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RESUMO - A necessidade de expansão do sistema elétrico de potência é uma constante em todos
os países do mundo devido entre outros fatores, ao crescimento da população, ao aquecimento
global e ao aumento do parque de equipamentos elétricos. Historicamente, países como Brasil e
Noruega geram a maior parte de sua eletricidade em usinas hidrelétricas, enquanto que a França por
exemplo possui a energia nuclear como majoritária. Este trabalho tem como objetivo efetuar uma
avaliação comparativa do setor hidro energético do Brasil e da Argentina, avaliando a evolução
deste setor nos dois países, levando em conta também o crescimento populacional dos mesmos e o
impacto ambiental destes empreendimentos. Também são apresentadas informações sobre as
possibilidades de projetos hidrelétricos conjuntos, as interconexões energéticas existentes e a
variação do nível de operação de alguns reservatórios.

ABSTRACT - The electrical power system expansion need is a constant all over the world due to,
among other factors, the growth of the population, the global warming and the increase of the
electrical equipment amount. Historically, countries like Brazil and Norway generate most of their
electricity in hydroelectric power plants, while France for instance possesses the nuclear energy as
majority. The objective of this work is to make a comparative evaluation of the hydro energy sector
of Brazil and Argentina, evaluating the evolution of this sector in the two countries, taking into
account also their population growth and the environmental impact of these enterprises. Also are
presented some information about the possibilities of binational hydroelectric projects, the existent
energy interconnections and the variation of the operation level of some reservoirs.
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INTRODUÇÃO

Segundo dados da IEA – Agência Internacional de Energia, a opção pela energia hidrelétrica

para geração de eletricidade a nível mundial decresceu entre os anos de 1973 e 2006. A tabela 1

apresenta os percentuais associados a diversas fontes de energia, para o período citado. Verifica-se

que não apenas a opção hídrica diminuiu, mas também e principalmente o uso do óleo combustível.

Paralelamente, as opções nuclear e gás cresceram significativamente.

TABELA1 – Geração de eletricidade por combustível: dados mundiais (IEA, 2008)

Combustível Percentual em 1973 Percentual em 2006
Óleo 24,70 5,80
Hidro 21,00 16,00
Nuclear 3,30 14,80
Gás 12,10 20,1
Carvão & turfa 38,30 41,00
Outros* 0,60 2,30

* inclui geotérmica, solar, eólica, combustíveis renováveis, lixo, etc.

O Brasil ocupa o terceiro lugar entre os maiores produtores de eletricidade a partir da fonte

hídrica. No que se refere a capacidade hidrelétrica instalada (baseada na produção) o Brasil ocupa a

quarta posição. Estes dados podem ser observados na tabela 2. Cabe ressaltar que apesar do Brasil

ser o nono maior produtor de eletricidade entre todos os países do mundo, também é o seu quarto

maior importador, devido a compra junto ao Paraguai da energia gerada em Itaipu (tabela 3).

TABELA 2 – Dados do mercado internacional de hidreletricidade (IEA, 2008)

País Capacidade
Instalada - GW

Produção de
Energia Hidrelétrica -

TWh

% do total
mundial
gerado

% hidrelétrico no
total de eletricidade

gerado
China 118 436 14 15,2
Estados Unidos 99 318 10,2 7,4
Canadá 72 356 11,3 58,0
Brasil 71 349 11,2 83,2
Japão 47 96 3,1 8,7
Rússia 46 175 5,6 17,6
Índia 32 114 3,6 15,3
Noruega 28 120 3,8 98,5
Venezuela * 79 2,5 72,0
Suécia * 62 2,0 43,1
Resto do Mundo 354 1.016 32,7 14,3
Total 867 3.121 100 16,4
* o valor se encontra somado aos de outros países na linha resto do mundo.



