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 RESUMO 

 

 

 

O foco deste trabalho está em construir uma modelagem digital e remota para identificar a 

viabilidade de instalação e utilização de tecnologias sociais que foram desenvolvidas pela 

UnB em comunidades rurais e/ou com baixo poderio econômico, com enfoque na 

sustentabilidade deste projeto, tanto econômico como social e ambiental, promovendo assim, 

bem-estar social no seu sentido amplo. Para tanto, serão abordadas metodologias já existentes 

no meio cientifico e as experiências do grupo de pesquisa do Laboratório de Energia e 

Ambiente da UnB. A modelagem se baseará em dados e informações secundárias produzidas 

com regularidade temporal e espacial. Elas podem ser levantadas por órgãos governamentais e 

não governamentais. Os bancos de dados serão construídos em Sistema de Informações 

Geográficas, estatístico e bibliográfico. Será observado o contexto político brasileiro atual, 

respeitando, as normas implícitas pelo órgão regulador ANEEL e seus possíveis entraves 

técnicos-sociais. Aspectos da gestão ambiental como os técnico-econômicos são também 

abordados, envolvendo a análise dos custos para construção da turbina, transporte, instalação, 

manutenção e rede de distribuição. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologias sociais, comunidades rurais, bem-estar social, sistemas de 

informações geográficas, contexto político brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The focus of this work is to build a remote and digital modeling to identify the feasibility of 

installation and use of social technology that was developed by UNB in rural and / or with 

low economic power communities, focusing on the sustainability of this project, both 

economic and social and environment, thus promoting social welfare in its broadest sense. To 

this end, existing methodologies in the scientific environment and the experiences of the 

research group of the Laboratory for Energy and Environment at UNB will be addressed. The 

modeling will be based on secondary data and information produced by temporal and spatial 

regularity. They can be raised by government and non-government agencies. The databases 

will be built in a Geographic Information System, and statistical literature. The current 

Brazilian political context will be observed respecting the norms implied by the regulator 

ANEEL and possible technical and social barriers. Aspects of environmental management as 

well as technical and financial issues are also addressed, involving the analysis of costs for 

turbine construction, transportation, installation, maintenance and distribution network. 

 

 

 

 

Keywords: Social technologies, rural communities, social welfare, geographic information 

systems, Brazilian political context. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a experiência adquirida ao longo do tempo, os países perceberam a importância 

estratégica que a energia possui. Esta move a economia das grandes cidades, quando utilizada 

para locomoção de pessoas e produtos, em edifícios comerciais e industriais, atividades 

residenciais e o funcionamento de grandes máquinas em indústrias. A exploração de 

elementos que continham montantes energéticos atrativos tornara-se essencial para o contínuo 

crescimento econômico estabelecido. 

Para cada segmento, a energia utilizada provém de uma fonte diferente, com formatos 

também diferenciados. Entretanto são transformadas para praticamente dois tipos que são 

mais fáceis de serem manipuladas, tanto para sua transmissão, como uso final. Essa energia 

varia então – para utilização humana – em combustíveis e energia elétrica. 

Infraestruturas de alto porte foram planejadas e construídas com o objetivo de explorar a 

qualquer custo este recurso. Bases de exploração de petróleo (insumo principal para 

combustíveis) nasceram aos montes, represas gigantescas – que abalam todo o ecossistema 

local – eram fixadas para transformação da energia em energia elétrica, assim como as 

termoelétricas que poluem o ar que respiramos. Tudo com o objetivo de crescimento 

econômico de uma determinada região. 

Em detrimento da necessidade energética crescente de uma cidade ou estado, as 

instituições governamentais destruíram vilarejos e outras cidades menores, sendo outras 

deixadas à mercê própria. 

Como o assunto energia envolve uma série enorme de fatores, não apenas o modo de sua 

transformação entra em destaque, como todo o invólucro político, social e (atualmente) 

ambiental envolvido. 

Essas comunidades esquecidas pelo Estado situam-se (no Brasil) adentro da natureza que 

rodeia o país e carregam consigo um nível cultural e intelectual imensuráveis. Muitas dessas 

serão, como as outras, destruídas para atendimento dos grandes centros urbanos, outras tantas 

passam dificuldades que poderiam ser sanadas com o uso da energia elétrica. 

Com o conhecimento humano a que chegamos ao presente, temos a capacidade de reunir 

informações que protejam estas populações no seu contexto geral, valorando sua história, 

cultura e conhecimento.  

Algumas instituições estudam e fazem o levantamento de dados que propiciam um melhor 

planejamento nos seus setores de atuação. Com a atitude de atrelar esses dados em conjunto, é 

possível compreender melhor o contexto em que se encontram estas comunidades, e 

estabelecer suas potencialidades reais, sejam energéticas, agroextrativistas ou outras mais. 
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Deste modo, o escopo deste trabalho foca-se no uso destas informações como incentivo a 

valoração local. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral  

O intuito do trabalho é elaborar uma modelagem remota que permita verificar a 

viabilidade de energização de comunidades isoladas por meio da instalação da turbina 

hidrocinética. 

1.1.2. Objetivos específicos 

o Esclarecer historicamente os conceitos sobre tecnologia social e a atuação das 

políticas públicas voltadas à energização no Brasil; 

o Expandir bibliograficamente sobre a tecnologia da turbina hidrocinética 

desenvolvida na Universidade de Brasília; 

o Revelar a evolução desta tecnologia ao longo da experiência e do tempo; 

o Propor um estudo de caso para determinar a energização de locais 

eletricamente excluídos; 

o Construção de modelo de gestão com indicadores energéticos, sociais, 

ambientais, econômicos e políticos; 

o Estudar a viabilidade natural, econômica e social da implementação da turbina 

hidrocinética na região estudada; 

o Avaliar o desempenho da utilização de sistemas remotos para aplicação nas 

políticas energéticas futuras. 

o Contribuir com a vinda do conforto e desenvolvimento social de comunidades 

isoladas. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente texto procura estabelecer a questão do uso de metodologias analíticas para 

avaliação do potencial produtivo de determinada região, e proporcionar a participação social 

como um pilar essencial da relação de desenvolvimento humano, no processo de transição do 

modelo capitalista selvagem que nos encontramos. Para tanto, é dividido em três capítulos. 

