


COMPLEXO  
BELO MONTE

O Brasil possui a matriz energética 
mais limpa e renovável do planeta e 
o Complexo Hidrelétrico Belo Monte, 
instalado no rio Xingu, no Pará, contribui 
para este resultado. Com capacidade 
instalada de 11.233,1 MW e quantidade 
média de geração de energia de 4.571 
MW, Belo Monte se firma como a maior 
hidrelétrica 100% brasileira.

Com o intuito de reduzir o impacto 
ambiental, o reservatório Principal do 
empreendimento, formado na calha do 
rio Xingu, foi concebido à fio d’água, uma 
tecnologia moderna e preservacionista 
que atende aos mais rígidos princípios 
de sustentabilidade, respeitando o meio 
ambiente e as comunidades do entorno. 
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A maior usina 
hidrelétrica 
100% brasileira

Junto com o reservatório Intermediário, 
a área alagada do empreendimento 
totaliza 478 km² – considerada pequena 
se comparada à área alagada por outros 
empreendimentos hidrelétricos e à 
capacidade instalada da usina. Ambos 
os reservatórios estão situados entre os 
municípios de Altamira, Senador José 
Porfírio e Vitória do Xingu. A área de 
abrangência da usina ainda contempla 
outros dois municípios: Anapu e Brasil Novo.

Veja de cima cada estrutura 
do Complexo Belo Monte 
e conheça as dimensões dessa 
gigante do setor elétrico.
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O sítio Belo Monte compreende o circuito de geração propriamente dito, formado por:
Tomada d’Água
Condutos Forçados
Casa de Força
Canal de Fuga
Duas Barragens de fechamento laterais de terra e enrocamento
Barragem da Vertente Santo Antônio
Reservatório Intermediário 119 km²
Cada conduto forçado tem 11,6m de diâmetro
18 Unidades Geradores com turbinas tipo Francis
11.000 Megawatts de potência instalada



Os blocos das unidades geradoras possuem 33m de largura cada, 
sendo oito na margem esquerda, denominados Circuito de Geração 
1, e dez na margem direita, denominados Circuito de Geração 2. 

Eles são separados fisicamente por um septo natural 
de rocha remanescente da escavação do local. 

Este septo possui aproximadamente 33m de largura e se estende 
ao longo do canal de fuga, dividindo-o em dois canais. 

O comprimento total da Casa de Força incluindo 
as Áreas de Montagem e Descarga é de 850m.

O escoamento da energia gerada na UHE Belo Monte é feito através 
de 5 linhas de transmissão (LT) em 500 kv de circuito simples entre 
a usina e a SE Xingu. Cada LT tem extensão média de 15km.
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As principais estruturas que
fazem parte do sítio Pimental são:

Barragem Lateral Esquerda
Casa de Força Complementar com Tomada d’Água incorporada
Vertedouro
Barragem de Ligação com a Ilha da Serra
Barragem do Canal Direito
Subestação
Sistema de Transposição de Peixes
Sistema de Transposição de Embarcações

O sítio Pimental compreende o barramento principal 
do empreendimento, que contém o Reservatório do 
rio Xingu, a partir do qual a água é desviada por um 
canal de derivação para a formação do Reservatório 
Intermediário. 



Reservatório Principal 359 km²
Um total de 6 Unidades Geradoras com turbinas Bulbo

Comportas do vertedouro com capacidade de escoamento de 62.000 m³/s
Casa de Força com 233,1 MW de potência instalada 



SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO  
DE EMBARCAÇÕES
Dois mecanismos de transposição
Pequenas embarcações de até 15m
Grandes embarcações de até 50 toneladas



SUBESTAÇÃO
Subestação do tipo convencional, composta pelos setores  
230, 69 e 13,8 kV e por instalações complementares.
O escoamento da energia gerada na UHE Pimental é feito através da linha 
de transmissão em 230 kV, circuito simples, entre a Subestação de Pimental 
e a Subestação de Altamira (Eletronorte), com extensão aproximada de 65 km. 



CANAL DE 
DERIVAÇÃO
16,2 km de extensão
25m de profundidade
22m de lâmina d’água
210m de largura na base
359m de largura na superfície



A conexão entre o Reservatório Principal na calha do rio Xingu e o 
Reservatório Intermediário é feita pelo Canal de Derivação, que foi 
dimensionado para escoar a vazão máxima de 13.950 m³/s. 
Seu desenvolvimento é intercalado por trechos retilíneos e curvos, 
que possuem raios de curvatura tipicamente de 600m.

Aproximadamente a 1.000m do seu início, foi construído, em sua lateral 
direita, o vertedouro de enchimento, cuja finalidade foi propiciar a 
alimentação de forma controlada de vazões de até 1.000 m³/s para  
o enchimento do Reservatório Intermediário.

Para ligação entre suas duas laterais foi construída uma ponte  
de acesso aproximadamente a 13,5 km do seu início.



SISTEMA DE 
TRANSPOSIÇÃO 
DE PEIXES
1.200m de extensão
Vazão de 12m³/s a 40m³/s
2,5m de profundidade média



DIQUES DO 
RESERVATÓRIO 
INTERMEDIÁRIO
28 diques
Dique 8A, o maior em profundidade, com 68m de altura
Dique 13 o maior em volume, com 5.758.000 m³ de 
capacidade e de maior extensão, com 1.987m



Área de aproximadamente 70 mil m²
Ponte rolante com capacidade de 400 toneladas
Rampa de 145m de largura por 156m de comprimento
Capacidade para estacionamento simultâneo  
de cinco balsas, com até 21m

ESTAÇÃO 
DE TRANSBORDO 
DE CARGAS



Ponte BR-230 sobre o Canal de Fuga da UHE Belo Monte
614m de comprimento e pilar com aproximadamente 21,5m de altura

PONTE RODOVIA 
TRANSAMAZÔNICA
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