TABELA3 – Maiores exportadores, importadores e produtores de eletricidade (IEA, 2008)

Maiores exportadores
de eletricidade*

TWh Maiores importadores
de eletricidade*

TWh Maiores produtores
de eletricidade

TWh

França 72 Alemanha 48 Estados Unidos 4274
Alemanha 65 Itália 47 China 2864
Paraguai 46 Estados Unidos 43 Japão 1091
Canadá 43 Brasil 41 Rússia 994
Suíça 31 Suíça 34 Índia 744
Estados Unidos 24 Holanda 27 Alemanha 629
República Tcheca 24 Canadá 24 Canadá 612
Rússia 21 Áustria 21 França 569
Polônia 16 Bélgica 19 Brasil 419
Áustria 14 Suécia 18 Coréia 402
Resto do mundo 258 Resto do mundo 285 Resto do mundo 6332
Total mundial 614 Total mundial 607 Total mundial 18930

* inclui energia em trânsito, dados de 2006

Em 1973, os países membros da OECD – Organisation for Economic Co-operation and

Development respondiam por 71,6% de toda a energia hidrelétrica gerada no planeta. Passados 33

anos, este valor caiu para 43,6%, sendo 30 o atual número de países membros desta Organização.

Estes dados podem ser verificados na tabela 4.

TABELA 4 – Divisão regional de produção de hidreletricidade (IEA, 2008)

País Percentual em 1973 Percentual em 2006
OECD 71,6 43,6
Antiga URSS 9,4 21,0
América Latina 7,2 14,0
Ásia* 4,3 7,9
China 2,9 7,8
África 2,2 3,1
Europa (países não membros da OECD) 2,1 1,8
Oriente Médio 0,3 0,8
Total gerado em TWh 1295 3121

* exceto China

ENERGIA HIDRELÉTRICA - BRASIL

Segundo dados do MME – Ministério das Minas e Energia, a capacidade hidrelétrica

instalada para geração de energia elétrica no Brasil aumentou significativamente nas últimas

décadas. A figura 1 apresenta estas informações que incluem os números das concessionárias, dos

produtores independentes, da autoprodução e 50 % da geração da usina de Itaipu (MME, 2007).



Evolução da Capacidade Instalada
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Figura 1 – Variação da Capacidade Instalada no Brasil

Apesar de todo este crescimento, grande parte do potencial hidráulico do país permanece

não utilizado. Todavia, a grande distância existente entre os maiores mercados consumidores de

eletricidade e os aproveitamentos existentes na região norte do Brasil, além dos significativos

problemas ambientais existentes para a implantação de projetos hidrelétricos no local, pode reduzir

a taxa de crescimento observada na figura 1 para o futuro.

As figuras 2 e 3 apresentam respectivamente dados sobre o potenciais hidrelétrico no país, e

a evolução a geração bruta, destacando a fração hidráulica.
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Figura 2 – Potencial Hidrelétrico Brasileiro



Evolução da Geração Bruta - Brasil
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Figura 3 – Evolução da Geração Bruta – Brasil.

ENERGIA HIDRELÉTRICA - ARGENTINA

De acordo com informações contidas nos boletins mensais editados pela CNEA – Comissão

Nacional de Energia Atômica, da Argentina, verifica-se que a participação da geração hidráulica no

total do país não é majoritária, sendo suplantada pelo setor térmico. Em 2008, o setor hidráulico foi

responsável por 32,5% de toda energia bruta gerada. A figura 4 apresenta a variação da capacidade

instalada do país no período 2000/2008, e a figura 5 a evolução da geração bruta total e hidráulica.
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Figura 4 – Variação da Capacidade Instalada na Argentina



Evolução da Geração Bruta - Argentina
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Figura 5 – Evolução da Geração Bruta – Argentina

RESERVATÓRIOS BRASILEIROS

O ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, criada em 26 de agosto de 1998, responsável pela coordenação e controle da operação

das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN),

sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O ONS apresenta

em sua página na internet, entre outras informações, os dados mensais do volume útil dos principais

reservatórios de hidrelétricas do Brasil, período 2000/2008.

As figuras 6 e 7 apresentam as variações do volume útil de alguns destes reservatórios entre

os anos de 2003 e 2008. No período em estudo, verifica-se que a Usina de Três Marias, foi a que

apresentou a maior variação de volume. Para esta UHE – Usina Hidro Elétrica, o valor referente a

2008 é mais que duas vezes maior que o relativo a 2003.