O primeiro define conceitos considerados essenciais para o entendimento da 

problemática e um enfoque mais consistente da questão. Aborda sobre os conceitos de 
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tecnologia social, comunidade isolada, política energética brasileira e sobre os sistemas de 

informações geográficas. 

No segundo capítulo apresenta-se uma tecnologia desenvolvida pela Universidade de 

Brasília, com a finalidade de inserção de populações no caminho de um desenvolvimento 

social, possibilitando o acesso a serviços precários ou mesmo antes não prestados, por 

exemplo, o caso de serviços de saúde. Enfatiza-se o processo de produtivo desta tecnologia, 

observando seu histórico e evolução, como os projetos em que foi aplicada. 

As propostas de trabalho a serem realizados para continuação deste trabalho são 

apresentadas no terceiro capítulo, demonstrando como será definido o objeto de estudo, a 

metodologia que será utilizada e os resultados que se espera desta experiência.  

Por fim, são apresentadas as conclusões parciais tomadas pelo autor, que ainda estão 

em fase de desenvolvimento, devido à natureza de progressão deste trabalho. 
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2. CONSTRUÇÃO TEÓRICA  

2.1. TECNOLOGIA SOCIAL 

Há mais de um conceito definido para tecnologia social (TS), por isso é importante 

que haja uma contextualização teórica dos movimentos que serviram de base, no seu contexto 

evolutivo da reflexão, com a finalidade do entendimento concreto do termo (Novaes et al. 

2004).  

O conceito desenvolvimentista tecnológico de Gandhi – entre 1924 e 1927 – busca o 

incentivo da evolução das técnicas locais e sua adaptação de tecnologia para identificação e 

resolução de problemas. Propunha, na verdade, uma transformação da sociedade 

internamente, e não por imposições externas (Novaes et al. 2004). 

Este pensamento serviu de inspiração para o economista alemão Schumacher, que 

criou a terminologia tecnologia apropriada (TA), onde defendia que esta é uma tecnologia 

mais adequada aos países em desenvolvimento pela sua simplicidade, baixo custo e respeito 

ao meio ambiente (Novaes et al. 2004). 

Existe a preocupação das correlações entre tecnologia e sociedade por meio de 

pesquisadores, onde já haviam percebido que a tecnologia convencional (TC) desenvolvida 

pelas empresas privadas não se adequavam à realidade de algumas comunidades, que por sua 

vez, ao invés de resolver problemas, poderiam agravar os problemas sociais e ambientais 

(Novaes et al. 2004). 

Por essa perspectiva, a natureza das TCs é por si só um problema, pois traz consigo a 

promoção de interesses da camada influente da população, onde estas, por sua vez, buscam o 

aumento da lucratividade (Baumgarten, 2006). Existem aspectos da TC que propulsionam o 

lucro empresarial, porém limitam sua aplicação para inclusão social (IS) (Dagnino, 2004). 

A proposta deste movimento tinha o tratamento da tecnologia em sentidos mais 

amplos do que ter apenas em vista o capital financeiro (Rodrigues & Barbieri, 2008). 

Devido à suas características de uso intensivo de mão-de-obra, a utilização dos 

recursos naturais com respeito à cultura e capacidade local, simplicidade de aplicação e de 

manutenção, a TA evitaria os danos sociais e ambientais causados pela utilização das TCs, 

diminuindo também a dependência dos fornecedores das TCs (Novaes et al. 2004). 

Os mesmos autores nos contam que com o início da propagação ideológica do 

neoliberalismo em meados da década de 80, esse movimento foi deixado de lado, diante da 

globalização que se alastrava devido à intensa competitividade entre países e empresas. 
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O modelo neoliberal defende a desigualdade econômica e social como sendo 

necessária, pois traria benefícios ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Isso se dá 

porque inovação e tecnologia estão relacionados ao mercado, onde são vistos por meio da 

competitividade, ou seja, há sempre uma busca na evolução de uma tecnologia devido às leis 

de oferta e demanda (Baumgarten, 2006). 

Devido às exclusões sociais e a degradação ambiental consequentes da globalização, é 

voltada mais uma vez a reflexão das TAs com apoio das Nações Unidas, agora com a 

termologia tecnologia social (Rodrigues & Barbieri, 2008).  

Esse modelo submeteu à sociedade uma combinação de rápido acúmulo de capital 

com aumento da desigualdade, da pobreza, a exploração inconsequente dos recursos e, de 

quebra, sua degradação (Bava, 2004). 

O cenário político encorajou esse processo em dois diferentes níveis. No internacional, 

favoreceu aqueles que possuíam capital econômico avançado e penalizava aqueles mais 

atrasados. No nacional, utilizou-se de projetos de integração excludentes, que agravariam a 

desigualdade social (Novaes et al. 2004).  

Nesse cenário, nasceu a preocupação de um processo que apontasse a recuperação de 

cidadania das partes mais castigadas, a detenção da fragmentação social e do afunilamento 

econômico interno do país, buscando por fim um estilo de desenvolvimento mais sustentável 

(Novaes et al. 2004). 

Há uma perspectiva que relaciona o avanço de uma sociedade devido ao seu nível 

tecnológico, onde através desta, ocorre o desenvolvimento econômico e posteriormente o 

social. Todavia, nos conta que as tecnologias são construídas por agentes sociais e estes têm 

influencia no conteúdo final da tecnologia (Baumgarten, 2006). Pela razão da contribuição 

popular, são envolvidos também fatores econômicos, culturais e políticos (Rodrigues & 

Barbieri, 2008). 

 Os autores reforçam esta questão, quando criticam o desenvolvimento tecnológico e 

científico linear, pois enfocam que, o conhecimento é construído socialmente, ou seja, parte 

da diversidade social é envolvida no escopo. A participação ativa daqueles afetados pela 

tecnologia e as múltiplas ideias de produção desenvolvem o conhecimento a cerca do 

problema. 

