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Apresentação
Esta publicação contém as principais informações 

sobre a maior usina hidrelétrica do mundo em 
geração de energia. 

Elaboradas pela Assessoria de Comunicação 
Social da Itaipu Binacional com o objetivo de facilitar 
a consulta de dados sobre a história, a geração de 
energia e os resultados obtidos pelos programas 
socioambientais desenvolvidos pela entidade, 
estas páginas condensam respostas a algumas das 
perguntas mais frequentes feitas por profissionais 
de comunicação do todo o nosso país e também 
do exterior.

Pela sua complexidade técnica, o setor elétrico 
exige conhecimento específico sobre o uso de 
termos que nem sempre fazem parte do cotidiano 
dos profissionais de imprensa. A distribuição desta 
publicação visa simplificar o entendimento desses 
termos e facilitar o trabalho de pesquisa, tanto de 
jornalistas quanto de outros públicos interessados. 

Informações adicionais, ou que eventualmente 
venham a complementar e atualizar os dados 
apresentados aqui, podem ser acessados a qualquer 
momento pelo site www.itaipu.gov.br.    

Boa leitura e boa informação – é o que deseja a 
você a Itaipu Binacional. 

Assessoria de Comunicação Social 
Novembro de 2012
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Usando o Bê-á-bá

O manual apresenta uma seção inicial com 
informações preliminares, onde consta um glossário 
de termos técnicos envolvendo hidroeletricidade, 
energia e barragens.

Em seguida, sete capítulos identificados 
com cores distintas apresentam os dados mais 
importantes da Itaipu:

Geral – contém dados administrativos e históricos 
da usina de Itaipu.

Dados Técnicos – apresenta de forma sucinta 
as principais informações técnicas da usina, 
os números e nomenclaturas do setor.

Turismo – informações sobre os atrativos 
turísticos de Itaipu no Brasil e no Paraguai e 
estatísticas de visitantes.

Curiosidades – apresenta um comparativo 
entre Itaipu e demais usinas hidrelétricas 
brasileiras, além de um comparativo especial 
com a usina de Três Gargantas, na China.

Ações – capítulo destinado às ações socioam-
bientais desenvolvidas pela Itaipu.

Tecnologia e Conhecimento – breve relação 
dos principais projetos estratégicos, nas 
áreas de tecnologia e conhecimento.

 – No final deste 
manual há uma seção destinada às perguntas 
mais frequentes envolvendo Itaipu.

 – Fique atento a este ícone: ele indica que o 
tópico tem informações em constante atualização 
– veja no site de Itaipu - www.itaipu.gov.br

As páginas de 
cada seção são 
identificadas pelas 
cores na parte 
lateral, para facilitar 
a consulta

As caixas de texto 
apresentam uma 
curiosidade sobre 

o assunto





Glossário

Acre-pé – unidade de volume que equivale a um 
acre à profundidade de um pé. Equivale a 43.560 
pés cúbicos ou 1.233,6 metros cúbicos.

ANA – Agência Nacional de Águas. Autarquia 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA 
criada em 2000. É responsável por regular o uso 
da água em rios e lagos de domínio da União e 
pela implementação dos instrumentos de gestão 
da Política Nacional de Recursos Hídricos.

ANDE – Administración Nacional de Electricidad, 
entidade autárquica paraguaia, criada em março 
de 1949 para atender às necessidades do setor 
de energia elétrica do Paraguai e promover o 
desenvolvimento econômico do País. A Ande 
também possui metade do capital da Itaipu 
Binacional.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 
Agência governamental reguladora do setor elétrico 
brasileiro.

Apagão – o termo substituiu o tradicional 
blecaute. Inicialmente usado para designar quedas 
acidentais de energia elétrica, se estendeu a cortes 
propositais e programados. 

Aproveitamento Hidrelétrico 
ou Hidroenergético – é o aproveitamento de 
um curso d’água para produção de energia elétrica, 
podendo ser feito com ou sem acumulação de 
água. No primeiro caso, executa-se o represamento 

com capacidade para acumular, durante a época 
de chuvas, um volume de água suficiente para que 
seja atravessado o período de seca. No segundo 
caso, não existe a interrupção do escoamento 
natural do curso d’água, que passa pelas turbinas 
e vertedouro, denominando-se aproveitamento 
hidrelétrico a fio d’água. 

Aqueduto – pontes construídas para conduzir 
água através de vales.

Aquicultura – uso de recurso hídrico para a 
criação, engorda e comércio de espécies aquáticas, 
utilizando-se de tanques e viveiros.

Aquífero – formação geológica que contém água 
e permite que quantidades significativas dessa água 
se movimentem no seu interior, em condições 
naturais. Constitui-se em um reservatório de água 
subterrânea, suscetível à extração e utilização. 

Área de drenagem ou Área da bacia – área 
onde a água escoa para um determinado ponto em 
um rio ou córrego (expressa em milhas quadradas 
ou quilômetros quadrados).

Área de empréstimo – área da qual materiais 
naturais, como rocha, cascalho ou solo, usados 
para fins de construção, são escavados. 

Área de superfície do reservatório – área 
coberta por um reservatório quando cheio até 
determinado nível (expressa em milhas quadradas 
– milhas2 ou quilômetros quadrados – km2).



Armazenamento de enchente – retenção de 
água ou atraso do escoamento por operação 
planejada, no caso de reservatórios, ou pelo 
enchimento temporário de áreas de inundação, 
como na progressão de uma onda de enchente 
por um canal natural. 

Armazenamento de reservatório – retenção 
de água ou o retardamento do escoamento por 
operação planejada, no caso de reservatórios, 
ou pelo enchimento temporário de áreas de 
transbordamento, como na progressão de uma 
onda de enchente por um canal natural (expressa 
em acres-pés – ac-ft ou metros cúbicos – m3). As 
definições de tipos específicos de armazenamento 
em reservatórios são:

- volume efetivo – volume do reservatório que 
está disponível para algum uso, como geração 
de energia, irrigação, controle de enchentes, 
fornecimento de água, etc. A elevação mínima é 
o nível operacional mínimo.
- volume morto – volume que está abaixo da 
descarga mais baixa e que, portanto, não pode 
ser utilizado.
- margem de cheia - volume de armazenamento 
entre o volume efetivo e o determinado pelo 
nível d’água projetado.
- volume inativo – volume de armazenamento 
de um reservatório entre o topo da tomada da 
descarga mais baixa e o nível operacional mínimo.
- volume útil – soma do volume efetivo e do 
volume inativo.
- capacidade do reservatório – soma do volume 
útil e do volume morto do reservatório.

Assoreamento – deposição de sedimentos 
(areia, detritos etc.) originados de processos 
erosivos, transportados pela chuva ou pelo vento 
para os cursos d’água e fundos de vale. Provoca a 
redução da profundidade e da correnteza dos rios, 
dificultando a navegação e diminuindo a massa de 
água superficial. 

Bacia de dissipação – bacia construída para 
dissipar a energia da vazão rápida da água, isto 
é, de um vertedouro ou de uma estrutura de 
descarga, e para proteger o leito do rio da erosão. 

Bacia fluvial – área drenada por um rio ou por 
um sistema fluvial ou parte dele. A bacia de uma 
barragem é a área de drenagem a montante da 
barragem (expressa em milhas quadradas ou 
quilômetros quadrados).

Bacia hidrográfica – é a unidade territorial 
de planejamento e gerenciamento das águas. 
Constitui-se no conjunto de terras delimitadas 
pelos divisores de água e drenadas por um rio 
principal, seus afluentes e subafluentes. A bacia 
hidrográfica evidencia a hierarquização dos rios, ou 
seja, a organização natural por ordem de menor 
volume (nascentes e córregos) para os mais 
caudalosos (rios), escoando dos pontos mais altos 
para os mais baixos.

Barragem – barreira artificial com a capacidade 
de reter água, rejeitos ou qualquer outro material 
líquido, para fins de armazenamento ou controle.

Barragem de abóbadas múltiplas – barragem 
de contrafortes composta por uma série de arcos 
voltados para a face a montante.



Barragem de alvenaria – qualquer barragem 
construída principalmente de pedras, tijolos ou 
bloco de concretos fixados com argamassa. 
Barragens com apenas um revestimento de 
alvenaria não devem ser chamadas de barragem 
de alvenaria. 

Barragem em arco – barragem de concreto, 
alvenaria ou madeira com alinhamento curvado a 
montante de modo a transmitir a maior parte da 
carga da água aos encontros.

Barragem de aterro – qualquer barragem 
construída de materiais naturais escavados, como 
barragens de terra e de enrocamento.

Barragem de concreto compactado a rolo 
– barragem de gravidade de concreto construída 
pelo uso de concreto de mistura seca transportado 
por equipamentos convencionais de construção e 
compactado por rolos, geralmente vibratórios. 

Barragem de contrafortes – barragem cons-
tituída de uma parte impermeável apoiada a 
jusante por contrafortes espaçados. As barragens 
de contrafortes podem ter várias formas, como 
as barragens de lajes planas ou as barragens de 
contrafortes de cabeça alargada.

Barragem de desvio – barragem construída para 
desviar a água de um curso d’água ou rio para 
outro curso d’água.

Barragem de enrocamento – barragem de aterro 
em que mais de 50% do volume total é composto 
de pedras de mão, matacões, fragmentos de rocha 
ou rochas de pedreiras geralmente maiores que 
três polegadas, compactados ou lançados. 

Barragem de gravidade – barragem construída 
de concreto e/ou alvenaria e que se baseia 
em seu próprio peso e resistência interior para 
estabilidade.

Barragem de nível – estrutura geralmente de 
concreto, objetivando a elevação do nível de 
água a montante a uma cota pré-determinada, 
tendo como principal finalidade a garantia de 
níveis mínimos, para as estruturas de captação 
instaladas.

Barragem de terra – barragem de aterro em que 
mais de 50% do volume total são formados de 
terra compactada.

Blecaute – escurecimento total que pode acontecer 
em uma ou várias cidades. Geralmente provocado 
por falhas em sistemas de transmissão.

Borda livre – distância vertical entre uma elevação 
específica da superfície de um reservatório e a 
crista da barragem. 

Cabeceira – água imediatamente a montante 
de uma barragem. A elevação da superfície da 
água varia conforme flutuações na alimentação ou 
vazão afluente e no volume de água descarregado 
pela barragem. 

Canal – termo genérico para qualquer estrutura 
natural ou artificial para transporte de água.

Canal de desvio – obra necessária para manter 
a seco o local onde será executada uma obra, 
assegurando o escoamento dos caudais afluentes 
à seção de montante das obras. Desvio do leito 
original de um curso de água.



Canal de fuga – água imediatamente a jusante de 
uma barragem. A elevação da superfície da água varia 
devido a flutuações na descarga das estruturas das 
barragens e devido a influências a jusante de outras 
barragens ou outras estruturas. O monitoramento 
do canal de fuga é uma consideração importante, 
pois uma ruptura em uma barragem causaria uma 
rápida elevação no nível da água a jusante.

Calha do vertedouro – canal aberto ou conduto 
fechado que conduz água da tomada do vertedouro 
para jusante.

Capacidade de vertedouro – vazão máxima de 
vertedouro que uma barragem pode fornecer de 
maneira segura com o reservatório em seu nível 
máximo (expressa em pés cúbicos por segundo – 
pcs ou metros cúbicos por segundo – m³/s).

Casa de força – parte integrante da construção 
de uma usina, a edificação deve abrigar todos os 
equipamentos e sistemas necessários a produção 
de energia, sua manutenção e operação. Seu arranjo 
físico pode ser do tipo “exterior” ou “abrigada”. 

Caudal – é o volume de água que passa por uma 
seção de um rio ou canal durante uma unidade de 
tempo. Sinônimo de vazão.

CCR – Sala de Controle Central (em inglês Central 
Control Room), onde ocorre a operação da usina.

Cheia Afluente de Projeto – ver Inflow Design 
Flood (IDF).

Co-geração – uma usina de co-geração tem dois 
produtos. Ex.: Uma termelétrica utiliza gás natural 
para produzir eletricidade e vapor, também usado 
pelas indústrias.

Compactação – ação mecânica de aumento da 
densidade pela redução de vazios em um material.

Comporta – barreira móvel para controle da água.
- Comporta de segmento – comporta com uma 
placa curvada para montante e braços radiais 
presos a pilares ou a outras estruturas de apoio.
- Comporta deslizante – comporta que pode ser 
aberta ou fechada pelo deslizamento de guias 
de apoio. 

Comprimento da barragem – comprimento no 
topo da barragem.

Comprimento do coroamento – comprimento 
da barragem medido ao longo de seu coroamento 
ou crista. 

Conduto – canal fechado para transporte de água 
através de uma barragem, ao redor dela ou por 
baixo dela.

Conduto forçado – duto ou poço pressurizado 
entre um reservatório e o equipamento hidráulico. 

Corrente contínua – corrente cuja polaridade e 
intensidade são constantes. Ex.: pilha e bateria.

Corrente alternada – corrente cuja polaridade 
e intensidade variam periodicamente no tempo.  
Distingue-se entre corrente monofásica e corrente 
trifásica. Em sistemas elétricos são usuais as 
frequências 16 2/3, 50 e 60 Hz.

Corte transversal – vista de uma barragem cortada 
por um plano através dela perpendicularmente a 
seu eixo.

Cota – número que exprime, em metros ou em 
outra unidade de comprimento, a distância vertical 
de um ponto a uma superfície horizontal. Altitude, 
diferença de nível.



Crista do vertedouro – nível mínimo pelo 
qual a água pode passar sobre o vertedouro ou 
através dele. 

Curso d’água – denominação geral para os fluxos 
de água em canal natural de drenagem de uma 
bacia, tais como rio, riacho, ribeirão, córrego etc.

Declive – inclinação na horizontal. Algumas vezes 
denominado inclinação quando medido na vertical. 
Exprime uma descida, o oposto de aclive.

Demanda – média das potências elétricas 
ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico 
pela parcela da carga instalada em operação na 
unidade consumidora, durante um intervalo de 
tempo especificado.

Demanda contratada – demanda de potência 
ativa a ser obrigatória e continuamente disponi-
bilizada pela concessionária, no ponto de entrega, 
conforme valor e período de vigência fixados 
no contrato de fornecimento e que deverá ser 
integralmente paga, seja ou não utilizada durante 
o período de faturamento, expressa em watts ou 
seus múltiplos.

Descarga – abertura pela qual a água pode ser 
descarregada de um reservatório para um rio. 

Descarga de fundo – abertura em um nível baixo 
de um reservatório geralmente usada para esvaziar 
ou descarregar sedimentos e ocasionalmente para 
descargas de irrigação.

Desenvolvimento sustentável – termo criado 
em 1987, definido no Relatório “Nosso Futuro 
Comum” da Comissão Brundtland (Comissão 
Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento) 

como “desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de satisfazer as 
suas próprias necessidades”.

Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S.A., 
holding de sociedade anônima da economia mista 
brasileira, maior companhia do setor de energia 
elétrica da América Latina. Foi criada em junho 
de 1962 e lidera um sistema composto de seis 
subsidiárias, de seis distribuidoras, do Centro 
de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e da 
Eletrobras Participações S.A. (Eletropar), além de 
possuir metade do capital da Itaipu Binacional.

Enchente – elevação temporária da superfície 
da água de um rio ou córrego em razão de muita 
chuva na área de drenagem. Resulta em inundação 
de áreas que não são normalmente inundadas.

Encontro – parte da lateral do vale de encontro 
na qual uma barragem é construída. Encontros 
artificiais são construídos às vezes, como uma 
seção de concreto de gravidade, para receber 
a pressão de barragens em arco quando não 
há nenhum encontro natural adequado. Os 
encontros esquerdo e direito de uma barragem 
são definidos com o observador olhando a 
barragem na direção jusante, exceto quando 
indicado em contrário. 

Energia – energia vem da palavra grega enérgeia, 
que quer dizer “força em ação”. Existem muitas 
fontes de energia na natureza: a luz do sol, o vento 
ou a água em desnível ou represada, por exemplo, 
são fontes inesgotáveis que produzem energia 
limpa, não poluente.



Energia hidráulica – energia potencial e cinética 
das águas. Energia potencial é a forma de energia 
que se encontra em um determinado sistema e que 
pode ser utilizada a qualquer momento para realizar 
trabalho. Energia cinética é a capacidade de realização 
de trabalho de um corpo em movimento.

Ensecadeira – estrutura provisória que isola 
a obra no todo ou em parte de modo que a 
construção possa prosseguir em ambiente seco. 
Uma ensecadeira de desvio redireciona o fluxo 
da água para tubulações, canais, túneis ou outros 
cursos d’água. 

Erosão – desgaste de uma superfície como uma 
margem, um leito, um aterro ou outra superfície 
pelos fluxos dos rios, por ondas nos reservatórios, por 
ventos ou por quaisquer outros processos naturais. 

Estabilidade – condição de uma estrutura ou de 
uma massa de material quando é capaz de resistir 
a pressão aplicada por longo período sem sofrer 
nenhuma deformação ou nenhum movimento 
significativo que não seja revertido com a liberação 
da pressão. 

Estações hidrometeorológicas – é o conjunto de  
postos ou estações hidrometeorológicas, 
formando uma rede de cobertura, equipados com 
instrumentos de observações de pluviometria, 
temperatura, umidade, pressão, ventos, evaporação 
etc. e que têm como objetivo recolher, sistemática 
e permanentemente, os elementos necessários 
ao conhecimento do tempo e clima da região 
abrangida e fornecer os resultados das observações 
e informações para estudos específicos de bacias 
hidrográficas.

Estruturas de descarga – instalações de uma 
barragem que permitem a descarga controlada de 
água de um reservatório.

Fértil – solo muito rico que é o melhor para a 
produção agrícola.

Frequência – é o número de ocorrências de 
uma determinada razão (Q) em um intervalo de 
tempo (T).

Fundação – parte do leito de um vale que está 
sob a estrutura de uma barragem e a sustenta.

Gerador – equipamento que produz eletricidade.

Gestão integrada da água nas bacias fluviais 
– processo pelo qual a água armazenada em 
reservatórios e o volume diário descarregado são 
administrados na bacia para garantir que uma 
quantidade adequada e consistente de água 
esteja disponível. Todas as barragens e todos 
os reservatórios em uma bacia possuem planos 
de controle da água que prevêem as descargas 
dos reservatórios com base na sua afluência e 
nas necessidades a jusante (n.19). Cada plano 
de controle da água é coordenado com outros 
projetos de barragens e reservatórios dentro da 
bacia.

Hertz – (símbolo Hz) é a unidade derivada do 
SI (Sistema Internacional de Unidades) para 
frequência, a qual é expressada em termos de 
oscilações (vibrações) por segundo (s–1 ou 1/s). 
A unidade é nomeada em homenagem ao físico 
alemão Heinrich Rudolf Hertz, que fez algumas 
importantes contribuições para a ciência no campo 
do electromagnetismo.



Hidrelétrica – é um conjunto de obras e 
equipamentos cuja finalidade é a geração 
de energia elétrica a partir de um potencial 
hidráulico. O potencial hidráulico é proporcionado 
pela vazão hidráulica e pela concentração dos 
desníveis existentes ao longo do curso de um 
rio. Basicamente, uma usina hidrelétrica compõe-
se das seguintes partes: barragem; sistemas de 
captação e adução de água; casa de força; sistema 
de restituição de água ao leito natural do rio. 

Hidreletricidade – é uma energia liberada 
pela queda de grande quantidade de água que 
represada move uma turbina, acionando um 
gerador elétrico. A água deve ter força suficiente 
para girar as turbinas. Deve haver também 
disponibilidade de áreas extensas e apropriadas 
à formação de grandes reservatórios de água 
(o rio é represado por meio de barragens). Do 
reservatório, a água é canalizada em direção as 
turbinas, que, ao girarem, acionam os geradores.

Hidrologia – uma das ciências da Terra que 
trata da ocorrência natural, da distribuição, do 
movimento e das propriedades das águas do 
planeta e de suas relações ambientais. 

Hidrometeorologia – estudo das fases 
atmosféricas e terrestres do ciclo hidrológico com 
ênfase nas inter-relações envolvidas.

Inflow Design Flood (IDF) ou Cheia Afluente 
de Projeto – vazão da cheia acima da qual o 
incremento na elevação da superfície da água a 
jusante devido à ruptura de uma barragem ou 
outra estrutura de retenção de água não é mais 
considerado uma ameaça inaceitável à vida ou 

à propriedade a jusante. O hidrograma de cheia 
usado no projeto de uma barragem e de suas 
estruturas complementares desempenha papel 
especial no dimensionamento do vertedouro e 
das estruturas de descarga e na determinação dos 
requisitos de armazenamento máximo, altura da 
barragem e borda livre.

Instrumentação – conjunto de dispositivos 
instalados nas barragens ou perto delas para efetuar 
medições que podem ser usadas para avaliar o 
comportamento estrutural e os parâmetros de 
desempenho da estrutura.

Itaipu – palavra de origem tupi-guarani que 
significa Pedra que canta (ita = pedra + aipu = 
cantar).

Jusante – em direção à foz. Qualitativo de uma 
área que fica abaixo de outra.

Leito de rio – canal escavado, naturalmente 
ou não, na parte mais baixa do vale, modelado 
pelo escoamento da água, ao longo da qual se 
deslocam, em períodos normais, as águas e os 
sedimentos do rio.