Entre os nove lagos em estudo, observa-se que seis destes possuem um volume útil ao final

de 2008 menor que o valor existente ao final de 2007. Se considerado todo o período de estudo,

verifica-se que também houve uma redução do volume útil em seis reservatórios, sendo Tucuruí e

Emborcação os que apresentaram a maior variação, da ordem de 16%. Todavia, em alguns casos a

variação é bastante expressiva dentro do próprio ano. Como exemplo, no ano de 2003, o volume útil

do reservatório da UHE Água Vermelha no mês de fevereiro foi de 98,46 m3, enquanto que em

novembro este valor baixou para 9,57 m3, o que representa uma variação aproximada da ordem de

90%, valor bastante expressivo.



Comparação dos Volumes dos Reservatórios
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Figura 6 – Volumes úteis dos reservatórios brasileiros - I
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Figura 7 – Volumes úteis dos reservatórios brasileiros - II

Ressalta-se aqui que os valores apresentados correspondem as médias anuais com base nos

valores mensais dos volumes das represas.

RESERVATÓRIOS ARGENTINOS

A CAMMESA, Companhia Administradora do Mercado Mayorista Argentino (mercado

atacadista de energia elétrica), fornece em sua página na internet, diversas informações referentes



ao sistema elétrico de potência do país, entre as quais a cota de alguns reservatórios. A informação

disponibilizada corresponde a cota do lago no último dia do mês. Desta forma, analogamente ao

efetuado para o Brasil, realizou-se uma avaliação da cota destes reservatórios no período 2000-

2006. Observa-se que no caso da Argentina a variação anual das cotas de oito reservatórios

analisados é mínima, e mesmo durante o mesmo ano, a alteração observada mês a mês também

apresenta uma oscilação bastante reduzida. A figura 8 apresenta este resultado para 6 reservatórios.

Não houve variação expressiva das cotas dos lagos Salto Grande e Yaciretá, também analisados.
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Figura 8 – Variação das cotas dos reservatórios argentinos

Ressalta-se aqui que os valores apresentados correspondem as médias anuais com base nos

valores mensais das cotas dos reservatórios. Apesar destes dados constarem em um site oficial do

governo argentino, é difícil efetuar uma avaliação comparativa com o Brasil devido a esta variação

mínima, visto que este cenário não faz parte da realidade brasileira.

Segundo informações da CNEA, algumas represas do país, dependendo da região

geoelétrica na qual se localizam, possuem uma maior variação em suas cotas durante os anos,

todavia os dados destes lagos não estão disponíveis no site da CAMMESA.

POPULAÇÂO X ENERGIA ELÉTRICA

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta em seu site informações

referentes ao crescimento populacional. Com base nestes dados, construiu-se uma curva

comparativa entre o crescimento da geração de energia elétrica e o populacional, período 2000/

2008. Para que os resultados possam ser melhor visualizados, já que as escalas dos mesmos são



completamente diferentes, os valores em questão foram normalizados. A tabela 5 apresenta alguns

dados do crescimento populacional e da evolução da geração bruta de energia para os dois países

em estudo. Os dados populacionais da Argentina foram obtidos no site do INDEC – Instituto

Nacional de Estadistica y Censos.

TABELA 5 – Dados populacionais e energéticos
(IBGE, 2009, INDEC, 2009, MME 2008 e CNEA, 2008)

Ano População -
Brasil

População -
Argentina

Evolução da
geração bruta –

Brasil

Evolução da
geração bruta –

Argentina
2000 169.799.170 36.783.859 356.597,2 82.685
2001 173.808.010 36.260.130 326.137,7 83.423
2002 176.303.919 37.515.632 346.707 78.128
2003 178.741.412 37.869.730 365.516,5 84.130
2004 182.060.108 38.226.051 396.708,9 91.631
2005 184.388.620 38.593.150 400.504,8 100.867
2006 188.298.099 38.970.611 416.114,1 109.161
2007 183.987.291 39.356.383 437.060,3 110.120
2008 186.690.583 39.745.613 448.197,3 115.750

A figura 9 apresenta para o Brasil, um comparativo entre os dados apresentados na tabela

anterior. Os números foram normalizados em função do maior valor existente. Verifica-se que a

inclinação da curva que apresenta o crescimento populacional é menor do que aquela que apresenta

a evolução do total da geração bruta (0,0114 < 0,0325). Da mesma forma, no caso da Argentina