A preocupação central do processo de produção está na inclusão dos agentes 

envolvidos, como seus produtores e usuários desta tecnologia. Em outras palavras, a TS 

promove a edificação de soluções nos grupos que serão favorecidos e que atuem ativamente 

sobre esta tecnologia (Rodrigues & Barbieri, 2008).  
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Em sua concepção, a TS é entendida também como inovação social. Faz-se alusão ao 

conhecimento que tem como objetivo claro de atuação, a satisfação das carências sociais 

(Novaes et al. 2004).  

Uma das definições de TS é proposta pelo (ITS, 2004) e é dada da seguinte maneira: 

“um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão 

social e melhoria das condições de vida”. 

Os princípios por detrás desta definição destacam a importância da aprendizagem e 

participação como ações que caminham lado a lado, onde para que haja transformação social, 

é necessário o acompanhamento da realidade local (Rodrigues & Barbieri, 2008). 

A TS tem o potencial de aliar o conhecimento popular com o técnico-científico e a 

organização social. E é de extrema importância que, além de efetivas, sejam reaplicáveis, 

proporcionando o desenvolvimento social em nível de escala (Baumgarten, 2006). 

A Fundação Banco do Brasil se envolve com TS e a entende como um processo 

desenvolvido pelo meio acadêmico, pelo Estado ou derivado do saber popular. Tem seu foco 

na resolução de problemas comunitários e devem garantir que sejam apropriadas, com 

finalidade da geração de mudanças comportamentais e práticas que promovam as 

transformações sociais (Rodrigues & Barbieri, 2008).  

Estes mesmos autores destacam ainda que o propósito de existência da TS é o 

atendimento as demandas vividas e identificadas pela sociedade, onde seu processo de decisão 

é tratado de forma participativa da população. Essa por sua vez, tem o papel de se aprender e 

se apropriar da TS, onde a construção de seu conhecimento se dá por meio da prática, com a 

geração de aprendizado com a finalidade de se moldar como referência a outras tecnologias, 

ou seja, se tornar aplicável em escala. 

2.2. COMUNIDADES ISOLADAS 

O significado do termo, quando utilizado para o setor elétrico brasileiro, não tem 

nenhuma concepção filosófica sofisticada, sendo apenas um modo de expressão que denota 

aquelas comunidades que não recebem o serviço de energia elétrica, seja pelo Sistema 

Interligado Nacional (SIN) ou por outro país adjacente (Rosa, 2007). 

Mesmo que uma comunidade tenha este serviço, e que não seja fornecido por essas 

duas formas, é tratada como isolada. O atendimento que não é conectado ao SIN é chamado 

por Sistema Isolado (SI). Esses sistemas têm sua geração, transmissão e distribuição dentro de 
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uma região limitada que não contém conexões com a maioria das regiões do país. Situam-se, 

sobretudo, na região Norte do Brasil, e vêm sendo interligados progressivamente ao SIN 

(Rosa, 2007).  

Há, porém, aquelas que não são atendidas por este serviço de modo algum. Tornaram-

se ao longo do tempo excluídas e esquecidas por este e outros tipos de serviços. 

Essas comunidades existem devido a sua baixa densidade demográfica local, que 

tornara economicamente inviável a extensão de rede elétrica (Velázquez et al. 2010). 

O modelo de oferta de energia elétrica prioriza a geração centralizada, que acaba por 

beneficiar atividades energo intensivas e cidades consideradas mais importantes que outras. 

Provocou, por conseguinte, a exclusão de populações dispersas com densidades muito baixas, 

porém que no total, acarretam em um número equivalente a centenas de milhares de pessoas 

(Rosa, 2007).  

A quantidade de habitações não acolhidas por este serviço chega a mais de 450 mil, 

sendo que dois terços deste total estão localizados no interior da floresta. Tratam-se de 

comunidades ribeirinhas e extrativistas, que se distribuem uma das outras por quilômetros de 

distância e contêm poucas casas conglomeradas (Rosa, 2007). 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS  

A Constituição Federal de 1988 trata o fornecimento de energia elétrica como um bem 

comum e, assim sendo, passa a ser obrigação do Estado o atendimento deste serviço a todos. 

A postura das políticas energéticas sempre foi de negligência quando voltadas à zona 

rural, uma vez que há um pensamento enraizado, de que o fornecimento de energia elétrica 

via conexão à rede é, de fato, a única alternativa possível. Em regiões física e 

geograficamente complexas, essas políticas são extremamente excludentes, pois englobam 

custos consideravelmente elevados (Silva & Bermann, 2002).  

A logística de abastecimento passa a ter um grau maior de dificuldade, devido às 

inusitadas formas de acesso, pois a malha ferroviária ou mesmo fluvial são insuficientes 

(Miki, 2003). Desta forma, acaba-se por ocorrer privilégios às regiões com boa infraestrutura 

e economia mais ativa, quanto ao acesso à eletricidade. Essa tendência é definida como uma 

discriminação socioeconômica (Silva & Bermann, 2002).  

Os programas voltados à energização rural pecam ao não dar devida importância ao 

planejamento energético, pois acabam por cometer o mesmo erro que as políticas tradicionais, 

partir de soluções pré-determinadas para a região (Silva & Bermann, 2002).  



19 

 

As políticas energéticas tradicionais se concentram, sobretudo, nos interesses 

financeiros (Udaeta et al. 2004). Portanto, é necessário determinar a vocação energética local, 

baseado nos seus recursos naturais, para que haja seu sustento produtivo, pois no cenário atual 

do modelo mundial, aqueles que não conseguem atrair investidores – devido ao seu baixo 

atrativo econômico – estão fadados a não receber o recurso elétrico (Cartaxo, 2000). 

O problema da exclusão elétrica é reconhecido pelo Estado brasileiro e é tratado pelas 

políticas públicas por meio da Lei nº 10.438/02, que trata, entre outros aspectos, da 

universalização do fornecimento de energia elétrica, e também pelo Decreto nº 4.873/03, que 

criou o programa intitulado como Luz para Todos (Rosa, 2007). 