Lance de concretagem – distância vertical 
medida em pés ou metros entre lançamentos 
sucessivos de concreto assinalados por juntas 
horizontais de construção.

Leito maior – área em volta de um corpo d’água 
ou curso natural que pode ser inundada pela 
enchente. Também é usado para descrever a área 
a jusante que seria inundada ou de algum modo 
afetada pela ruptura de uma barragem ou por 
grandes vazões de enchente. 



Lindeiros (municípios) – são os municípios que 
se localizam à margem do lago de Itaipu.

Linhas de transmissão – conjunto de condutores 
(cabos), isoladores e acessórios, destinado a 
transportar energia elétrica entre dois pontos de 
um sistema elétrico.

Mapa topográfico – mapa com delineação 
(representação) gráfica detalhada dos componentes 
naturais e artificiais de uma região com ênfase 
especial na posição relativa e na elevação.

Margem direita – situada à direita do observador 
que olha para jusante (para onde corre o fluxo 
de água; águas abaixo); também denominada 
direita hidráulica. Em Itaipu, tendo o rio Paraná 
como referência, margem direita refere-se às áreas 
situadas no lado paraguaio.

Margem esquerda – situada à esquerda do 
observador que olha para jusante (para onde 
corre o fluxo de água; águas abaixo); também 
denominada esquerda hidráulica. Em Itaipu, tendo 
o rio Paraná como referência, margem esquerda 
refere-se às áreas situadas no lado brasileiro.

Margem do reservatório – limites de um 
reservatório, incluindo todas as áreas ao longo das 
encostas dos vales no nível da água.

Mata ciliar – vegetação que margeia os cursos 
d’água ou que contorna os lagos, nascentes e 
açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo 
encharcados e sujeitos a inundações periódicas. 
Consideradas áreas de preservação permanente, 
as matas ciliares permitem a conservação da flora 
e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos 

de água e de sedimentos, na manutenção da 
qualidade da água e, através do sistema de raízes 
e da copa das árvores e plantas, constituem a 
proteção mais eficiente dos solos que revestem.

Máxima Cheia Provável – ver Probable 
Maximum Flood (PMF)

Máxima Precipitação Provável – ver Probable 
Maximum Precipitation (PMP)

Meteorologia – ciência que trata da atmosfera e 
dos fenômenos atmosféricos, do estudo do clima, 
especialmente de tempestades e da chuva que 
produzem.

Microbacia – sob o aspecto físico, a microbacia 
não se diferencia da definição de bacia hidrográfica, 
podendo até ser classificada como uma pequena 
bacia. Esse conceito surgiu pela dificuldade de se 
planejar a intervenção em bacias hidrográficas, 
com toda a sua complexidade e infinitas variáveis 
socioeconômicas e ambientais. Assim, a microbacia 
é adotada para a realização de programas e 
estudos, se contrapondo ao gigantismo da bacia. 

Montante – em direção à cabeceira do rio; em 
direção rio acima. Qualitativo de uma área que fica 
acima de outra.

MW ou Megawatt – unidade de potência. Um 
MW equivale a um milhão de watts.

Nível mínimo de operação – o nível mais baixo a 
que um reservatório é deplecionado sob condições 
normais de operação. O piso de armazenamento 
efetivo.

Núcleo – zona de material de baixa permeabilidade 
em uma barragem de terra. O núcleo é às vezes 



chamado de núcleo central, núcleo inclinado, 
núcleo de argila compactado, núcleo de argila a 
rolo, ou zona impermeável. 

Obras complementares – demais componentes 
de um projeto de barragem, tais como salas de 
controle, condutos de descarga, túneis de descarga, 
vertedouros, condutos forçados, usinas elétricas, etc.

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, 
criado em dezembro de 1998 para controlar 
e supervisionar o sistema de interligação das 
empresas energéticas do país.

PCH (Pequena Central Hidrelétrica) – central 
hidrelétrica com potência instalada entre 1 e  
30 MW.

Pé de jusante – junção da face inclinada a 
jusante de uma barragem com a superfície do 
solo. Também referido como pé de jusante. A 
junção do declive a montante com a superfície do 
solo é chamada de pé de montante.  

Piscicultura – é a atividade com o uso de recurso 
hídrico para a criação e comércio de peixes, 
utilizando-se de tanques, viveiros ou açudes.

Pórtico – estrutura ampla com teto sustentado 
por colunas ou pilares, em geral com plataformas.

Potência – quantidade de energia elétrica 
solicitada na unidade de tempo, expressa em watts 
ou seus múltiplos.

Potência instalada – soma das potências 
nominais dos equipamentos elétricos de mesma 
espécie de uma instalação elétrica que, após 
concluídos os trabalhos de instalação, estão em 
condições de entrarem em funcionamento.

Potência nominal – valor da potência total de 
um equipamento.

Probable Maximum Flood (PMF) ou Máxima 
Cheia Provável – cheia que pode ser esperada 
da combinação mais severa de condições 
meteorológicas e hidrológicas críticas razoavelmente 
possíveis na bacia de drenagem em estudo.

Probable Maximum Precipitation (PMP) ou 
Máxima Precipitação Provável – em teoria, o 
maior nível de precipitação fisicamente possível para 
uma dada duração em uma dada área em local 
geográfico específico durante certo período do ano.

Projeto de uso único – projeto que exerce 
função única, tal como apenas navegação.

Projeto de usos múltiplos – projetos concebidos 
para irrigação, energia, controle de enchentes, 
benefícios domésticos, industriais, de recreação e 
para peixes e animais, em quaisquer combinações 
de dois ou mais. Contrastam com os projetos de 
uso único, que têm apenas uma função. 

Queda d’água – distância vertical entre duas 
elevações de água (expressa em pés ou metros). 
Caracterizam potenciais hidráulicos.

Rede de transmissão – rede ou sistema 
utilizado para transmissão de energia elétrica entre 
regiões ou entre países, para alimentação de redes 
subsidiárias. 

Rede de distribuição – rede destinada à 
distribuição de energia elétrica no interior de uma 
região delimitada. 

Regras do reservatório – processo de compilação 
de critérios, diretrizes e especificações operacionais 



que regem a função de armazenamento e a 
descarga de um reservatório. Pode também se 
referir ao diagrama de controle de enchentes 
ou cronograma de controle da água. Estes são 
geralmente expressos na forma de gráficos e tabelas, 
suplementados por especificações concisas, e são 
frequentemente incorporados em programas de 
computador. Em geral, indicam taxas-limite para 
as descargas dos reservatórios, necessárias ou 
permitidas, durante várias estações do ano para 
atingir todos os objetivos funcionais do projeto.

Reservatório – corpo d’água retido por uma 
barragem e que serve de armazenamento.

Royalties – indenização paga aos municípios que 
tiveram parte de suas áreas inundadas pelo lago 
de Itaipu.

Sala de controle – sala na qual são instalados as 
mesas e os painéis de controle de uma subestação 
ou usina.

Sala de despacho – é a Sala de Controle do 
Despacho de Carga (SDC), local onde ocorre a 
operação interligada da usina com os sistemas 
brasileiro e paraguaio.

Salto de esqui – recurso utilizado no conceito e 
execução do vertedouro, onde as águas descem 
pelas rampas, ou calhas, e são enviadas ao ponto 
mais distante possível do final da construção. Tem 
o objetivo de diminuir a erosão provocada pela 
queda da água no fundo do rio.

Servomotores – Regulam a quantidade de água 
que passa pela turbina. Em Itaipu é um dispositivo 
hidráulico.

SIN – Sistema Interligado Nacional. Com tamanho 
e características que permitem considerá-lo único 
em âmbito mundial, o sistema de produção e 
transmissão de energia elétrica do Brasil é um 
sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 
predominância de usinas hidrelétricas e com 
múltiplos proprietários. O SIN é formado pelas 
empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Nordeste e parte da região Norte.

Sistema de excitação – a função do sistema de 
excitação é manter a tensão terminal do gerador 
dentro das tolerâncias especificadas, regular o fluxo 
de reativo entre máquinas, amortecer as oscilações 
do rotor da máquina quando da ocorrência de 
perturbações no sistema.

Stop-log – comporta utilizada durante os serviços 
de manutenção da comporta da tomada d’água. 

Subestação – parte de um sistema de potência, 
concentrada em um dado local, compreendendo 
primordialmente as extremidades de linhas 
de transmissão e/ou de distribuição, com os 
respectivos dispositivos de manobra, controle 
e proteção, incluindo as obras civis e estruturas 
de montagem, podendo incluir também 
transformadores, equipamentos, conversores e/ou 
outros equipamentos.

Terremoto – movimento ou tremor súbito na 
terra causado pela descarga abrupta de tensão 
acumulada em uma falha geológica.

Tomada d’água – colocada no início da via de 
transporte de água de uma estrutura de descarga 
(conduto forçado, conduto de suprimento de 



água), a tomada d’água estabelece o nível final de 
abaixamento do nível da água de um reservatório 
conforme a posição e o tamanho de suas aberturas 
para as estruturas de descarga. A tomada d’água pode 
ser na forma de torres verticais ou inclinadas, vãos 
de entrada ou estruturas submersas em forma de 
caixas. As elevações das tomadas são determinadas 
pela coluna d’água necessária para a capacidade de 
descarga, pela margem de armazenamento para 
acomodar o depósito de sedimentos, pelo volume 
e pela taxa de descarga necessários e pelo nível 
máximo de rebaixamento do nível da água.

Transformador – é um dispositivo destinado 
a transmitir energia elétrica ou potência elétrica 
de um circuito à outro, transformando tensões, 
correntes e ou modificando os valores das 
impedância elétrica de um circuito elétrico. 

Transformador elevador – transformador 
destinado ao aumento da tensão e diminuição da 
corrente; empregado para diminuir as perdas na 
transmissão e distribuição de energia elétrica.

Transmissão de energia – É o processo de 
transportar energia entre dois pontos. O transporte 
é realizado por linhas de transmissão de alta 
potência, geralmente usando corrente alternada.

Turbinas – Turbinas hidráulicas são projetadas para 
transformar a energia hidráulica (a energia de pressão 
e a energia cinética) de um fluxo de água, em energia 
mecânica. Geralmente são encontradas em usinas 
hidrelétricas, onde são acopladas a um gerador 
elétrico, o qual é conectado à rede de energia.

Unidade geradora – associação de máquinas 
girantes, destinada a converter energia mecânica 
ou térmica em energia elétrica.

Usina – instalação elétrica destinada a gerar energia 
elétrica, em escala industrial, por conversão de 
outra forma de energia. Uma usina compreende o 
conjunto das unidades geradoras e equipamentos 
associados, as instalações hidráulicas ou para 
combustível (conforme o caso), as obras civis 
correlatas, as instalações auxiliares (oficinas, 
etc.) e as instalações de apoio (administrativas 
e para pessoal). Nota: a subestação elevadora é 
considerada como parte da usina.

Usina de base – usina elétrica que é normalmente 
operada com carga essencialmente constante.

Usina de biomassa – usina que produz energia 
elétrica a partir da queima de biomassa (resíduos 
vegetais e animais).

Usina de ponta – usina elétrica que é normalmente 
operada para fornecer a potência adicional, exigida 
durante os períodos de alta demanda de carga do 
sistema elétrico.

Usina eólica – usina que produz energia elétrica 
a partir da força do vento.

Usina geotérmica – usina termelétrica na qual a 
energia térmica é extraída diretamente de zonas 
quentes próximas ao magma no interior da Terra. 

Usina heliotérmica – usina termelétrica na qual a 
energia elétrica é obtida por conversão da energia 
radiante do sol por transformação térmica.



Usina hidrelétrica – usina que produz energia 
elétrica a partir da utilização  de rios e da potência 
hídrica de cada região.

Usina maré motriz – usina hidrelétrica que utiliza 
a diferença entre níveis d-água, devida à amplitude 
das marés.

Usina nuclear – usina termelétrica que utiliza 
reação nuclear como fonte de energia térmica.

Usina solar – usina que produz energia elétrica a 
partir dos raios solares.

Usina termelétrica – usina que transforma 
energia térmica em energia elétrica. A energia 
térmica pode ser obtida de várias formas, inclusive 
pela queima de combustível fóssil.

Vazão – é o volume de água que passa por uma 
seção de um rio ou canal durante uma unidade de 
tempo. Usualmente é dado em litros por segundo 
(l/s), em metros cúbicos por segundo (m³/s) ou 
em metros cúbicos por hora (m³/h). Sinônimo de 
caudal.

Vazão de pico – descarga máxima instantânea 
que ocorre em uma enchente. Ela coincide com o 
pico de uma hidrógrafa.

Vertedouro – estrutura sobre a qual ou através 
da qual o escoamento de um reservatório é 
descarregado. Se a taxa de vazão é controlada 
por meios mecânicos, como comportas, ele é 
considerado um vertedouro controlado. Se a 
geometria do vertedouro é o único controle, ele é 
considerado um vertedouro livre. 

Volt (V) – unidade de tensão elétrica.

Volume de barragem – espaço total ocupado 
pelos materiais que formam a estrutura de uma 
barragem calculados entre os encontros e do topo 
à base da barragem. 

Watts – o watt (símbolo W) é a unidade do 
Sistema Internacional de medidas para potência. É 
equivalente a um joule por segundo (1 J/s).

1.000 watts 1 quilowatt (kW)

1.000 kW 1 megawatt (MW)

1.000 MW 1 gigawatt (GW)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
WALZ, Art, et. al. As Barragens e a Água do Mundo - Um livro educa-
tivo que explica como as barragens ajudam a administrar a água 
do mundo. Comissão Internacional de Grandes Barragens - CIGB. 
Organizador da edição brasileira: Sória, Miguel A.Z.. Tradução por: 
Texto Faz Comunicação S/S Ltda. Curitiba. 2009. 64 p. Título original: 
Dams & The World´s Water - An Educational Book that Explains how 
Dams Help to Manage the World´s Water

Glossário do Setor Elétrico. Neoenergia, disponível em  www.previ.
com.br <acessado em 30 de março de 2009>

Glossário Internacional de Hidrologia. Disponível em  www.cig.
ensmp.fr  
<acessado em 30 de março de 2009>

Glossário de Termos Energéticos. Disponível em http://ecen.com/
statis_/gloss.htm  <acessado em 30 de março de 2009>

Glossário de Termos Relacionados à Gestão de Recursos Hídricos. 
Disponível em http://comites.igam.mg.gov.br  <acessado em 30 de 
março de 2009>



Geral





G
er

al
|  25

Itaipu – a pedra que canta

Como surgiu a Itaipu Binacional

A palavra Itaipu origina-se do tupi-guarani e significa “a pedra que canta”. Era a denominação de 
uma rocha que se erguia do leito do Rio Paraná, no local onde foi construída a Usina (foto abaixo).

A Usina de Itaipu é resultado de intensas 
negociações entre o Brasil e o Paraguai, que 
ganharam impulso na década de 60. Em 22 de 
junho de 1966, os ministros das Relações Exteriores 
do Brasil, Juracy Magalhães, e do Paraguai, Sapena 
Pastor, assinaram a “Ata de Iguaçu”, uma declaração 
conjunta que manifestava a disposição para 
estudar o aproveitamento dos recursos hídricos 
pertencentes em condomínio aos dois países, no 

trecho do Rio Paraná “desde e inclusive o Salto 
de Sete Quedas até a foz do Rio Iguaçu”. Em 
fevereiro do ano seguinte, foi criada a Comissão 
Mista Brasil - Paraguai para a implementação da 
“Ata de Iguaçu”, na parte relativa ao estudo sobre o 
aproveitamento do Rio Paraná.

Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai 
firmaram o Tratado de Itaipu, que foi sancionado 
pela Lei nº 389, de 11.07.1973 do Congresso 
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Nacional Paraguaio, promulgada em 13.07.1973 e 
também aprovada pelo Decreto Legislativo nº 23, 
de 30.05.1973 do Congresso Nacional Brasileiro, 
com texto promulgado pelo Decreto Federal nº 
72.707, de 28.08.1973.

Já para a fase da realização dos estudos de 
viabilidade e a elaboração do projeto da obra, 
prevista para o trecho de fronteira entre o Brasil 
e o Paraguai, nos municípios de Foz do Iguaçu, 
no Brasil, e Ciudad del Este, no Paraguai, as Altas 
Partes Contratantes criaram, em igualdade de 
direitos e obrigações, a entidade denominada 
Itaipu. Uma empresa binacional, que tem como 
partes a Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A, sociedade anônima da economia mista 
brasileira e a Ande - Administración Nacional de 
Eletricidad, entidade autárquica paraguaia, com 
participação de 50% de cada parte no capital social. 
Formalmente constituída em 17 de maio de 1974,  
com a posse os primeiros membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria Executiva, Itaipu foi 
estabelecida com capacidade jurídica, financeira, 
administrativa e responsabilidade técnica para 
estudar, projetar, dirigir e executar as obras 
necessárias, bem como por em funcionamento 
e explorar os recursos hídricos do Rio Paraná, 
comuns aos dois países, podendo para tais efeitos 
adquirir direitos e contrair obrigações. 

Regime jurídico sem igual

O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, criou uma empresa com 
regime jurídico único no mundo. É uma empresa binacional, que rege-
se pelo próprio Tratado que a originou e seus Anexos (A, B e C), pelos 
protocolos adicionais e outros atos decorrentes e por seu Regulamento Interno, bem como pelas 
normas de Direito Público Internacional.

Totalmente atípica, não é empresa estatal nem sociedade anônima. Sua moeda de referência 
é o dólar norte-americano, mas as transações no Brasil são feitas em reais e, no Paraguai, em 
guaranis.

O documento que criou Itaipu é também uma aula de costura geopolítica, pois gerou a partilha 
de um recurso natural comum – as águas do Rio Paraná – que só podem ser exploradas em 
condomínio entre as duas nações. 
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Localização

A usina Hidrelétrica de Itaipu está localizada no 
Rio Paraná. A área do projeto estende-se desde 
Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai) 
até Guaíra (Brasil) e Salto del Guairá (Paraguai).

ITAIPU

PARAGUAI

ARGENTINA

BRASIL

Guaíra
Salto del
Guairá

Ciudad
del Este Foz do Iguaçu

N

Usina de Itaipu

Puerto
Yguazu
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Fases da construção e operação de Iaipu 

Fase I – 1975 a 1978
Escavação do canal de desvio do Rio Paraná, 
construção da barragem de enrocamento, 
instalação do canteiro industrial e execução da 
estrutura de controle, das ensecadeiras principais 
e do efetivo desvio do rio de seu leito natural.

Fase II – 1978 a 1982
Construção da barragem principal, barragem lateral 
direita, barragens de terra e de enrocamento, 
vertedouro, casa de força do leito do rio e início 
das montagens eletromecânicas principais.

Fase III – 1982 a 1986
Fechamento das comportas da estrutura de 
controle de desvio, formação do reservatório e 
abertura do vertedouro.

Fase IV – Em maio de 1984, Itaipu come-
çou a gerar energia. De lá para cá, a produção 
cresceu e se manteve, desde 2006, num 
patamar próximo a 90 milhões de megawatts-
hora (MWh). 
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Fase V – 1986 a 1991
Construção da casa de força, do canal de 
desvio e conclusão da montagem das unidades 
geradoras, até a 18ª. A potência instalada atingiu 
os 12.600 megawatts.

Fase VI – 2000 a 2007
Assinatura do contrato para instalação de mais 
duas unidades geradoras, em novembro de 
2000. A 19ª unidade geradora (U-9A) começou 
a operar comercialmente em dezembro de 2006. 
A última unidade geradora (U-18A) entrou em 
operação comercial em abril de 2007. As duas 
últimas unidades geradoras de Itaipu foram 
inauguradas pelos presidentes do Brasil e do 
Paraguai em 21 de maio de 2007.

Fase VII – 2007 a 2012
Com as 20 unidades geradoras em operação 
e 14 mil megawatts de potência instalada, 
Itaipu atinge, em 2008, a marca histórica de 
94.685  GWh produzidos, superando seu pró-
prio recorde mundial em geração de energia.
Em 8 de agosto de 2012, às 18h55, Itaipu 
acumulou um total de 2 bilhões de MWh.
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Construção da obra

Projeto
Por força do acordo entre o Brasil e o Paraguai, 

as  tarefas de coordenação do projeto ficaram 
a cargo do Consórcio Ieco – ELC formado pelas 
empresas International Engeenering Company, 
de São Francisco (EUA) e Eletroconsult, de Milão 
(Itália).

O projeto exigiu a elaboração de aproximada-
mente 60 mil desenhos.

Construção Civil
Unicon (brasileiro): formado pelas empreiteiras 

Cetenco Engenharia LTDA, CBPO Cia. Brasileira de 
Pavimentação e Obras, Camargo Correa, Andrade 
Gutierrez e Mendes Júnior.

Conempa (paraguaio): formado pelas emprei-
teiras Barrail Hermanos, Cia. General de Construc-
ciones, Ecca S.A., Ing. Civil Hermanos Baumam, 
Ecomipa – Empresa Constructora Minera Para-
guaya S.A. e Jimeñez Gaona & Lima.

