade instalada de 700 MW, localizada entre os estados de Mato Grosso 

e Pará, em parceria com a China Three Gorges (CTG) e a Companhia Furnas Centrais 

Elétricas S.A. Em 2015 a empresa adquiriu os 50% remanescentes da Termelétrica Pecém 

I, pertencentes à Eneva (antiga MPX Mineração). 

Atualmente, no Brasil, a EDP Brasil possui capacidade instalada hídrica de 2.742 MW. Em 

construção tem duas usinas que, quando finalizadas, elevarão a capacidade instalada para 

2.958 MW. A Figura 1 resume as atividades da empresa no Brasil desde o ano 2005 

(EDP,2015) e a Tabela 1 apresenta a potência e o ano de operação dos últimos 

empreendimentos em operação e construção.  

  



 

(*) MPX Mineração: É uma empresa do Grupo EBX. 

 
Figura 1. Atividades da EDP Brasil  

 
 

Usina MW Nova/Repotenciação Operação 

UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) 902,5 Nova 2001 

UHE Peixe Angical 498,75 Nova 2006 

UHE Mascarenhas 198 Repotenciação 2013 

UHE Santo Antonio do Jari 373,4 Nova 2014 

UHE Cachoeira Caldeirão 191 Nova 2017 

UHE São Manoel 700 Nova 2018 

Tabela 1.  Empreendimentos da EDP Brasil  
 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS 

2.1. Geração de Energia Sustentável 

 

O grupo EDP promove ecoeficiência e proteção ambiental, comprometendo-se em promover 

a utilização das fontes de energia renováveis e de tecnologias energéticas mais limpas e 

eficientes, assim como gerir os impactos das atividades, na procura de um balanço 

ambiental positivo. A empresa procura sempre contribuir ativamente para a preservação do 

ambiente e da biodiversidade e promover melhorias das práticas de gestão ambiental na 

cadeia de valor. 

 

A EDP Brasil utiliza ferramentas de estudo de impacto e mantém um diálogo aberto com a 

comunidade do entorno dos empreendimentos durante a fase de implantação. A Companhia 

respeita sempre a legislação ambiental vigente e suas exigências em relação aos 

programas de mitigação e compensação determinados nas licenças ambientais. Esses 

programas são monitorados regularmente a fim de seguir rigorosamente as determinações 

estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, no caso das usinas em construção, na 

UHE Cachoeira Caldeirão e na UHE São Manoel, atualmente vem se desenvolvendo 57 e 

41 programas ambientais respectivamente. 

 

Nas usinas em operação há um monitoramento permanente, como exemplo podemos citar a 

UHE Luis Eduardo Magalhães, onde, a biodiversidade local é monitorada por empresas 

especializadas e universidades contratadas e fiscalizadas pelo órgão ambiental Naturatins. 

São variados focos de monitoramento, abrangendo grupos de peixes, moluscos e a 

qualidade da água. Soma-se ainda os serviços de fiscalização ambiental das áreas 

reflorestadas, recuperadas e as unidades de proteção, fundamentais para melhorar e 

preservar a biodiversidade existente. 



 

 

2.2. Aspectos Ambientais 

A avaliação ambiental dos projetos faz inicialmente a identificação dos impactos 

socioambientais mais preocupantes, tais como interferência em áreas indígenas ou 

comunidades tradicionais (Quilombolas), afetação de centros urbanos, patrimônios 

espeleológicos e de unidades de conservação ambiental de proteção integral. Impactos 

sobre os grupos mencionados levam a resistências ou até mesmo inviabilidade do processo 

de licenciamento ambiental, custos muito elevados na implementação de medidas 

mitigadoras e/ou compensadoras, bem como no desgaste de imagem da empresa, tornando 

os projetos pouco atraentes. 

Análises subsequentes avaliam criteriosamente características do projeto que impactam os 

custos ambientais, tais como dimensão e qualidade das áreas de aquisição, áreas de 

florestas que serão inundadas demandando a necessidade de desmatamentos, número de 

famílias a serem remanejadas, interferências com processos minerários, interceptação de 

vias de acessos e presença de espécies animais e vegetais altamente ameaçadas de 

extinção. Atualmente a avaliação ambiental influencia decisivamente a análise técnica e 

financeira dos projetos hidroelétricos brasileiros. 