Apesar desse reconhecimento, o programa Luz para Todos procura maioritariamente à 

eletrificação local por meio de redes de distribuição oferecidas por empresas locais. São 

resquícios deixados pela recente mudança no programa, que abrange hoje, formas de geração 

individual e também de forma descentralizada com redes isoladas (MME, 2014).  

Foi determinado neste programa, como meta de universalização, que as 

concessionárias responsáveis pela região, adotassem medidas de extensão da sua rede de 

distribuição (Rosa, 2007). 

Essas concessionárias acabam por dar prioridade de atendimento aos locais que tem 

mais facilidade de acesso, pois evitam assim, um gasto excessivo de distribuição e 

manutenção do serviço (Rosa, 2007). 

Para desempenhar seu papel de modo satisfatório, é preciso a integração entre o 

planejamento energético com o planejamento de desenvolvimento. Somado a isso, tornar-se 

indispensável a existência de um banco de dados com informações de qualidade sobre os 

aspectos que moldam e envolvem a natureza deste tema (Silva & Bermann, 2002). 

2.4. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

O estudo para o conhecimento acerca de uma determinada região torna-se muitas 

vezes custoso, pois solicita tempo e recursos de pesquisas em campo. A partir de ferramentas 

computacionais com dados estatísticos bem estabelecidos, pode-se contornar essa 

problemática, e vantajosamente, a adição do benefício de ampliação do campo de estudo (Els, 

2008). 

Com a finalidade de localizar as demandas energéticas e suas soluções, são criados 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), pois permitem a inserção, combinação e 

manipulação de informações em um único ambiente de dados (Souza et al. 2009). Portanto, 
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tornam possíveis consultas e análises destes dados por meio da visualização de resultados, 

postergando assim, uma compreensão facilitada para o analista (BIT, 2014).  

Cabe ressaltar que existem duas dimensões diferentes de dados analíticos, os lados 

qualitativo e quantitativo. Ambas são tangíveis e podem ser manipuladas. Normalmente se dá 

mais atenção ao universo das dimensões quantitativas, por sua natureza facilitada de testes, 

experimentos e mensuração, esquecendo-se muitas vezes a dimensão qualitativa. Isso ocorre 

porque a dimensão quantitativa é, muitas vezes, tratada como real e exclusiva. Portanto, cabe 

sempre a crítica analítica sobre a contextualização completa do assunto (Souza et al. 2009). 

Os SIGs, quando voltado à realidade energética, têm o poder de mapeamento de 

potencialidades de geração elétrica, se combinadas com dados socioeconômicos, 

infraestrutura local e seu sistema produtivo (Els, 2008). 

No Brasil, há um SIG desenvolvido em 2001 pelo Centro de Pesquisa de Energia 

Elétrica (CEPEL) denominado SIG ENERGIS, com o objetivo de armazenamento de dados 

sobre o potencial de energias renováveis. Sua principal aplicação se dá para o planejamento 

de energização dos sistemas isolados da região norte do Brasil (Souza et al. 2009). 

Para tal estudo, é importante o cruzamento de dados por meio de álgebra de mapas em 

um sistema de geográfico de informações. O quadro 1 tem o caráter ilustrativo de quais 

instituições têm este balanço e a informação que esta repassa. 

 

Âmbito Sistemas de informação Fontes 

 

 

Antrópico 

Sistemas de base de índice de 

desenvolvimento humano 

Programa das nações unidas para o 

desenvolvimento (PNDU) 

Sistema IBGE de recuperação 

automática (SIDRA) 

Instituto brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE) 

Desmatamento e Focos de calor Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE) 

 

Natural 

Sistema nacional de informações 

sobre recursos hídricos 

Agência nacional de águas (ANA) 

SIG ENERGIS Centro de Pesquisa  de Energia 

Elétrica (CEPEL) 

Econômico Sistemas de informações 

georeferenciadas do setor elétrico 

(SIGEL) 

Agência nacional de energia 

elétrica (ANEEL) 

Quadro 1 – Sistemas de informações existentes e seu campo de estudo. Fonte: Adaptado de (Souza et al. 2009). 
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Em um ambiente virtual é possível identificar a existência de potencialidade hídrica 

por meio de interpretação de imagem de satélites com o cruzamento de vetores de hidrografia, 

declividade, geomorfologia, geologia, pedologia, vegetação, pluviosidade e distribuição de 

chuvas ao longo do ano. Já o meio antrópico pode ser pelo cruzamento dos planos de 

informação de localidades, setores censitários com 300 domicílios (Censo demográfico), 

estradas de acesso, desmatamento, focos de calor, cadastro rural, linhas de distribuição de 

energia elétrica, atividade econômica e uso e ocupação do solo (Souza et al. 2009). 

As operações podem ser boleanas para a interseção entre os campos numéricos de 

planos de informação diferentes resultando em um novo plano com uma homogeneidade de 

recortes dos polígonos anteriores. O produto final é uma carta-síntese com campos temáticos 

hierarquizados por uma escala de magnitude segundo a potencialidade e demanda de energia 

(Souza et al. 2009). 

Um dos entraves é o registro cartográfico dos dados e informações em um único banco 

de dados em um sistema geográfico de informação. Alguns dados não apresentam memorial 

descritivo de projeção cartográfica, escala espacial e outras informações de origem (Souza et 

al. 2009). 

Como título de exemplo de aplicação, temos os estudos sobre o município de 

Correntina na Bahia e na área do Distrito Florestal da BR-63. O foco do primeiro estava no 

conhecimento das atividades econômicas da região, que não apresentavam fornecimento de 

energia elétrica e na identificação do potencial de geração energética (Souza et al. 2010).  

O segundo objetivou o conhecimento da demanda e do potencial energético da região, 

por meio de energias sustentáveis. Este confirmou um fornecimento de energia elétrica maior 

às regiões urbanas e populacionalmente mais densas (Souza et al. 2009). 

