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A Deus. Sem Ele, nada sou. 
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RESUMO 
 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são responsáveis por pequena, porém 

significativa parcela de geração de energia na atual configuração da Matriz Elétrica 

Brasileira (MEB). A perspectiva de aumento desta parcela para os próximos anos é grande, 

sobretudo por conta de dois aspectos: alta disponibilidade hídrica e baixo valor de 

comercialização de energia se comparado a outras fontes primárias de geração de energia 

elétrica. No entanto, para que as PCHs tenham condições de se estabelecerem como um 

mercado atrativo, tanto para o governo quanto para investidores deste setor, é necessário 

que o atual modelo de cálculo para obtenção do montante de energia comercializável, 

chamado Garantia Física (GF), baseada na Portaria nº 463 de dezembro de 2009, seja 

discutido e reavaliado. Observa-se que, ao comparar os resultados iniciais com a média de 

geração dos últimos 5 anos, há uma defasagem de valores, os quais demonstram uma 

fragilidade técnica na atual metodologia e ficam vulneráveis a aplicabilidade de sanções 

administrativas e jurídicas, afastando novos investimentos no setor por conta dos riscos 

econômicos observados. Foi observado que a metodologia atual para o cálculo da GF utiliza 

vazões médias mensais, as quais geram energias calculadas diferentes da energia 

produzida e entregue pelas usinas. O cálculo da GF utilizando vazões médias diárias torna 

os resultados mais aderentes e condizentes com a realidade de operação observada nas 

PCHs. A metodologia aplicada nesta dissertação consiste na coleta de informações 

hidrológicas através do Hidroweb e aplicação da metodologia atual de cálculo da GF. Para 

auxiliar no processamento das informações, foi elaborada uma planilha de cálculo, suficiente 

para analisar as informações numéricas do problema em questão. No estudo de caso, 

primeiramente são apresentadas a série histórica de vazões mensais e os parâmetros de 

cálculo adotados para estabelecer o valor da GF inicial, da PCH Alto Irani. Em paralelo, 

foram coletados por meio de métodos descritos nesta dissertação os dados hidrológicos 

brutos para processar as vazões médias diárias e a respectiva GF com dados diários. Por 

fim, após a criação dos cenários, foram comparados e discutidos os resultados obtidos, 

constatando uma melhora significativa na acurácia dos valores resultantes, com a utilização 

de dados de vazões diárias, sugerindo assim que novas usinas adotem tal metodologia 

descrita nesta dissertação, ou utilizem um fator redutor ao processar a GF inicial utilizando 

vazões médias mensais. 

 

Palavras chave: Pequenas Centrais Hidrelétricas, Garantia Física, Vazões Médias Mensais, 

Vazões Médias Diárias. 
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ABSTRACT 

 

Small Hydroelectric Power Plants (SHPPs) are responsible for a small but significant 

allotment of power generation in the current configuration of the Brazilian Electric Matrix 

(MEB, initials in portuguese). This percentage has a great chance of increase in the coming 

years, mainly in two aspects: favorable hydrology and low value of commercialization of 

energy when compared to other primary sources of electricity generation. However, in order 

for SHPs to be able to establish themselves as an attractive market, both for the government 

and for investors in this sector, it is necessary that the current calculation model for obtaining 

the amount of tradable energy, called Stead Energy or Physical Guarantee (GF) Based on 

the brazilian Ordinance No. 463 of December 2009, be discussed and reassessed. It is 

observed that, when comparing the initial results with the average generation of the last 5 

years, there is a value gap, which demonstrates a technical fragility in the current 

methodology and is vulnerable to the applicability of administrative and legal sanctions. The 

author of this dissertation observed that the current methodology for the calculation of GF 

uses average monthly flows, which generate calculated energy different from the energy 

produced and delivered by the plants. The calculation of GF using daily average flows makes 

the results more consistent with the reality of operation observed in SHPs. The methodology 

applied in this dissertation consists of the collection of hydrological information through 

website brazilian Hidroweb and application of the current GF calculation methodology. To 

assist in the processing of information, a spreadsheet was prepared in MS Excel, sufficient to 

analyze the numerical information of the problem in question. In the case study, first they’re 

present the historical series of monthly flows and the calculation parameters adopted to 

establish the initial GF value of the Alto Irani SHP. In parallel, they’re obtained hydrological 

data to process the mean daily flows and the respective GF with daily data were collected 

through the methods described in this dissertation. Finally, after the creation of the scenarios, 

the results obtained were compared and discussed, showing a significant improvement in the 

accuracy of the resulting values, through the use of daily flow data, thus suggesting that new 

plants adopt such methodology described in this dissertation, or use a reducing factor when 

processing the initial GF using monthly average flows. 

 

Key words: Small Hydropower Plants, Steady Energy, Average Monthly Flows, Average 

Daily Flows.  
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1 Introdução 

 

1.1 Contexto 

 

O setor energético é um dos pilares econômicos do país. Portanto, para 

garantir que o Brasil continue crescendo, torna-se necessário que a expansão da 

oferta de energia elétrica brasileira seja contínua, para suprir as demandas 

energéticas. 

Em nosso país, a energia elétrica é proveniente de várias fontes de geração, 

sendo a energia de origem hidráulica a mais significativa, dada a aptidão hídrica do 

Brasil. A geração por hidrelétricas de grande porte (UHEs) é a mais expressiva, 

correspondendo a quase 63% da produção total de energia elétrica. Já as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs), correspondem a 3,51% da produção energética 

brasileira (ANEEL, 2016). 

A energia gerada por usinas hidrelétricas, seja através de UHEs ou PCHs, é 

entregue ao Sistema Nacional Interligado (SIN), gerenciado pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS) e devidamente regulado pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), órgão responsável por promover os 

leilões de compra e venda de energia, assim como gerenciar os contratos firmados 

nesses leilões. 

Tanto para as UHEs quanto para PCHs, a energia comercializada é 

calculada através da Garantia Física (GF), medida em MWmédios, correspondente à 

quantidade máxima de energia relativa à usina que poderá ser utilizada para 

comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, 

estabelecida na forma constante das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008 

e n.º 463, de 03 de dezembro de 2009. 

Este cálculo é proveniente do processamento das informações hidrológicas 

do local de interesse e das características de motorização da usina, culminando na 

elaboração do histórico geração de energia. A partir deste histórico energético, são 

descontadas as diversas perdas que o processo de geração e distribuição de 

energia sofrem. 
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Apesar do histórico de avanços da forma de cálculo de energia 

comercializável para as usinas, culminando na metodologia atual de GF, o valor 

obtido de GF ainda não conseguiu atingir o valor entregue de energia pelas usinas. 

Este fato pode ser verificado analisando a Portaria n.º 463, de 03 de 

dezembro de 2009 cita, que a cada 5 anos, deve-se verificar se a energia entre ao 

SIN está de acordo com a GF homologada para a PCH. Em 2015, por meio da 

Portaria 267, de 7 de agosto de 2015, verificou-se em através das informações 

coletadas pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética) que havia uma defasagem 

entre as GFs homologadas através do cálculo, baseado em seu histórico de vazões, 

e as energias entregues ao SIN. 

O comportamento da energia produzida por PCHs é fortemente 

condicionado à sua vazão, dentre outros parâmetros, mas sobretudo, a este item em 

específico. Verificou-se que a regra adotada para gerar a GF inicial, no processo de 

cálculo é utilizar a série de vazões médias mensais, sendo esta, uma condicionante 

a ser analisada. 

A energia produzida e entregue ao SIN pelas usinas é proveniente de uma 

vazão instantânea, ou seja, a vazão afluente que passa pelas turbinas é convertida 

instantaneamente em energia. Quando se utilizam vazões médias mensais para 

estimar o valor inicial da GF da usina, este nível de detalhamento fica aquém do 

esperado, por melhor que seja a estimativa mensal. 

Aqui, tem-se um conflito a ser resolvido. É impossível, num processo de 

cálculo inicial de GF, utilizar dados instantâneos de vazões, por não se dispor de 

vazões neste nível de precisão. Os dados oficiais de postos hidrométricos tem 

discretização mínima diária, salvo algumas exceções. 