2.3. Aspectos de Projeto e Construção 

A avaliação de projetos, durante o processo de seleção dos mesmos, passa pela análise da 

viabilidade técnica da solução de engenharia definida, baseada na experiência do Grupo 

EDP, além da contabilização dos riscos de construção, especialmente os riscos geológico, 

cartográfico, hidrológico e as contingências necessárias. 

Entende-se por riscos de um empreendimento a possibilidade de ter de arcar com as 

consequências da ocorrência de eventos ou circunstâncias incertas, não determinados. 

Correspondem a “custos obrigados” para anular, mitigar ou compensar sua eventual 

ocorrência. Riscos também incluem oportunidades que podem gerar benefícios inesperados 

para o empreendimento. 

Além das estimativas de contingenciamentos a serem alocados ao empreendimento, seus 

riscos e oportunidades devem ser geridos durante sua implementação. 

A medida mitigatória adotada é o cumprimento rigoroso das boas práticas de engenharia e 

das especificações técnicas definidas no contrato para execução e controle dos trabalhos, 

bem como previsão de equipe de campo para fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos. 

A EDP Brasil assumiu a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar o projeto com recursos 

próprios, utilizando a metodologia do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

que promove um direcionamento nas questões que envolvem prazos, custos, qualidade, 

recursos humanos, aquisições, fornecimento, riscos e comunicação em todas as fases do 

projeto. Este método foi aplicado no desenvolvimento das UHEs Cachoeira Caldeirão, Santo 

Antonio do Jari, São Manoel e na repotenciação de Mascarenhas, como resultados obteve-

se o cumprimento do orçamento, bem como o atendimento aos prazos contratuais. 

2.4. Análise Econômico e Financeiro 

O processo de análise de investimentos na EDP Brasil é realizado por um Comitê de 

Investimento multidisciplinar (Figura 2). O comitê é um órgão permanente, criado para 

acompanhamento do desenvolvimento de projetos de investimento, que tem como principais 



 

 

funções acompanhar o processo, analisando permanentemente as questões financeiras e 

de viabilidade do empreendimento. 

Para a condução do processo é definido um gestor de projeto, o qual é nomeado pela 

Diretoria, dedicado integralmente ao projeto e responsável por controlar a execução dos 

trabalhos e alertar o Comitê de Investimento de situações que necessitem da sua 

intervenção. Adicionalmente, tem como funções apoiar a resolução de pontos críticos do 

processo e coordenar a equipe de trabalho, tendo em conta as principais datas-chave e 

marcos a atingir. 

O gestor do projeto, por sua vez, trabalha com uma equipe multidisciplinar, em estrutura 

matricial, composta por membros de cada uma das áreas da empresa envolvidas nos 

empreendimentos (engenharia, meio ambiente, financeira, tributário, regulatório, societário, 

jurídico, infraestrutura e análise de negócios), responsável por: 

 Executar todas as atividades necessárias à participação no leilão de energia ou aquisição 

de projeto; 

 Identificar e propor pontos de melhoria no processo. 

 
Figura 2. Processo de análise de investimento 

 

2.5. Seleção e Avaliação de Projetos / Leilões 

A seleção de projetos pela EDP Brasil segue premissas consagradas e estão relacionados 

com os seguintes critérios de avaliação:  

 Estratégia: avalia o projeto verificando se o orçamento aprovado no Plano de Negócio 

comporta o projeto proposto e o alinhamento do projeto com a experiência do grupo EDP; 

 Engenharia e Meio Ambiente: avalia as obras, mensurando os riscos de construção e 

meio ambiente e as contingências necessárias; 

 Financeiro: avalia a rentabilidade do projeto e o quanto de valor agregará para a 

empresa. 

A EDP Brasil construiu nos últimos anos um vasto portfólio de estudos de projetos hídricos, 

que se encontram em diversos graus de maturidade, permitindo um quadro de opções 

quando da realização dos leilões de energia. A grande maioria destes estudos em carteira é 

realizada em parceria com outros investidores estratégicos, de modo a diluir o investimento 

realizado e dessa forma viabilizar a atuação em um número maior de estudos, além de 

mitigar o risco financeiro no caso de um insucesso nos leilões. 