(figura 10), a inclinação da curva que representa o crescimento da população é menor que a que

demonstra a evolução do total da energia bruta (0,0104 < 0,0379).
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Figura 9 - Comparativo entre o crescimento populacional e da energia bruta – Brasil



Comparativo Argentina
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Figura 10 - Comparativo entre o crescimento populacional e da energia bruta - Argentina

É interessante observar que quando os gráficos dos dois países são comparados, a inclinação

da curva do aumento da população brasileira é maior (0,0114 > 0,0104), entretanto o crescimento da

evolução do total da energia bruta total é maior na Argentina (0,0379 > 0,0325). Se a comparação se

restringisse apenas ao crescimento da energia bruta hidráulica, o valor brasileiro deste parâmetro

seria maior (0,0311 > 0,0135).

INTERCONEXÔES ELÉTRICAS

De acordo com informações existentes no Plano Decenal de Expansão 2007 (MME, 2007), o

Brasil possui duas interligações elétricas com a Argentina, ambas feitas através de conversoras de

freqüência 50/60 Hz. A primeira conversora, de potência igual a 50 MW, situa-se na cidade de

Uruguaiana, sendo conectada ao sistema argentino por uma linha de transmissão em 132 kV, entre a

subestação de Uruguaiana no Brasil e a subestação de Passo de Los Libres na Argentina. A segunda

conversora, Garabi, com potência de 2.200 MW, é conectada do lado argentino através de uma

linha de transmissão em 500 kV com 150 km entre Garabi e Rincón, e, do lado brasileiro, por linhas

em 500 kV entre Garabi e as subestações de Santo Ângelo (147 km) e Itá (228 km).

REGIÕES GEO ELÉTRICAS BRASIL X ARGENTINA

O SIN – Sistema Interligado Nacional do Brasil está dividido em quatro subsistemas:

• Sul – abrange os Estados do RS, SC e PR;



• Sudeste/Centro Oeste – compreende o ES, RJ, MG, SP, GO, DF, MT e MS, e a partir de 2009, o

AC e RO;

• Norte – inclui o PA, TO e MA, e a partir de 2012, parte do Amazonas e Amapá;

• Nordeste – constituído pelos Estados do PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA.

A Rede Básica de transmissão compreende as tensões de 230 kV a 750 kV, com as

principais funções de transmitir a energia gerada pelas usinas para os grandes centros de carga,

integrar os diversos elementos do sistema elétrico para garantir estabilidade e confiabilidade à rede

e interligar as bacias hidráulicas e regiões com características hidrológicas heterogêneas de modo a

otimizar o uso da água. Outra função relevante é a integração energética com os países vizinhos

como forma de otimizar os recursos e aumentar a confiabilidade do sistema.

Já o parque gerador de energia elétrica na Argentina é dividido em oito regiões: Cuyo,

Comahue, Noroeste, Centro, Buenos Aires/Grande Buenos Aires, Litoral, Nordeste e Patagônia. O

Sistema da Patagônia foi interconectado ao restante do país em março de 2006, passando a integrar

o SIN local, conhecido no país como MEM - Mercado Eléctrico Mayorista.

A figura 11 apresenta as oito regiões geo elétricas argentinas. O número no interior das

circunferências indica o valor da potência instalada, em MW.

Figura 11 – Regiões Geo Elétricas Argentinas



PROJETOS BINACIONAIS

Há vários anos Brasil e Argentina estudam a possibilidade da construção de usinas

hidrelétricas na fronteira dos países. Os estudos referentes a UHE São Pedro encontram-se ainda em

fase de inventário. Já o projeto do Complexo de Garabi encontra-se na fase de estudos técnicos e de

impacto ambiental, que estão sendo desenvolvidos por uma comissão binacional responsável por

coordenar o processo de viabilização da usina, formada por representantes do governo do RS e das

províncias argentinas de Corrientes e Misiones. Todavia, dados da Eletrobrás referentes a Garabi,

indicavam que mais de 7 mil famílias seriam atingidas, somente no lado brasileiro.