Assim, propõe-se utilizar vazões médias diárias, para o cálculo da GF inicial, 

em detrimento às vazões médias mensais, cujos resultados são descritos no final 

deste texto. 
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1.2 Justificativas 

 

MME (2009a), determina que, após 5 anos de medições de energia 

provenientes de PCHs entregues ao SIN (Sistema Interligado Nacional), sua GF seja 

avaliada, para verificar se a quantidade média de energia entregue durante este 

tempo é equivalente a GF calculada e homologada inicialmente. Esta mesma 

Portaria impõe que, se a média das energias entregues nos últimos 5 anos estiver 

15% acima ou 15% abaixo da GF calculada inicialmente, o novo valor de GF válido 

para os próximos 5 anos para a PCH deverá ser reajustado, conforme o valor 

quantificado na entrega das energias.  

CCEE (2014) demonstra os resultados das medições reais das entregas de 

energias produzidas pelas PCHs, as quais devem ser condizentes com as GFs 

estipuladas para os aproveitamentos hidrelétricos. No entanto, os resultados obtidos 

não estão condizentes com os montantes energéticos produzidos pelas usinas, 

sobretudo quando se compara o relatório citado com a portaria MME (2014), que 

estipula os montantes de GF para PCHs. 

A TABELA 1 apresenta uma síntese das informações coletadas das GFs das 

usinas, no intervalo de 5 anos, conforme MME (2014), apresentando ano a ano a 

energia entregue ao SIN a partir de 2009. Na última coluna, tem-se a diferença em 

porcentagem da energia entregue e a GF homologada para os cinco anos 

apresentados:  

 

TABELA 1. COMPARATIVO GF HOMOLOGADA E ENERGIA ENTREGUE PCHs  

Usina 
GF – 

MWméd
ios 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 E.E.* Dif (%) 

ALTO IRANI 13,70 12,40 12,08 13,90 4,29 12,44 10,56 10,94 80 

BOCAIUVA 20,00 - 6,36 12,84 14,45 16,35 17,91 13,58 68 

CAPÃO PRETO 2,28 1,93 2,14 2,15 1,90 1,77 0,56 1,74 76 

CRIÚVA 14,09 - 13,02 11,64 7,89 11,99 15,07 11,92 85 

DOURADOS 6,99 6,78 6,15 5,23 5,99 5,74 3,33 5,54 79 

ELOY CHAVES 11,59 12,05 8,99 9,71 9,96 8,29 3,22 8,71 75 

        continua 
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        conclusão 

Usina 
GF – 

MWméd
ios 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 E.E.* Dif (%) 

ENG. ERNESTO 
JORGE DREHER 

12,24 10,65 8,94 8,03 5,39 10,59 11,76 9,23 75 

FRANCISCO GROS 
LEILAO 

16,40 11,16 12,65 11,47 12,61 12,99 9,22 11,68 71 

FUMAÇA IV 2,61 2,54 1,97 2,46 2,19 2,10 1,60 2,14 82 

FURNAS DO 
SEGREDO 

5,51 3,95 3,99 3,79 2,35 4,62 5,32 4,00 73 

GALÓPOLIS 0,72 0,60 0,66 0,66 0,45 0,63 0,63 0,60 84 

GAVIÃO 
PEIXOTO_REP 

3,82 3,50 3,55 3,63 3,50 3,31 2,29 3,30 86 

IVAN BOTELHO III 12,81 13,62 10,77 11,31 11,61 9,16 5,31 10,30 80 

IVO SILVEIRA 1,81 1,90 2,47 2,52 2,33 2,53 2,51 2,38 31 

MACHADO 
MINEIRO 

1,08 0,95 0,95 1,33 0,58 0,20 0,93 0,82 76 

MONTE SERRAT 18,28 12,70 16,25 15,97 15,31 15,74 9,97 14,32 78 

OURO 8,38 9,71 7,57 9,24 3,48 7,15 8,63 7,63 91 

PAMPEANA 21,31 9,28 12,11 16,52 16,40 15,82 18,30 14,74 69 

PRES. JOÃO 
GOULART 

7,20 6,11 5,05 3,34 5,31 4,97 5,28 5,01 70 

RETIRO VELHO 13,15 8,83 11,89 10,99 9,80 10,61 9,44 10,26 78 

RODEIO BONITO 8,80 3,05 6,33 7,29 2,81 7,05 6,51 5,51 63 

SALESÓPOLIS 0,47 0,30 0,52 0,42 0,28 0,35 0,09 0,33 70 

SALTO CORGÃO 18,40 16,54 16,20 16,08 16,19 16,84 15,62 16,24 88 

SALTO DE 
MORAES 

0,74 0,69 0,85 0,48 0,42 0,55 0,57 0,59 80 

SALTO 
WEISSBACH 

5,25 4,48 4,86 4,38 3,20 3,60 1,81 3,72 71 

SANTA EDWIGES 
III 

9,22 6,70 6,50 7,05 6,77 6,65 6,77 6,74 73 

SÃO DOMINGOS II 20,14 2,63 17,65 17,07 8,86 17,37 16,08 13,28 66 

SÃO JOÃO II 0,27 0,39 0,32 0,33 0,35 0,45 0,50 0,39 45 

SÃO LOURENÇO 
(ACEP) 

19,89 12,37 14,75 16,58 14,48 16,86 18,46 15,58 78 

SÃO PEDRO 
(ACEP) 

18,41 14,49 15,52 16,02 17,25 16,50 14,09 15,64 85 

VIÇOSA 2,52 2,63 1,73 1,91 1,63 1,91 1,49 1,88 75 

Fonte: MME (2014) 
* Média das Energias Entregues nos últimos 5 anos, em MWmédios 

 
 
Observa-se também que, esta falha no tocante as GFs para PCHs causa 

transtornos de ordem técnico-econômicos relacionados aos empreendedores e ao 
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Poder Concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e 

demais órgãos públicos e autarquias do setor energético.  

A Figura 1 mostra de forma hipotética, sem escala, o efeito real ocorrido com 

as GFs iniciais, conforme análise sobre CCEE (2014), quando comparadas às GFs 

medidas após 5 anos. 

 
Figura 1. Representação da GF verificada em 5 Anos 
Fonte: O Autor 
* Média das energias entregues ao SIN dos últimos 5 anos 
 

Ilustra-se através da Figura 1, juntamente com os valores constantes na 

TABELA 1, que as PCHs e CGHs tem suas GFs homologadas superestimadas, 

muitas delas abaixo do valor mínimo da faixa de 15%, sendo imposta através de  

MME (2009a) a revisão e consequente novo valor para suas GFs. 

Para o empreendedor, o valor medido de GF, constatado como superior ao 

projetado, compromete o planejamento de receita em longo prazo, uma vez que, de 

acordo com MME (2009a), se em 5 anos o valor apresentar-se fora da faixa de 15%, 

para mais, ou para menos do constatado, e no caso aqui constatado através da 

análise dos dados da TABELA 1, reajustados para menos, o poder concedente pode 

reajustar a GF, impactando nos próximos anos a receita previamente estipulada, 

dada receita real ser inferior à receita prevista. 
1
 Conforme Relatório Procedimentos de Comercialização, Módulo 06 – Penalidades, emitido pela 

CCEE, disponível para download no site www.ccee.org.br   

+15% 

-15% 

E.E.* 
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Além disso, baseado na legislação vigente, o empreendedor está vulnerável 

às sanções administrativas1 ocasionadas pela entrega insuficiente de energia 

previamente acordada. 
 

Para o Poder Concedente, há uma defasagem no planejamento energético 

nacional, pois a entrega de energia é menor que a energia previamente acordada. 

Dada à defasagem constatada, identifica-se a necessidade de revisar o 

cálculo da GF, para que os novos empreendimentos tenham sua primeira GF 

homologada melhor ajustada, uma vez que, a metodologia atual para obtenção do 

valor da GF não atende de forma satisfatória ao proposto. 

Com o ajuste da metodologia utilizada atualmente, será possível contribuir 

para otimizar os resultados, de forma a melhorar a acurácia dos resultados, 

tornando-os mais aderentes aos valores medidos, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2. Representação da GF com acurácia 
Fonte: O Autor 
* Média das energias entregues ao SIN dos últimos 5 anos 

 

Esta dissertação procurará trazer a luz os detalhes técnicos relacionados a 

esta falha quando se compara as GFs medidas com as processadas inicialmente por 

processos de cálculos, uma vez que são escassos os materiais científicos 

relacionados a estas pequenas usinas, se comparado à produção técnica existente 

para as grandes usinas. 