Além desta abordagem, outros tantos aspectos foram também adotados, como a forma 

de acesso à população, áreas de conservação ambiental e o estudo sobre as atividades 

econômicas exercidas por região. A avaliação destes fatores permitiu, portanto, as possíveis 

potencialidades de geração elétrica para estes povos excluídos eletricamente (Souza et al. 

2009). 

Tantos outros exemplos do uso desta tecnologia podem ser encontrados, porém suas 

metodologias seguem padrões e finalidades diferentes, como mostra o quadro comparativo 

abaixo. 
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Autores Dados Finalidade 

(Souza et al. 2009) Declividade, hidrografia e 

estradas. 

Identificar pontos de diferença de 

declividade em contato com hidrografia 

permanente e próximo a assentamentos 

humanos. 

(Souza et al. 2010) Socioeconômicos, infraestrutura 

e hidrografia. 

Identificar área de contato entre famílias 

com atividade agropecuária e extrativista 

de subsistência sem fornecimento de 

energia com potencial energético de 

fonte renovável: hídrico, biomassa, solar 

e eólico. 

(Felizola et al. 2007) Declividade e hidrografia. Identificar áreas para implantação da 

turbina hidrocinética. 

Quadro 2– Exemplos de metodologias realizadas de SIGs 
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3. A TURBINA HIDROCINÉTICA COMO TECNOLOGIA SOCIAL  

Como elemento imprescindível à vida, o ser humano procura alocar-se – desde os 

primórdios – próximo à água. Quando dominou as técnicas de agricultura e a domar animais, 

passou desenvolver civilizações ao redor de seus rios. 

O Brasil, país conhecido por sua rede fluvial exorbitante, aglomera a maior parte das 

suas comunidades próximo à seus rios, principalmente a região Norte do país. Este bem é 

utilizado para inúmeras atividades decorrentes do ser humano, como vias de transporte, para 

lavar roupas, despejo de dejetos humanos e demais afazeres. 

Outra funcionalidade que esses rios podem ter é a geração de energia elétrica. Isso é 

bastante conhecido no mundo inteiro sendo explorado por meio de barragens, para 

transformação de energia potencial em elétrica. Muito se discute dessa técnica de 

transformação, devido aos seus enormes impactos sociais e ambientais.  

É posto em questão da valorização humana, uma vez que comunidades são destruídas 

para que outra tenha um fornecimento de recursos garantido. Além deste malefício, outros 

tantos percorrem essas comunidades. 

A turbina hidrocinética (THC) aparece então como uma alternativa dessa 

transformação, pois evita a construção e edificação de estruturas gigantescas que destroem o 

bioma, uma vez que utiliza da energia cinética de escoamento do rio e não a potencial 

(Felizola et al. 2007). 

Deste modo, acaba por não interferir no curso natural dos rios. Este diferencial, evita a 

construção de grandes represas que afetam o bioma local, que por sua vez, alteram todo o 

cotidiano de sua população, assim como sua estrutura social. Permite então, um ambiente 

sustentável com integração harmoniosa entre tecnologia, homem e natureza (Felizola et al. 

2007). 

Essa turbina necessita de alguns parâmetros para seu uso, porém, como os rios 

brasileiros destacam-se por suas características de profundidade, extensão e largura, 

juntamente com a natureza de seu relevo, permitem seu emprego (Felizola et al 2007). 

3.1. HISTÓRICO 

Uma das primeiras tecnologias a utilizar o recurso cinético disponível foram as rodas 

d’água, porém com finalidades diferentes. No mundo, existe o estudo e desenvolvimento de 

turbinas que aproveitam a energia cinética, porém são voltadas as correntezas das marés, o 

que traz consigo um dimensionamento muito grande de turbinas, que por sua vez, não podem 

ser utilizadas em rios (Rodrigues, 2007). 
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Uma das primeiras experiências para produção de eletricidade em leitos de rios, 

ocorreu Brasil em 1981, com a construção de um protótipo desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) (Els, 2008). 

Esse protótipo (Figura 1) mostrou-se com baixa eficiência, e deixada à mercê de um 

desenvolvimento futuro. Nomeado como cata-água, foi uma adaptação de um rotor de cata-

vento americano com múltiplas pás, com flutuadores de tambores com capacidade de 200 

litros (Cruz, 2005). 

Há também a turbina Darrieus tripá (Figura 2), sendo derivada daquela utilizada para 

transformação de energia eólica. Sua estrutura é composta por três pás retas com perfis 

aerodinâmicos biconvexos, e mostrou-se eficientemente melhor do que o cata-água. Quando 

se trata dos materiais que a compõe, comporta-se do mesmo modo que aquele desenvolvido 

pelo INPA, pois podem ser encontrados nas comunidades locais, facilitando assim sua 

construção e manutenção (Cruz, 2005). 

 

 
Figura 1 – Cata-água do INPA. Fonte: (Cruz, 2005). 

 
Figura 2 – Turbina Darrieus tripá. Fonte:  (Cruz, 2005). 
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Percebe-se, portanto, que as turbinas hidrocinética podem ser de eixo vertical – 

perpendicular à direção de escoamento do rio – ou de eixo axial – na direção do fluxo de 

água.  

Com estudos iniciados em 1990, a Universidade de Brasília (UnB), por meio de seu 

Departamento de Engenharia Mecânica (ENM-UnB), realizou a construção de um modelo de 

turbina com rotor axial, diferentemente daqueles de eixo vertical como de costume, pois  as 

transmissões mecânicas seriam mais adequadas, devido a dinâmica fluvial, onde obteve com 

sucesso em sua finalidade (Frate & Junior, 2013).  

Ainda em 1995 a pedido de um morador da comunidade Arrojelândia, do município de 

Correntina – Bahia, essa turbina foi instalada, com a finalidade de produzir energia para um 

posto médico da cidade, trazendo além do benefício elétrico, a assistência médica para 

aqueles que não usufruíam deste bem (Felizola et al. 2007). 