Montagem eletromecânica
Itamon (brasileiro): formado pelas empreitei-

ras A. Araujo Engenharia e Montagens, Empresa 
Brasileira de Engenharia S.A. – EBE, Montreal Enge-
nharia, Sade – Sul-Americana de Engenharia S.A., 
S ertep S.A. – Engenharia e Montagens, Techint – 
Cia Técnica Internacional, Tenenge – Técnica Nacio-
nal de Engenharia S.A. e Ultratec Engenharia S.A.

CIE (paraguaio): Consorcio Ingeniería Elec-
tromecánica. 

Tecnologia
As obras civis foram realizadas com 100% de tecnologia brasileira e paraguaia.
Do total da obras civis, 75% foi construída pelos consórcios brasileiros e 25% pelos paraguaios.
Das obras eletromecânicas, 80% foram executadas pelos consórcios brasileiros e 20% pelos 

consórcios paraguaios.
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Desapropriações

Para construir Itaipu foram desapropriados 
101.092,5 hectares.

O período de desapropriação foi de 1978 a 
1992. Foram adquiridas 8.519 propriedades, sendo 
6.913 rurais e 1.606 urbanas.

O valor das indenizações somou US$ 
208.640.773,44 (rural: US$ 197.093.585,61; 
urbana: US$ 11.547.187,83).

Total de pessoas atingidas: cerca de 40 mil.

Dados Financeiros

ANO RECEITA
PAGAMENTO 
DA DÍVIDA ROYALTIES

DESPESAS  
DE EXPLORAÇÃO

2000 2.349,5 1.667,6 414,9 258,8

2001 2.498,2 1.672,5 370,7 219,8

2002 2.529,6 1.768,6 374,4 215,9

2003 2.184,6 1.586,7 353,2 237,3

2004 2.265,2 1.677,4 372,6 250,6

2005 2.616,4 1.761,9 385,0 303,1

2006 2.856,7 1.934,0 423,0 392,5

2007 3.369,0 2.088,2 425,3 612,7

2008 3.423,8 2.060,6 479,1 675,0

2009 3.482,3 2.057,3 437,5 691,8

2010 3.450,5 2.211,9 428,1 750,2

2011 3.652,2 2.056,0 484,7 879,6
FONTE: Demonstrações Contábeis - Demonstração da Conta de Exploração  -  valores em US$ milhões
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Dívida
O Ativo Imobilizado no Balanço Patrimonial 

de 2011 totalizando US$ 17,4 bilhões, pode 
representar o valor da construção da Itaipu. 

Neste total, porém, estão incorporados 
os encargos financeiros incorridos durante a 
construção até a entrada em operação de cada 
unidade geradora.

Ao desconsiderar estes encargos, obtém-se o 
Investimento Direto, que corresponde a US$ 11,8 
bilhões, em dezembro de 2011, assim verifica-se 
que o custo direto do empreendimento seria de 
aproximadamente US$ 845 por kW instalado.

Os recursos captados para a construção, 
incluindo as rolagens financeiras, totalizaram 
US$ 27 bilhões, além dos US$ 100 milhões de 
Capital Social.

Essa dívida está sendo quitada com a Eletrobras. 
O pagamento terminará em 2.023.

Royalties

Os governos brasileiro e paraguaio recebem 
uma compensação financeira pela utilização do 
potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção 
de energia elétrica na Itaipu. Essa compensação é 
chamada de royalties.

Os royalties são devidos desde que a Itaipu 
começou a comercializar energia, em março de 
1985, conforme estabelecido no Anexo C do Tratado 
de Itaipu, assinado em 26 de abril de 1973.

No Paraguai, os recursos dos royalties são 
repassados integralmente ao Ministerio de 
Hacienda, que já recebeu mais de US$ 3,98 
bilhões (até novembro de 2012).

No Brasil, o Tesouro Nacional recebeu 
integralmente os royalties desde o início da geração 
de energia da Itaipu.

Lei dos Royalties  
No Brasil, de acordo com a Lei dos Royalties, 

a distribuição da compensação financeira é feita 
da seguinte forma: 45% aos Estados, 45% aos 
municípios e 10% para órgãos federais (Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia 
e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico).

Da parcela reservada a Estados e municípios, 
85% do valor repassado é pago a unidades 
federativas diretamente atingidas pelo reservatório 
da usina.
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Os 15% restantes são distribuídos entre 
Estados e municípios atingidos por reservatórios 
a montante da usina, que contribuem para o 
incremento de energia nela produzida.

A mudança da legislação beneficiou 15 muni-
cípios paranaenses (veja tabela) e o Governo do 
Paraná, os principais atingidos pelo alagamento de 
terras para a formação do reservatório, além de 
Mundo Novo (MS).

A distribuição dos royalties é proporcional à 
área alagada dos municípios, com percentuais 

definidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Até novembro de 2012, a Itaipu pagou ao 
Brasil mais de US$ 3,66 bilhões em royalties. 
Desse total, os maiores beneficiados são os 
municípios lindeiros diretamente atingidos (mais 
de US$ 1,40 bilhões) e o Governo do Paraná 
(mais de US$ 1,39 bilhões).

Também tem direito aos royalties de Itaipu, o 
Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas 
e Energia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, os Estados e municípios 
indiretamente atingidos localizados a montante 
(acima) da Usina de Itaipu.

O repasse do valor a ser pago a título de 
royalties pela Itaipu Binacional varia conforme a 
geração total de energia no mês.
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Diamante do Oeste 5,62 km2 0,20%

Entre Rios do Oeste 32,90 km2 1,20%

Foz do Iguaçu 201,84 km2 7,36%

Guaíra 51,01 km2 1,86%

Itaipulândia 179,73 km2 6,55%

Marechal Cândido Rondon 56,04 km2 2,04%

Medianeira 1,16 km2 0,04%

Mercedes 19,32 km2 0,70%

Missal 40,07 km2 1,46%

Mundo Novo (MS) 14,71 km2 0,54%

Pato Bragado 47,07 km2 1,72%

Santa Helena 263,76 km2 9,61%

Santa Terezinha de Itaipu 41,90 km2 1,53%

São José das Palmeiras 1,94 km2 0,07%

São Miguel do Iguaçu 90,91 km2 3,31%

Terra Roxa 1,58 km2 0,06%
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eral Datas Importantes
Assinatura da Ata do Iguaçu: 22 de junho de 1966
Assinatura do Tratado de Itaipu: 26 de abril de 1973
Constituição da entidade Itaipu Binacional: 17 de maio de 1974
Início da Obra: maio de 1975
Abertura do Canal de Desvio: 20 de outubro de 1978
Formação do lago (fechamento das comportas): 13 de maio de 1982
Entrada em operação da 1ª unidade geradora: 5 de maio de 1984
Entrada em operação da 20ª unidade geradora, a 18 A: 1 de abril de 2007
Recorde: 94,7 milhões de MWh em 2008
Produção acumulada de 2 bilhões de MWh: 8 de agosto de 2012

T

15
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Os governos do Brasil e do Paraguai têm a atri-
buição de nomear a Diretoria Executiva da Itaipu 
Binacional, por meio da Eletrobras e da Adminis-
tración Nacional de Electricidad (Ande). Para cada 
cargo reservado a um país, há um posto equivalen-
te destinado à outra margem.

A Diretoria Executiva é composta pelos seguin-
tes cargos: Diretor-Geral Brasileiro; Diretor-Geral Pa-
raguaio; Diretor Técnico Executivo; Diretor Técnico; 
Diretor Financeiro Executivo; Diretor Financeiro; Dire-
tor Jurídico Executivo; Diretor Jurídico; Diretor de Co-
ordenação Executivo; Diretor de Coordenação; Dire-
tor Administrativo Executivo; e Diretor Administrativo.

Além da Diretoria Executiva, Itaipu possui um 
Conselho de Administração composto por doze 
conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios, e 
dois representantes dos Ministérios das Relações 
Exteriores, um de cada país. O Conselho de Ad-
ministração reúne-se a cada dois meses ou em 
convocação extraordinária.

Administração da Itaipu Binacional

Na margem brasileira, três indicações cabem 
ao governo federal, duas à Eletrobras e uma ao Mi-
nistério das Relações Exteriores. No Paraguai, três 
nomes são apontados pelo governo federal, dois 
pela Ande e um pelo Ministério das Relações Ex-
teriores. Os conselheiros têm mandato de quatro 
anos, e os diretores de cinco anos.

A Diretoria Executiva cumpre o regimento 
interno e o Tratado de Itaipu; conduz assuntos 
da entidade; e propõe ao Conselho de Adminis-
tração as diretrizes e normas de administração, 
entre outras atribuições. Já o Conselho de Admi-
nistração faz cumprir o Tratado de Itaipu e seus 
anexos.

As atribuições do Conselho de Administração, 
entre outras, são definir as diretrizes fundamentais 
da administração da empresa e seu regimento in-
terno; aprovar o orçamento para cada exercício; e 
examinar o relatório anual.
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Conselho de administração 

Conselheiros brasileiros
Celso Luiz Nunes Amorim 
Alceu de Deus Collares 
Luiz Pinguelli Rosa 
João Vaccari Neto 
José Antonio Muniz Lopes
Roberto Átila Amaral Vieira

Representante do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil
Antonio José Ferreira Simões

Conselheiros paraguaios
Paulo Bernardo Reichardt
Roger Balbi Balbuena Sánchez
Carlos Dionisio Heisele Sosa
Carlos Alberto González
Mirtha Vergara de Franco
Osvaldo Román Romei

Representante do Ministério das 
Relações Exteriores do Paraguai
José Maria Cardozo Saguier

Diretoria Executiva  

Diretor-Geral Brasileiro Jorge Miguel Samek 
Diretor-Geral Paraguaio Franklin Rafael Boccia Romañach
Diretor Técnico Executivo (interino) Jorge Miguel Samek 
Diretor Técnico José María Sánchez Tillería 
Diretor Jurídico Executivo Eusebio Ramón Ayala Gimenez
Diretor Jurídico Cezar Eduardo Ziliotto
Diretor Administrativo Executivo Alberto Magno Ricardo González
Diretor Administrativo Edésio Franco Passos 
Diretora Financeira Executiva Margaret Mussoi Luchetta Groff 
Diretor Financeiro Uvaldino Javier Galeano Benítez
Diretor de Coordenação Executivo Sady María Aranda González
Diretor de Coordenação Nelton Miguel Friedrich 
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Número de empregados (outubro de 2012) 

Margem brasileira:  1.452 empregados
Margem paraguaia:  2.083 empregados

Histórico de diretores-gerais
Relação de diretores-gerais 
brasileiros

Jorge Miguel Samek 2003-em atividade 
Antonio José Correia Ribas 2002-2003 
Euclides Girolamo Scalco 1998-2002 
Altino Ventura Filho 1998 
Euclides Girolamo Scalco 1995-1998 
Francisco Luiz Sibut Gomide 1993-1995 
Jorge Nacli Neto 1991-1993 
Fernando Xavier Ferreira 1990-1991 
Ney Aminthas de Barros Braga 1985-1990 
José Costa Cavalcanti 1974-1985 

Relação de diretores-gerais 
paraguaios

Franklin Rafael Boccia Romañach 2012 - em atividade
Efraín Enriquez Gamón 2011-2012
Gustavo Codas Friedmann 2010-2011
Carlos Quinto Mateo Balmelli 2008-2010
Ramón Romero Roa 2008
Víctor Luis Bernal Garay 2003-2008
Jorge Ayala Kunzle 2002-2003 
Federico Antonio Zayas Chirife 2001-2002 
Miguel Luciano Jiménez Boggiano 1993-2001 
Salvador Oscar Gulino Decreto 1991-1993 
Fidencio Juan Tardivo 1989-1991 
Enzo Debernardi 1974-1989 
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Governança corporativa

Gestão financeira moderna e 
transparente

Tendo como princípio o aperfeiçoamento 
constante de sua gestão, Itaipu implanta atualmente 
o projeto de aderência às regras da Lei Sarbanes-
Oxley. Isso tem como propósito aprimorar e fortalecer 
a estrutura de controles internos e a melhoria de sua 
tecnologia da informação e  processos de negócios,  
inclusive com a adoção das regras de contabilidade 
internacionais da US GAAP.

Em 2006, Itaipu implantou o sistema 
informatizado de gestão financeira integrada 
mySAP-ERP, um avançado sistema de controle 
integrado de gestão das informações econômico-
financeiras. Esse sistema possibilitou à binacional 
melhorar os métodos de sua gestão, por meio da 
automação, padronização, transparência e controle 
de seus processos corporativos, os quais estão em 
fase de aprimoramento e incorporação ao ERP. 

Uma ferramenta fundamental para alcançar 
esses objetivos é a implementação da Gestão 
por Processos, realizada a partir de 2007, assim 
como a metodologia PMI (Project Management 
Institute), implantada para o desenvolvimento dos 
seus projetos.

Os processos de compra e contratação de 
serviços são feitos através de licitações, inclusive 
por intermédio de um sistema de pregão eletrônico 

binacional, o qual possibilita que empresas 
paraguaias e brasileiras participem da disputa pela 
melhor proposta. Os preços são cotados em guarani, 
real e dólar, conforme o mercado definido.

Com os sistemas interligados, reduzem-se a 
burocracia e o custo, e agilizam-se os processos 
na busca de uma gestão mais eficiente e  com 
melhores resultados.

Por ser uma empresa de natureza jurídica 
diferenciada, Itaipu ainda submete-se a 
rigorosíssimos controles internos e externos, 
diretos e indiretos, diferenciados e cumulativos. 
Periodicamente, sujeita-se a auditorias internas 
e externas, prática que consolida um padrão de 
gestão financeira séria e transparente, e embora 
não esteja sujeita às regras de fiscalização vigentes 
no Brasil e no Paraguai devido ao seu regime 
jurídico binacional, atende prontamente a todos 
os pedidos de informações apresentados por 
tribunais e órgãos de controle da administração 
pública brasileira.
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DADOS DO LAGO DE ITAIPU

Área
1.350 km2 – pode variar até os limites de 1.561 km2 
(quando totalmente cheio) e 1.305 km2  (em época de 
rebaixamento)

Volume de água 29 bilhões de m3

Extensão 170 km

Largura máxima 12 km

Largura média 7 km

Profundidade varia entre 22 e 170 metros (próximo à barragem)

Nível máximo (cota) 220,30 metros acima do nível do mar

Nível máximo em época de cheias 223,10

Nível mínimo em época de estiagem 197,00

Extensão da margem brasileira 1.395 km

Extensão da margem paraguaia 1.524 km

Lago de Itaipu

Dispõe do melhor índice de aproveitamento 
da água para produzir energia entre os grandes 
reservatórios brasileiros.

Na Itaipu, o índice de produção é de 10,4 MW 
por km2 (ou seja, a cada 0,1 km2 de área alagada 
pode gerar 1 MW).

Da área de 1.350 km2, 770 km2 estão do lado 
brasileiro e 580 km2 no lado paraguaio.

A profundidade média do reservatório é de 22 
metros, alcançando 170 metros nas proximidades 
da barragem.



Dados Técnicos
42  |

O lago possui 66 pequenas ilhas, das quais 44 
estão na margem brasileira e 22 na paraguaia.

Grande parte dos 29 bilhões de metros cúbicos 
de água represada no lago é renovada em média 
a cada 32 dias.

A água do lago é usada para o consumo, 
depois de tratada pela Sanepar, de 70% da 
população de Foz do Iguaçu, que tem mais de  
300 mil habitantes.

O Lago de Itaipu é o sétimo em tamanho do Brasil. É menor que os reservatórios das hidrelétricas de:

USINA Sobradinho 
(BA) Tucuruí (PA)

Balbina 
(AM)

Porto 
Primavera 

(SP)

Serra  
da Mesa  

(GO)
Furnas 
(MG)

TAMANHO 4.214 km2 2.430 km2 2.360 km2 2.250 km2 1.784 km2 1.440 km2

O reservatório levou 14 dias para ser enchido.
Estudos geológicos apontam uma vida útil de 

no mínimo 200 anos.
Um estudo do Sistema Meteorológico do 

Paraná (Simepar), iniciado em setembro de 1997 
e concluído em 2000, mostrou que o reservatório 
não influi no clima da região. O estudo do Simepar 
confirmou as pesquisas feitas por Itaipu desde a 
formação do reservatório.
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Geração de energia  

Produção acumulada de maio/1984 a outubro 
/2012: 2.021.436 GWh.

A capacidade instalada (potência) de Itaipu é 
de 14.000 megawatts. São 20 unidades geradoras 
de 700 megawatts cada uma. 

Itaipu atende atualmente cerca de 21,7% de 
toda energia consumida nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro Oeste.

Itaipu em 2012 atendeu 17% de toda a 
energia consumida no Brasil.

Potencial

 Uma única unidade geradora de Itaipu é suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão a 
1,5 milhão de habitantes (dependendo da quantidade de indústrias da cidade).

 Uma única unidade geradora de Itaipu seria suficiente para atender 2,5 milhões de residências 
que gastam em média, cada uma, 200 kWh por mês.

 Com 4 unidades geradoras seria possível atender todo o Estado do Paraná.

Itaipu em 2012 atendeu 72,9% de toda a 
energia consumida no Paraguai.

Por força do Tratado de Itaipu, assinado em 
1973, a energia produzida pela usina é dividida 
em partes iguais entre o Brasil e o Paraguai. Como 
o Paraguai só usa 9% (dado de 2011) da energia 
gerada pela Itaipu, vende ao Brasil o que não 
consome da metade a que tem direito. O tratado 
proíbe, ainda, o Brasil e o Paraguai de venderem a 
energia de Itaipu a outros países.
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Recordes de Itaipu

 No dia: 12.890 MW médios (13/07/2012)

 Na hora (pico): 13.076 MWh/h (02/05/2012)
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Usina - medidas e volumes

Obras civis
Concreto  12,7 milhões m3

Escavações em terra  23,6 milhões de m3

Escavações em rocha  32 milhões de m3

Lançamento de aterros  31,7 milhões de m3

Barragem Vertedouro Condutos Forçados

Altura máxima: 
  196 metros 
Comprimento total: 
  7.919 metros

Largura: 
  362 metros
Comprimento: 
  483 metros
Número de comportas: 
  14
Tamanho de cada comporta:  
  20 x  21,34 m  
Capacidade de descarga:  
  62.200 m3/s

Comprimento: 
  142 m
Diâmetro interno: 
  10,5 m
Descarga nominal: 
  690 m3/s

Para acompanhar o desempenho das 
estruturas de concreto e fundações, os técnicos da 
Itaipu têm o auxílio de 2.400 instrumentos (1.358 

no concreto e 881 nas fundações e 161 para 
geodesia), sendo 270 automatizados, e 5.295 
drenos (949 no concreto e 4.346 nas fundações).
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Nível do reservatório EL. 220 m

4
3

2

1

5

910

3

8

Nível do canal de fuga
EL. 100 m (nível de projeto)7

6

Barragem de terra esquerda
Barragem de enrocamento
Barragens de ligação
Estrutura de desvio
Barragem principal

1
2
3
4
5

Casa de Força e Áreas de Montagem
Barragem lateral direita
Vertedouro
Barragem de terra direita
Dique de Hernandarias

6
7
8
9

10

Tipo de barragem

Optou-se pela segunda em virtude da 
economia de concreto, na ordem de 30%, e do 
custo, 12% menor. Os outros tipos de barragem 
construídos na Itaipu foram decorrência das 
escavações, que forneceram rochas para a 
barragem de enrocamento, e terra para as duas 
barragens deste modelo.

O formato da barragem principal da Itaipu é do 
tipo gravidade aliviada. Na concepção do projeto, 
entretanto, foram estudadas outras opções: de 
gravidade maciça, rocamento e em arco. As 
alternativas avaliadas com mais profundidade 
foram as de gravidade aliviada e maciça.
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Operação da usina

A supervisão e a operação da usina são 
executadas pelo sistema SCADA/EMS - Sistema 
Digital de Aquisição de Dados e Supervisão e 
Gerenciamento de Energia. Sua função é controlar 
e supervisionar, digitalmente, o funcionamento 
dos equipamentos principais e auxiliares da usina, 
inclusive as unidades geradoras. Teve um custo de 
aquisição e implantação de aproximadamente US$ 
10 milhões.

Cada Unidade Geradora produz uma 
receita de US$ 15,2 mil por mês de 
funcionamento.

Unidades geradoras

Quantidade: 20 (dez funcionam na frequência 
de 50 hertz, usada pelo Paraguai, e as outras dez 
na frequência de 60 hertz, usada pelo Brasil)

Potência de cada unidade: 700 MW
Frequência: 50/60 hz
Queda: 118 metros
Peso total: 6.600 toneladas

Velocidade de rotação da turbina
Unidades geradoras de 50 hertz:  

 90,9 rotações por minuto
Unidades geradoras de 60 hertz:  

 92,3 rotações por minuto
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Histórico das  
unidades geradoras

UNIDADE
INÍCIO 
COMERCIAL

U01 01/03/1985

U02 23/03/1985

U03 30/11/1985

U04 12/03/1986

U15 07/02/1987

U14 19/03/1987

U05 17/07/1987

U06 14/09/1987

U07 02/01/1988

U08 12/05/1988

U09 13/09/1988

U13 20/12/1988

U12 17/06/1989

U11 18/08/1989

U10 02/11/1989

U16 02/10/1990

U17 26/03/1991

U18 30/05/1991

U09A 01/12/2006

U18A 01/04/2007

Cruzeta Superior 180 t.
Ø 22 x 1,5 m

Eixo Superior 36 t.
Ø 3 x 2,8m Rotor 1.760 t.