+15% 

-15% 

E.E.* 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral: 

 

Apresentar um aprimoramento da metodologia de cálculo utilizada 

atualmente para determinação da GF de PCHs. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Coletar informações de energia gerada de PCHs e compará-las às 

respectivas GFs homologadas inicialmente; 

 Discorrer sobre os parâmetros atuais utilizados para o cálculo de GF de 

PCHs; 

 Apresentar pontos onde a metodologia atual de obtenção de GFs pode 

ser otimizada, onde observa-se que a metodologia atual prevê a 

utilização de vazões médias mensais; 

 Elaborar um estudo de caso, utilizando as vazões mensais para diárias 

de uma PCH escolhida aleatoriamente, transformando-as para vazões 

médias diárias, para converter em um novo cálculo para a Energia 

Média; 

 Aplicar o método atual de cálculo da GF nos resultados obtidos neste 

estudo de caso; 

 Apresentar as considerações sobre os procedimentos adotados para 

obtenção de uma metodologia para o cálculo de GF inicial mais 

aderente com os valores de energia produzida por PCHs e CGHs. 
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1.4 Disposição dos Capítulos  

 

1. Introdução: Apresenta os conceitos fundamentais da pesquisa, bem como a 

motivação do autor para elaboração deste trabalho, justificativas e objetivos 

com os quais pretende-se alcançar.  

2. Desenvolvimento dos Conceitos Fundamentais: Procura trazer definições 

técnicas e legais ao tema relacionado à PCHs e sua geração energética, bem 

como são apresentados neste capítulo a fundamentação teórica e estado da 

arte, para elaboração desta pesquisa, também distribuídos nos capítulos 3, 4 

e 5.  

3. Garantia Física: São apresentadas as definições sobre o tema, explorados 

para grandes e pequenas usinas, com foco em PCHs. Neste capítulo são 

apresentados os parâmetros utilizados para o cálculo da GF. 

4. Estudos Hidrológicos Atrelados à Garantia Física: Procura-se demonstrar 

como são obtidos e catalogados os dados hidrológicos, bem como é 

apresentado o principal e mais difundido método para elaborar as séries 

históricas de vazões, necessária para gerar a GF de usinas.  

5. Materiais e Métodos: Neste capítulo é apresentada a sistemática detalhada 

para reproduzir os testes executados no estudo de caso, mostrando os 

procedimentos adotados, bem como softwares e equações que foram 

utilizados para o desenvolvimento dos testes aplicados à temática 

desenvolvida nesta dissertação. 

6. Estudo de Caso: PCH Alto Irani: Utilizando a metodologia constante no 

capítulo 5, foram reprocessadas as GFs para esta PCH, culminando na GF 

calculada para dados hidrológicos diários, o qual é comparado com a energia 

entregue ao SIN por esta usina. Também é apresentada, ao final, uma 

equação para cálculo de GF desenvolvida para aplicar em novas usinas.  

7. Conclusões e Recomendações Finais: Apresenta as conclusões desta 

dissertação de mestrado, bem como uma análise crítica dos resultados 

obtidos e seus impactos diretos sobre o tema discutido. 
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2 Desenvolvimento dos Conceitos Fundamentais 

 

2.1 Definição de PCHs 

 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são empreendimentos 

hidrelétricos na faixa de potência de 3 a 30 MW de potência instalada, e cujo 

reservatório tem área total limitada a 13 km². A Resolução Normativa ANEEL n.º 

673, de 04 de agosto de 2015, estabelece as atuais diretrizes básicas para este tipo 

de empreendimento.  

Ao longo dos anos, a conceituação de PCHs passou por algumas 

modificações, até chegar à definição atual, estabelecida acima. Nos primeiros 

ensaios de definições sobre o tema, era conceituado como PCH uma usina 

hidrelétrica, cuja potência variava entre 1 MW e 10 MW, e a capacidade do conjunto 

turbina-gerador estivesse compreendida entre 1 MW e 5 MW. Além destas faixas de 

valores, não eram permitidos em PCHs, baseadas nas legislações anteriores, obras 

de túneis, bem como a altura máxima de qualquer estrutura não poderia ser superior 

a 10 metros (ELETROBRAS, 2009). 

Em uma definição mais ampla, usinas hidrelétricas, que englobam tanto as 

Usinas Hidrelétricas (UHEs) quanto as PCHs, são empreendimentos que aproveitam 

a energia hidráulica proveniente dos rios para gerar energia elétrica. 

Fontes de geração hidráulica, tais como as grandes usinas ou as PCHs e 

Centrais Geradoras de Hidrelétrica (CGHs) são classificadas como energia limpa e 

renovável, pois a poluição gerada por uma usina é praticamente nula, além do 

benefício de utilizar a força das águas de um rio, que são fontes primárias de 

energia, teoricamente, inesgotáveis. 

As PCHs, frente ao cenário energético atual, podem ser uma forma rápida e 

eficiente para promover a expansão da oferta de energia elétrica, visando suprir a 

crescente demanda verificada no mercado nacional (ANEEL, 2003). Além deste 

benefício para a economia nacional, esse tipo de empreendimento otimiza a entrega 

de carga energética para pequenos centros urbanos e comunidades rurais, uma vez 

que a grande maioria das PCHs encontram-se instaladas em localidades rurais, e 



10 

 

muitas vezes afastadas de grandes centros. Desta forma, é possível promover uma 

distribuição de carga descentralizada, desafogando a carga energética proveniente 

das usinas chamadas estruturantes. 

Não obstante, as PCHs são empreendimentos hidrelétricos de grande 

procura pela iniciativa privada, gerando vários empregos diretos e indiretos, além de 

promover um aquecimento econômico regional durante a execução do 

empreendimento, para depois servir como um benefício nacional. Além do fator 

econômico, outro fator preponderante para a disseminação de PCHs é a observação 

de uma engenharia nacional bastante capacitada para conceber este tipo de 

empreendimento, desde o projeto até a execução, além de todos os produtos 

eletromecânicos instalados na planta. 

De acordo com ANEEL (2016), a matriz energética brasileira tem como base 

as usinas hidrelétricas representando um total de 64,5% de toda energia gerada no 

país. Deste montante, 3,4% é proveniente de PCHs e 61,1% são gerados pelas 

grandes usinas. 

Apesar da ascensão de outras fontes de geração de energia, tais como as 

solares e eólicas, as PCHs possuem uma característica comum quando comparadas 

a essas recentes fontes de geração de energia, que é seu grande potencial a ser 

explorado, diferente das grandes usinas (ELETROBRAS, 2015).  

Tiago Filho (2008) avalia o potencial hídrico brasileiro em 260 GW, cerca dos 

quais 40% foram explorados energeticamente. As grandes usinas tiveram grande 

expansão nos anos 60 e 70, época na qual o governo brasileiro investiu 

maciçamente nesta fonte primária, aproveitando o grande potencial hídrico 

disponível no território nacional. 

De acordo com MME (2013), as dificuldades de expansão para o setor de 

hidrelétricas, apesar do grande potencial ainda a explorar, na ordem de 70%, se 

devem a este potencial estar inserido em biomas de alto interesse na preservação 

ambiental: o cerrado e a Amazônia. Portanto, percebe-se que nos dias atuais, 

somente na região amazônica e em alguns locais pontuais fora da Amazônia, é 

possível expandir o crescimento de grandes hidrelétricas, mas com intensas 

discussões de cunho ambiental, sobretudo porque a região amazônica possui relevo 
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plano, e seriam necessárias grandes áreas alagadas para a formação de 

reservatórios. 

A expansão de PCHs, no entanto, tem a vantagem de poder utilizar rios de 

pequeno e médio portes, facilmente detectados na extensa malha hídrica disponível 

no Brasil. A disponibilidade hídrica é sobremaneira, relevante, não apenas em rios e 

cursos d’água, mas também no fato de que, na América do Sul e no Brasil, chove-se 

o dobro da média mundial, sendo a fonte hidráulica, portanto, um recurso natural 

que deve ser explorado para produção de energia elétrica, devido a farta abundancia 

observada para esta fonte de energia primária (TUCCI, 2007). 

Existem leis nacionais que incentivam empreendedores privados a 

investirem na expansão da matriz energética nacional, através de mecanismos 

econômico-tributários, oriundos de programas de incentivos a infraestrutura 

nacional. Citam-se o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA), que através de apoio financeiro aos empreendimentos, busca a 

diversificação da matriz energética para aumentar a segurança no abastecimento e 

o REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, 

benefício concedido a projetos de desenvolvimento de infraestrutura nacional (MME, 

2009). 

Além de programas específicos para subsidiar empreendimentos de 

infraestrutura, como são os casos de PCHs, existem outras formas de benefícios 

observados, como descontos nas Tarifas de Utilização dos Sistemas de Distribuição 

e Transmissão (TUSD e TUST) do SIN (CCEE, 2013). 