3.2. GERAÇÕES 

A turbina instalada em 1995 faz parte da primeira geração desenvolvida pelo ENM-

UnB, que já se encontra na sua terceira geração. Cada nova geração atribui uma melhoria à 

turbina, como sua hidrodinâmica e seu processo de fabricação. No caso da segunda, foi 

acoplado um tubo de sucção com a finalidade do aumento de eficiência de transformação de 

energia para o torno mecânico (Els, 2008). A terceira procurou a redução do peso da turbina 

(de 300 para 150 quilos) sem diminuir sua capacidade de geração. Com esta redução, é 

possível o transporte até comunidades bastante afastadas, que antes não era possível, devido á 

natureza adversa ao transporte encontrada (Eletronorte, 2008). 

 

3.2.1. Primeira geração 

São componentes principais dessa turbina a grade cônica de proteção, tubo cônico de 

sucção, sistemas de transmissão, rotor, cones de alinhamento de fluxo de entrada e saída e 

gerador elétrico.  

Esta turbina propôs um objeto de proteção aos detritos trazidos pelas correntezas dos 

rios, que impossibilitavam o funcionamento pleno das THCs por causar interrupções  

contínuas. O desenho de grade no sistema de proteção é proposital com a função de 

proporcionar uma menor perda de carga do fluxo.  

O tubo cônico de sucção vem com a finalidade de acelerar o fluído na entrada da 

máquina e de evitar que o fluxo externo à turbina atrapalhe no perfil de escoamento de saída. 
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Os tubos de alinhamento otimizam o formato hidrodinâmico do escoamento do fluido, 

uma vez que o cone de entrada direciona o fluxo. 

O rotor transforma a energia cinética em energia mecânica no eixo. Pode ser composta 

por quatrou ou seis pás, onde seus tamanhos são calculados em função da velocidade da água 

do rio. 

 
Figura 3 – THC de primeira geração. Fonte:  (Oliveira et al.2014) 

 

Foi uma turbina de caráter experimental que aproveitava a energia proveniente da água 

a velocidades limitadas a 2m/s e suas hélices variando de quatro a seis pás podendo alcançar 2 

metros de diâmetro  (Els, 2008).  Sua melhor performance se dá para as hélices de seis pás e 

0,8 metros de diâmetro (Rodrigues A. P., 2007). 

Esta turbina pode ser retirada do rio, pois a estrutura de sustentação permite esse grau 

de liberdade a mais. Esse suporte origina vantagens quando voltado à manutenção, limpeza e 

operação da máquina, uma vez que há um limite de velocidade da água do rio que deve ser 

respeitada (Els, 2008). 

 

3.2.2. Segunda geração 

Com o intuiro de transformar o caráter experimental em comercial (podendo ser 

produzido industrialmente), melhorias hidrodinâmicas e de processo de fabricação foram 

adotadas para sua construção  (Els, 2008). 

Um sistema de transmissão mais reforçado faz parte desta geração, uma vez que o do 

modelo anterior não suportava o tempo de trabalho previsto. 

A inovação adotada nesta nova geração de THC é a instalação de um difusor cônico, 

trazido pelo seu conceito em turbinas eólicas, que permite uma melhor transformação de 

energia cinética em mecânica (Els, 2008). 
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Figura 4 – Segunda geração de THC. 

  

3.2.3. Terceira geração 

No ano de 2004, a UnB entrou em parceria com a ELETRONORTE com atividades de 

P&D para aplicação em comunidades isoladas da Amazônia. Como os custos de transportes 

são elevados, procurou-se desenvolver uma turbina compacta e leve, feito de materiais 

plásticos e visando uma fácil instalação. Essa turbina seguiria padrões de sustentabilidade, 

sendo também uma alternativa de geração renovável (Júnior et al. 2007). 

 As alterações realizadas para concepção da turbina geração dois aumentaram suas 

dimensões, que impossibilita sua utilização em rios de baixa profundidade. Os pesquisadores 

buscaram então desenvolver um difusor menor, transportável e com um melhor rendimento 

hidrodinâmico (Júnior et al. 2007). 

Desta maneira nasceu a terceira geração de THC na UnB. O novo design adotado 

permitiu a criação do difusor proposto, onde a carcaça age como difusor , que tem a finalidade 

de desacelerar o fluxo na saída, reduzindo então sua pressão e aumentando seu  coeficiente de 

potência (Júnior et al. 2007). A utilização de difusores é muito importante para finalidades de 

transmissão de potência, já que uma turbina com este equipamento pode aumentar seu 

coeficiente de potência em até 4,25 vezes (Souza et al. 2006). 

Outra alteração ocorreu com o intuito de reduzir as perdas de transferência de 

potência, assim, o gerador foi agregado ao núcleo, formando um conjunto com o rotor (Souza 

et al. 2006). 

A THC é composta principalmente por 5 elementos. São eles o difusor, carcaça, anel, 

rotor de 4 pás e o núcleo conversor (Souza et al. 2006).  
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Figura 5 – Partes principais da THC de terceira geração. Fonte: (Júnior et al. 2007). 

 

Sua carcaça e difusor são compostos de fibra de vidro e pintadas com tinta automotiva, 

tronando-a mais lisa (Souza et al. 2006). A composição do rotor envolve quatro pás de 

polímero e admite a regulação dos ângulos de ataque das pás, visando uma melhor aplicação 

hidrodinâmica. Seu anel tem a função de sustentação do núcleo conversor do mecanismo que 

por sua vez, é composto por um gerador assíncrono CC de 750 W e 12V (Júnior et al. 2007). 

 
Figura 6 – Protótipo da turbina hidrocinética de terceira geração. Fonte: (Júnior et al. 2007). 

 

Sua geometria proporcionou uma performance hidráulica próxima às máquinas axiais 

convencionais, que alcançam uma eficiência em torno de 90% de transmissão de potência. 

Entretanto, a eficiência de transformação de energia cinética é limitada fisicamente, quando 

tratada pela diferença de pressão. O coeficiente de Betz nos avisa que o máximo transformado 

não pode ultrapassar os 59,3% (Júnior et al. 2007).  