Ø 16 x 3,5 m

Eixo Inferior 119 t.
Ø 3,7 x 6 m

Estator 988 t.
Ø 20 x 6,4 m

Cruzeta Inferior 283 t.
Ø 7,8 x 4,4 m

Anel de Suporte do Estator 117 t.
Ø 6,4 x 2,6 m

2 Servomotores 30 t.  |  Aro de operação 56 t.  |  Mecanismo de Operação 48 t.

Tampa 242 t.
Ø 11,2 x 2,4 m

Eixo 130 t.
Ø 3,7 x 5,5 m

Rotor 295 t.
Ø 8,6 x 4,5 m

Pré-distribuidor 425 t.
Ø 13 x 5 m

24 Palhetas Diretrizes 180 t.
1,4 x 4,6 m

Anel Inferior 85 t.
Ø 10,7 x 0,742 m

Trecho Final Inferior
do Conduto Forçado 883 t.
Ø 10,5 x 9,6 m (transição de diâmetro)

Caixa Espiral 600 t.
Ø 9,6 m

Tubo de Sucção 186 t.
Ø 8,7 x 17,7 m

(transição de diâmetro)
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Servomotor da 
comporta de serviço 

O servomotor é um cilindro de acionamento 
hidráulico, de 1 metro de diâmetro, 18 metros 
de altura e capacidade de 650 toneladas, que 
movimenta a comporta de serviço da tomada 
d’água, pesando 260 toneladas, permitindo ou 
interrompendo o fluxo de água que aciona a 
unidade geradora. Existem 20 unidades instaladas, 
uma em cada unidade geradora, localizadas na 
cota 225, na crista da barragem.

Subestação isolada a gás

O isolamento entre os condutores energizados 
(barramentos) e a terra é feito por um gás, o SF6 – 
hexafluoreto de enxofre. Diz-se subestação blindada 
porque os barramentos e o gás ficam confinados 
dentro de um envoltório metálico de alumínio 
com diâmetro de menos de 1 metro, conectado à 
malha de terra da subestação, atuando como uma 
blindagem do condutor. O sistema é trifásico, porém 
cada uma das fases tem seu próprio envoltório 
metálico. A vantagem dessa subestação, em relação 
às demais, é a redução da área necessária, já que 
em subestações convencionais, para se trabalhar 
com tensões de 500 mil volts, são necessários cerca 
de 9  metros de distância entre os condutores, e 5 
metros entre condutor e estrutura.
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Transmissão de energia

O escoamento da energia de Itaipu para o 
sistema interligado brasileiro, a partir da subestação 
de Foz do Iguaçu no Paraná, é realizado por Furnas 
e Copel. A energia em 50 Hz utiliza o sistema de 
corrente continua de Furnas (Elo CC) e a energia 
em 60 Hz utiliza o sistema de 765 kV de Furnas e 
o sistema de 525 kV da Copel.

Sistema de Corrente Contínua – 
Furnas

O Elo de Corrente Contínua tornou-se 
necessário porque a energia produzida no setor de 
50 Hz de Itaipu não pode se integrar diretamente 
ao sistema brasileiro, onde a frequência é 60 Hz. A 

energia produzida em 50 Hz em corrente alternada 
é convertida para corrente contínua e escoada até 
Ibiúna (SP), onde será convertida novamente para 
corrente alternada, mas agora em 60 Hz.

O sistema de transmissão é formado por 
duas linhas de ±600 kV, com extensão de 
aproximadamente 810 km, entre as subestações 
de Foz do Iguaçu (PR) e Ibiuna (SP). A conversão 
CA/CC é feita através de oito conversores em cada 
subestação, cada dois formando um Polo, que 
compõem os dois Bipolos em ±600 kV, sendo 
transmissão realizada através de quatro linhas, 
uma em cada Polo. Este sistema começou a 
operar em 1984.
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Sistema de Corrente Alternada – 
Furnas

Esse sistema leva a energia produzida pelo 
setor de 60 Hz de Itaipu (frequência brasileira) para 
a proximidade do centro de consumo da região 
Sudeste do Brasil e, embora apelidado de 750 
kV, sua tensão de transmissão é em 765 kV. Este 
sistema é composto de três linhas de transmissão 
entre as subestações de Foz do Iguaçu e Tijuco Preto 
(SP), na região metropolitana de São Paulo, cada 
uma com extensão de aproximadamente 900 km.

Em Tijuco Preto existem sete transformadores, 
para 500 kV e 345 kV, de forma a diversificar a 
sua distribuição. Ao longo do sistema existem ain-
da duas outras subestações, a de Ivaiporã (PR) e 
a de Itaberá (SP). Em Ivaiporã há conexão com a 
região Sul do Brasil através de transformadores para 
500 kV, o que permite a otimização da geração de 
energia no sistema em função da disponibilidade 

energética. Ora o fluxo de energia nesses transfor-
madores vai em direção ao Sul ora em direção ao 
Sudeste. Iniciou sua operação em 1986 e, até hoje, 
é o sistema de transmissão de tensão mais elevada 
existente no Brasil.

Cada linha é constituída por cerca de 2 mil torres 
de transmissão. As linhas de correntes contínuas 
têm uma perda de energia menor do que as de 
corrente alternada em linhas muito longas.

Sistema de Corrente Alternada – 
Copel

Nos anos de 2011 e 2012 vários reforços 
foram incorporados no sistema de transmissão da 
interligação Sul-Sudeste, o que afeta a operação da 
UHE Itaipu 60Hz e a transmissão pelo 765 kV. Mas 
o principal deles foi a entrada em operação da linha 
de transmissão de 525 kV entre as subestações de 
Foz do Iguaçu e Cascavel Oeste (LT FI-CVO). A LT FI-
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PARAGUAI BRASIL

ACARAY

ASSUNÇÃO

ASSUNÇÃO 220 kV

500 kV

60 Hz

50 Hz

2 BIPOLOS
±600 kV

500 kV

500 kV
50 Hz

FURNAS
Subestação Foz do Iguaçu

Conversora

Subestação
da Margem Direita

SÃO PAULO
Tijuco Preto

(910 km)

Subestação Cascavel
Oeste (CVO)

Limpio

Limpio

(323 km)

(309 km)
750 kV - 60 Hz

Ibiúna (810 km)

USINA DE

(5
km

)

22
0 

kV

CVO aumentou o acoplamento entre a UHE Itaipu 
60 Hz e o sistema Sul, o que permitiu o aumento 
do recebimento de energia pela região Sul e a 
exploração total da geração na UHE Itaipu 60Hz.

A distribuição da energia gerada pela Itaipu é 
feita pela Eletrobras.

No Paraguai, o escoamento da energia de Itaipu 
é feito na tensão 220 kV a partir do seccionamento 
e transformação de tensão de 2 linhas de 500 kV – 
50 Hz na subestação da Margem Direita.

Na subestação da Margem Direita, seis conjuntos 
autotransformadores/reguladores baixam a tensão 
de 500 kV para 220 kV e entregam a energia a 
quatro linhas, sendo que duas delas seguem em 
direção a Assunção, distante cerca de 300 km, e as 
outras duas vão para a usina de Acaray, a apenas 
5 km da subestação Margem Direita. Da usina 
de Acaray, pertencente a Ande, outras três linhas 
seguem também para Assunção.

Sistema de transmissão de energia
Itaipu → Furnas Centrais Elétricas
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Produção e consumo de energia

A produção e o consumo de energia elétrica são 
medidos de duas formas: demanda e energia.

Demanda
É a quantidade de energia que está sendo 

produzida ou consumida num determinado instante 
qualquer (no horário de pico, por exemplo). É 
medida em watts (demanda Instantânea) ou 
seus múltiplos: quilowatts (kW), megawatts (MW), 
gigawatts (GW). 

Outra derivação é o MWh/h, quando se refere 
ao período de uma hora específica (demanda 
horária).

Energia 
É o resultado da soma do que foi produzido 

num determinado período (um dia, por exemplo). 
É medida em watts-hora ou seus múltiplos: 
quilowatts-hora (KWh), megawatt-hora (MWh). 

1.000 watts equivalem a 1 quilowatt (kW)

1.000.000 watts equivalem a 1 megawatt (MW)

1.000 kW equivalem a 1 megawatt (MW)

1.000 MW equivalem a 1 gigawatt (GW)

Consumo brasileiro

 No dia 8 de fevereiro de 2012, demanda 
máxima instantânea de 76.735 MW;

 Consumo total brasileiro: 491.271 GWh;

 Recorde horário: 76.251 MWh, registrado 
em 8 de fevereiro de 2012.

Como usar as medidas
MW
Serve para medir qualquer instante de 

consumo ou geração de energia. Por isso, usa-
se para informar o consumo que está sendo 
requisitado pelo sistema num determinado 
instante como, por exemplo, nos horários de pico 
(“Às 18h32 do dia “tal”, o consumo da região 
Sudeste foi de 36.000 MW).

MWh/h
É a mesma unidade de medida do item 1 

só que, em vez de medir um instante qualquer 
(valor pontual), mede o período de uma hora 
cheia. Por exemplo: “Das 18 às 19 horas do dia 
“tal”, Itaipu atingiu seu nível máximo de produção 
- 13.000 MWh/h. 

MWh
É a soma do que foi produzido num dia, 

mês, ano, década, etc. Essa medida foi usada 
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recentemente, em 07/06/01, quando Itaipu 
comemorou a produção de 1 bilhão MWh, 
desde que a usina começou a gerar energia 
comercialmente, em 1984. 

Outro múltiplo desta unidade de medida é o 
kWh – normalmente utilizado pelas concessionárias 
para especificar o consumo residencial (“O 
consumo mensal da residência de ‘Fulano’ não 
atingiu os 200 kWh determinados pelo governo”).

MW médio
É uma medida criada pelo setor elétrico para 

referenciar o consumo médio num determinado 

período – dias, meses ou anos. Nada mais é 
do que a energia consumida ou produzida num 
período dividida pelas horas desse período. Por 
exemplo, a produção de Itaipu em 2000, de 
93.428.000 MWh, corresponde a 10.636 MW 
médios – é o resultado da divisão do MWh no 
ano (93.428.000) pelas horas do ano (8.784 
horas). Caso o período analisado fosse de um dia, 
o número de horas seria 24; um mês seria 720, 
744 ou 672 (fevereiro) ou 696 (fevereiro para 
ano bissexto). Outro exemplo: no Brasil, o máximo 
consumo diário verificado em 2001 foi de 46.916 
MW médios, em 22/02/2001.
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Rio Paraná
Média diária: 11.767 m3/s
Vazão máxima registrada: 
39.790 m3/s, em 15 de junho de 1983
Vazão mínima registrada: 
6.082 m3/s, em 10 de setembro de 2001

Confluência Rio Paraná e Rio Iguaçu
Média diária: 14.072 m3/s
Vazão máxima registrada:
49.240 m3/s, em 31 de maio de 1992
Vazão mínima registrada:
6.100 m3/s, em 9 de outubro de 1988

Rio Iguaçu (posto Capanema)
Média diária: 1.901 m3/s
Vazão máxima registrada:
28.799 m3/s, em 10 de julho de 1983
Vazão mínima registrada:
134 m3/s, em 12 de outubro de 1988

Vazões Período de 1983 a 2011
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Dados climáticos

Bacia do Rio Paraná, acima de Itaipu  
Precipitação média anual: 1.360 mm
Evaporação média anual: 1.200 mm

Na área da usina
Precipitação média anual: 1.870 mm
Evaporação média anual:  1.013 mm

Temperatura 
(na área da usina)

   Temperatura média anual: 
      21 graus centígrados
   Temperatura máxima ambiente:
      40 graus centígrados
   Temperatura mínima ambiente:
       -4 graus centígrados

FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
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Estações hidrometeorológicas

A coleta dos dados que orientam os processos 
de previsão, supervisão e controle da operação 
hidroenergética da Itaipu ocorre nas estações 
hidrológicas, de medição de níveis de rio e de 
chuva, e nas estações meteorológicas. 

Parte destes dados é obtida por meio de 
estações automáticas, que lêem as informações dos 
sensores e as transmitem para a usina, via satélite 
e internet. Este modelo é chamado de Sistema de 
Telemetria Hidrometeorológica (STH).

O restante das informações é obtido por 
telefone com os operadores das estações. 

A Itaipu também utiliza dados de sistemas 
meteorológicos, como imagens de satélite, imagens 
de radar e localização de descargas elétricas, por 
meio de convênios com o Sistema Meteorológico 
do Paraná (Simepar) e a Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (Dinac).

O Sistema de Telemetria Hidrometeorológica 
(STH) da Itaipu Binacional é composto por 57 
estações instaladas em campo e uma Central de 
Recepção instalada na usina.

ESTAÇÕES MEDIÇÃO

7 estações  
meteorológicas

Velocidade e Direção do Vento 

Temperatura e Humidade do Ar

Temperatura do Solo

Precipitação

Pressão Atmosférica

Irradiação Solar

5 estações pluviométricas Precipitação

9 estações fluviométricas Nível do Rio

32 estações fluviométricas 
e pluviométricas Nível do Rio e Precipitação

4 estações descarga líquida Vazão do Rio (diretamente)
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Funcionamento
Os dados são enviados a central conforme a 

programação das estações em campo.
Como backup, os dados são armazenados nas 

estações e coletados semestralmente.
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Complexo Turístico Itaipu/Brasil

Maior usina hidrelétrica do mundo em geração 
de energia, a Itaipu é uma obra que encanta os 
turistas por suas dimensões e pelos seus aspectos 
tecnológico e ambiental. A usina já foi visitada 
por mais de 17 milhões de pessoas. O turista 
que planeja conhecer a usina tem várias opções, 
como o Circuito Turístico Especial, que percorre o 
interior da Usina, a Visita Panorâmica, o Ecomuseu, 
o Refúgio Biológico Bela Vista e a Iluminação da 
Barragem. 
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Circuito Especial 
É a mais completa das visitas, com acesso ao 

interior da usina e paradas em pontos estratégicos, 
como o topo da barragem, a sala de comando central, 
as galerias nas quais estão instaladas as unidades 
geradoras, as catedrais de concreto armado e o eixo 
de uma turbina em funcionamento.

Todos os dias, das 8h às 16h*. 

Duração: aproximadamente 2h30.

Idade mínima: 14 anos.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

Visita Panorâmica
Permite conhecer a parte externa da usina, 

com paradas no Mirante Central e no Mirante da 
Barragem de Enrocamento. Nessa visita, o turista  
assiste a um documentário sobre a usina, passa 
pelo vertedouro e vai até o alto da barragem, de 
onde pode ver o reservatório.

Todos os dias, das 8h às 16h**. 

Duração: aproximadamente 1h30.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

* Veja restrições sobre o uso de roupas e calçados na pág. 131.
** Os comboios saem a cada hora a partir das 8h30, sem 

interrupção no horário do almoço. 
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Ecomuseu
No Ecomuseu, o visitante encontra a trajetória 

da usina e da região do reservatório contada 
em cenários fiéis ao passado. O circuito mostra 
desde a ocupação do oeste paranaense até os 
projetos de conservação ambiental conduzidos 
pela empresa.

De terça a domingo, das 8h às 16h30.
Duração: livre (aproximadamente 1h).

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

Refúgio Biológico Bela Vista
O Refúgio Biológico Bela Vista é uma unidade 

de proteção criada para receber milhares de 
plantas e animais desalojados pelo reservatório 
da usina. Nesse espaço, os visitantes percorrem 
uma trilha ecológica, de aproximadamente dois 
quilômetros, passando por recintos que abrigam 
animais silvestres.

Segunda-feira e de quarta-feira a domingo, das 
8h30 às 10h e das 14h30 às 15h30.
Duração: aproximadamente 2h30.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br
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Iluminação da Barragem
A barragem de concreto que represa as águas 

do Rio Paraná é iluminada, proporcionando um 
verdadeiro espetáculo de luzes.

Sextas-feiras e sábados, 
às 20h (21h no horário de verão). 
Duração: aproximadamente 1h30.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

Visitas combinadas
O turista poderá optar por qualquer horário da Visita 
Panorâmica e em seguida, com seu próprio meio de 
transporte, ir até o Ecomuseu.

Visita Panorâmica + Ecomuseu
De terça-feira a domingo.
Duração: aproximadamente 3h.

Tarifas: Consulte o site 
  www.turismoitaipu.com.br

Visita Panorâmica + Refúgio Biológico Bela Vista
Todos os dias, exceto às terças-feiras, com saída às 8h.
Duração: aproximadamente 4h.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br 

Visita Panorâmica + Iluminação da Barragem
Sextas e sábados, às 20h (21h no horário de verão).
Duração: aproximadamente 3h.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

MAIS INFORMAÇÕES
www.turismoitaipu.com.br
email: reservas@turismoitaipu.com.br
toll free: 0800 645 4645
fax: 45 3520-6398
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Observações

 Visitantes de 7 a 16 anos e acima de  
60 anos devem apresentar documento para usufruir do desconto.

 Para os estudantes, é necessária a apresentação de carteira estudantil com data de validade 
vigente.

 Já os moradores dos Municípios Lindeiros e da Região Trinacional devem apresentar um 
comprovante de endereço para usufruir do desconto. 

 No primeiro domingo de cada mês e no aniversário da Itaipu, os residentes nos Municípios 
Lindeiros e Região Trinacional terão entrada gratuita, exceto para a visita Circuito Especial.

 No Circuito Especial não é permitido o uso de chinelos, sapatos de salto alto, shorts ou minissaias. 
Sandálias são permitidas apenas se adequadamente fixadas aos calcanhares, sem saltos e com 
sola de borracha.

Municípios lindeiros e trinacionais
A comunidade lindeira compreende os municípios localizados no entorno do Parque 

Nacional do Iguaçu e do Lago de Itaipu. São eles:

Capanema Capitão Leônidas Marques Céu Azul

Diamante do Oeste Entre Rios do Oeste Foz do Iguaçu

Guaíra Itaipulândia Lindoeste

Marechal Cândido Rondon Matelândia Medianeira

Mercedes Missal Mundo Novo

Pato Bragado Ramilândia Santa Helena

Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu

São José das Palmeiras São Miguel do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu

Terra Roxa Vera Cruz do Oeste

Já a região trinacional compreende, além de Foz do Iguaçu, no Brasil: 

A
R

G
EN

TI
N

A Puerto Iguazú

P
A

R
A

G
U

A
I Ciudad del Este

Puerto Liberdad Presidente Franco

Puerto Esperanza Minga Guazú

Wanda Hernandárias
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Outras atrações turísticas

Painel do Barrageiro
O Painel do Barrageiro, inaugurado em novembro de 

1998, foi feito em parceria entre Poty Lazzarotto e Adoaldo 
Lenzi em homenagem aos cerca de 100 mil trabalhadores, 
brasileiros e paraguaios, que ajudaram a construir Itaipu. 
Embeleza o Mirante Central, ponto de parada dos visitantes.

Kattamaram
É um passeio pelo lago de Itaipu em um 

moderno barco de dois andares, equipado com 
restaurante climatizado, bares, TV de plasma com 
vídeo, som ambiente, com capacidade para 200 
pessoas por viagem. O Kattamaram possui várias 
opções de passeios, desde roteiros prontos a cir-
cuitos especiais, a pedido de grupos fechados.

Embarque no Terminal Turístico de Foz do Iguaçu, 
com saída às 18h. 
Duração: aproximadamente 1h30.
Tarifas: sob consulta (reservas antecipadas)
Informações:  (45) 3028.9665 ou 3529.9626
  comercial@kattamaram.com

 www.kattamaram.com

Almoço no PTI
Inclui um delicioso almoço no restaurante 

localizado nas dependências do Parque Tecnológico 
de Itaipu, com pratos quentes, diversos tipos 
de saladas, sobremesa e um suco (ou água). 
Acompanhado por monitor, esta visita permite 
ainda conhecer o Espaço do Barrageiro e a 
infraestrutura do PTI, considerado um dos maiores 
empreendimentos da América do Sul.

Segunda a Sexta-feira, às 12h30. 
Duração: aproximadamente 1h30.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br
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Polo Astronômico
Localizado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 

o Polo Astronômico é um dos poucos complexos 
no mundo a reunir, de forma totalmente 
integrada, observatório astronômico e planetário. 
O complexo permitirá aos visitantes observar o 
espaço e contemplar um céu virtual projetado 
numa imensa cúpula, além de contar com uma 
biblioteca especializada, um auditório e um relógio 
solar analemático.

Quarta, Quinta e Domingo: às 10h e 16h.
Sexta e Sábado: às 10h, 16h e 19h. 
Duração: aproximadamente 2h.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br

Test Drive Veículo Elétrico
A atração, inédita no país, proporciona uma 

experiência única, pois possibilita dirigir um veículo 
elétrico, silencioso e não poluente produzido com 
tecnologia nacional dentro da maior usina hidrelé-
trica do mundo em geração de energia. Embarcam 
no veículo apenas o condutor e até dois convi-
dados, que também poderão dirigir. O valor é o 
mesmo, independentemente do número de pas-
sageiros. Para dirigir o veículo elétrico é obrigatório 
portar Carteira de Habilitação dentro do prazo de 
validade e assinar um termo de responsabilidade. 