 

2.1.1 Características Técnicas de PCHs 

 

O Manual da Eletrobrás (ELETROBRAS (2009)), que é uma publicação 

bastante difundida entre as empresas de projetos de PCHs, tipifica estes 

empreendimentos com base em algumas características observadas, sendo elas: 

capacidade de regularização do reservatório, tipo de sistema de adução e tipo de 

queda do empreendimento. 
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Com base nas características citadas acima, o projetista concebe a planta 

arranjando as estruturas mais comuns encontradas em PCHs, sendo elas: 

barragem, sistema de adução e casa de força. 

A Figura 3 traz uma representação em perspectiva do arranjo da PCH 

Caiapó, exemplificando como um arranjo típico de PCHs: 

 

Figura 3. Arranjo típico de uma PCH.  
Fonte Portal PCH, 2016. 

 

As barragens são estruturas posicionadas em seção transversal ao rio, 

podendo ser constituídas através de vários tipos de materiais mas, comumente para 

PCHs, utiliza-se concreto ou enrocamento com um núcleo vedante. As barragens 

têm duas funções primordiais, sendo elas: ser estrutura limitante para a formação do 

reservatório e promover o alteamento do rio para fins energéticos (Schreiber, 1977). 

De acordo com USBR (1987), devem-se prever alguns fatores para a correta 

escolha do tipo de barragem que será executada, tais como materiais de construção 

disponíveis na região, geologia local, infraestrutura, topografia, além dos aspectos 

econômicos atrelados à escolha do tipo de barragem. 

Sempre que se interrompe o fluxo de um rio com a construção de uma 

barragem, é necessário instalar uma estrutura para extravasar o excedente de água 

que não é turbinada. Para isto, são projetados os vertedores, que são estruturas 

Reservatório 

Barragem Barragem 

Reservatório 

Canal de 
Adução 
Canal de 
Adução 

Condutos 
Forçados 
Condutos 
Forçados 

Casa de Força Casa de Força 
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comumente em concreto que conduzem as águas não turbinadas para o leito do rio, 

após o reservatório (SOUZA et al., 1999). Há dois tipos básicos de vertedores, os 

livres e os controlados. Os vertedores ditos controlados possuem comportas que são 

manobradas por acionamentos mecânicos, e tem melhor capacidade de manter o 

nível de água no reservatório, uma vez que é possível operar restringindo de forma 

mais controlada o fluxo de água que passa pelo reservatório. Já os vertedores livres, 

estão à mercê das condições das vazões afluentes do rio, apresentando oscilações 

maiores dos níveis de água no reservatório (PORTO, 1998). PCHs geralmente 

utilizam vertedores livres, por serem mais econômicos e atenderem 

satisfatoriamente as condições de reservação de água necessárias para a geração 

de energia. 

Em relação ao tipo de adução, as PCHs podem ser classificadas como 

usinas compactas ou de derivação. A usina é compacta quando a casa de força é 

instalada no pé da barragem. Ou é derivada quando a casa de força está 

posicionada destacada da barragem, necessitando assim de um sistema adutor para 

conduzir a água até as turbinas (ELETROBRAS, 2009). Este sistema de adução 

pode ser um canal escavado à céu aberto ou um túnel de adução. A escolha quanto 

ao tipo de condução está ligado ao relevo observado na região, onde geralmente em 

regiões planificadas opta-se por canais e regiões montanhosas a escolha mais 

indicada será túnel. Há também arranjos de PCHs que utilizam condutos de baixa 

pressão, geralmente tubulações de aço cujo desnível entre a entrada e a saída é 

pequeno (SOUZA et al., 1999). 

Em usinas de derivação, faz-se necessário verificar se as condições 

hidráulicas podem causar danos às estruturas mecânicas da casa de força. Se 

detectado que pode existir essa possibilidade, são instalados dispositivos de 

diminuição dos transientes hidráulicos. Quando o arranjo da usina é derivado com 

canal, instala-se uma câmara de carga. Quando o arranjo apresenta túnel, opta-se 

por uma chaminé de equilíbrio. Ambos têm a mesma função, a de atenuar o golpe 

de aríete na válvula borboleta da casa de força, proveniente do fechamento desta 

válvula em momentos de manutenção das máquinas (SCHREIBER, 1977). 

Geralmente anexo à casa de força, é comum instalar-se a tomada de água, 

que é uma estrutura dotada de grades que protegem as turbinas de corpos 
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suspensos na água. Programações de limpeza nas grades retiram de tempos em 

tempos o material preso nas grades (ELETROBRAS, 2009). 

A partir deste ponto, nota-se que várias PCHs iniciam a adução forçada da 

vazão turbinada, ou seja, são instalados tubos de aço ou fibra de carbono que 

suportam grandes pressões e elevadas velocidades da água. 

Na casa de força, que é uma estrutura civil montada sob um arquétipo 

industrial, encontram-se os principais equipamentos eletromecânicos da usina, que 

são as turbinas e os geradores. Após o turbinamento das águas, estas são 

restituídas ao leito natural do rio (SOUZA et al., 1999). 

 

2.2 Geração de Energia Proveniente de PCHs 

 

A Matriz Elétrica Brasileira (MEB) possui 4.507 empreendimentos geradores 

de energia em operação, num total de 142.864,558 MW de potência instalada. 

(ANEEL, 2016). Na TABELA 2 apresenta-se a participação na MEB, com base no 

tipo de empreendimento gerador de energia elétrica: 

TABELA 2. DISTRIBUIÇÃO DE FONTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA BRASIL 

TIPO QUANTIDADE POTÊNCIA OUTORGADA (kW) (%) 

Central Geradora Hidrelétrica (CGH) 557 430.403 0,3 

Central Geradora Eólica (EOL) 357 8.728.468 6,06 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 456 4.840.727 3,38 

Central Geradora Solar Fotovoltaica (UFV) 39 26.952 0,02 

Usina Hidrelétrica (UHE) 205 100.942.641 61,11 

Usina Termoelétrica (UTE) 2.891 41.346.239 27,74 

Usina Termonuclear (UTN) 2 1.990.000 1,39 

Total 4.507 158.305.430 100 

Fonte: ANEEL (2016) (Última pesquisa em 11/09/2016) 

A Figura 4 apresenta um gráfico demonstrando a participação de cada fonte 

de geração de energia na MEB, baseado na TABELA 2. Percebe-se que até o 

momento, a MEB é essencialmente baseada em geração de energia através de 

grandes usinas hidrelétricas, seguido de usinas térmicas. 
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Figura 4. Participação da MEB Por Fonte de Geração – Em Potência Instalada.  
Fonte: ANEEL (2016). 

 

De acordo com os dados da TABELA 2, verifica-se que a MEB é composta 

essencialmente de fontes de energia hidráulica, correspondendo a um montante de 

64,52%. É, portanto, uma matriz energética limpa e proveniente de fontes 

renováveis de energia.  

Analisando a MEB, o montante de energia produzido por PCHs é de 3,4% 

(ANEEL, 2016). Esse valor tende a subir sensivelmente nos próximos anos, visto a 

expansão das PCHs no cenário atual. 

ANEEL (2016) informa que hoje há 36 PCHs em fase de construção e 124 

em fase de projetos aprovados, na iminência de inicio de obras, totalizando 160 

PCHs. Este montante previsto para operação nos próximos anos projetará um 

crescimento no setor de cerca de 35%, perdendo apenas para a expansão prevista 

para as usinas eólicas e fotovoltaicas. 

Tiago Filho (2008) cita que é recente a busca por aproveitamentos do 

tamanho de PCHs e que o Brasil em boa parte de sua história de geração de 

energia negligenciou estes potenciais hidráulicos. ELETROBRAS (2009) determina 

que na região norte deveriam ser descartados os aproveitamentos abaixo de 50 

MW, e nas demais regiões, descartados aproveitamentos abaixo de 20 MW. 
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Portanto, durante as décadas de 1950 a 1990, deixaram de serem avaliados 

vários aproveitamentos hidrelétricos por conta da restrição de tamanho. Somente a 

partir de mudanças de marcos regulatórios, tais potenciais menores passaram a ser 

atraentes (TIAGO FILHO, 2008). 

Em termos de participação de entrada de energia na MEB, as PCHs serão 

responsáveis pela adição de 2.264 MW nos próximos anos (TIAGO FILHO, 2008). A 

título de comparação, esta potência instalada é superior a Usina Hidrelétrica de 

Itumbiara, instalada no rio Parnaíba, entre os estados de Goiás e Minas Gerais 

(FURNAS, 2016). Esta usina é a 11ª maior usina hidrelétrica brasileira, e tem 

potência instalada igual a 2.082 MW. A expansão das grandes hidrelétricas, no 

mesmo cenário futuro, é similar, em termos de energia adicional, perfazendo um 

total de 2.633 MW, com 14 novas usinas sendo previstas para os próximos anos. 