Além dos estudos em carteira, também são analisados em cada leilão os empreendimentos 

passíveis de integrarem o certame. Aqueles que possuem viabilidade regulatória são 

analisados preliminarmente sob as áreas de engenharia e meio ambiente e, se 



 

 

considerados atraentes, passam a fazer parte do portfólio de estudos, onde serão 

verificados em profundidade por todas as áreas relacionadas na empresa e no grupo. 

 

3. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) 

A UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) (Figura 3), o maior projeto de geração hídrica do 

grupo EDP no âmbito mundial, foi construída no rio Tocantins entre os municípios de 

Miracema e Lajeado, no estado do Tocantins (região Norte do Brasil), possuindo uma área 

alagada de 630 km2, que abrange um total de seis municípios.  

Com um total de 5 unidades geradoras com turbinas tipo Kaplan vertical (Figura 4), sendo 

180,5 MW de potência instalada em cada uma, a UHE Lajeado entrou em operação com 

sua primeira unidade em novembro de 2011 e tem uma potência instalada total de 902,5 

MW, que permite gerar aproximadamente 4.600.000 megawatts-hora por ano, em função da 

disponibilidade média de água no rio Tocantins. A usina opera a fio d'água, sendo 

constituída de barragem de gravidade e vertedouro com comportas tipo segmento. 

 
Figura 3. UHE Lajeado. Arranjo geral da usina 

 
Figura 4. UHE Lajeado. Arranjo geral do rotor/turbina 

 

As ações destinadas à proteção do meio ambiente, saúde e segurança do trabalho na UHE 

Lajeado, desenvolvidas pela EDP Brasil, levaram a empresa a conquistar as certificações no 

Sistema de Gestão Ambiental (ABNT NBR ISO 14001:2004) e no Sistema de Saúde e 

Segurança do Trabalho (OHSAS 18001:2007). Destaca-se a coleta seletiva de lixo e 

gerenciamento de resíduos sólidos, o monitoramento da fauna e flora, o controle de emissão 

de gases, o monitoramento dos riscos e impactos que possam afetar a operação da usina, a 

efetiva utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos, e o gerenciamento 

de produtos perigosos (INVESTCO, 2015). 

3.2. UHE Peixe Angical 



 

 

A usina hidroelétrica Peixe Angical (Figura 5) foi construída no rio Tocantins entre os 

municípios Peixe e São Salvador do Tocantins, também no estado do Tocantins, tendo sido 

iniciada em junho de 2006 a operação comercial da primeira unidade geradora. 

 
Figura 5. UHE Peixe Angical. Arranjo geral da usina 

 

Possui potência instalada total de 498,75 MW, distribuídos em três unidades geradoras com 

turbinas tipo Kaplan vertical (Figura 6). A usina opera a fio d'água, possui barragem de 

gravidade e vertedouro com comportas tipo segmento. 

 
Figura 6. UHE Peixe Angical. Arranjo geral do rotor/turbina  

 

Para a construção da UHE Peixe Angical foi elaborado um estudo de viabilidade de 

engenharia e meio ambiente, maximizando a geração de energia elétrica e minimizando os 

impactos socioambientais. As obras civis proporcionaram mais de 5.000 empregos diretos. 

Destaca-se a conquista da certificação ISO 9001, que tem como escopo que todos os 

processos da EDP Brasil sejam padronizados dentro dos requisitos de qualidade total, além 

da implantação de importantes normas internacionais como NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 

14001 e OHSAS 18001 (ENERPEIXE, 2015). 

3.3. UHE Mascarenhas (repotenciação) 

A usina hidroelétrica Mascarenhas (Figura 7) está situada no rio Doce, aproximadamente 

160 km de Vitória (capital do estado do Espírito Santo, região sudeste do Brasil), no 

município de Baixo Guandu. A usina possui potência instalada total de 198 MW, distribuídos 

em quatro unidades geradoras com turbinas tipo Kaplan vertical (Figura 8). Consiste em 

uma usina a fio d'água com barragem de gravidade e vertedouro com comportas tipo 

segmento. 



 

 

 
Figura 7. UHE Mascarenhas. Arranjo geral da usina 

 

 
Figura 8. UHE Mascarenhas. Vista da casa de força 

 

Durante a primeira fase foram construídas 3 unidades geradoras, com obra civil preparada 

para instalação da 4ª unidade. Em março de 1974 se iniciou a operação comercial de 3 

turbinas, com potência instalada de 131 MW. Em 2006 iniciou a operação comercial da 4ª 

turbina, totalizando uma potência instalada de 180,5 MW. 