Todos os dias, às 9h, 10h, 14h e 15h.
Duração: 1h45.

Tarifas: Consulte o site
  www.turismoitaipu.com.br
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Complexo Turístico Itaipu/Paraguai

O Complexo Turístico Itaipu, na margem 
paraguaia, envolve, além da visitação normal 
à usina, as seguintes atrações: Museu da Terra 
Guarani, Saltos do Rio Monday, Monumento 
Bertoni, Zoológico Regional, Viveiro Florestal e 
Refúgio Tatí Yupí.
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Visita Turística
Permite conhecer a parte externa da usina, 

com paradas no Mirante Central e no Edifício 
de Descarga. Nessa visita, o turista  assiste a um 
documentário sobre a usina, passa pelo vertedouro 
e vai até o alto da barragem, de onde pode ver o 
reservatório.

Todos os dias, das 8h às 17h (Horário do Paraguai)
Duração: aproximadamente 2h.
Tarifas:  passeio gratuito.
Informações:  (00 595 61) 599-8040 /
  fax (00 595 61) 599-8045
  cturistico@itaipu.gov.py
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Visita Especial
Permite conhecer o interior da usina, com paradas 
em pontos estratégicos como o topo da barragem, 
a sala de comando central, o eixo de uma turbina, 
as galerias e as catedrais de concreto armado. 

Todos os dias, mediante o agendamento.*

Idade mínima: 15 anos.
Duração: aproximadamente 2 horas.
Tarifa: entrada gratuita.
Informações:  (00 595 61) 599-8040 /
  fax (00 595 61) 599-8045
  cturistico@itaipu.gov.py

Iluminação da Barragem  
O visitante pode ver um complexo de 519 

refletores e 112 luminárias, que fazem a iluminação 
noturna da Barragem, em sincronia com uma trilha 
sonora criada especialmente para o espetáculo.

Sextas-feiras e sábados, às 20h 
(21h no horário de verão).
(Horário do Paraguai)
Duração: aproximadamente 1 hora.
Tarifa: entrada gratuita.
Informações:  (00 595 61) 599-8040 /
  fax (00 595 61) 599-8045
  cturistico@itaipu.gov.py

*  Veja restrições sobre o uso de roupas e calçados na pág. 131.
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Museu da Terra Guarani
O Museu da Terra Guarani resgata os 10 mil 
anos de ocupação e cultura guarani na margem 
paraguaia da Itaipu.

De terça-feira a domingo, das 8h às 18h (Horário 
do Paraguai). Às segundas fecha para manutenção. 
Tarifa: entrada gratuita.
Localização: rodovia que liga Ciudad Presidente 
Franco a Saltos del Guairá, a 11,5 km de Ciudad 
del Este (Paraguai).
Informações:  (00 595 61) 599-8632 /
  (00 595 61) 599-8638
  cturistico@itaipu.gov.py

Refúgio Tatí Yupí  
É uma unidade de proteção ambiental criada e 

mantida pela Itaipu na margem paraguaia e aberta 
à visitação turística. 

De terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h30* 
(Horário do Paraguai). Às segundas fecha para 
manutenção. 
Tarifa: entrada gratuita.
Localização: rodovia que liga Ciudad del Este a 
Saltos del Guairá, a 3 km ao Norte de Hernandarias 
(Paraguai).
Informações: (00 595 61) 599-8473 /
  (00 595 61) 599-8069
  cturistico@itaipu.gov.py

*  É necessário apresentar uma autorização do CRV-MD.
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Saltos do Rio Monday  
É formado por três caudalosas quedas d’água, 

com 40 metros de altura, que se precipitam 
próximo à foz do Rio Monday.

De segunda a domingo, das 8h às 18h.
(Horário do Paraguai)
Tarifa: 5.000 guaranis (cerca de R$ 2,50) por 
pessoa. 
Localização: Parque Municipal Saltos del Rio 
Monday – Ciudad Presidente Franco (Paraguai).
Informações: (00 595 61) 599-8040 /
  (00 595 61) 550-068
  cturistico@itaipu.gov.py

Monumento Bertoni   
Um museu localizado na mata que resgata a 

história do cientista e escritor suíço Moisés Santiago 
Bertoni.

Fechado para reforma, sem previsão de abertura.

Localização: A 40 km ao Sul de Ciudad Presidente 
Franco, às margens do Rio Paraná. O acesso é 
feito por meio de uma estrada de terra que liga 
Presidente Franco a Los Cedrales. Ou, então, por 
água. Os barcos atracam no Porto Moisés Bertoni.
Informações: (00 595 61) 599-8040 /
  (00 595 61) 599-8094
  cturistico@itaipu.gov.py



|  73
Tu

ris
m

o

Zoológico Regional
O Zoológico Regional de Itaipu abriga espécies 

nativas em uma área de 12 hectares, com ambientes 
adequados para que os animais possam desenvolver 
seus hábitos. Pesquisadores trabalham na reprodução 
em cativeiro de espécies ameaçadas de extinção, 
como a onça-pintada e o jaguar. As instalações 
podem ser percorridas pelo visitante, que também 
participa de atividades de educação ambiental.

De terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 14h 
às 17h (Horário do Paraguai). Às segundas fecha 
para manutenção.
Tarifa: entrada gratuita.
Localização: rodovia que liga Ciudad Presidente 
Franco a Saltos del Guairá, a 11,5 km de Ciudad 
del Este (Paraguai).
Informações: (00 595 61) 599-8632 /
  (00 595 61) 599-8638
  cturistico@itaipu.gov.py

Viveiro Florestal
Uma ampla área em que a Itaipu produz 

mudas destinadas ao reflorestamento de matas e 
florestas degradadas pela ação do homem.

De terça-feira a sábado, das 7h30 às 12h e das 
14h30 às 17h, aos domingos das 8h às 12h 
(Horário do Paraguai). Às segundas fecha para 
manutenção.
Tarifa: entrada gratuita.
Localização: rodovia que liga Ciudad Presidente 
Franco a Saltos del Guairá, a 11,5 km de Ciudad 
del Este (Paraguai).
Informações: (00 595 61) 599-8040 /
  fax (00 595 61) 599-8045
  cturistico@itaipu.gov.py
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Ano Brasil Paraguai Total

1977 16.251 – 16.251

1978 21.081 56.475 77.556

1979 43.722 44.184 87.906

1980 51.384 81.549 132.933

1981 133.961 88.507 222.468

1982 219.703 139.977 359.680

1983 220.176 103.624 323.800

1984 450.512 120.076 570.588

1985 546.661 169.329 715.990

1986 628.787 159.488 788.275

1987 626.387 152.318 778.705

1988 579.129 166.444 745.573

1989 540.126 141.897 682.023

1990 352.893 159.189 512.082

1991 355.674 145.161 500.835

1992 372.075 138.371 510.446

1993 428.220 156.420 584.640

1994 437.310 158.068 595.378

1995  345.397 127.426 472.823

1996 343.953 120.938 464.891

Ano Brasil Paraguai Total

1997 352.017 97.358 449.375

1998 346.775 81.142 427.917

1999 371.126 80.143 451.269

2000 370.571 88.898 459.469

2001 339.467 54.367 393.834

2002 307.807 52.109 359.916

2003 378.350 93.373 471.723

2004 452.695 120.662 573.357

2005 492.318 178.062 670.380

2006 422.421 155.716 578.137

2007 354.167 168.316 522.483

2008 311.752 119.994 431.746

2009 298.674 96.397 395.071

2010 352.943 143.191 496.134

2011 385.560 128.138 513.698

2012* 433.708 304.467 738.175

Total 12.683.753 4.391.774 17.075.527

Número de visitantes

Número anual de visitas feitas através dos 
Centros de Recepção de Visitantes localizados nas 
margens brasileira e paraguaia.

*  Dados atualizados até outubro de 2012.
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Origem dos visitantes da margem brasileira

Países com maior número de visitantes – 1977- out/2012

Itália

EUA

França

Espanha

Brasil

Chile

Japão

Alemanha

Argentina 3.678.357

Paraguai 2.128.363

7.924.711

243.008

187.495

151.985

353.922

262.443

228.554

162.978

Uruguai 285.836

Estados com maior número de visitantes – 1991- out/2012
Bahia  39.658

Espirito Santo  47.742

Mato Grosso  40.657

Mato Grosso do Sul  47.774

Minas Gerais  138.710

Paraná  1.619.804

Rio de Janeiro  179.042

Rio Grande do Sul  395.294

Santa Catarina  379.250

São Paulo  840.143

A Itaipu já recebeu visitantes procedentes de 
196 países e territórios. As nações com o maior 
número de turistas que conheceram a usina são:
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Distâncias rodoviárias

Distância rodoviária aproximada de Foz do 
Iguaçu (PR) a alguns dos municípios lindeiros:

Município KM

Diamente do Oeste 135

Entre Rios 131

Guaíra 240

Itaipulândia 65

Marechal Cândido Rondon 176

Medianeira 55

Mercedes 190

Município KM

Missal 81

Mundo Novo 270

Pato Bragado 143

Santa Helena 104

Santa Terezinha de Itaipu 20

São José das Palmeiras 157

São Miguel do Iguaçu 41

Terra Roxa 240

Foz do Iguaçu    20 km
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Distância rodoviária aproximada de Foz do 
Iguaçu (PR) às principais cidades brasileiras:

Distância rodoviária aproximada de Itaipu a 
algumas cidades paraguaias:

Município KM Município KM

Aracajú 3089 Manaus 3821

Belém 3381 Natal 3859

Belo Horizonte 1508 Palmas 2249

Boa Vista 4606 Pelotas 1249

Brasília 1573 Porto Alegre 986

Campinas 1045 Porto Velho 2920

Campo Grande 776 Recife 3572

Caxias do Sul 980 Ribeirão Preto 985

Cuiabá 7464 Rio Branco 3454

Curitiba 637 Rio de Janeiro 1472

Feira de Santana 2769 Salvador 2885

Florianópolis 944 Santos 1119

Fortaleza 3846 S. J. dos Campos 1138

Goiânia 1374 São Luís 3418

João Pessoa 3682 São Paulo 1047

Joinville 774 Teresina 3350

Juiz de Fora 1543 Uberlândia 1206

Londrina 530 Vitória 1925

Maceió 3365

Município KM Município KM

Assunção 330 Ciudad del Este 14
Encarnación 290
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Iluminação da Barragem

Utiliza:

 60 Km de fios, cabos e eletrodutos;

 519 refletores de 400, 600, 1000 e 2000 watts;

 112 luminárias especiais;

 1.000 quilowatts de energia – o suficiente para iluminar uma cidade de 15 mil habitantes;

 7 subestações de 300 quilovolts-ampére (kVA) cada.



Curiosidades
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Maravilhas do mundo

Itaipu é considerada uma das Sete Maravilhas 
do Mundo Moderno pela Sociedade Americana 
de Engenheiros Civis. As outras maravilhas são: 
o Eurotúnel (no Canal da Mancha), as obras 
de proteção do Mar do Norte (na Holanda), o 

Empire State Building (nos Estados Unidos), a 
torre Canadian National (no Canadá), a ponte 
Golden Gate (nos Estados Unidos) e o Canal do 
Panamá (no Panamá).
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Itaipu e usinas pelo mundo

USINA

Capacidade 
instalada 
(em MW) País

Comparação 
percentual 
com Itaipu

Três Gargantas 22.400 China 160%

Itaipu 14.000
Paraguai/ 
Brasil

100%

Guri 10.000 Venezuela 74%

Tucuruí 8.370 Brasil 60%

Grand Coulee 6.809 EUA 49%

Sayano Shushenskaya 6.400 Rússia 46%

Krasnoyarsk 6.000 Rússia 43%

Churchill Falls 5.616 Canadá 40%



 |  83
Cu

rio
si

da
de

s

Itaipu e Três Gargantas

ITAIPU TRÊS GARGANTAS

Turbinas 20 32 (6 subterrâneas)

Potência nominal 700 MW 700 MW

Potência instalada 14.000 MW 22.400 MW (em 2011)

Recorde de produção 
 de energia

94,7 bilhões kWh/ano 
(2008)

84,3 bilhões kWh/ano 
(2010)

Produção anual 92,2 bilhões kWh/ano 
(2011)

78,2 bilhões kWh/ano 
(2011)

Concreto utilizado 12,7 milhões m3 27,94 milhões m3

Altura 196 m 181 m

Comprimento da barragem

7.744 m (concreto, 
enrocamento e terra) 
175 m (dique de 
Hernandárias)

4.149 m (concreto 2.309m 
e dique Maoping 1.840 m)

Vertedouro - capacidade 
de vazão 62.200 m3/s 120.600 m3/s

Escavações 63,85 milhões m3 134 milhões m3

RESERVATÓRIO

Extensão 170 km 600 km

Área 1.350 km2 1.084 km2

Armazenamento 29 bilhões de m3 39,3 bilhões de m3

Nível normal de operação 220 m 175 m

Número de pessoas 
reassentadas

40 mil 1,13 milhão
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O volume total de 
concreto utilizado na 
construção da usina seria 
suficiente para construir 
210 estádios de futebol 

como o do Maracanã, no Rio de Janeiro. 

O ferro e aço 
utilizados permitiriam 
a construção de 380 
Torres Eiffel. 

A barragem de Itaipu 
tem a extensão equivalente 
à Ponte Rio/ Niterói, sem os 
acessos: 7.760 metros.

Uma unidade geradora de Itaipu 
produz energia equivalente a 27 mil 
barris de petróleo por dia. 

O Brasil teria de queimar 536 
mil barris de petróleo por dia para 
obter em plantas termelétricas a 
mesma produção de energia da 
Itaipu. 

Comparações

A vazão máxima do 
vertedouro da Itaipu (62,2 
mil metros cúbicos por 
segundo) corresponde a 
40 vezes a vazão média 
das Cataratas do Iguaçu.

A vazão de duas 
turbinas da Itaipu (700 metros cúbicos de água 
por segundo cada), corresponde a toda a vazão 
média das Cataratas (1.500 metros cúbicos por 
segundo). 

A vazão do Rio 
Sena, na França, só 
seria suficiente para 
movimentar uma 
unidade geradora de 
Itaipu. 

O volume de escavações 
de terra e rocha em Itaipu é 8,5 
vezes superior ao do Eurotúnel 
(que liga França e Inglaterra 
sob o Canal da Mancha) e o 
volume de concreto, 15 vezes 
maior. 
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Uma unidade geradora 
de Itaipu, de 700 MW, gera 
mais energia do que a usina 
nuclear de Angra I, que tem 
uma potência de 657 MW.

Para a construção e 
montagem de Itaipu foram 
empregadas, desde a 
elaboração e as revisões 
de seu projeto, cerca 
de 1.200.000 folhas de 

desenho e listas de materiais. Essa documentação, 
superposta, seria suficiente para erguer uma pilha 
com altura equivalente a um prédio de 50 andares.

A altura da barragem 
principal (196 metros) equivale 
à altura de um prédio de 65 
andares. 

O consumo diário 
de alimentos no pico 
de construção da 
usina era de: quatro 
toneladas de arroz, 
1,5 tonelada de feijão, 
cinco toneladas de 
carne, 3 toneladas de 
salada.
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Produção acumulada
Confira a quantidade de anos que a geração 

acumulada (2.021.436 GWh – de maio/1984 
a outubro/2012) de Itaipu atenderia algumas 
localidades.

LOCALIDADE ANOS

Cidades

Cascavel 3.044,3
Curitiba    434,8
Foz do Iguaçu 4.193,9
Londrina 1.621,0
Maringá 2.075,3
Ponta Grossa 2.235,7

Estados
Paraná     77,2
São Paulo     16,2

Regiões

Região Sul      27,9
Região Nordeste     28,3
Região Norte     73,5
Região Sudeste       8,8
Região Centro-Oeste     71,5

Países

Brasil        4,7
Paraguai    185,3
Austrália        8,1
Canadá        3,8
França        4,1
Alemanha        3,6
Itália        6,2
Japão        2,0
México        9,1
Portugal      38,7
Espanha        7,2
Reino Unido       5,6
Estados Unidos        0,5
Argentina       17,9
Venezuela       22,2
Chile      35,6
China        0,5
Índia       2,8

Fontes: ONS, ANDE, Gov. do Paraná, Gov. de São Paulo, IEA
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Recordes de Itaipu

No dia:
7.178 MWh/h  (20/11/2008) ou
6.787 MW médios (15/10/2008)
Na hora (pico):
13.057 MWh/h (12/09/2000)
No ano:
Em 2008, a usina atingiu a produção histórica de 

94.684 GWh, batendo seu próprio recorde mundial 
de geração de energia hidrelétrica. O anterior havia 
sido de 93.428 GWh, registrado em 2000. 

Infraestrutura do lago 
de Itaipu (margem brasileira)

2 pontos de captação de água para consumo 
humano, um em Foz do Iguaçu e outro 
em Guaíra.

54 pontos de captação de água para irrigação 
e outros usos.

11 praias artificiais localizadas nos municípios 
de Santa Helena, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha 
de Itaipu, Itaipulândia, Mercedes, Porto Mendes, 
São Miguel, Missal, Entre Rios do Oeste e Guaíra.

409 corredores usados pelo gado para tomar 
água. Esses acessos cortam a faixa de proteção e 
são chamados de corredores de dessedentação.

8 portos de areia, localizados em Santa 
Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Missal, 
Marechal Cândido Rondon e Santa Helena.

5 portos de travessia: Santa Helena, Pato 
Bragado, Mercedes, Marechal Cândido Rondon e 
Guaíra.

63 pontos de pesca.

6 bases náuticas: Foz do Iguaçu, Entre Rios, 
Guaíra, Itaipulândia, Porto Mendes e Santa Helena.
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Vilas habitacionais

Foram construídas três vilas habitacionais para 
acolher os trabalhadores da usina.

CONJUNTO N.º CASAS DETALHES

Vila A 2.094
Casas de 9 tipos.  
A maior com 160,44 m2 metros quadrados e a menor 72,70 m2.

Vila B 221 Casas de 4 tipos, a maior com 298 m2 e a menor 151,8 m2.

Vila C 2.900 Foram vendidas em 1991 e 1992.

Gramadão da Vila A

Área total: 31.340 m2

Área construída: 358,67 m2

Capacidade máxima de público:
117 mil pessoas*
Palco aberto
 Área do palco: 100 m2

 Altura total: 16,4 m

* Tirando 2.700 m2 das laterais da concha, sobra uma área de 
29.281 m2. Como a Polícia Militar considera 4 pessoas  

por m2, a capacidade é de 117.124 pessoas.



Ações
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Cultivando Água Boa 

O programa Cultivando Água Boa, fundamen-
tado em documentos nacionais e planetários, visa 
a estabelecer critérios e condições para orientar 
as ações socioambientais relacionadas com a 
conservação dos recursos naturais e centradas na 
qualidade e quantidade das águas e na qualidade 
de vida das pessoas. 

A denominação Cultivando Água Boa com o 
verbo no modo gerúndio denota continuidade e 

processo; e realça a necessidade de que, assim 
como se cultiva o solo para que dê bons frutos, 
a água também precisa de “cultivo”, ou cuidado, 
para se manter abundante e com qualidade hoje 
e sempre.

Trata-se de um movimento de participação 
permanente, em que a Itaipu, além de mitigar 
e corrigir passivos ambientais, trabalha com a 
sociedade para mudar os seus valores.
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O que mudar

Modos de ser/sentir – objetiva, através de 
um amplo processo de sensibilização, informação 
e capacitação forma e informal, a mudança 
de conceitos e valores, sentimentos e crenças, 
pautados na ética do cuidado.

Modos de viver – busca alterar a relação do ser 
humano com o seu meio, com a natureza, com os 
recursos naturais, no seu manejo sustentável para 
o atendimento das necessidades humanas, tendo 
como essência a água.

Modos de produzir – procura estabelecer a 
cultura e fornecer a tecnologia necessária para 
processos de produção sustentáveis e saudáveis.

Modos de consumir – incentiva a mudança 
nos hábitos de consumo da população, tanto nos 
aspectos quantitativos e qualitativos, alinhados ao 
conceito de sustentabilidade.

Onde agir

O programa definiu como território 
de atuação a unidade de planejamento 
da natureza, a Bacia Hidrográfica. 
Decorrente deste conceito, a área de 
influência de atuação direta da Itaipu 
deslocou-se de 16 municípios conhecidos 
como lindeiros e que tiveram áreas inundadas 
pelo reservatório da usina, na margem brasileira, 
para os 29 municípios da Bacia Hidrográfica do 
Paraná 3 (BP3).

Bacia Hidrográfica do Prata

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná

Bacia do Paraná 3 (PB3)

Brasil

ParaguaiB R A S I L

B O L Í V I A

PARAGUAI

URUGUAI

ARGENTINA
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Bacia Hidrográfica do Prata

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná

Bacia do Paraná 3 (PB3)

Brasil

ParaguaiB R A S I L

B O L Í V I A

PARAGUAI

URUGUAI

ARGENTINA

As atividades do Programa Cultivando Água 
Boa estão focalizadas em ações coletivas de 
gestão de bacias e de implementação de diversos 
projetos socioambientais que beneficiam o 

conjunto da comunidade; e de ações Individuais, 
específicas para cada propriedade rural que 
necessita de mudanças nos sistemas de produção 
e de adequação ambiental.