(ANEEL, 2016). 

A Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) demonstra em seu anuário 

estatístico a evolução da capacidade energética de cada fonte de geração de 

energia, entre os anos de 2010 a 2014, mostrada na TABELA 3: 

TABELA 3. CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL (MW) 

FONTE 

GERADORA 
2010 2011 2012 2013 2014 

∆%(2014/

2013) 

PART. %  

(2014) 

UHE 77.090 78.347 79.956 81.132 84.095 3,7 62,8 

UTE 29.689 31.243 32.778 36.528 37.827 3,6 28,2 

PCH 3.428 3.896 4.101 4.620 4.790 3,7 3,6 

CGH 185 216 236 266 308 15,8 0,2 

UTN 2.007 2.007 2.007 1.990 1.990 0,0 1,5 

EOL 927 1.426 1.894 2.202 4.888 122,0 3,7 

UFV 1 1 2 5 15 200,0 0,0 

Total 113.327 117.136 120.974 126.743 133.913 5,7 100 

Fonte: MME (2013)  

A evolução das PCHs neste período, portanto, apresentou um acréscimo de 

geração de energia na ordem de 1.362 MW, conforme demonstrado na  

Figura 5 a seguir, baseada na TABELA 3, evidenciando este como um 

mercado em expansão: 
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Figura 5. Evolução da Capacidade Instalada de PCHS, Período 2010 a 2014. 
Fonte MME (2013). 
 

Em Tiago Filho (2008), há uma tentativa de estimar o potencial teórico de 

PCHs a ser explorado no Brasil, citando que o potencial hidrelétrico brasileiro é da 

ordem de 260.000 MW, incluindo UHEs. O mesmo trabalho avaliou através do 

estudo de vazões específicas de regiões e mapas do IBGE, bem como na 

readequação de inventários anteriores, e resultou em um potencial teórico estimado 

para PCHs ainda não inventariado de 15.453 MW, que somado ao potencial 

conhecido, que em 2006 era de 10.158 MW, resulta em um potencial total de 25.611 

MW.  

Considerando os dados mais recentes de potencial instalado de PCHs, no 

valor de 4.790 MW (ANEEL, 2016), em conjunto com os dados provenientes de 

Tiago Filho (2008), tem-se ainda um mercado a ser explorado de cerca de 20.800 

MW. 

Isto quer dizer que, até o momento, apenas 23% do potencial energético 

para PCHs foi explorado no Brasil, sendo, portanto, um mercado com boas 

perspectivas de desenvolvimento para os próximos anos. 
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2.3 Investimentos e Expansão da MEB e o Papel das PCHs neste Cenário 

 

O mercado de PCHs é dominado pela iniciativa privada, ao contrário do 

cenário encontrado para as UHEs. Isso é reflexo da política energética brasileira, 

que incentiva a iniciativa privada a investir na construção e operação de PCHs. 

Dentre as vantagens que atraem investidores privados, é possível citar que o 

setor tem uma legislação em alguns aspectos favoráveis, um mercado carente do 

insumo energia, além da energia ser um commodity atraente e de fácil 

comercialização, um investimento não muito elevado, se comparado a outros grupos 

industriais, curto prazo para implantação, reduzida mão de obra empregada e um 

baixo nível de obsolescência e robustez de equipamentos. 

Todos estes fatores combinados produzem um cenário atrativo, sobretudo 

na perspectiva do empreendedor em obter um bom retorno de capital investido. 

Além disso, Santos et al. (2010) cita que as PCHs têm um menor custo, se 

comparado com outras fontes energéticas ambientalmente atrativas. 

No entanto, como todo negócio, hidrelétricas de pequeno porte estão 

sujeitas a vários riscos e esses devem ser mitigados pelo investidor, para evitar 

perdas econômicas por falta de planejamento ao investir neste setor. A legislação, 

se por um lado é favorável, por outro, é forte empecilho, sobretudo em questões 

ambientais, onde é comum o investidor afastar-se deste mercado por receio de 

travar o processo de implantação desta fonte de geração de energia. 

Além disso, existe o chamado risco hidrológico, que é um risco atrelado à 

sazonalidade muitas vezes imprevisível das vazões dos rios, que são insumo 

fundamental para a geração de energia, sobretudo para PCHs com regime de 

reservatório a fio d’água. Este item risco hidrológico será descrito em detalhes no 

item 2.8 desta dissertação. Não obstante, existem ainda riscos atrelados à 

implantação, no momento da execução das obras, que devem ser acompanhados 

pelo empreendedor. 
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Santos et al. (2010) diz que é de suma importância avaliar o orçamento nas 

diversas etapas do processo de construção de um empreendimento do ramo de 

energia. 

Além disso, é necessário balancear os custos de implantação, desde o custo 

atrelado aos projetos e estudos iniciais, até a fase de implantação do 

empreendimento, com os benefícios econômicos que a PCH proporciona 

(ELETROBRAS, 2009). 

De acordo com ELETROBRAS (2009), os benefícios econômicos são os 

retornos financeiros dos investimentos realizados com garantia ao investidor de 

retorno do capital aplicado. Ressalta-se que, no Brasil, analisando sob o ponto de 

vista de política macroeconômica, a implantação de uma usina hidrelétrica, que 

utiliza um recurso renovável e abundante como combustível, no caso a água, 

substitui, com algumas vantagens, incluindo os aspectos ambientais, a implantação 

de usinas que utilizam outros combustíveis, tais como óleo, carvão, gás, dentre 

outros. 

 As PCHs, além dos benefícios energéticos, são consideradas como agentes 

de desenvolvimento social, pois a maioria destes empreendimentos em fase de 

construção ou em análise ou em estudo encontram-se em áreas com baixos índices 

de desenvolvimento humano (IDH) (TIAGO FILHO, 2008). A implantação destes 

empreendimentos necessita de mão de obra e serviços, que muitas vezes são 

captados na própria região, gerando renda local e contribuindo para o 

desenvolvimento da região. 

 A análise da atratividade de um empreendimento hidrelétrico, do ponto de 

vista do investidor, não deve levar em conta somente a remuneração do capital 

próprio, mas efetuar uma análise conjunta com todos os investidores externos 

(ELETROBRAS, 2009). 

Schreiber (1977) afirma que a viabilidade econômica do projeto de uma usina 

hidrelétrica é associada à sua potência instalada ou ainda, ao fator de capacidade 

(FC), que é o quociente entre energia gerada e potência instalada. Este índice de 

medição é usualmente estabelecido em projetos de PCHs, sendo possível mensurar 
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com rapidez se a PCH é economicamente atrativa ou não, baseado na relação do 

investimento e potência instalada. 

Tiago Filho e Caetano (2004) calcularam o valor médio por kW instalado para 

PCHs, como sendo 4.500 R$/kW. Atualmente, o valor médio não deve ultrapassar o 

valor de 6.500 R$/kW, caso contrário, o empreendimento corre sérios riscos de 

tornar-se inviável economicamente. 

ELETROBRAS (2009) diz que dentre os métodos de análises financeiras 

atuais praticados no mercado, os mais utilizados para determinar a viabilidade ou 

não de um empreendimento hidrelétrico são o método do fluxo de caixa descontado 

ou Valor Presente Líquido – VPL), o método da taxa interna de retorno (TIR) e o 

método das mínimas receitas requeridas. 

Pinho et al. (2008) demonstram que o VPL pode ser calculado através da 

Equação 1: 

 
VPL= ∑

FCt

(1+i)t

n

t=0

 Equação 1 

Onde 

FCt - Valores dos fluxos de caixa de ordem “t” (em anos) até o número de períodos 

n. 

i - Custo de capital da empresa, em valores monetários vigentes. 

O valor resultante da Equação 1 pode apresentar 3 cenários descritos em 

Pinho et al., 2008, e são abaixo apresentados: 

 VPL maior que zero, quando o investimento é economicamente atrativo, pois 

o valor resultante das entradas financeiras é maior do que o valor presente 

das saídas de caixa. 

 VPL igual à zero, configurando-se como um investimento indiferente, estando 

os valores de entradas de caixa iguais aos valores das saídas de caixa. 
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 VLP menor do que zero, indicando que o investimento não é economicamente 

atrativo, pois o valor presente das entradas de caixa é menor do que o valor 

presente das saídas de caixa. 