Em 2008 foi iniciado o projeto de modernização e repotenciação das UG01, UG02 e UG03, 

dos pórticos, comportas segmento, diversas obras civis e implantação de automação 

completa da usina, incluindo operação remota.  

A modernização e reabilitação das turbinas apresentaram diversos desafios como o 

desgaste desigual dos componentes e deformações anormais, principalmente devido a 

movimentação do concreto da casa de força, que resultou no desalinhamento total da 

unidade UG03. Várias modificações foram necessárias para atender de forma segura aos 

novos parâmetros operacionais proporcionados pela nova hidráulica e potência, como novo 

projeto de eixo, necessidade de substituição de servo-motor e acessórios, nova geometria 

do aro câmara, entre outros.  

Em fevereiro de 2013 a UG02 entrou em operação comercial, finalizando a repotenciação da 

UHE Mascarenhas. Após o término das alterações e com a nova hidráulica, as turbinas 

foram capazes de atingir a potência plena de 49,5 MW cada. 

3.4. UHE Santo Antônio do Jari 

A UHE Santo Antônio do Jari (Figura 9) localiza-se no rio Jari, divisa entre os estados do 

Pará e Amapá, a cerca de 150 km a montante da confluência com o rio Amazonas. O 

empreendimento localiza-se próximo à localidade de Monte Dourado, pertencente ao 

município de Almeirim e de Laranjal do Jari. 

Os primeiros estudos do projeto Jari iniciaram em 1967. Em nível de inventário e viabilidade, 

demonstraram a existência de potencial hidroelétrico economicamente aproveitável, a curto 

e médio prazos, nos sítios de Santo Antônio e Itapeuara, no rio Jari, e Iratapuru, no afluente 

do mesmo nome. 



 

 

Entre 1974 e 1975 foram realizados diversos levantamentos, como aerofotogramétricos, 

topográficos, geológicos e geotécnicos, que subsidiaram a elaboração do trabalho 

denominado “Estudos Finais do Projeto Básico”. Desta época até 2008 foram realizadas 

atualizações, preconizando potência instalada de 3 unidades geradoras e considerando a 

inserção da UHE Santo Antônio do Jari no SIN, em atendimento à determinação da Diretoria 

Colegiada da ANEEL, resultando numa potência instalada de 300 MW. A evolução dos 

estudos concluiu com a viabilidade de implantação de uma potência de 370 MW na casa de 

força principal e uma segunda casa de força complementar, para turbinar a vazão ecológica 

com 3,4 MW, perfazendo o total de 373,4 MW. 

As obras tiveram início em agosto de 2011 e finalizaram satisfatoriamente em dezembro de 

2014, atendendo todos os prazos contratuais e cumprindo com os orçamentos previstos. 

O arranjo geral do empreendimento compreende uma barragem vertente de concreto 

gravidade, acoplada a uma tomada d’água instalada no leito do rio. O fechamento do 

barramento nas ombreiras foi efetuado através de barragem de terra nas margens esquerda 

e direita. O eixo do barramento, estabelecido a montante das cachoeiras, apresenta 

extensão total de 3.060 m, com soleira vertente de 1.500 m na margem esquerda e 

barragem de CCR (concreto compactado a rolo) na margem direita. O circuito de geração 

apresenta tomada d’água e casa de força acopladas, abrigando três unidades geradoras, 

compostas de turbinas Kaplan vertical (Figura 10), de 123,34 MW. A estrutura acoplada 

dispensa a utilização de condutos forçados. Possui comportas ensecadeiras para vedação 

de jusante, que são içadas por pórtico rolante de 250 kN de capacidade. A casa de força 

principal é do tipo convencional, abrigada, contendo três unidades geradoras com 

capacidade instalada final nos bornes dos geradores de 370 MW.  

 
Figura 9. UHE Santo Antônio do Jari. Arranjo geral da usina  

 

 
Figura 10. UHE Santo Antônio do Jari. Seção transversal da casa de força 

 

A vazão sanitária definida em 45 m³/s é restituída a jusante, na “garganta” esquerda, através 

de uma central hidroelétrica complementar (Figura 11), localizada junto à estrutura de 

desvio, possibilitando escoamento de água pela Cachoeira de Santo Antônio. A central tem 

sua tomada d’água na esquerda hidráulica das adufas de desvio, sendo constituída de um 

bloco de concreto armado, conjugado à estrutura da casa de força. A tomada d’água é 



 

 

equipada com ranhura para instalação de grade a montante, para operação de limpa 

grades. O controle do fluxo é feito através de uma comporta vagão, cuja manutenção será 

proporcionada por uma comporta ensecadeira. 

