
Geração de
energia hidrelétrica
Para aproveitar o potencial hidráulico de um determinado rio, geralmente 
interrompe-se o seu curso normal através de uma barragem que provoca a 
formação de um lago artificial chamado reservatório, o qual tem a saída de suas 
águas controlada pelo vertedouro ou pela comporta da tomada d’água.

UHE ITÁ

A água é conduzida até a casa de força através de túneis forçados, passa pela turbina hidráulica, a qual movimenta o gerador.
Logo após, a água é restituída ao leito natural do rio através do canalde fuga.

Dessa forma, a água, ao passar pela turbina, faz com que essa gire; por estar acoplada mecanicamente ao gerador, o mesmo,
ao girar, transforma a energia mecânica em energia elétrica.

A energia gerada é levada, através de cabos ou barras condutoras, dos terminais do gerador até o transformador elevador de
tensão, onde tem sua tensão (voltagem) elevada para adequada condução até a subestação blindada a gás SF6.

Através de linhas de transmissão, a energia é conduzida para a subestação de distribuição, que a conduz na voltagem de
525 kV para a subestação rebaixadora, a qual rebaixa a energia para tensões menores,dependendo da região ou da sua
utilização. Daí, através da rede de distribuição a energia é levada para transformadores abaixadores (em postes), onde tem
sua tensão levada a níveis adequados para utilização dos consumidores. Ao passar pelo medidor, é feita a leitura daenergia
consumida pelo consumidor.  

Operação e manutenção da UHE

Os serviços de operação e manutenção da UHE Itá são executados pela Engie, que foi contratada pelo Consórcio Itá,
proprietário da Usina. No desempenho de suas funções, a operadora tem como atribuições:

A observância do estabelecido no seu programa anual de operação e manutenção, aprovado pelo Consórcio Itá;

Fornecer toda a mão-de-obra composta de profissionais com treinamento e habilitação requeridos de forma a
alcançar os mais altos indicadores de performance de operação e manutenção;

A elaboração de um plano de segurança operacional, para cumprimento e execução de manobras e inspeções
em equipamentos;

Diligenciar e implementar quaisquer outras providências necessárias à operação e manutenção da Usina.

A elaboração do Plano de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme legislação vigente;

A elaboração de um plano de qualidade de operação e manutenção;

Fornecer todos os materiais de consumo, instrumentos e equipamentos necessários aos serviços a serem prestados;

Ter pleno conhecimento do conteúdo do contrato de construção da usina, principalmente no tocante às garantias
dos serviços e equipamentos, dos padrões e procedimentos dos testes destes e seu comissionamento;