 

ELETROBRAS (2009) apresenta uma padronização já consagrada e 

utilizada por vários investidores. A planilha mostrada na Figura 6 é recomendada 

para o cálculo do retorno do investimento através da metodologia de VPL: 

 

Figura 6. Planilha de Cálculo do VPL para uma PCH. 
Fonte: Eletrobrás (2009). 

 

ELETROBRAS (2009) apresenta uma avaliação de cada item da planilha, a 

saber: 
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 Horizonte de Planejamento (n) - Prazo de Recuperação do Capital, 

concordante com o prazo de validade da autorização concedida pela 

ANEEL para exploração do potencial hidrelétrico; 

 Receita de Venda de Energia (RE) - Representa a GF do 

Empreendimento. 

 Custos Anuais de Operação e Manutenção (O&M) - Representam os 

custos de operação e manutenção da PCH, além de custos 

administrativos. Este custo deverá ser calculado com base na 

composição de custos, experiências anteriores, grau de automação 

dos processos, além de outros. ELETROBRAS (2009), sugere que, 

na falta de um custo calculado, pode-se utilizar como estimativa o 

valor de 5% do custo total do empreendimento. 

Pinho et al.(2008) cita que as atividades de manutenção dos equipamentos 

variam a frequência em função da idade dos equipamentos, sendo observado um 

aumento significativo no custo deste item com o passar dos anos. 

 Impostos e Taxas (I & T) – A seguir são apresentados os impostos 

incidentes sobre os empreendimentos hidrelétricos: 

o Cotas Anuais da Reserva Global de Reversão (RGR) – O valor é 

estabelecido anualmente pela ANEEL. Como estimativa, o 

empreendedor pode considerar 2,5% do investimento anual do 

concessionário, empreendimento, observado o limite de 3,0% da 

receita anual de venda de energia oriunda do mesmo. 

o Taxa de Fiscalização da ANEEL (TFSEE) – É uma taxa cujo 

valor é estabelecido anualmente pela ANEEL. Pode ser 

considerado inicialmente como 0,5% do valor da receita anual 

de venda de energia auferida pelo empreendimento. 

o Compensação Financeira - Refere-se ao pagamento devido aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pelo uso dos 

recursos hídricos. Corresponde a 6,75% do valor da energia 

gerada, sendo 6% distribuídos aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e 0,75% destinados ao Ministério do Meio Ambiente, 

para que este aplique na implementação da Política Nacional de 
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Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (ANEEL, 2005a). A Lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998 (BRASIL, 1998) estabelece que as PCHs, por 

serem empreendimentos hidrelétricos inferiores a 30 MW, estão 

isentas de recolher a Compensação Financeira. 

o PIS e COFINS – Impostos federais incidentes sobre mão de 

obra, que devem ser remuneradas conforme legislação 

trabalhista vigente no país.  

o Investimento Fixo (If)- Representa o montante de capital próprio 

investido na implantação do empreendimento. Devem ser 

incluídos os gastos com o sistema de transmissão de energia 

associado, que são as linhas de transmissão e subestações 

necessárias à entrega da energia gerada aos compradores. 

Valor Residual - (VRn) – Representa o valor residual da PCH no final do 

horizonte de planejamento ou recuperação do capital. O investidor deverá considerar 

este parâmetro quando desejar recuperar seu investimento em tempo inferior ao 

prazo legal de depreciação instituído pela ANEEL, correspondente a 50 anos, 

conforme Resolução ANEEL n.º 44 de 17 de março de 1999. Para calcular o valor 

residual da usina, no final do horizonte de planejamento, sugere-se a seguinte 

sistemática: 

 
VRn=Ci

Vu-n

Vu

 
Equação 2 

Onde: 

VRn - valor residual para o horizonte (n anos), para a recuperação do 

investimento (anos); 

 Ci - Custo total do empreendimento, no ano inicial, considerando capital 

próprio e recursos de terceiros. 

 VU - Vida útil da PCH, normalmente utilizado 50 anos; 

 n - Horizonte de planejamento em anos. 
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Schreiber (1977) afirma que, no custo total do empreendimento, devem estar 

contemplados os custos referentes à construção do empreendimento, não apenas 

os componentes da usina, tais como barragens, casa de força, turbinas e outros, 

mas também todas as obras suplementares que compõem o empreendimento, tais 

como beneficiamento de acessos viários, limpezas no reservatório, demolições 

necessárias, transferência de população e todos os programas ambientais. 

 

Taxa de desconto - i (%) - ELETROBRAS (2009), recomenda utilizar como 

taxa de desconto o custo médio de oportunidade do capital (CAPM - Capital Asset 

Pricing Model). Alternativamente pode-se utilizar a taxa de atratividade requerida 

pelo investidor. 

Uma vez elaborado o fluxo de caixa, ELETROBRAS (2009) cita que após a 

determinação do VPL, deve-se determinar para o empreendimento uma Tarifa de 

Equilíbrio (TE), onde, em conjunto com a taxa de desconto i%, resulte em uma 

receita anual (RE) que seja capaz de equilibrar os custos anuais envolvidos na 

implantação e operação da usina, num horizonte de planejamento de n anos, ou 

seja, que resulte em um VPL igual ou tão próximo o possível de zero. 

 

2.4 Conceituação de Energia Produzida pela PCH 

 

O Potencial Hidráulico é definido por Schreiber (1977) como sendo a 

transformação em série de várias energias, iniciando o ciclo de transformações pela 

energia cinética ou potencial da água reservada, através de uma dada altura, 

convertendo em energia mecânica com a ação das turbinas e finalmente em energia 

elétrica, por meio do gerador. 

Schreiber (1977) afirma que um determinado volume de água caindo de 

certa altura produz o trabalho (T) teórico, em tonelada metro, conforme Equação 3: 

τ= γ V H Equação 3 

 

Onde, 
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V - volume de água [m³] 

γ - peso específico da água [t.m³] 

H - altura da queda bruta [m] 

 

A Equação 4 apresenta a potência (P) teórica de uma usina, definida por 

Schreiber, 1977, a saber: 

P = Q H Equação 4 

 

Com 

Q - vazão afluente do aproveitamento [m³/s] 

H - Desnível ou queda do aproveitamento [m] 

 

ELETROBRAS (2009), através da Equação 5, define o potencial energético 

de um aproveitamento hidrelétrico, em kW, com a adição de alguns parâmetros, a 

saber: 

P=Q g Hliq η
T

 η
G

 

 

Equação 5 

Onde 

P - potência hidráulica [kW]; 

Hliq - queda líquida ou desnível máximo entre os níveis de água do 

reservatório e do canal de fuga da casa de força, descontando a perda de carga 

hidráulica no circuito de geração [m]; 

Q - vazão de projeto do curso d’água [m³/s]; 

g - aceleração da gravidade, [9,81 m/s²]; 

ηT - rendimento da turbina [%]; 
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ηG - rendimento do gerador [%]. 

 

De acordo com ELETROBRAS (2009), a vazão de um empreendimento 

hidrelétrico é determinada a partir do processamento dos dados dos postos 

hidrométricos constantes na bacia ou na região onde se encontra a PCH, ainda em 

fase de estudos. 

A queda de projeto de uma usina é definida como o nível normal de 

montante, menos o nível normal de jusante. Para usinas a fio d’ água, como são 

concebidas a maioria das PCHs, o nível de água a montante é igual ao nível máximo 

a montante e igual ao nível de água mínimo a montante, pois não há 

deplecionamento do reservatório.   

A queda líquida, definida em ELETROBRAS (2009), de forma bastante 

simplificada, é a diferença da queda bruta do empreendimento e as perdas de carga 

nominais. Em termos de cálculos energéticos, há uma variação da definição da 

queda líquida, também conhecido como queda de referência, como sendo um 

conceito similar à queda líquida, no entanto, sob a ótica da queda que atinge a 

potência efetiva do gerador instalado na PCH, considerando o engolimento máximo 

da turbina. Este parâmetro também é expresso em metros. 

O rendimento das máquinas é a eficiência máxima esperada de produção de 

energia, cujas perdas são calculadas internamente. De acordo com a NBR 

10.280/1987 (ABNT (1987)), o rendimento de uma turbina é a relação percentual 

entre a potência fornecida e a absorvida pela turbina. 

A potência fornecida, comumente chamada de potência efetiva, é a potência 

mecânica transmitida pelo eixo da turbina, em quilowatts (kW). A potência absorvida 

é a relação entre a vazão que passa pela turbina e a queda líquida do 

aproveitamento, conforme Equação 5. 