A tomada d’água é conjugada a um conduto de 3,40 m de diâmetro e aproximadamente 

6,70 m de extensão, alimentando uma unidade geradora com turbina Kaplan S, com 

potência no eixo da turbina de 3,4 MW. 

 
Figura 11. UHE Santo Antônio do Jari. Seção transversal da central hidroelétrica complementar 

 

Como acontece em todas as regiões onde o grupo EDP está presente, a preocupação com 

o meio ambiente e o compromisso com as comunidades do entorno das obras também faz 

parte da realidade da UHE Santo Antônio do Jari. Para tanto, foram implementados durante 

a construção 39 programas ambientais, para mitigar e compensar os impactos provocados 

pela construção do empreendimento. Estes programas foram agrupados nos meios físico, 

biótico e socioeconômico.  

3.5. UHE Cachoeira Caldeirão 

A UHE Cachoeira Caldeirão (Figura 12) vem sendo construída no rio Araguari, no remanso 

do reservatório da UHE Coaracy Nunes, próximo à cidade de Porto Grande, no município de 

Ferreira Gomes, estado do Amapá. O empreendimento faz parte dos estudos de divisão de 

queda da bacia do rio Araguari, elaborados entre os anos de 1995 a 1999 e aceito pela 

ANEEL pelo Despacho n° 530, de 16 de dezembro de 1999.  

A UHE Cachoeira Caldeirão integrou o Processo Licitatório de Energia Elétrica - Leilão nº 

06/2012, realizado em 14 de dezembro de 2012, cujo vencedor do certame foi a EDP Brasil. 

O documento que embasou o processo licitatório foi o estudo de viabilidade aceito pela 

ANEEL pelo Despacho n° 1.631, de 14 de maio de 2012. 

Paralelamente aos estudos de viabilidade técnico-econômica, foram desenvolvidos também 

os estudos de impacto ambiental (EIA) e o correspondente relatório de impacto ambiental 

(RIMA), conforme orientação do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do 

Amapá (IMAP). Com base nos estudos EIA/RIMA, o IMAP emitiu a Licença Prévia Ambiental 

n° 112/2012, em 23 de abril de 2012. 

O início das obras foi em agosto de 2013 e o início de operação comercial da UG01 está 

previsto para janeiro de 2017. O arranjo geral das estruturas da UHE Cachoeira Caldeirão 

consiste de estruturas dispostas ao longo de um eixo retilíneo, com extensão total de 

1.000m.

A topografia da região do eixo selecionado condiciona a distribuição das estruturas, que 

estão concentradas na margem direita. Com crista na elevação 61,30 m, o barramento 



 

 

propicia a formação de um reservatório com 47,99 km² de área e volume total de 230,56 hm³ 

no seu nível máximo normal, correspondente à El. 58,30 m e o nível máximo maximorum à 

EL. 59,64 m. 

A partir da margem esquerda, onde a topografia mais íngreme aproxima a ombreira da calha 

do rio, o arranjo das estruturas apresenta uma barragem de fechamento em solo com 100 m 

de extensão, tendo uma transição em enrocamento no muro de abraço com 16 m de 

extensão. 

No leito do rio há um vertedouro soleira livre em CCR com 625,00 m de extensão com a 

crista na El. 58,30 m. O vertedouro controlado disposto na margem direita é do tipo soleira 

alta, possui 2 vãos de 15,25 m com controle de vazão formado por comportas tipo 

segmento, extensão total de 60,00 m e crista na elevação 40,00 m. A dissipação deste 

vertedouro controlado é feita parcialmente por uma bacia na EL. 21,00 m, com comprimento 

de 43 m. 