Uma vez que o trajeto do escoamento percorre o vão entre a carcaça e o difusor, o 

perfil de difusor desenvolvido acaba por admitir também um controle da camada limite na sua 

superfície interna (Souza et al. 2006). Esse controle permitiu o emprego de difusores menores, 

um dos objetivos do projeto de inovação da THC (Júnior et al. 2007). 
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Simulações em CFD, com ajuda de softwares especializados (ANSYS/CFX), foram 

realizadas no modelo definido para esta turbina. Com seus resultados animadores, houve o 

consentimento da criação de um protótipo e naturalmente testes (em escala reduzida) em túnel 

de vento (Rodrigues A. P., 2007). 

Foram definidos seus diferentes coeficiente de potência para cada situação de carga 

diferente, levando em consideração as possíveis velocidades do rio em que é aplicada. O 

resultado se mostra abaixo. 

 
Figura 7 – Coeficiente de potência x Lambda da THC de terceira geração. Fonte: (Souza et al. 2006). 

 

3.3. LEIS DE CONVERSÃO 

O método para avaliar o potencial hidrocinético local envolve a assemelhação das 

equações físicas utilizadas para estimativa de potenciais eólicos (Souza et al. 2011). As 

equações que regem o problema são: 

 

PH = 0,5.ρ.A.V³         (1) 

P(potência elétrica) = Cp.PH.ηm.ηe        (2) 

 

Temos que: PH é a potência disponibilizada pelo rio, A a área de atuação da turbina, ρ 

a massa específica da água, V a velocidade da água, Cp o coeficiente de transformação da 

máquina, ηm o rendimento de transformação mecânica e ηe o rendimento de transformação 

elétrica (Souza et al. 2011). 

3.4. PROJETO PORAQUÊ 

Este projeto foi financiado pelo Estado por meio do Programa Luz para Todos, com 

sua função de universalização da energia elétrica. Financiado pelo Ministério de Minas de 

Energia (MME) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 



30 

 

(CNPq) , trazia a idéia da inserção do uso de energias renováveis. O objetivo deste 

financiamento é a confecção de um modelo que possa ser reaplicado, promovendo o arranque 

do processo de universalização na Amazônia (Els, 2008). 

O projeto veio com a intenção de expandir as atividades extrativistas da comunidade 

do Maracá, tendo em vista a sustentabilidade do desenvolvimento econômico da região (Els, 

2008). 

Havia então a idéia de inserção de duas tecnologias, uma para geração de eletricidade 

– por meio da THC – e outra para o processo de secagem do produto – secador solar (Rosário 

et al. 2005). 

Foram realizados estudos com indicadores ambientais, econômicos e sociais. Sendo a 

população um elo importante no processo realização do projeto. O estudo hidrográfico da 

região deu-se com a visita de campo em dois períodos distintos e importantes no 

comportamento de um rio – de chuva e seca. Foi então estabelecido o potencial hidrocinético 

do leito (Els, 2008). 

Foi estabelecido que, devido suas corredeiras, seria possível um aproveitamento entre 

400 Watts a 1 kWatt de potência elétrica (Rosário et al. 2005). 

O levantamento realizado possibilitou a confecção de um esboço do equipamento que 

proviria energia elétrica. Os resultados estabeleceram também que a implantação da THC para 

simplesmente gerar energia não correspondia com a demanda local, pois este potencial 

energético deveria ser explorado para o desenvolvimento da infra estrutura de apoio à 

produção (Els, 2008). 

O processo instalação da turbina conteve dificuldades de locomoção, e envolveu a 

participação da comunidade para que esta chegasse ao seu destino (Els, 2008). 

No ano de 2006 a turbina de segunda geração foi então instalada no rio Caranã. Não 

tardou muito e a comunidade mobilizou-se para que o uso desta energia gerada beneficiasse a 

educação local, transferindo a escola para que fosse atendida por esse bem  (Els, 2008). 

Com a vinda desta turbina, uma nova estrutura produtiva foi planejada e construída, 

possibilitando seu crescimento de produtividade. Outra ação realizada pelo projeto, foi a 

instalação de ponto de recarga de baterias, incentivando seu uso pela comunidade. Esse ponto 

localiza-se próximo à escola e  abastece a população nas suas atividades caseiras. Essa 

utilização traz o sentimento de posse da comunidade, que acaba por contribuir com a ação 

participativa da cidade em suas atividades  (Els, 2008).  
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Figura 8 – THC de segunda geração aplicada no rio Caranã 

 

Em todo o processo do projeto, houve participação ativa dos atores locais. Partiu 

destes a proposta de utilizar a THC na comunidade em que viviam. Além disso, estes 

indicavam sobre o comportamento da fauna e do rio para o levantamento de estudos 

adequados. Por fim fizeram parte da gerência do projeto como de utilização e manutenção da 

tecnologia, sendo antes realizados treinamentos para especialização da comunidade para com 

a THC (Júnior et al. 2007). 

3.5. PROJETO TUCUNARÉ 

A partir de uma iniciativa da ELETRONORTE houve uma parceria de P&D com a 

UnB e outras universidades brasileiras, com o intuito de utilizar a energia cinética a jusante da 

usina hidroelétrica de Tucuruí, ou seja, já vertidas ou turbinadas pela usina (Eletronorte, 

2008). 

 Este projeto procura desenvolver uma THC de eixo horizontal com capacidade de 

geração de 500 kW, procurando evoluir ainda mais a tecnologia das turbinas desenvolvidas 

pela UnB. Para que isso seja possível, são realizadas avaliações de potenciais hidrocinéticos 

no reservatório com uso de CFD e ensaios em túnel de vento. São realizadas também, 

ponderações da cadeia produtiva de pesca existente na região, assim como sua mobilidade 

local (Tucunaré, 2014). 

 O uso desta THC propiciará uma gama maior de oportunidades da utilização de 

energias renováveis, pois procura a viabilidade do uso da energia disponível à jusante de 

outras hidroelétricas já existentes (Tucunaré, 2014). 