O projeto original do Complexo Garabi incluía a construção da UHE Roncador, a montante

de Garabi e a jusante de Itapiranga. Esta UHE inundaria o vale do rio Uruguai na região dos saltos

do Yucumã, no Brasil, e do Moconã, na Argentina e também parte da área do Parque Estadual do

Turvo, acabando assim com uma das áreas mais belas e ricas em biodiversidade da região do sul da

América do Sul. Por esta razão, e pela conhecida oposição dos movimentos dos atingidos por

barragens e de ecologistas dos dois países, um novo projeto foi apresentado para o Complexo

Garabi em 2005, excluindo a construção da UHE Roncador, cujo projeto foi dividido em dois novos

barramentos: UHE San Javier e UHE Santa Rosa.

EXPANSÃO DO SISTEMA HIDRO ELÉTRICO

A tabela 6 apresenta um prognóstico da expansão do setor elétrico do Brasil, conforme

dados apresentados no Plano Decenal 2007/2016.

TABELA 6 – Sistema hidroelétrico existente e planejado (MME b, 2008)

Existente Planejado TotalRegião

hidrográfica UHE em
operação

Potência
(MW)

UHE

planejadas

Potência

(MW)

Número

de UHE

Potência

total - MW
Amazônica 6 723 12 16200 18 16932
Atlântico Norte 0 0 0 0 0 0
Tocantins /
Araguaia

7 10415 15 8806 22 19221

Parnaíba 1 237 5 617 6 854
São Francisco 11 10486 3 852 14 11338
Atlântico Leste 6 1148 3 530 9 1678
Atlântico
Sudeste

39 3970 9 963 48 4933

Paraná 63 39257 29 4613 92 43870
Paraguai 7 760 0 0 7 760
Atlântico Sul 11 1188 4 477 15 1665
Uruguai 5 3636 10 3776 15 7412
TOTAL 156 71820 90 36834 246 108663



Segundo a mesma fonte, a entrada destas usinas hidroelétricas acarretaria na seguinte

contribuição para as emissões de dióxido de carbono (figura 12):

Contribuição das UHEs para as emissões de CO2 - Sistema Planejado
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Figura 12 – Aumento das emissões de CO2 devido as usinas hidroelétricas

previstas no plano decenal 2007/2016

Na Argentina, os atuais planos de expansão do setor energético incluem a implantação de 30

usinas hidrelétricas, que juntas totalizam uma potência de 8.403 MW (o total hidrelétrico em

operação é de 10.107 MW). Todavia estes aproveitamentos se encontram em diferentes fases,

estando alguns sujeitos a estudos de viabilidade e outros em processo de inventário.

CONCLUSÕES

O setor hidro energético no Brasil é majoritário para a geração de eletricidade, mesmo que

uma significativa fração do potencial hidráulico existente ainda não tenha sido explorada. Devido as

dimensões continentais do país e sua grande população, os números associados a hidreletricidade no

Brasil colocam o país em posição destacada no cenário mundial.

Os projetos de interconexões elétricas entre o Brasil e a Argentina ainda são bastante

modestos, assim como os projetos binacionais, visto que a construção das usinas Garabi, São Pedro

e Roncador, se arrastam há muitos anos sem resultados concretos visando a construção das mesmas.

É fato que o licenciamento ambiental tem sido um grande obstáculo a expansão do sistema elétrico

de potência. Apesar disso, o setor cresce acompanhando o aumento da população em ambos os



países. Todavia, no caso argentino, o setor termelétrico é majoritário para a geração. Este fato pode

ajudar a explicar, ainda que parcialmente, a maior variação das cotas dos reservatórios brasileiros,

comparativamente aos argentinos. Apesar deste reservatórios contribuírem para o aquecimento

global, sua participação neste quesito, comparativamente ao setor termelétrico, é reduzida.

Para os próximos anos é difícil efetuar uma previsão do comportamento do setor elétrico no

Brasil. O governo federal acena com a possibilidade da construção de quatro novas centrais

nucleares, duas destas inclusive no Nordeste, além do fim das obras de Angra 3. A possível

diversificação da matriz energética é um fato positivo, devido a já citada grande dependência do

mercado nacional do setor hidrelétrico.
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