Observa-se por consulta à fornecedores de turbinas que, em termos 

práticos, as perdas referentes ao aquecimento, som produzido, vibrações e atrito 

interno são desprezíveis. O rendimento real das turbinas é medido em testes de 
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laboratório, onde o rendimento é função da abertura e posição das aletas de 

direcionamento do fluxo d’água. 

 

2.5 Histórico de Comercialização de Energia no Brasil 

 

2.5.1 Apresentação 

 

No final do século XIX, começaram a serem implantadas no Brasil pequenas 

usinas hidrelétricas, de dimensões bastante modestas, para suprir cargas pontuais 

localizadas. A primeira usina hidrelétrica construída no Brasil entrou em operação 

em 1883, no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, em Minas Gerais. A 

Companhia Canadense Light, anos mais tarde, construiu a Usina Hidrelétrica 

Parnaíba, que entrou em operação em 1901, localizada no rio Tietê, para 

fornecimento de energia para a cidade de São Paulo. (MELLO, 2011). 

A Light então se estabeleceu no Rio de Janeiro, em 1905, na época Capital 

Federal, para prover energia a esta cidade e promover a primeira expansão inicial 

nacional de geração de energia elétrica (LIGHT, 2016). 

Anos mais tarde, de acordo com D’Araújo (1999), O Código de Águas de 

1934, mencionava de forma clara a necessidade do estado voltar a controlar o 

aproveitamento dos recursos hídricos, então quase que exclusivamente em mãos de 

grandes grupos estrangeiros, como a já mencionada Light e a Bond and Share. 

O Brasil das primeiras décadas do século XX era totalmente dependente da 

importação de fontes de energia primária, tais como carvão, importado da Inglaterra 

e derivados de petróleo, proveniente de fontes americanas. A grande maioria da 

população brasileira, nesta época, era consumidora de lenha nativa em larga escala, 

devido à baixa demanda energética necessária naqueles dias, sobretudo para uso 

residencial (LEITE, 1997). 

Esta preocupação do Estado em deter a soberania dos recursos hídricos na 

década de 30 com vistas à geração de energia elétrica tinha o claro objetivo de 
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controlar diretamente a expansão do crescimento industrial brasileiro. Nesta época, 

o país tinha poucos núcleos industriais, mas estava vislumbrando a mudança de 

matriz econômica, transicionando de uma economia predominantemente agrícola 

para uma industrial. (D’ARAUJO, 1999).  

As mais importantes empresas energéticas mundiais vislumbravam o Brasil 

das primeiras décadas do século XX apenas como um promissor mercado 

importador de petróleo e carvão. O Estado então reconheceu que, para desenvolver 

a indústria nacional, era necessário criar um arcabouço legal e empresas estatais 

que gerassem energia suficiente para suprir as crescentes demandas energéticas 

(LEITE, 1997). 

Desde então, o Brasil estabeleceu, no decorrer das décadas, uma legislação 

que rege os princípios de geração de energia, tarifas ao consumidor, impostos 

incidentes, bem como regras e leis sobre distribuição e transmissão e, também, a 

partir do ano 2004, os princípios de comercialização de energia. 

De acordo com ANEEL et al. (2016), em 1981 às concessionárias de 

serviços públicos de energia elétrica, foram autorizadas a adquirir o excedente de 

energia gerado por autoprodutores, através do Decreto-Lei nº 1.872, de 21 de maio, 

desde que a geração desta energia tenha sido proveniente de fontes energéticas 

não derivadas do petróleo. 

Em 1989, através do Decreto nº 97.711, de 4 de maio, da Companhia de 

Energia Elétrica do Estado de Tocantins (Celtins), primeira concessionária de 

energia elétrica a ser privatizada, sendo adquirida por consórcio formado pela Caiuá 

Serviços de Eletricidade, pela Companhia Nacional de Energia Elétrica (CNEE), pela 

Empresa Elétrica Bragantina (EEB) e pela Empresa de Eletricidade do Vale do 

Paranapanema (EEVP) (LIGHT, 2016). 

A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1985, deu um passo fundamental para 

as tratativas comerciais energéticas. Esta lei estipulou, dentre algumas médias, a 

obrigatoriedade de licitação das concessões de geração, transmissão e distribuição 

e dos critérios gerais a serem aplicados nas licitações e nos contratos de concessão 

no país, regulamentando o disposto no artigo 175 da Constituição Federal. 
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Esta lei foi complementada, pouco tempo depois de sua homologação, pela 

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1985, a qual instituiu o livre acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição e reconheceu o Produtor Independente de Energia (PIE). 

A partir da década de 90, o Setor Elétrico Brasileiro passou por várias 

reformas, sobretudo administrativas, e também ocorreram algumas privatizações de 

empresas estatais, desonerando o governo de gerir algumas empresas do setor 

(ANEEL et al., 2016). 

No ano de 1996, foi criada a autarquia especial Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), por meio da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro deste ano. Este 

novo órgão regulador, aprovado pelo Decreto n.º 2.335, de 6 de outubro de 1997, 

substituiu o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (Dnaee), 

tendo como finalidade a regulação e a fiscalização da produção, transmissão e 

comercialização de energia elétrica no país. 

Dentre as atribuições à ANEEL previstas no Decreto n.º 2.335, de 6 de 

outubro de 1997, compete à ANEEL: 

VII - aprovar metodologias e procedimentos para otimização da operação 

dos sistemas interligados e isolados, para acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição e para comercialização de energia elétrica 

(citação, artigo 4º); 

E também: 

IX - incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito a 

todas as formas de produção, transmissão, distribuição, comercialização 

e uso da energia elétrica; (citação, artigo 4º). 

A Medida Provisória nº 1.531, de 31 de dezembro de 1996, autorizou o 

governo brasileiro a promover uma reestruturação das Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. (Eletrobrás), além de estabelecer atribuições da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), as bases do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e do 

Operador Independente do Sistema (OIS). O instrumento definia, ainda, a forma de 

cálculo dos montantes de energia e a demanda de potência a serem contratados 
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entre as empresas no período 1998, 1999, 2000 e 2001, os denominados Contratos 

Iniciais, bem como os montantes de redução até 2006, quando passariam a vigorar 

as regras do mercado competitivo. 

A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, cria o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), entidade de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como membros 

associados os agentes de geração, transmissão e distribuição, além de 

consumidores livres e importadores e exportadores de energia elétrica e, como 

membros participantes, o MME, os Conselhos de Consumidores, geradores não 

despachados centralizadamente e pequenos distribuidores. A Lei nº 9.648 incluiu 

também a criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e a separação 

entre as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, tendo sido regulamentada pelo Decreto nº 2.655, de 2 de junho. O 

ONS teve o seu funcionamento, na coordenação e no controle da operação das 

instalações de geração e transmissão no Sistema Interligado Nacional (SIN), 

autorizado pela Resolução n.º 351, de 11 de novembro de 1998, da ANEEL. 

A energia gerada pelas usinas hidrelétricas é entregue ao Sistema Nacional 

Interligado (SIN), gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

órgão responsável pela contabilização da energia produzida e comercializada. 

A Figura 7 mostra como o SIN está hoje distribuído no território brasileiro, 

bem como as interligações entre todos os subsistemas: 
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Figura 7. Representação Geográfica do Sistema Interligado Nacional (SIN).  
Fonte: ONS, 2016 

 

Entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2002, o Brasil passou por um colapso 

energético, evento popularmente chamado na época de “apagão”. Bardelin (2004), 

cita que a causa principal desta crise foi um planejamento falho por parte do 

governo, e como consequência, a demanda por energia elétrica foi maior que a 

oferta. 

Diante deste fato, foi criada a Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica (CGE), através da Medida Provisória n.º 2.147, de 15 de maio de 2001, com 
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o pretexto de criar medidas emergenciais para compatibilizar a demanda e a oferta 

de energia elétrica, de forma a evitar interrupções no suprimento de energia.  

Em 2003, foi criado o Programa de Incentivo à Infraestrutura (PROINFA), 

conforme citado no item 2.1 desta dissertação. No ano seguinte, o governo criou a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), através das Leis n.º 10.847 e 10.848, de 15 

de março de 2004. A EPE tem a função de subsidiar o planejamento técnico, 

econômico e socioambiental dos empreendimentos de energia elétrica, tanto fontes 

não renováveis quanto fontes renováveis. Além disso, a Lei n.º 10.848, chamada de 

Lei de Comercialização de Energia Elétrica, que, propõe, dentre alguns itens, que a 

EPE seja responsável doravante pelas regras de comercialização, mecanismos 

legais de contratos e critérios gerais de garantia de suprimento de energia. 