Gestão por bacia hidrográfica

Programa focado na correção de 
passivos ambientais coletivos e individuais 
que afetam águas e solos, a partir do 
manejo de práticas conservacionistas, 
tendo como principais resultados:

PCA - Plano de Controle Ambiental da Propriedade 5.732

Diagnóstico e projetos de adequação de propriedades 
elaborados

4.857

Diagnóstico e projetos de adequação de propriedades 
em elaboração

875

Estradas adequadas 664,01 km

Abastecedouros comunitários 142

Conservação de solos 19.540,27 ha

Drenagem (horas) 2.700

Mudas plantadas nas áreas de proteção 23.500.000 un.

Agricultores e técnicos capacitados 1.053
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Biodiversidade

Projeto que busca contribuir para a 
manutenção e melhoria da variabilidade genética 
da flora e da fauna silvestres regionais visando 
à sua perpetuação, por meio da pesquisa e 
reprodução de espécies. Atua na conservação de 
104.340 hectares de áreas florestais protegidas, 
tendo já plantado 23,5 milhões de árvores 
nativas, restabelecimento de fluxos migratórios da 
icitiofauna pelo Canal da Piracema, preservação de 
espécies pelo Banco de Germoplasma, proteção 
e reprodução de animais silvestres em cativeiro e 
formação do Corredor da Biodiversidade. 

Desenvolvimento Rural Sustentável

O programa se apoia em meto dologias 
participativas e busca ofe recer aos agricultores 
familiares um leque de opções para desenvolver 
toda a cadeia produtiva, apoiando-os no processo 
produtivo, estimulando a transformação artesanal 
dos produtos, ajudando a organizar a comercializa-
ção e, ainda, promovendo o turismo no espaço 
rural com as seguintes ações:

Agricultura Familiar
Fornece às famílias do campo, inclusive 

em assentamentos da reforma agrária, apoio à 
sustentabilidade de pequenas propriedades rurais, 
com fomento, capacitação, desenvolvimento 
tecnológico e agroindustrialização. Hoje destaca-
se a implementação de 19 agroindústrias na 
região, dentre as quais a de apicultura, organizada 
e credenciada para fornecimento ao mercado, 
inclusive o de exportação.

Educação Ambiental

Alicerce do Cultivando Água Boa, a Educação 
Ambiental se dá nos âmbitos formal (nas escolas) 
e informal (fora das escolas), que envolvem 
15.000 educadores; no processo de “EducAção” 
(educação pela ação) e de “Educomunicação” 
(educação pelos meios de comunicação), que já 
atingem mais de 500.000 pessoas.
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Agricultura Orgânica
Incentiva a produção de alimentos naturais 

sem utilização de adubos químicos, inseticidas 
ou herbicidas, de forma a evitar a contaminação 
dos rios e solos, oferecendo produtos saudáveis e 
com qualidade à população, inclusive na merenda 
escolar. Seus resultados mais representativos 
incluem o suporte a mais de 1.200 famílias que 
adotam práticas agroecológicas, com produção 
exclusivamente orgânica ou em conversão.

Diversificação Agropecuária
Programa de pesquisa, desenvolvimento e 

apoio técnico na busca de alternativas de produção 
em pequenas propriedades rurais, que ampliam as 
oportunidades de geração de renda e promovem 
a sustentabilidade. Como um dos seus resultados 
de maior destaque, entre os anos de 2003 a 2012, 
mais de 7.000 agricultores aderiram a algum tipo 
de produção alternativa.

ATER - Assistência Técnica e 
Extensão Rural
Oferece capacitação técnica aos pequenos 

produtores rurais e consolida uma rede de 
assistência técnica para a difusão de práticas 
sustentáveis e da agroecologia. Atualmente, 35 
assessores técnicos garantem orientações a cerca 

de 1.200 agricultores na BP3.

Plantas Medicinais

O objetivo é aproveitar a biodiversidade 
cultural e vegetal do nosso país em benefício da 
população, com alimentação e atenção básica à 
saúde, envolvendo fitoterápicos, condimentares 
e aromáticos. Dentre suas ações, destacam-se 
o cultivo e beneficiamento de 144 espécies de 
plantas medicinais.

A partir da união dos principais atores da região 
com conhecimentos sobre plantas medicinais – 
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laboratórios de fitoterápicos, associações, ONGs, 
uni versidades e instituições tecnológicas – foi 
possível atuar na capacitação da comunidade da 
BP3 sobre o tema, por meio de palestras, cursos 
e semi nários que resultaram na sensibilização de 
mais de 10.000 pessoas, capacita ção de cerca de 
1.300 profissionais de saúde, 488 merendeiras e 
874 agentes de saúde.

Mais Peixes em Nossas Águas

Promove a sustentabilidade da atividade de pesca 
e aqüicultura, com pesquisa e desenvolvimento, 
capacitação de pescadores e produtores no manejo 
de peixes para desenvolver e consolidar toda a 
cadeia produtiva. Além da melhoria da qualidade 
de vida de mais de 1000 pescadores, incluindo 
índios, ribeirinhos e assentados, destacam-se a 
implantação de mais de 700 tanques-rede para 
produção e pesquisa, e a licitação dos primeiros 
módulos aquícolas do Brasil.

Com objetivo de promover a sustentabilidade 
do projeto e atender à legislação vigente, foram 

demarcados e licenciados três parques aquícolas, 
que juntos têm potencial para produzir mais de 6 mil 
toneladas/ano. Após a emissão do licenciamento 
desses parques, os primeiros do país, a Seap  
(Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República) realizou licitação pública 
pela qual 72 pescadores, assentados e indígenas 
foram contemplados com lotes.

Sustentabilidade das 
Comunidades Indígenas

A viabilização deste projeto tem se dado 
por meio de um Comitê Gestor composto por 
representantes das comunidades indígenas, 
prefeituras de São Miguel do Iguaçu e Diamante 
do Oeste, e parceiros. A execução das ações 
geralmente é viabilizada por convênios entre as 
os atores envolvidos. Projeto de apoio a: melhoria 
da infra-estrutura nas aldeias indígenas, valorização 
étnica das comunidades com qualidade de vida, 
produção de alimentos de subsistência, criação 
de animais, implementação de hortas, cultivo 
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de plantas medicinais e frutíferas, apicultura, 
artesanato, saúde e saneamento, entre outras 
atividades que beneficiam a comunidade.

Entre os benefícios, destacam-se as melhorias 
da produção agrícola e das condições de moradia, 
com a entrega de 86 casas, além da implantação 
de 40 tanques-rede que produzem 12 toneladas 
de peixes por ano.

Jovem Jardineiro

A proposta do projeto é contribuir para a 
inserção social e cultural dos jovens de forma que 
possam construir uma perspectiva de vida mais 
digna, con solidando a conquista de seu espaço 
como cidadãos. Os adolescentes selecionados 
para o projeto passam por processo educativo na 
área de jardinagem, educação ambiental e canto 
coral, com aulas e oficinas teóricas e práticas, sob 
o enfoque da sustentabilidade. Esse processo 
culmina na formação de cidadãos e cidadãs 
conscientes de sua importância para a conservação 

socioambiental da região. Desde sua implantação, 
o Projeto Jovem Jardineiro já capacitou cerca de 
250 jovens.

Coleta Solidária

Carateriza-se pelo resgate de cidadania de 
um segmento socialmente excluído, que opera 
um serviço ambiental de importância inestimável 
ao recolher milhares de toneladas de materiais 
recicláveis diariamente. O principal resultado 
desta ação é a organização dos catadores em 4 
cooperativas e 40 associações, com infra-estrutura 
de barracões e ferramentas de trabalho adequadas. 
Melhoria na qualidade de vida e aumento da renda, 
portanto, deixaram de ser sonho e passaram a 
compor estatísticas de sucesso, elevando o Coleta 
Solidária ao status de modelo de inclusão social de 
catadores para todo o país.
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Monitoramento e 
Avaliação Ambiental

A Itaipu Binacional elabora sis tematicamente 
diagnósticos do reserva tório e de sua área de 
influência, a fim de fornecer parâmetros e indicadores 
que orientem e atestem os aspectos ambientais 
relacionados às ações desenvolvidas na BP3. 

Um dos objetivos é estimular e auxiliar a 
criação de grupos de agentes comuni tários, em 
caráter voluntário, para a ava liação da qualidade da 
água dos rios das microbacias da região, utilizando 
ferra mentas integradas de análise, e assim formar 
uma rede de monitoramento participativo. 

Monitoramento Participativo da 
Qualidade da Água

Tem como papel informar, por meio de 
parâmetros e indicadores tanto do reservatório 
como de seu entorno, a qualidade do ambiente, 
além de atestar e orientar todas as ações em 
execução quanto aos aspectos ambientais.

Dentre as ações destaca-se o Monitoramento 
Participativo por Bioindicadores, que possibilita aos 
101 agentes das águas formados – moradores das 
microbacias – compreender, acompanhar e avaliar 
a qualidade de seu ambiente. O programa auxilia 
os comitês de bacia porque conseguem elaborar 
um Plano de Gerenciamento da Bacia detalhado.
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Mexilhão dourado

A Itaipu empreende um programa que tem 
monitorado o mexilhão dourado (Limnoperna 
fortunei) nos estágios de larva e adulto, na área 
prioritária da usina, como em unidades geradoras. 
Espécie exótica, originária da China, trazido 
acidentalmente ao continente sulamericano, 
provavelmente junto com água de lastro de navios 
oriundos da Ásia, sua presença no reservatório de 
Itaipu foi verificada no início de 2001.

O monitoramento da proliferação de 
larvas desse molusco é realizado pela 
Divisão de Reservatório da Itaipu, enquanto o 
comportamento dos adultos é feito em conjunto 
com os técnicos do Laboratório Ambiental. Até 
o momento, a infestação pelo mexilhão dourado 
não tem interferido na geração de energia, 
porém, são necessários serviços periódicos de 

limpeza nos filtros do sistema de refrigeração, 
durante a manutenção programada, o que tem 
sido suficiente para o seu controle operacional.

Os resultados do monitoramento desta 
espécie tem demonstrado que os valores médios 
anuais das densidades de larvas e adultos 
desta espécie tem tido tendência de redução 
desde 2005. Credita-se este resultado a fatores 
ambientais, como temperatura da água, redução 
na disponibilidade de alimento e, também, à ação 
dos seus predadores, dentre os quais se destacam 
peixes das seguintes espécies: armados, piaparas, 
mandis e piaus.

A Itaipu faz parte do Comitê de Controle do 
Mexilhão do Setor Elétrico Brasileiro, contribuindo 
para o entendimento e estabelecimento de 
medidas de controle desta espécie. 
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Canal da Piracema

Medidas
Extensão: 10,3 quilômetros
Largura: varia entre 5 e 12 metros
Profundidade: entre 0,8 e 1,5 metro
Vazão média: 12 metros cúbicos por segundo

Velocidade máxima da água: 3 metros por 
segundo – cerca de 11 quilômetros por hora 
(compatível com a capacidade natatória dos peixes 
migradores)
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Características

Possui ainda 4 lagos artificiais, que servem de 
remanso para o descanso dos peixes e de refúgio, 
em caso de haver a necessidade de fechamento 
das comportas.

É o maior canal de migração de peixes do 
mundo.

Criou uma ligação entre o Lago de Itaipu e 
o Rio Paraná, utilizando o leito do Rio Bela Vista 
(que nasce dentro da área ocupada pela usina) 
e um conjunto de canais e lagos artificiais, pro-
porcionando condições para a migração de peixes, 
propiciando um fluxo gênico ao longo da bacia do 
rio Paraná.

Cinco comportas controlam a entrada da água 
no canal e mais três conjuntos de comportas in-

ternas controlam a velocidade e a vazão da água 
dentro do sistema.

Desde que entrou em funcionamento, foi 
constatada a presença de 155 espécies de pei-
xes, incluindo todas as consideradas migratórias de 
longa distância para o Rio Paraná. 

As espécies migradoras, que subirem pelo sis-
tema, poderão deixar o Rio Paraná, subir o Reser-
vatório de Itaipu e se reproduzir nos rios tributários 
e na planície de inundação do Rio Paraná, localiza-
da acima do município de Guaíra.

Fora do período de piracema, o Canal também 
é utilizado para prática de canoagem e rafting, ten-
do sediado competições internacionais, como a 
seletiva pré-olimpica em 2007.
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Corredor de Biodiversidade Santa Maria 
A principal função de um corredor de 

biodiversidade é fazer a conexão entre 
remanescentes florestais permitindo o “trânsito” de 
espécies de flora e da fauna nativas, minimizando 
o chamado “efeito ilha”, ou seja, o isolamento das 
populações silvestres.

O Corredor de Biodiversidade Santa Maria, 
localizado entre os municípios de Santa Terezinha 
de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, liga o Parque 
Nacional do Iguaçu à Faixa de Proteção do 
Reservatório de Itaipu. Ele possui 37 km de 
extensão e é composto pelas matas ciliares das 

bacias dos rios Apepu e Bonito (30 m de APP 
de cada lado), além de uma faixa de 60 m de 
largura que faz a conexão com a RPPN - Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, existente na 
Fazenda Santa Maria, que emprestou seu nome 
ao Corredor.

Trata-se de um verdadeiro “corredor da vida”, 
pois permite o fluxo de genes da vida silvestre 
regional, contribuindo assim para a perpetuação 
das espécies. São aproximadamente 468 hectares 
de área total, o equivalente a 450 campos de 
futebol.
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O primeiro passo para a recuperação das matas 
ciliares é a construção de cercas para isolar a área a 
ser reconstituída. A seguir faz-se o reflorestamento, 
ou adensamento das matas remanescentes, de 
forma a prover o necessário suporte para a flora e 
a fauna. Até o momento foram plantadas mais de 
128 mil mudas na área do Corredor Santa Maria.

São parceiros do Corredor de Biodiversidade 
Santa Maria: IAP – Instituto Ambiental do Paraná; 
ICMBio – Instituto Chico Mendes; Prefeituras 
de Santa Terezinha de Itaipu e de São Miguel 

do Iguaçu; Fazenda Santa Maria; Eco-Cataratas 
S.A.; Ministério Público; Comunidade Lindeira; 
Itaipu Binacional; Emater; DER/PR; Instituições 
de Ensino e Pesquisa; e Organizações Não 
Governamentais.

Mas o Corredor de Biodiversidade Santa Maria 
é apenas parte de um projeto maior, o Corredor 
de Biodiversidade Trinacional que preconiza a 
conservação do que restou da Mata Atlântica 
Interior, não apenas no Brasil, mas também na 
Argentina e Paraguai.
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Flora e fauna

Flora

Itaipu conserva uma floresta de mais de 100 
mil hectares - área equivalente a mais da metade 
do Parque Nacional do Iguaçu, que tem 185 mil 
hectares.

Desses 100 mil hectares, 40 mil correspondem 
a áreas ocupadas por duas reservas, sete refúgios 
biológicos e um refúgio de vida silvestre  localizados 
ao redor do reservatório de Itaipu.

Os outros 60 mil hectares correspondem à 
área ocupada pela Faixa de Proteção, que circunda 
todo o Lago de Itaipu para reduzir o assoreamento 
e a erosão. A faixa tem uma largura média de 
217 metros e extensão de 2.900 quilômetros 
– distância superior à que separa São Paulo e 
Manaus.

Para formar a floresta de 100 mil hectares, Itaipu 
plantou aproximadamente 24 milhões de mudas 
de árvores, no maior programa de reflorestamento 
já feito por uma hidrelétrica. Além da preservação 
da boa qualidade da água do Reservatório, estas 
áreas servem de suporte para a biodiversidade 
regional, contribuindo para o estabelecimento 
de um corredor ecológico de caráter trinacional, 
envolvendo também a Argentina e o Paraguai.
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Fauna

A Itaipu Binacional implantou, no Refúgio 
Biológico Bela Vista, um criadouro científico, um 
zoológico e um hospital veterinário especializado 
em animais silvestres. Estas instalações servem 
de base para o desenvolvimento de pesquisas 
científicas, contribuem para a conservação do 
patrimônio genético remanescente da Bacia do Rio 
Paraná e para as práticas de educação ambiental.

Nos últimos dez anos foram criados em 
cativeiro mais de 800 animais de 43 espécies, 
muitas destas ameaçadas de extinção. Merece 

destaque a reprodução de felídeos e cervídeos 
raros de ocorrência nesta bacia hidrográfica, assim 
como a reprodução de harpias, maior ave de 
rapina do América do Sul. 

Parcerias com universidades, centros de 
pesquisas e órgãos governamentais de meio 
ambiente têm possibilitado a geração de 
conhecimentos e a capacitação de estudantes 
e jovens profissionais interessados em manejo 
faunístico e conservação ambiental.

               |  105
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Responsabilidade Social

Contribuir para o desenvolvimento e 
fortalecimento da comunidade onde está inserida 
é um desafio para a Itaipu desde a sua instalação 
em 1974. Passadas mais de três décadas, os 
programas sociais realizados pela empresa 
atravessaram as fronteiras e beneficiam milhares 
de pessoas no Brasil, Paraguai e Argentina. As 
ações se concentram nas áreas de turismo, saúde, 
educação e capacitação profissional

Documentos de apoio 
à sustentabilidade 

Vários documentos apoiam as ações da 
Itaipu para uma postura socialmente responsável 
e sustentável. Entre eles estão: o Pacto Global, 
o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Escravo no Brasil, o Pacto contra a Exploração de 
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, 
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a Agenda 21, a Carta da Terra, o Pacto das Águas, 
o Protocolo de Kyoto e o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global.

Gênero – igualdade 
de oportunidades

A Itaipu tem avançado 
na busca da igualdade de 

oportunidades, tanto na equidade 
de gênero, quanto em relação às 

pessoas com deficiência. 

Adequações estruturais – PcD

Várias reformas e adequações foram realizadas 
para atender às necessidades dos trabalhadores 
com deficiência. 

Diretrizes de Equidade de Gênero

O Programa de Incentivo à Equidade de 
Gênero conseguiu avanços significativos. A Itaipu 
se tornou a primeira empresa pública brasileira a 
criar diretrizes específicas de equidade de gênero, 
relacionadas abaixo: 

1. Ampliar o número de mulheres no quadro 
da Itaipu e das fundações que mantém.

2. Assegurar a dimensão de equidade de gê-
nero em todas as atividades de treinamen-
tos e capacitação.

3. Assegurar a equidade de gênero na ascen-
são funcional e gerencial, e nos planos de 
cargos e salários.

4. Promover e preservar a saúde física, mental 
e emocional das mulheres e homens, le-
vando em consideração as especificidades 
de gênero.

5. Assegurar a equidade de gênero nos bene-
fícios.

6. Assegurar a equidade de gênero nos progra-
mas de responsabilidade social e ambiental.

7. Consolidar a equidade de gênero na cultura 
organizacional da entidade.

Programa de proteção à criança e 
ao adolescente - PPCA 

Por meio do Programa de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (PPCA), a Itaipu atua na prevenção 
e combate à exploração sexual e do trabalho infan-
til na região da fronteira. As iniciativas são realizadas 
com a ajuda de outras instituições, via convênios 
ou repasses financeiros. Entre os principais focos 
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de atuação estão a capacitação profissional de jo-
vens e famílias carentes; atendimento médico, psi-
cológico e acolhimento de menores em situação 
de risco; incentivo à prática de esportes e danças 
entre crianças e jovens; e apoio à campanhas de 
prevenção e recuperação de dependentes de dro-
gas e bebidas alcoólicas.

Além de possibilitar o crescimento do HMCC, a 
Itaipu apoia outras iniciativas por meio do programa 
Saúde na Fronteira. A ação oferece suporte a ins-
tituições públicas e do terceiro setor em trabalhos 
preventivos, de recuperação da saúde e melhoria 
da qualidade de vida. 

Esse grupo de trabalho, que reúne membros do 
Brasil, Paraguai e Argentina. Para que essas ações 
sejam possíveis, 45 instituições – entre elas o Minis-
tério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde e 
Bem Estar do Paraguai – participam das atividades. 

Saúde – uma das prioridades da Itaipu
Saúde é uma das áreas prioritárias em inves-

timentos desde a criação da Itaipu. Por meio de 
convênios, a Itaipu destina recursos ao Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti (HMCC). A instituição é 
referência em oncologia, cardiologia e obstetrícia, 
inclusive de alto risco. 

Em outubro de 2012, o HMCC conquistou o 
nível 2 da Acreditação hospitalar por oferecer um 
serviço humanizado e manter uma gestão de qua-
lidade.
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Estímulo ao primeiro emprego
Por meio do Programa de Iniciação e Incentivo 

ao trabalho (PIIT) a Itaipu contribuiu para a 
formação profissional de mais de 4.500 jovens. A 
iniciativa visa atender jovens de baixa renda com 
idade entre 16 e 18 anos. Eles atuam seguindo 
a Lei do Adolescente Aprendiz e realizam tarefas 
administrativas no contraturno escolar.

Saúde e qualidade de vida
O programa de qualidade de vida da Itaipu – 

Reviver tem o desafio de fazer com que os empre-
gados, e seus familiares, tenham uma vida pessoal 
e profissional saudável e equilibrada. As iniciativas 

desenvolvidas buscam prevenir e tratar doenças, 
estimular a prática de atividades físicas, e conscien-
tizar sobre a importância do equilíbrio financeiro e 
do bom convívio social e familiar.

