
Busca permanente 
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Rio abaixo rio 
Invengao brasileira [eva energia eletrica para populag6es ribeirinhas aproveitando a forga da 

correnteza sem alteraro curso das aguas 

. social. No.infcio da decada de 1990, 0 

medico Eqgard van den Beusch, um ex
professor da UnB, pediu ao 
Departamento de Engenharia Mecanica 
(OEM) . uma solu~~o para 0 

Turbina'1!m opera<;ao na margem do rib~irao do Meio, 
Correntina' (BA! • Arqllivo Energia Hidrocinetica 
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do rio. Para 0 equipamento funcionar, a 

Sergio ' Pampfona' 

A busca por fontes renovaveis de 
energia nao para e, a cada dia, traz 
novidades interessantes. Come~a a 
entra,r no mercado uma nova e 
promissora alternativa: a turbina 
hidrocinetica, resultado de uma decada 
de pesquisas do Departamento de 
Engenharia Me<zanica da Univer5idade 
de Brasilia' (UnB) e Funda~ao, de 
Empreendimentos Cientificos e 
Tecnol6gicos (Finatec). 

Para quem sabe 'um pouquinho de 
grego, 0 nome ja diz tudo: hidro e agua, 
cinetica se refere a movimento. 
Portanto, temos uma turbina que 
funciona a partirdQ movimento natural 
da agua. 0 diferencial aqui esta no fato 
de que ela gera energia a partir da 
corren'teza\ do rio, sem ,necessidade de 
represamento e inunda~ao de grandes 
areas, sendo fixada na margem do rio 
ou instalada sobre uma balsa flutuante. 

Propos ito social 

O.projeto nasceu .de uma demanda 

correnteza precisa ter, no minimo, 1,5 
metro por segundo (m/s) e a profundidade 
precisa ser'de pelo menos 'I metro. Nessas 
condic;6es, e possivel obter 400kW/h PC!r 
meso Em cOlldi-~6es mais favoraveis, as 
engenh~iros res-saltam ser possivel atingir 
uma gerac;ao de ener-gi"a eletrica da 
ordem de 3' mil kW/h por mes, 0 que 
representa 0 consumo medio de dezcasas 
populares ou 4 apartamentos de 3 quartos 
em um bairro de classe media. "-. 

Participa~ao' da comunidade 

Antes de,instalar 0 equipamerito em 
uma localidade, os pesquisadores 
estudam os (J ados topograficos do local , 
mapeiam as areas que tem potencia,1 
hidraulico e identificam 0 perfil do usuario. 
A partir da analise das margens do rio e 

fornecimento de energia para um posto 
de saude localizado num povoado abeira 
do rio Corrente, municipio de Correntina 
(BA). Os professores RLJdi Henri van Eis e 
CI6vis de Oliveira Campos criaram, 
entao, oProjeto Turbina Hidrocinetica. 

Cl' primeiro prot6tipo da turbina fitou 
pronto em '1995 e tinha capacidade para 
-gerar ate lquilowatt (kW) em corrente 
alternada entre 1'10 e 210 volts, sem 
necessidade de equip'amentos · 
especiais. 

Assim que foi instalado, 0 posto de 
saude coordenado por Beusch passou 
a contar 'com energia eletrica suficiente 
para 0 funciohamento de bomba cI 'agua, 
ilumina~ao e eletrodomesticos, 0 que 
beneficioutoda a popula~ao ' cla 
comunidade. De la para ca, na~ ocorreu 
nenhuma queima de equipamento, 0 

que indica a confiabilidade do sistema. 
"A maquina emais do que um invento, 
e uma tecnologia social", afirma Rudi. 

A quantidade de energia gera-da a 
partir 'da turbina estarelacionada com a 
veloci-dade das aguas e a pro-fundidade 

Segundo prot6tipo da turbina em Correntina, 
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decidido onde sera il)ontado 0 suporte _ 
da maquina. D'ependendo das 
especifica~6es hidrograficas, 0 modele da 
turbina pode ser adaptado, 

Porem, tao importante quanta a 
identifica~ao da hidrografia e geografia 
locais e a pesquisa de campo feita com a 
popula~ao que sera atendida. A visita a 
comuniclade permite diagnosticar as 
car-encias e as necessidades sociais da 
regiao. "A partir cle urn processo 
democratico de gestao participativa, a 
comuniclacle se reune para definir onde 
deseja aplical' a carga de energia para 
beneficia comum, porque urna turbina nao 
conseguiria gerar energia suficiellte para 
todas as casas de um povoado!', explica 
Alexandre Maduro, integrante da equipe. 
Ap6s a in5tala~ao do equipamento, os 
pesquisadores ensinam aos·moradores 
como opera-Io e fazer a manuten<;ao. 



BU.sca . permanente 

Desenvolvirriento Tecnol6gico da UnB 
(CDT-'UnB) , 0 grupo inicial , formado 
apenas por 'engenheiros, foi ampliadoe 
tornou,se umnucleo inter<;lisciplinar coil) 
administradores e ge6grafos, cuja 
principal missao e aperfei<;oar 0 modele 
~riginal da-turbina. 