 
Figura 12. UHE Cachoeira Caldeirão. Turbina Kaplan na área de montagem 

 

A tomada de água e a casa de força, separadas do vertedouro controlado por um muro de 

ligação, formam uma estrutura única, composta por blocos estruturalmente independentes 

de 20,65 m por 70,00 m, que abrigam 3 conjuntos de máquinas do tipo Bulbo. Cada 

conjunto é servido por 2 vãos de tomada, com 6,56 m de largura, e possui um tubo de 

sucção com 14,48 m de largura por 12,65 m de altura. À direita dos blocos, cujas máquinas 

somam 219 MW de potência instalada, encontra-se a área de montagem. 

Para que a UHE Cachoeira Caldeirão possa ser implantada com responsabilidade 

socioambiental, um conjunto de 57 programas está sendo desenvolvido, de modo a mitigar 

os impactos negativos, potencializar os positivos e compensar aqueles impactos 

considerados como não mitigáveis. 

3.6. UHE São Manoel 

A Usina Hidroelétrica São Manoel (Figura 13) vem sendo construída no Rio Teles Pires, na 

divisa dos estados do Mato Grosso e Pará. As sedes municipais mais próximas da região do 

barramento da UHE São Manoel são Alta Floresta, Paranaíta e Apiacás, todas localizadas 

na margem esquerda do rio Teles Pires, no estado do Mato Grosso.  

A UHE São Manoel é um aproveitamento a fio d’água que foi proposto no estudo de Estudos 

de Inventário Hidroelétrico das Bacias do Rio Teles Pires, submetido à análise da ANEEL 

em 2005 e aprovado por esta agencia em julho de 2006. O Projeto Básico foi desenvolvido 

no período de dezembro 2013 a março 2014, tendo por referência os Estudos de Viabilidade 

desenvolvidos anteriormente. 



 

 

A implantação do empreendimento está a cargo da Empresa de Energia São Manoel S.A., 

que foi a vencedora da licitação para concessão promovida pela ANEEL, ao final de 2013, 

com base no Edital de Leilão nº 010/2013. 

A UHE São Manoel explora uma queda líquida (queda de referência) de 20,20 m e uma 

vazão de 995 m3/s, por unidade, para gerar uma potência instalada final de 700 MW nos 

bornes do gerador. 

 
Figura 13. UHE São Manoel. Arranjo geral da usina 

O arranjo do aproveitamento é composto por uma barragem de enrocamento, que se 

estende desde a margem esquerda passando pelo leito do rio. O comprimento total da 

barragem no leito do rio e na margem esquerda é de aproximadamente 401,70 m. As 

estruturas da tomada d’água / casa de força e do vertedouro estão posicionadas na margem 

direita do rio. A barragem de terra, de aproximadamente 185,40 m de extensão e 21,5 m de 

altura máxima, faz o fechamento da encosta direita interligando a área de descarga. 

A tomada d’água incorporada à casa de força está posicionada à direita hidráulica do 

vertedouro. A estrutura do tipo abrigada, localizada na margem direita do rio, possuirá 

quatro grupos geradores com turbinas do tipo Kaplan de potência unitária 175,00 MW e 

potência total instalada de 700 MW (nos bornes dos geradores).  

A obras iniciaram em agosto de 2014, com previsão de início de operação comercial em 

maio de 2018.  

4. CONCLUSÕES 

A área de geração de energia elétrica da EDP Brasil possui uma experiência relevante, 

evidenciada pelos grandes aproveitamentos hidroelétricos atualmente em construção e em 

operação. É de grande importância a intensa preocupação com a geração de energia 

sustentável, com foco na operação otimizada dos reservatórios, levando em conta os 

aspectos ambiental e socioeconômico regionais. 

Os novos empreendimentos potencializam a capacidade de geração da EDP Brasil. 

Destacam-se nos últimos quatro anos o desenvolvimento de três empreendimentos que 

juntos, quando concluídos, incrementarão a potência instalada no SIN em 1.293 MW. 

O sucesso na identificação e construção de aproveitamentos hidroelétricos fundamenta-se 

no rigoroso atendimento aos princípios, processos e principalmente ao sistemático acumulo 

de experiência no desenvolvimento destes projetos. Ressalta-se a conclusão de obras antes 

dos prazos contratuais e dentro dos orçamentos definidos. 

Finalmente, a preocupação com os aspectos ambientais se faz presente desde a concepção 

do projeto de forma que se conseguem mitigar ou compensar os impactos socioambientais 

provocados pelo desenvolvimento dos projetos e permite o desenvolvimento de sistemas 

hídricos sustentáveis. 
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