Atividades desenvolvidas pelo 
REVIVER

 Programa de Prevenção Específica Conhecer 
É Reviver, que divulga dicas sobre saúde e 
qualidade de vida.

 Programa de Promoção da Saúde, que re-
aliza caminhadas e intervenções em datas 
comemorativas.

 Programa de Prevenção e Tratamento da 
Dependência Química.

 Programa de Prevenção e Tratamento do Ta-
bagismo.

  Programa de Educação Financeira, que auxi-
lia no planejamento do orçamento familiar.

  Grupo Solidário em Câncer, que atua na 
prevenção e orientação e oferece apoio ao 
enfrentamento da doença.
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  Grupo de Afinidade em Diabetes, que ofe-
rece informações sobre a doença e atua na 
prevenção.

 Programa de Ginástica na Empresa, o qual 
realiza sessões diárias de ginástica laboral.

 Programa ErgoAtiva, que previne lesões e do-
enças relacionadas ao trabalho.

 Programa de Condicionamento Físico, o qual 
disponibiliza academias e avaliações físicas.

 Caminhada na Usina.

  Programa de Antropometria e Condiciona-
mento Físico Laboral.

  Quick Massage.

Educação financeira
O programa de Educação Financeira, dirigido 

aos colaboradores e à comunidade, realiza pales-
tras com temáticas que variaram desde a questão 
da saúde financeira até imposto de renda. Os em-
pregados contam ainda com a orientação individual 
de consultores financeiros. Já a comunidade pode 
assistir às apresentações feitas em instituições so-
ciais e órgãos governamentais.

Programa empresarial de volunta-
riado – Força Voluntária

Criado para incentivar a prática do trabalho 
voluntário, o programa Força Voluntária tem 
contribuído para mudar a rotina de muitas pessoas 
e instituições sociais. Os colaboradores da Itaipu 
se mobilizam e participam ao menos de uma das 
atividades realizadas: Banco de Projetos, gincana, 
palestras e capacitações (inclusive para o terceiro 
setor), além das três campanhas de doação de 
dinheiro ou arrecadação de donativos.

Outras ações de  
Responsabilidade Social

 Segurança do trabalho;
 Pesquisas de clima organizacional e de per-

fil do empregado;
 Transparência nas comunicações com to-

dos os públicos: interno e externo, parcei-
ros, entidades;

 Sinergia com parceiros – entidades, gover-
nos municipais, estaduais e federais.



Tecnologia & Conhecimento



112  |
T&C



 |  113
T&

C

10 motivos para promover a hidreletricidade

Representantes de mais de 170 países 
chegaram a um consenso na Conferência 
de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável, em Joanesburgo (2002), e no 3º 

1. Hidreletricidade é uma fonte renovável de energia.
A hidreletricidade usa a energia da água corrente, sem 
reduzir sua quantidade, para produzir eletricidade. Portanto, 
todos os empreendimentos hidrelétricos, de pequeno 
ou grande porte, a fio d’água ou de armazenamento, 
enquadram-se no conceito de fonte de energia renovável.

2. A hidreletricidade viabiliza a utilização de outras fontes 
renováveis.
As usinas hidrelétricas com reservatório de acumulação 
oferecem flexibilidade operacional incomparável, uma vez 
que podem responder imediatamente às flutuações da 
demanda de eletricidade. A flexibilidade e capacidade de 
armazenamento das usinas hidrelétricas as tornam o meio 
mais eficiente e econômico para dar suporte ao emprego de 
fontes intermitentes de energia renovável, como a energia 
solar ou a energia eólica.

3. A hidreletricidade promove a segurança energética e a 
estabilidade dos preços.
A água dos rios é um recurso doméstico e, ao contrário do 
combustível ou gás natural, não está sujeita a flutuações de 
mercado. Além disso, a hidreletricidade é a única grande 
fonte renovável de eletricidade e sua relação custo-benefício, 
eficiência, flexibilidade e confiabilidade ajudam a otimizar o 
uso das usinas térmicas.

4. A hidreletricidade contribui para o armazenamento de 
água potável.
Os reservatórios das usinas hidrelétricas coletam a água da 
chuva, que pode então ser usada para consumo ou para 
irrigação. Ao armazenar água, eles protegem os aquíferos 
contra o esgotamento e reduzem nossa vulnerabilidade a 
inundações e secas.

5. A hidreletricidade aumenta a estabilidade e a 
confiabilidade do sistema elétrico.
A operação dos sistemas elétricos depende de fontes de 
geração rápidas e flexíveis para atender às demandas de 
pico, manter os níveis de tensão do sistema e restabelecer 
prontamente o fornecimento após um blecaute. A energia 
gerada por instalações hidrelétricas pode ser injetada no 
sistema elétrico mais rapidamente do que a de qualquer 
outra fonte energética. A capacidade das usinas hidrelétricas 
de irem do zero à produção máxima, de forma rápida e 
previsível, as tornam excepcionalmente adequadas para 
atender às alterações de consumo e fornecer serviços 
ancilares ao sistema elétrico que mantenham o equilíbrio 
entre a oferta e a demanda de eletricidade.

Fórum Mundial da Água, em Kyoto (2003): toda 
geração hidrelétrica é renovável e merecedora de 
apoio internacional. Leia, abaixo, as dez razões 
que os levaram a esta conclusão.
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6. A hidreletricidade ajuda a combater mudanças climáticas.
O ciclo de vida da hidreletricidade produz quantidades muito 
pequenas de gases do efeito estufa (GHG – “greenhouse 
gases”). Ao emitir menos GHG que usinas movidas a 
gás, carvão ou petróleo, a hidreletricidade pode ajudar a 
retardar o aquecimento global. Embora somente 33% do 
potencial hidrelétrico disponível tenha sido aproveitado, 
a hidreletricidade atualmente evita a emissão de GHG 
correspondente à queima de 4,4 milhões de barris de 
petróleo diariamente, em âmbito mundial.

7. A hidreletricidade melhora o ar que respiramos.
As usinas hidrelétricas não produzem poluentes do ar. 
Muito frequentemente, elas substituem a geração a partir 
de combustíveis fosseis, reduzindo assim a chuva ácida e a 
fumaça. Além disso, os empreendimentos hidrelétricos não 
geram subprodutos tóxicos.

8. A hidreletricidade oferece contribuição significativa para o 
desenvolvimento.
As instalações hidrelétricas trazem eletricidade, estradas, 
indústria e comércio para as comunidades, desenvolvendo 
assim a economia, ampliando o acesso à saúde e à educação, 
melhorando a qualidade de vida. A hidreletricidade é uma 
tecnologia conhecida e comprovada há mais de um século. 
Seus impactos são bem compreendidos e administráveis, 
mediante medidas de mitigação e compensação de danos. 
Ela oferece um vasto potencial e está disponível onde o 
desenvolvimento é mais necessário.

9. Hidreletricidade significa energia limpa e barata para hoje 
e amanhã.
Com um tempo médio de vida de 50 a 100 anos, os 
empreendimentos hidrelétricos são investimentos de longo 
prazo que podem beneficiar diversas gerações. Eles podem 
ser facilmente atualizados para incorporar tecnologias 
mais recentes e têm custos muito baixos de operação e 
manutenção.

10.A hidreletricidade é um instrumento fundamental para o 
desenvolvimento sustentável.
Os empreendimentos hidrelétricos que são desenvolvidos e 
operados de forma economicamente viável, ambientalmente 
sensata e socialmente responsável, representam 
desenvolvimento sustentável em sua melhor concepção. 
Isto é, “desenvolvimento que atende hoje às necessidades 
das pessoas, sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de atender suas próprias necessidades” (Comissão 
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987).

Fontes:
IHA – International Hydropower Association

NHA USA – USA National Hydropower Association
INHA – Indian National Hydropower Association

NHA Nepal – Nepal Hydropower Association
CHA – Canadian Hydropower Association
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PTI - Parque Tecnológico Itaipu

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) é uma 
contribuição da Itaipu Binacional na busca por 
inovação, desenvolvimento e qualidade de vida 
das populações de seu entorno. Criado em 2003, 
o PTI  reúne ações nas áreas de educação, ciência, 
tecnologia, empreendedorismo e inovação. Todas 
as ações são executadas de maneira integrada, 
por meio de parcerias estratégicas com entidades 
governamentais, empresas privadas e instituições 
de ensino e pesquisa. 

O PTI foi instalado nos antigos alojamentos dos 
operários que construíram a Usina de Itaipu, em 
uma área de 116,7 hectares. Esses alojamentos 

abrigaram mais de 10 mil barrageiros solteiros e, 
hoje,  oferecem a infraestrutura necessária para 
atender os projetos de educação, pesquisa e 
desenvolvimento, além de espaços diferenciados 
para empresas desenvolverem seus negócios.

Atualmente, estão instaladas no Parque 
a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
e a Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (Unila).

O PTI também apoia a elaboração de 
projetos científicos e a formação e qualificação de 
discentes, docentes e pesquisadores, por meio do 
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fomento de bolsas de pesquisa. Também articula 
ações para estimular o aproveitamento de fontes 
renováveis de energia. Entre as ações, destaca-se 
a consolidação da economia do Biogás na região 
da Bacia do Paraná 3.

Parceiro da Universidade Corporativa Itaipu 
(UCI), vinculada à Universidade Corporativa 
do Sistema Eletrobras (Unise), o PTI atua no 
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P&D+I). São ações 
que contribuem para a modernização tecnológica 
da Usina de Itaipu e do setor elétrico, além  de 
agregar valor tecnológico à região e possibilitar a 
geração de novos negócios. 

No Centro de Estudos Avançados em 
Segurança de Barragens são desenvolvidas, por 

exemplo, pesquisas nas áreas de simulação 
computacional, modelagem 3D e robótica. Já 
o Laboratório de Automação e Simulação de 
Sistemas Elétricos é especializado na realização 
de testes e verificações do desempenho de 
equipamentos e de sistemas associados à geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. 

O PTI também é parceiro de dois importantes 
projetos:  o projeto Hidrogênio e o projeto Baterias. 
O primeiro é resultado de uma cooperação 
técnica firmada entre a Itaipu, a Eletrobras e a 
Fundação PTI, e prevê a produção de hidrogênio 
em usinas hidrelétricas e a sua utilização em 
células a combustível. Já o projeto Baterias, que 
visa o desenvolvimento de tecnologias para a 
produção de baterias à base de sódio, é resultado 
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de um convênio firmado entre a Fundação PTI, o 
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) 
e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Já na área de Empreendedorismo, o PTI apoia 
a criação de empresas baseadas em produtos, 
processos e serviços inovadores, impulsionando a 

geração de emprego e renda na região. No PTI, os 
empresários recebem apoio no desenvolvimento 
de competências gerenciais, além da estruturação 
e manutenção de uma rede de parceiros 
estratégicos.
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Plataforma Itaipu de Energias Renováveis 

Como resultado dos compromissos assumi-
dos no 1º Fórum Mundial de Energias Renováveis, 
em maio de 2008, a Itaipu modificou seu orga-
nograma para implantar a Assessoria de Energias 
Renováveis (ER.GB). Esta Assessoria propôs um 
novo programa de trabalho, a Plataforma Itaipu de 
Energias Renováveis. Sua missão é demonstrar a 
viabilidade técnica, econômica e ambiental do uso 
das fontes renováveis de energia por meio de pro-
jetos e serviços assistidos no Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI). O Programa dá ênfase a aplicações 
de energia de fontes renováveis em Geração Dis-
tribuída homologada pela ANEEL – Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica, para fonte Biogás. Para o 
que muito contribuíram os estudos em escala real 
realizados nas Unidades de Demonstração desta 
Plataforma. Estas Unidades estão localizadas na 

BP3 e têm como propósito embasarem a replica-
ção das ações bem sucedidas regionalmente em 
escala nacional e internacional. 

Graças às ações de cooperação estabelecidas 
entre a Onudi e a Itaipu, assim como o desenvol-
vimento estratégico das tecnologias do Biogás, a 
partir da união de dois programas – Observatório 
de Energias Renováveis e Centro de Estudos do 
Biogás – foi possível a implantação no PTI de um 
Centro Internacional de Energias Renováveis com 
ênfase em Biogás, a ser estruturado segundo a 
proposta de Centros Internacionais de Tecnologia 
(ITC) da Onudi, para apoiar projetos, estudos e 
aplicações que desenvolvam a ciência do biogás, 
incentivando o ingresso de novas fontes de renda 
na estrutura econômica do agronegócio, da agri-
cultura familiar e do saneamento básico. 
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Ações do CIER-Biogás na BP3

Geração Distribuída de Energia 
Elétrica

O Sistema de Geração Distribuída de Energia 
Elétrica consiste em conectar pequenos geradores 
de energia (abaixo de 1 MW) na rede de distribui-
ção. É uma metodologia que privilegia o modelo 
descentralizado de geração de energia, consideran-
do-o como complementar ao sistema centralizado.

Gestão Territorial

A metodologia de gestão territorial permite in-
tegrar informação descritiva, com sua respectiva 
localização geográfica. Baseia-se no uso do con-
ceito do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) 
que relaciona bancos de dados estruturados para 
a gestão de informações territoriais. 

Tecnologias desenvolvidas

Biodigestores para pequenas 
vazões

O modelo de biodigestor, para pequenas va-
zões, foi desenvolvido pela empresa Bioköller, in-
cubada no Programa de Empreendedorismo do 
Parque Tecnológico Itaipu. 

Armazenamento de Biogás

Pequenos gasômetros de armazenamento de 
biogás são tecnologias aplicáveis em condomínios 
de agroenergia. Servem para oferecer segurança e 
dinâmica no transporte de biogás das proprieda-
des rurais para uma microcentral termelétrica. 
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Gasodutos Rurais

Gasodutos são redes de tubulações que tem a 
função de transportar gases de um ponto ao outro. 
Permitem o aproveitamento máximo da geração 
de energia por meio de integrações territoriais. 

Sistema de Monitoramento, 
Controle e Proteção

O sistema de Monitoramento, Controle e Pro-
teção (SMCP) desenvolvido junto ao Instituto de 
Tecnologia Aplicada (ITAI) é uma ferramenta de 
baixo custo, a qual garante que a energia gerada a 
partir da Geração Distribuída possa ser comerciali-
zada sem restrições.

Unidade de tratamento do biogás

A unidade de tratamento biogás é utilizada 
para aumentar o poder combustível do metano, a 

fim de qualificá-lo como combustível veicular, com 
uso semelhante ao gás natural veicular (GNV). 

Medições

 Para o correto monitoramento da operação 
dos biodigestores, gasoduto e unidades de produ-
ção são utilizados instrumentos de medição dos 
parâmetros do biogás. 

Aplicações do biogás

O biogás apresenta grande versatilidade como 
fonte energética renovável, pois a sua energia 
química pode ser convertida em energia elétrica, 
térmica e veicular. O biogás pode, ainda, ser refor-
mado para obtenção de hidrogênio para carregar 
células combustíveis.
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A plataforma tecnológica

Unidades de demonstração 
com Biogás

Sete unidades de demonstração na região 
Oeste do Paraná mostram resultados em geração 
de energia com fontes renováveis e criam oportu-
nidades de estudos de melhorias contínuas. Den-
tre elas, pode-se citar:

 Condomínio de Agroenergia para Agricultura 
Familiar da Sanga Ajuricaba;

 Granja São Pedro – Colombari;

 Unidade Produtora de Leitões – Cooperativa 
Lar;

 Unidade Industrial de Aves – Cooperativa Lar;

 Granja Star Milk;

 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE 
Ouro Verde – SANEPAR; e

 Estação de Tratamento de Esgotos – PTI.

Labiogás – Laboratório do Biogás

O laboratório de Biogás possui como objetivo a 
disseminação do conhecimento na área do Biogás. 
Inicialmente atende a demanda de pesquisa para 
desenvolvimento regional através da otimização e 
caracterização do biogás com diferentes substratos 
do oeste do Paraná. O Labiogás visa tornar-se re-
ferência para a implantação de outros laboratórios 
de biogás em diversas regiões do Brasil atendendo 
a grande variedade de biomassa do país.

Capacitação

O objetivo do núcleo é desenvolver proces-
sos educacionais relacionados às energias renová-
veis, principalmente embasadas nas experiências 
consolidadas na BP3. São ofertados cursos pre-
senciais e à distância, programas de qualificação 
e especializações com vistas à disseminação do 
conhecimento técnico do biogás. 
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Hidrogênio, Combustível do Futuro

A Itaipu, em convênio com a Eletrobras e a 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu, está implan-
tando o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P&D+I) do Hidrogênio. O projeto foi 
desenvolvido em conjunto com o CENEH – Cen-
tro Nacional de Referência em Energia do Hidro-
gênio, localizado na Unicamp – Universidade Es-
tadual de Campinas.

Este programa visa o domínio da tecnologia 
do hidrogênio para substituir os combustíveis 
fósseis por um combustível totalmente isento de 
carbono, para descarbonizar a matriz energética e 
mitigar as emissões de poluentes que causam da-
nos ao planeta.

Para isso, estão sendo implantados um Labo-
ratório de Pesquisas e uma Planta Experimental de 
Produção de Hidrogênio, no Parque Tecnológico 
Itaipu. Também está sendo montada a equipe que 
vai realizar as pesquisas laboratoriais e operar a 
planta de produção, no Núcleo de Pesquisas do 
Hidrogênio (NUPHI).

Na segunda etapa, está previsto o uso do Hi-
drogênio em células a combustível para aplicações 
estacionárias em geração distribuída e aplicações 
móveis em veículos a hidrogênio.

Como resultado destas pesquisas e aplicações, 
Itaipu tem como meta viabilizar a implantação do 
uso do hidrogênio como alternativa à substituição 
do petróleo nas diversas aplicações energéticas e 
nos meios de transporte, para contribuir com um 
futuro sem poluentes e, consequentemente, sus-
tentável. 

Centro Internacional 
de Hidroinformática 

Há 50 anos, a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
cuida das questões relacionadas com as águas 
através do Programa Hidrológico Internacional, o 
PHI, pelo qual monitora bacias hidrográficas em 
todo o mundo. Desde 2003, a Unesco monitora 
no Brasil a bacia hidrográfica do Rio São Francisco 
Verdadeiro, parte importante da Bacia do Paraná 3, 
que tem influência direta no reservatório de Itaipu.

Reconhecendo que a Itaipu aplica boas práticas 
de gestão das águas nesta bacia, para promover 
a sustentabilidade ambiental do seu principal 
insumo econômico que é a água, a Unesco 
firmou uma parceria com Itaipu para implantar no 
Parque Tecnológico Itaipu um centro de referência 
especializado em desenvolver e capacitar técnicos 
a operar ferramentas e aplicativos digitais para 
a gestão de recursos, e com isto, reproduzir a 
experiência de Itaipu nas 70 bacias hidrográficas 
observadas pelo PHI nos cinco continentes.

Trata-se do Centro Internacional de Hidro-
informática, já em operação em escritório binacional, 
em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, que já produziu 
uma série significativa de ferramentas de gestão e 
acompanhou a qualidade da elaboração de mais 
de dois mil projetos de recuperação ambiental em 
propriedades e microbacias da BP3.
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O Projeto Veículo Elétrico

motor elétrico de 15 kW (20 cv). A autonomia é 
de 100 quilômetros, com tempo de recarga de 
8 horas. 

Ônibus e caminhão elétricos

Além do transporte individual, o Projeto VE 
busca soluções para transporte de carga e de pas-
sageiros. Surgiu dessa preocupação o primeiro ca-
minhão elétrico da América Latina: o Iveco Daily 
Elétrico cabine dupla. 

Na sequência, vieram o primeiro ônibus 100% 
elétrico do País e o primeiro ônibus híbrido movi-

do a eletricidade e a etanol. 

O Projeto Veículo Elétrico (VE) começou em 
2006 com a formalização da parceria entre as em-
presas Itaipu e KWO – Kraftwerke Oberhasli AG, 
que controla usinas hidrelétricas na região dos Al-
pes, na Suíça. 

O objetivo é pesquisar soluções de mobilida-
de elétrica que sejam técnica e economicamente 
viáveis; e que possam minimizar o impacto am-
biental das fontes sujas de energia, como os com-
bustíveis fósseis. 

Apenas nos primeiros cinco anos, mais de 
50 protótipos saíram do Centro de Pesquisa, De-
senvolvimento e Montagem de Veículos Elétricos 
(CPDM-VE), construído em Itaipu com recursos da 
Eletrobras. É a maior linha de montagem de elé-
tricos do País.

Os protótipos, modelo Fiat Palio We-
ekend, levam bateria Zebra (Zero 
Emission Battery Resear-
ch Activity) e 
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O último integrante da família VE é o utilitário 
Agrale Marruá Elétrico, com tração 4x4. Itaipu tam-
bém incorporou à frota pequenos triciclos elétricos, 
modelo Trikke.

Ainda em 2012, o Projeto VE começou estu-
dos de eletrificação do Veículo Leve sobre Trilho 
(VLT) produzido pela empresa cearense Bom Si-
nal. Outra linha de pesquisa pretende desenvolver 
o primeiro avião elétrico do Brasil.