 Seu objetivo é a construção de parques hidrocinéticos fluviais que atendam, pelo 

menos, uma demanda de 5MW. Sua previsão de lançamento se dá em cinco anos e seria a 

primeira do planeta (Eletrobras, 2014). 
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4. PROPOSTAS 

4.1. CAPÍTULOS E CRONOGRAMA 

 

Capítulos Descrição Cronograma/meses 

Introdução  Dezembro a junho 

I. A turbina hidrocinética como 

tecnologia social 

1.1. Histórico da turbina 

1.2. Gerações das turbinas 

1.3. Projeto Poraquê 

1.4. Projeto Tucunaré 

1.5. Tecnologia social 

12/2014 

II. A teoria sobre modelagens 

remotas 

Annpas: DFS 

2.1. As modelagens remotas 

existentes no âmbito de energia 

2.2. Discussões sobre os tipos de 

modelagens 

12/2014 

III. Os requisitos para a 

instalação, utilização e 

manutenção da turbina 

 

3.1. A demanda social 

3.2. A viabilidade social, 

econômica, ambiental e 

política. 

3.3. A Sustentabilidade social, 

econômica, ambiental e 

política. 

01 e 02/2015 

IV. A modelagem 

Siggel: annel 

Spring: inpe 

4.1. A lógica da modelagem 

4.2. A aquisição, organização e 

tratamento dos dados 

secundários; 

4.3. Correlação dos dados; 

4.4. Análise dos resultados. 

03, 04 e 05 /2015 

Conclusão  06/2015 

Bibliografia   

Anexos   

Quadro 3 – Proposta da estrutura do TCC 2. 

 

4.2. METODOLOGIA 

O trabalho se realizará com um levantamento bibliográfico prévio envolvendo as 

técnicas de geoprocessamento já utilizadas no rumo do estudo de caso proposto. Desta forma, 

se amplia o campo de atuação, sendo seu leque de opções mais abrangente, envolvendo 
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aspectos que posteriormente não seriam abordados. Serve como auxílio e guia para o 

prosseguimento mais preciso do projeto. 

Em seguida, haverá o levantamento de dados secundários disponibilizados, seja por 

entidades governamentais ou particulares. Para a escolha desses dados, será seguido um 

modelo que envolve padrões econômicos, estruturais, ambientais, geográficos e sociais. 

Aquela região que se mostrar com um maior número de dados, será acolhida como 

área de estudo. Isto ocorre, pois se quer evitar uma visita à campo, devido ao tempo 

delimitado e relativamente curto para este tipo de estudo. 

Após será realizada a organização destes dados, que em geral, não seguem um padrão 

definido. Este procedimento advém da necessidade computacional em realizar seu trabalho 

funcional.  

Posteriormente haverá o cruzamento destes dados secundários em sistemas 

geográficos de informações, inferindo informações cartográficas sobre a região pré-

determinada. 

Por fim, quando os resultados da correlação dos dados forem expostos, será realizada a 

análise crítica sobre os aspectos físico e social inerentes da área de estudo. Desta maneira, 

será possível aferir suas potencialidades energéticas no cunho da sustentabilidade. 

 

4.3. RESULTADOS ESPERADOS 

A abordagem metodológica trará consigo aspectos que normalmente são desprezados 

na aplicação de investimentos energéticos, considerando o âmbito social como um dos seus 

pilares, assim como o respeito ao meio natural em que as comunidades se encontram. 

Logo, acredita-se ser possível a determinação da potencialidade energética da região, 

de forma sustentável, que seja envolvida com as atividades rotineiras da comunidade, 

signifique se tratar da sua atividade econômica como aquelas envolvidas na vivência diária de 

sua população. 

Assim sendo, se espera ser possível a aplicação de tecnologias sustentáveis que 

alavanquem o desenvolvimento local, para que estes tenham condições mais dignas de 

vivência, e sejam contempladas com os serviços (de qualidade) que o Estado tem obrigação 

de oferecer à seus cidadãos. 
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5. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Pelo processo histórico que a humanidade trilhou, foi-se adotado um sistema que 

beneficia aqueles que se encontram em pólos de infraestrutura e economia ativa. Felizmente, 

há aqueles que procuram – de algum modo – dar àqueles esquecidos os benefícios que a 

humanidade conseguiu alcançar. Procuram também mudar – mesmo que um pouco – esse 

curso de exclusão que se mostra cada vez mais evidente. A imposição tecnológica volta hoje a 

ser debatida e procura-se um respeito maior às atividades exercidas por esses povos. 

Graças a essa “solidariedade” (ou mesmo humanidade), tecnologias que visam a 

inclusão social são hoje estudadas, desenvolvidas e fabricadas. A turbina hidrocinética vem 

como uma alternativa potencial a essas pessoas, pois não impacta negativamente na estrutura 

do ambiente natural que vivem. Traz de quebra, uma nova visão de políticas voltadas aos 

serviços prestados neste ramo, que antes se pensava ser possível apenas por um caminho, da 

conexão por rede de distribuição. 

Com um planejamento voltado à população, foi possível então a adoção de novas 

técnicas, como o caso dos SIGs, que proporcionam um estudo mais completo do que os  

(Tucunaré P. , 2014)previamente realizados, por considerar aspectos que anteriormente não 

eram ponderados. Esta técnica permite então um planejamento socialmente e ambientalmente 

mais adequado de implementação futura de equipamento de geração elétrica. 

O equipamento proposto a ser utilizado THC, mostra-se promissor para comunidades 

isoladas, pois beneficia populações com este potencial, sem prejudicar o locus social e 

ambiental. É verificado também nesta última geração desenvolvida pela UnB, que sua 

aplicação se dá muito bem para velocidades próximas a 5m/s, sendo sua eficiência máxima 

em torno de 3m/s, ampliando de forma significativa seu universo de aproveitamento a 

diversos rios que cruzam o nosso país, propiciando assim, sua aplicação como tecnologia 

social. 
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