No momento, uma terceira versao da 
maquina esta sendo construida, a pedido 
do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazonia (lnpa), em Manaus (AM). A 
turbina, adaptad9 de acordo com as 
especificidades sociais ehidrbgraficas do 
local, devera serinstalada ate 2004-numa 
comunidade ribeirinha do rio Solimoes. 
"As modifica~oes na maquina sao 
necessarias por causa dos' 
comportamentos variados das 
correntezas dos rios e dos perfis 
dif~renciados' das margens", enfatiza 
Rudi. 

Rio aberto 

Na avalia~ao dos socios, opre~o· de 
venda da turbina hidrocinetica, de R$ 10 
mil , ainda e um obstaculo para sua 
aquisi~ao por comunidades pobres-. Par 
isso, eles reconhecemque 0 atual desafio _ 
do neg6cio esta centrado na amplia~ao 
do mercado e na redu~ao dos custos de' 
produ~ao. Cqmo exemplo de .um 
mercado promissor, ha interesse, pelo 
sistema por parte de varias pousadas 
ecoturisticas, um setor em fr'anco 
crescimento. Eias se situam geraI(l1ente em 
localidades isoladas e frequentemente a 
margem de rios. 

. , 
A for<;a da ondas 
Em dais anas, a Brasil contara-com a 

primeira geradora de energia a paltir do 
balan<;,o das mares. A usina vai beneficiar 
200 famflias do Ceara . 0 prime iro 
prot6tipo ja esta pronto e 0 projeto preve 
que a usina gere 400 megawatts na 
prirfleira tase. 05 estudos custarao R$ 400 
mil aEletrobras e serna desenvolvidos no 
laborat6rio da UFRJ, numa especie de 
pl~cjna gigante qu simllia as condr~6es 
climaticas do oceano, co m gerac;ao de 
ondas e ventos. 
. 0 prat6tipo vai bombear agua para um 

tanque de alta pressao. Desse tanque, a 
agua einjetada em uma turbina queacionara 
o gerador de energia. A usina cleve ser 

Terceira gera<;ao da turbina: f/utllante para 0 rio 
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o primeiro recon~ecimento publico 
eoficial do invento aconteceu em 1997, 
quando seus autores receberam 0 Premia 
Jovem Cientista do I nstituto de G2ncia e 
Tecn o logia do governodo Distrito 
Federal. Em 2000, ap6s quase dez anos 
de trabalho cc;>m recursos pr6prios, eles 
chegaram a uma versao de turbina mais 
aperfei~oada, tanto em. seu desenho como 
na redu<;:ao dos cUstos de produ<;ao. 0 
segundo prot6tipo foi instalado tambem 
no municipio de Correntina, as margens 
do rio do Meio. ' 

A partir da crise do setor eletrico de 
-2001, e cc5'm 0 reconhecimento obtido, 
os pesquisadores conseguiram arlgariar 
recursos e apoios que permitiram a 
evolu<;ao dos experimentos. Em 2001, 
incentivados por novos subsidios para 
melhorar 0 processo, -Rudi e CI6vis 
montaram a empresa Hidrocinetica 
Engenharia, integrante do Programa de 
Incuba<;ao de Empresas do Centro de 

Paralelo a isso, Rudi e CI6vis ai::ham 
fundamental sensibilizar 0 terceiro setor e, 
sobretudo, os governos estaduais e 
municipais a subsidiar 0 aces~ ao sistema 
por parte de popula~oes carentes, nao s6 
para proporcionar-Ihes maior conforto, 
mas tambem para colaborar · com ' seu 
crescimento economico e desenvolvimento 
social. 

AfinaJ, e urna tecnologia aut6etone que 
ja demonstrou a sua eficacia te~nica, esta 
em pleno desenvolvimento lecnol6gico e 
contaaind;;t com a vantagem de propiciar 
a gera~ao .sustentavel de energia de boa 
qualidade sem interromper 0 curso da 
agua, ou seja, sem impaetos ambientais 
significativos. "Podemos instalar conjuntos 
de turb\nas lado a lado ou enfiteiradas para. 
tirar grande proveito energeti,co do fluxo 
do rio, e ainda assim na.-o estaremos
. i nterferindo signifii::amente na sua 
corrente", argumenta Rudi. 

* Sergio Pamp/ona ebioarquiteto e permacu/tor 
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instalada perto do continente para que 0 

tanque e 0 geradar estejam em terra 
firme. 0 local scolJlido deve tel' alta 
profundidade, pois quanto major a 
profundidade, maior a quan tidade de 
energia gerada pelos oceanos. 

Esta energia erenovavel, tern baixo 
impacto ambiental e potencial estimado 
para chegar a 2 milh6es de MW, 
sufidentes para abastecer todo a planeta. 
No Brasil, levantament feito no litoral 
do Sui eSudeste aponta um potencial de 
40 mil MW 

A pr.evi~o dos tecni.cos eque, para 
praduzir ~ MW, seriam necessarios 
investimentos de US$ 1 bilhao, ClIsto 

equivalente ao das hidreletricas. 
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