Baterias serão nacionalizadas

O alto custo das baterias importadas é con-
siderado uma das maiores barreiras à populariza-

ção dos veículos elétricos no Brasil. Para superar 
essa dificuldade, o Projeto VE obteve R$ 30 mi-
lhões da Finep para desenvolver uma nova bateria 
de sódio, totalmente reciclável e com tecnologia 
nacional. 

As novas baterias poderão ser utilizadas em 
um projeto audacioso: substituir a atual matriz 
energética do arquipélago de Fernando de Noro-
nha, baseada em combustíveis fósseis, por fontes 
100% renováveis. 

A ideia é instalar na ilha um grande banco 
de baterias, que acumularia a energia captada por 
painéis solares e geradores eólicos.
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Unila

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Itaipu é parceira do governo brasileiro na im-
plantação em Foz do Iguaçu da Universidade Fe-
deral da Integração Latino-Americana (Unila), uma 
instituição de ensino superior bilíngue (português 
e espanhol), com ensino, pesquisa e extensão em 
ciências e humanidades, áreas consideradas priori-
tárias para a integração do continente.

A empresa doou 45,7 hectares para a cons-
trução do campus, cuja primeira etapa está pre-
vista para ser concluída em 2014. Até lá, as aulas 
ocorrem nas dependências do Parque Tecnológico 
Itaipu e no centro da cidade. Quando estiver total-
mente implantada, no prazo de cinco anos, a Unila 
deverá abrigar 500 professores e 10 mil alunos 

(ambos na proporção de 50% para o Brasil e 50% 
para os outros países latino-americanos).

Atualmente, funcionam 16 cursos que abor-
dam áreas como energia, meio ambiente, histó-
ria, gestão, cultura, línguas, cinema, entre outras. É 
uma proposta pedagógica inovadora, que permite 
a integração dos cursos, de forma que os conheci-
mentos possam estar relacionados por áreas afins. 

A Unila nasce com a missão de formar recur-
sos humanos aptos a contribuir com a integração 
latino-americana, com o desenvolvimento regional 
e com o intercâmbio cultural, científico e educacio-
nal da América Latina, especialmente no Mercado 
Comum do Sul (Mercosul).
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Universidade Corporativa Itaipu

Para zelar pelo patrimônio intelectual e tec-
nológico gerado permanentemente em Itaipu, 
foi instituída a universidade corporativa da Itaipu 
(UCI). Com três amplas linhas de atuação (Pesqui-
sa e Desenvolvimento – P&D, Gestão do Conheci-
mento e Educação Corporativa), a UCI trabalha de 
forma matricial na empresa, para facilitar a difusão 
de conhecimento e promover o desenvolvimento 
do pessoal.

Dessa forma, estende sua atuação desde o estí-
mulo e gestão de projetos de P&D até a concepção 
e desenvolvimento de cursos de ensino à distância. 

Uma das premissas da Itaipu, desde 2006, é 
contribuir com a inovação, pesquisa e o desenvol-

vimento científico e tecnológico. O fomento à ela-
boração de projetos tem o objetivo de identificar e 
atender as demandas da empresa. 

São cinco linhas de pesquisa: qualidade da 
água; geração, transmissão e distribuição de ener-
gia; segurança de barragens, atualização tecnoló-
gica e energia renovável. Os empregados podem 
dedicar até 12 horas semanais às pesquisas.

Os trabalhos nas áreas de Pesquisa e Desen-
volvimento, Educação Corporativa e Gestão do 
Conhecimento são realizados, preferencialmente, 
com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), 
por meio de um termo de cooperação técnica.
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Gestão do conhecimento
Em Itaipu, a busca incessante de soluções 

originais vem de berço: como nunca existiu no 
Brasil e no Paraguai outro projeto de semelhante 
magnitude, da construção da barragem à 
substituição de peças de suas 20 turbinas, a usina 
sempre gerou demandas por soluções específicas 
para seus desafios. 

Quando as primeiras unidades geradoras 
entraram em operação, nos anos 1980, uma parada 
de manutenção levava trinta dias. Hoje, Itaipu 
executa procedimentos dessa natureza em apenas 
nove dias – uma das melhores médias do mundo 
em comparação com hidrelétricas de grande porte. 

Reter esse conhecimento na empresa e 
disponibilizá-lo para as novas gerações de técnicos 
é estratégico para uma usina do porte de Itaipu, que 
desde 2000 mantém um programa de trainees que 
possibilita a jovens profissionais trabalhar lado a lado 
com pessoas-chave na operação da hidrelétrica.

Além disso, Itaipu hospeda em sua Intranet 
o Portal de Gestão do Conhecimento, onde 
vídeos e farta documentação escrita permitem 
aos empregados recém-chegados conhecer em 
detalhes todo o processo de implantação das duas 
últimas unidades geradoras instaladas na Itaipu. 

Com essas e outras medidas, Itaipu preserva 
o valioso conhecimento produzido por seus 
construtores e primeiros gestores, de modo a 
assegurar o suprimento de energia de qualidade 
por muitas décadas para o Brasil e o Paraguai. 

T&C
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Gestão do conhecimento Segurança de barragens
Em uma hidrelétrica do porte de Itaipu, a aten-

ção à segurança de sua barragem é diretamente 
proporcional às suas dimensões físicas e ao alcan-
ce de suas responsabilidades como provedora de 
energia para dois países. Para isso, além de toda 
experiência acumulada desde sua construção, a 
usina dispõe de um avançado sistema de instru-
mentação que inclui 270 sensores automatizados 
distribuídos pela barragem, aos quais se somam 
outros 2.130 instrumentos de leitura manual. Itai-
pu coloca esse know-how à disposição da comu-
nidade acadêmica e de outras hidrelétricas, o que 
deu origem a mais um projeto pioneiro: o Centro 
de Estudos Avançados em Segurança de Barragens 
(Ceasb). O Ceasb conta com sua base de dados 
estabelecida e já contabiliza dezenas de pesquisas 
concluídas e em andamento, entre estágios e pro-
jetos de iniciação científica, mestrado e doutorado.

Por meio de uma parceria do Ceasb com a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi implan-
tado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), um pro-
grama de pós-graduação voltado à capacitação de 
especialistas na área de Segurança de Barragens.
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Laboratório de Automação 
e Simulação de Sistemas Elétricos 

Dotado de equipamentos de última geração, 
o Laboratório de Automação e Simulação de 
Sistemas Elétricos (Lasse), instalado no Parque 
Tecnológico de Itaipu, é, por assim dizer, uma janela 
aberta de onde se pode estudar o comportamento 
dos sistemas associados a uma hidrelétrica, a 
partir da simulação de seu funcionamento. Além 
de viabilizar pesquisas científicas no âmbito 
acadêmico e prestar serviços a terceiros, uma das 
principais atribuições do laboratório é dar suporte 
ao programa de modernização da Itaipu.

Em linhas gerais, vale dizer que os recursos 
do Lasse possibilitam conhecer o resultado de 
diversas substituições de equipamentos que estão 
sendo realizadas na usina, uma vez que esta, 
construída com tecnologia analógica nas décadas 
de 1970 e 1980, vem sendo progressivamente 
atualizada com máquinas e componentes de 
tecnologia digital.
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Visitas Institucionais 

Margem brasileira

Visita Institucional Panorâmica

Realizada com alunos de ensino fundamental 
e médio, de segunda a sábado. Permite conhecer 
a área externa da Usina, com uma parada no 
Mirante Central. 

É gratuita e deve ser agendada anteci-

padamente.

Informações e-mail: rp@itaipu.gov.br
 Fax: (45) 3520-6622 
 Tel.: (45) 3520-6988 e 3520-6985

Visita Institucional Técnico-Científica

Restrita às universidades e faculdades (curso de 
arquitetura e engenharias civil, elétrica, eletrônica, 
mecânica e mecatrônica), escolas técnicas 
(eletrotécnica e eletroeletrônica), autoridades, 
visitas oficiais de empresas e intituições.

É gratuita e realizada de segunda a sexta-
feira. Deve ser agendada com antecedência e sua 
confirmação está sujeita à agenda de Itaipu.

Informações e-mail: rp@itaipu.gov.br
 Fax: (45) 3520-6622 
 Tel.: (45) 3520-6988 e 3520-6985

Não é permitido o uso de chinelos, sapatos de salto alto, 
shorts ou minissaias. Sandálias são permitidas apenas 
se adequadamente fixadas aos calcanhares, sem saltos 
e com sola de borracha.

Margem paraguaia

Visita Técnica

Restrita a engenheiros, arquitetos, estudantes 
universitários, cursando os últimos anos e 
autoridades em geral. É gratuita e deve ser 

agendada com antecedência.

Informações e-mail: cturistico@itaipu.gov.py
 Fax:  00 595 61 599-8045
 Tel.:  00 595 61 599-8040 ou
    00 595 61 599-8094

Não é permitido o uso de chinelos, sapatos de salto 
alto, shorts ou minissaias. Sandálias são permitidas 
apenas se adequadamente fixadas aos calcanhares, 
sem saltos e com sola de borracha.





Perguntas
frequentes



 O que representa a energia da 
Itaipu?
Para exemplificar, a energia gerada em 
único ano por Itaipu, que em 2011 foi de 
92.245.539 megawatts-hora (MWh), seria 
suficiente para suprir todo o consumo mundial 
por aproximadamente 43 horas; atender 
durante dez meses um país como a Argentina; 
e o Paraguai, parceiro no empreendimento, 
por oito anos e seis meses. Ou, ainda, poderia 
suprir por um ano o consumo de eletricidade 
de 20 cidades do porte da grande Curitiba.
Quanto à energia acumulada, ou seja, toda a 
geração realizada entre 1984 e 2012 e que já 
ultrapassa 2 bilhões de MWh, seria suficiente 
para suprir o consumo de energia elétrica do 
mundo inteiro por 40 dias; O consumo de 
todo o Brasil, por quatro anos e oito meses; 
O Paraguai, nosso sócio no empreendimento, 
durante 183 anos; A Argentina, por 17 anos e 
nove meses; A França, durante quatro anos; 
O Reino Unido por cinco anos e seis meses; 
A Alemanha, três anos e seis meses; Os 
Estados Unidos por seis meses; A China, com 
seus 1,3 bilhão de habitantes, por seis meses 
e doze dias e toda a América Latina, fora o 
Brasil, poderia ser suprida por essa produção 
acumulada de Itaipu durante quatro anos e 
sete meses.

 Para onde vai a energia 
produzida pela Itaipu?
A energia gerada pela Itaipu é destinada aos 
mercados brasileiro e paraguaio. Para o Brasil, 
a conexão é localizada na subestação de Foz 
do Iguaçu de propriedade e responsabilidade 
de Eletrobras Furnas, que transmite para 
as regiões brasileiras. E para o Paraguai, a 
conexão é realizada na subestação Margem 
Direita, situada na área da usina de Itaipu.

 Qual a potência da Itaipu?
A capacidade instalada (potência) da Itaipu é 
de 14 mil megawatts (MW). São 20 unidades 
geradoras de 700 MW cada.

 Quanto custou a construção 
da Itaipu?
O Ativo Imobilizado no Balanço Patrimonial 
de 2011 totalizando US$ 17,4 bilhões, pode 
representar o valor da construção da Itaipu. 
Neste total, porém, estão incorporados os 
encargos financeiros incorridos durante a 
construção até a entrada em operação de 
cada unidade geradora.
Ao desconsiderar estes encargos, obtém-se 
o Investimento Direto, que corresponde a 
US$ 11,8 bilhões, em dezembro de 2011, 
assim verifica-se que o custo direto do 



empreendimento seria de aproximadamente 
US$ 845 por kW instalado.
Os recursos captados para a construção, 
incluindo as rolagens financeiras, totalizaram 
US$ 27 bilhões, além dos US$ 100 milhões 
de Capital Social.

 Quais empresas construíram 
a Itaipu?
As obras de construção civil da Itaipu ficaram 
a cargo dos consórcios Unicon (brasileiro) e 
Conempa (paraguaio), enquanto as obras de 
montagem eletromecânica foram executadas 
pelos consórcios Itamon (brasileiro) e CIE 
(paraguaio). Veja mais na página 30.

 A usina chinesa de Três Gargantas 
será maior do que a Itaipu?
Sim. Veja na página 83 um quadro comparativo 
das duas usinas.

 Itaipu fornece energia para Foz 
do Iguaçu?
Embora seja a sede do lado brasileiro da 
Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu, que consome 
53  MW médios por mês, é abastecida com 
energia da Copel. Mas Itaipu utiliza sua 
própria energia na área industrial. São gastos 
mensalmente 35 MW médios. Só os edifícios 

nas áreas externas da usina (Centro Executivo, 
Ecomuseu, Centro de Recepção de Visitantes, 
Refúgio Biológico) são abastecidos pela Copel.
No entanto, em casos de emergência, a Usina 
de Itaipu poderá suprir Foz do Iguaçu até 
20 MW médios, utilizando-se das linhas de 
serviços auxiliares 69 kV de 60 Hz.

 O que representa a energia de 
uma unidade geradora?
Com apenas uma das 20 unidades geradoras 
seria possível abastecer uma cidade com 1,5 
milhão de habitantes. Veja mais comparações 
nas páginas 84 e 85.

 Por que existem dois tipos de 
frequência, 50 e 60 hertz, em 
Itaipu?
Porque o padrão paraguaio é 50 hertz e o 
brasileiro é 60 hertz. Das suas 20 máquinas 
atuais, dez geram em 50 hertz e dez em 
60 hertz. Existe uma estação conversora, no 
lado brasileiro, para transformar em 60 hz a 
energia gerada em 50 hz que não é utilizada 
pelo Paraguai.

 Qual é a vida útil da usina, em 
função do assoreamento do lago?
Estudos geológicos apontam uma vida útil de 
no mínimo 200 anos.



 Quem levou mais vantagem 
com a construção da Usina de 
Itaipu, o Brasil ou o Paraguai?
Ambos os países. Com Itaipu, o Brasil desen-
volveu uma tecnologia própria de construção 
de grandes barragens e incorporou ao seu se-
tor elétrico uma usina que hoje responde por 
quase um quarto de todo o consumo nacio-
nal. Já o Paraguai passou a contar com ener-
gia suficiente para seu abastecimento durante 
as próximas décadas, sem que precise fazer 
qualquer outro investimento no setor, além de 
ter fomentado o desenvolvimento de toda a 
região de fronteira. 

 Quando teve início a construção 
da Itaipu?
A construção da usina é resultado de intensas 
negociações entre o Brasil e o Paraguai, 
iniciadas ainda na década de 60. Em 26 de 
abril de 1973 foi assinado o Tratado de Itaipu, 
instrumento legal para o aproveitamento do 
potencial hidráulico do Rio Paraná. Na página 
30 há mais detalhes da construção.

 Quando a Itaipu começou a 
gerar energia?
A Itaipu começou a gerar energia em maio de 
1984.

 Com a formação do Lago de 
Itaipu, houve mudanças no 
comportamento do clima da 
região?
Um estudo do Sistema Meteorológico do Para-
ná (Simepar), iniciado em setembro de 1997 
e concluído em 2000, mostrou que o reser-
vatório não influi no clima da região. O estudo 
do Simepar confirmou as pesquisas feitas por 
Itaipu desde a formação do reservatório. Itaipu 
faz o acompanhamento contínuo de todas as 
ocorrências climáticas, não havendo o registro 
de nenhum dado científico que demonstre 
alterações no comportamento do tempo ao 
longo de todos esses anos após a criação do 
reservatório, em outubro de 1982.

 Qual a distância entre Itaipu e as 
Cataratas do Iguaçu?
Cerca de 33 quilômetros.

 O reservatório da Itaipu é o 
maior lago artificial do Brasil?
Não. O reservatório da Itaipu é apenas o 
sétimo maior do Brasil, o que mostra o melhor 
índice de aproveitamento das águas para 
produzir energia. Detalhes sobre os demais 
lagos artificiais brasileiros na página 42.



 Como é escolhida a diretoria  
da Itaipu?
Os governos do Brasil e do Paraguai têm a atri-
buição de indicar a diretoria executiva da Itaipu. 
Seis diretores são escolhidos pelo parceiro bra-
sileiro, e outros seis pelo parceiro paraguaio. 
Os conselheiros também são nomeados pelos 
governos dos dois países. São 12 conselheiros, 
seis de cada país. Os diretores têm mandato 
de cinco anos, e os conselheiros de quatro 
anos. Veja mais informações na página 35.

 Como é produzida a energia 
hidrelétrica?
Nas usinas hidrelétricas, a água que sai do 
reservatório é conduzida com muita pressão 
através de enormes tubos até a casa de 
força, onde estão instaladas as turbinas e 
os geradores que produzem eletricidade. A 
turbina é formada por uma série de pás ligadas 
a um eixo, que é ligado ao gerador.

A pressão da água produz um movimento 
giratório do eixo da turbina, que produz um 
campo eletromagnético dentro do gerador, 
produzindo a eletricidade. Ou seja, a potência 
hidráulica é transformada em potência 
mecânica quando a água passa pela turbina, 
fazendo com que esta gire, e, no gerador, 
que também gira acoplado mecanicamente 
à turbina, e então a potência mecânica é 
transformada em potência elétrica.

 Quais são as vantagens da 
construção de uma usina 
hidrelétrica?
As vantagens da construção de uma usina 
hidrelétrica são:
- Baixo custo do megawatt;
- Forma de energia limpa, sem poluentes;
- Geração de empregos;
- Desenvolvimento econômico.

 Quais são as desvantagens 
da construção de uma usina 
hidrelétrica?
As desvantagens da construção de uma usina 
hidrelétrica são:
 Desapropriação de terras produtivas pela 
inundação;

 Impactos ambientais, como as perdas de 
vegetação e da fauna terrestres;

 Impactos sociais, como relocação de 
moradores e desapropriações;

 Interferência na migração dos peixes;
 Alterações na fauna do rio;
 Perdas de heranças históricas e culturais, 
alterações em atividades econômicas e usos 
tradicionais da terra.

 O que é modelo energético?
O modelo energético é a forma prioritária ado-
tada por um país para produzir eletricidade. O 
Brasil decidiu que a maior parte da energia se-



ria produzida por usinas hidrelétricas, movidas 
à água. Esse tipo de usina não gera poluição.

 Quais são os impactos 
ambientais na construção de 
uma usina?
A construção de represas e usinas exige o 
alagamento de uma área enorme para formar 
o lago, e muitas vezes alterar o leito do rio. 
O lago, também chamado de reservatório, é 
formado pelo represamento das águas do rio, 
por meio da construção de uma barragem.

Essa alteração do meio ambiente atrapalha a 
vida dos bichos e das plantas da região, além 
de mudar radicalmente a paisagem, muitas 
vezes destruindo belezas naturais. Também 
saem prejudicadas as pessoas que moram nas 
proximidades e têm que se mudar por causa 
da inundação.

 Como é medida a energia 
elétrica?
A produção e o consumo de energia elétrica 
são medidos de duas formas: demanda 
e energia. Veja nas páginas 15, 53 e 54 as 
unidades e sua utilização.

 A Itaipu paga para utilizar as 
águas do Brasil e do Paraguai?
Sim. A Itaipu paga royalties pelo aproveitamento 
dos recursos hídricos pertencentes aos dois 
países. Desde 1985 até novembro de 2012, a 
empresa pagou cerca de US$ 7,65 bilhões em 
royalties ao Brasil e ao Paraguai. O pagamento 
está previsto no Anexo C do Tratado de Itaipu. 
No lado brasileiro, os recursos beneficiam 16 
municípios, sendo 15 no Estado do Paraná e 
um no Mato Grosso do Sul. Os royalties são 
aplicados na melhoria da qualidade de vida 
da população, nas áreas de educação, saúde, 
moradia e saneamento básico.



Relação de endereços eletrônicos:

Cadastro de fornecedores www.itaipu.gov.br  >  Canal de Fornecedores  >  Cadastro de Fornecedores

Casa de Força www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Geração  >  Casa de Força

Circuitos Turísticos www.itaipu.gov.br  >  Turismo

Comparações www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Geração  >  Comparações

Dados Hidrometeorológicos www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Hidrologia  >  Dados Hidrometeorológicos

Diretoria e Conselho www.itaipu.gov.br  >  Perfil Institucional  >  Diretoria e Conselho

Estatísticas www.itaipu.gov.br  >  Turismo  >  Circuito Especial  >  Estatística

Geração Atualizada www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Geração  >  Geração Atualizada

Integração ao sistema brasileiro www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Transmissão  >  Sistema Interligado Brasileiro

Itaipu em Números www.itaipu.gov.br  >  Sala de Imprensa  >  Plano de Comunicação  >  Itaipu em Números

Perguntas Frequentes www.itaipu.gov.br  >  Sala de Imprensa  >  Plano de Comunicação  >  Perguntas Frequentes

Programa Cultivando Água Boa www.itaipu.gov.br/aguaboa

Programas de Responsabilidade 
Socioambiental

www.itaipu.gov.br  >  Responsabilidade Social  >  Programas

Programa de Estágios www.itaipu.gov.br  >  Recursos Humanos  >  Programa de Estágios

Processos Seletivos www.itaipu.gov.br  >  Recursos Humanos  >  Processos Seletivos

Royalties www.itaipu.gov.br  >  Responsabilidade Social  >  Royalties

Sites do setor elétrico www.itaipu.gov.br  >  Energia  >  Geração  >  Sites Setor Elétrico 

Veículo Elétrico www.itaipu.gov.br/ve
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