No artigo 4º desta Lei n.º 10.848, foi criado a Câmara Comercializadora de 

Energia Elétrica (CCEE), que tem a finalidade de viabilizar a comercialização de 

energia elétrica em âmbito nacional, baseado nas regras constantes na lei 

supracitada. 

Em 7 de dezembro de 2004, foi realizado o primeiro leilão de energia, marco 

importante para a nova fase de comercialização de energia, com a participação de 

18 geradores de eletricidade e 34 distribuidoras. No ano seguinte, um novo leilão foi 

realizado, contratando 51 novas usinas. 

Em 2007, foi realizado o primeiro leilão de energias alternativas, agregando 

mais de 630 MW de energia ao SIN, sendo 541,9 MW de termelétricas movidas à 

biomassa e 96,74 MW provenientes de PCHs. 

Em 2008, a energia comercializada foi estabelecida pelo critério de Garantia 

Física (GF), medido em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de 

energia relativa à usina que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento 

de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na forma constante 

da Portaria MME n.º 258, de 28 de julho de 2008.  

Em 2009, o MME expediu a Portaria n.º 463, que define os parâmetros de 

GF para PCHs. Este tema será abordado em detalhes no item 3.2 desta dissertação.  
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2.6 Energia Firme ou Assegurada 

 

Energia firme ou assegurada do SIN é a maior carga contínua que uma 

determinada configuração de usinas, que pode ser um conjunto de usinas existentes 

ou em planejamento, pode entregar ao sistema, sem déficits de energia. 

Correlaciona-se a energia firme ou assegurada de uma PCH com sua capacidade de 

gerar energia em um determinado período, chamado de ciclo hidrológico completo, 

adotado como 12 meses de forma que neste período estejam contemplados 

períodos de chuva e de estiagem (OLIVEIRA et al., 2005; ONS, 2013). 

ANEEL (2005) estabelece a premissa que a energia firme deve conter, 

necessariamente, em seu histórico de vazões, o período mais seco registrado na 

série histórica do rio onde o aproveitamento hidrelétrico será instalado. 

A energia assegurada é calculada por um modelo computacional baseado 

em programação dinâmica dual estocástica (PDDE), no caso, o NEWAVE (PEREIRA 

et al., 1998). Em termos práticos, a energia firme de uma usina corresponde à sua 

geração média ao longo do período crítico do sistema de referência. 

De acordo com EPE (2008), a expressão matemática que modela a energia 

firme de uma usina, em MWh/ano, é mostrada na Equação 6: 

E=8.760 fp fd PI 

 

Equação 6 

Onde 

E - energia total gerada na usina ao longo de um ano, equivalente a 8.760 

horas [MWh/ano]; 

fp - fator de permanência crítico, ou seja, que reflete a disponibilidade média 

anual de vazão e queda líquida na usina ao longo do período crítico do sistema de 

referência, para produção de energia elétrica; 

fd - potência média disponível ou capacidade média de geração [MW]; 

PI - potência instalada da usina [MW]. 
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Para as PCHs, o cálculo da energia assegurada foi estabelecido inicialmente 

pela Resolução MME n.º 169, de 3 de maio de 2001, a qual tratava os critérios para 

a utilização do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) pelas centrais 

hidrelétricas não despachadas centralizadamente. 

Esta resolução foi atualizada, através da Resolução MME n.º 266, de 22 de 

maio de 2007, baseado nas sugestões recebidas na Audiência Pública nº 015/2006, 

realizada no período de 23 de outubro a 1º de dezembro de 2006, onde participaram 

diversos agentes do setor elétrico e contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato 

regulamentar. 

Nesta resolução, apresentavam-se os primeiros parâmetros concernentes às 

perdas energéticas observadas nas PCHs, que mais tarde foram devidamente 

incorporadas ao cálculo da GF. 

As exigências da resolução, para as PCHs participarem do MRE eram: 

- Apresentar série histórica não inferior a 30 anos; 

- Apresentar o valor do rendimento do conjunto turbina-gerador, da queda 

bruta do empreendimento, em metros, e das perdas hidráulicas, também em metros; 

- Apresentar o valor da Indisponibilidade Forçada (IF) e da Indisponibilidade 

Programada (IP) da usina, baseado nas seguintes equações Equação 12 e Equação 

13, detalhadas no item 3.3.3 desta dissertação. 

 

2.7 Período Crítico do Sistema Interligado Nacional 

 

O Período Crítico do SIN definido por Oliveira et al.(2005), é a sequência de 

anos de registro histórico para as vazões que atendem a Energia Firme, sem dispor 

de sobras, ou seja, é o intervalo de tempo que o sistema passa da situação de 

armazenamento máximo até o armazenamento mínimo, sem déficits observados ou 

reenchimento total de reservatórios. 
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Comumente é estabelecido como sendo o período compreendido entre os 

meses de junho de 1951 a novembro de 1956, sem, no entanto, se limitar a este 

período (EPE, 2008). 

ELETROBRAS (2009) recomenda que, para projetos de PCHs, as séries 

históricas de vazões mensais tenham pelo menos 25 anos de extensão, e, se 

possível, compreendam o período crítico do SIN. Já a ANEEL exige 30 anos de 

extensão para aprovação dos projetos de PCHs. Esta validação da ANEEL visa 

agregar à série histórica de vazões os meses de afluência mais baixa, para tornar a 

previsão de geração de energia mais conservadora. 

Quando os dados hidrológicos disponíveis não possuírem pelo menos 25 

anos com discretização mensal, ELETROBRAS (2009) sugere a utilização da 

adoção das séries de vazões médias mensais disponíveis no Sistema de Informação 

do Potencial Hidrelétrico Brasileiro – SIPOT, que possui dados a partir de 1931, e 

podem ser utilizados para correlações e extensões de históricos. 

Como PCHs são comumente implantadas em rios de pequeno e médio 

porte, agregar este período à série histórica de vazões geralmente é uma tarefa 

complexa. Geralmente séries extensas que englobam tal período são provenientes 

de metodologias chuva-vazão, devido ao fato de existirem mais dados 

pluviométricos que fluviométricos antes de 1970. 

 

2.8 Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) 

 

Por conta de usinas hidrelétricas dependerem das vazões dos rios para a 

geração de energia, e que esta dependência tem como consequência o chamado 

risco hidrológico, o qual é definido por ELETROBRAS (2016) como sendo o risco 

decorrente da aleatoriedade das afluências, que causam incertezas quanto às 

condições de produção de energia de uma usina hidrelétrica, foi criado o Mecanismo 

de Realocação de Energia (MRE). 

Ferraz et al. (2013) argumentam que, devido à extensa malha hidrológica 

brasileira, combinado com a fisionomia característica de cada bacia e, também, as 
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diferentes incidências climáticas sobre cada grande bacia hidrográfica, a hidrografia 

brasileira apresenta uma expressiva variabilidade de vazões. Este fenômeno está 

diretamente ligado ao risco hidrológico, dada a dificuldade de se obter com precisão 

uma previsão de vazões para o correto planejamento energético. 

Há, portanto, um risco hidrológico atrelado ao SIN, o qual representa a 

incerteza de geração de energia proveniente de sazonalidades hidrológicas, e são 

eventos não quantificáveis e de difícil previsão. 

De acordo com Mateus Sánchez (2008), o MRE promove o rateio de energia 

produzida entre as usinas participantes deste mecanismo, tendo como base a 

Energia Assegurada de cada usina, transferindo o excedente das usinas que 

geraram além de suas Energias Asseguradas para aquelas que geraram abaixo. 

Desta forma, o sistema procura criar um mecanismo de proteção aos 

geradores de energia hidroelétrica, a fim de atenuar os efeitos dos riscos 

hidrológicos. Por exemplo, hipoteticamente na bacia do Paraná choveu mais que 

sua média num determinado período, e nesse mesmo período choveu menos que o 

esperado na bacia do Tocantins. Há, portanto, uma forma de compensar as usinas 

inseridas na bacia do Tocantins, através do “empréstimo” de energia excedente 

verificada nas usinas do rio Paraná. 

Conforme já descrito no item 2.6, a Resolução MME n.º 266, de 22 de maio 

de 2007 estabelece as condicionantes técnicas para os aproveitamentos 

hidrelétricos que não são despachados centralizadamente ao sistema, como são o 

caso da maioria das PCHs. 

Mais tarde, o artigo 2º do Decreto nº 3.653, de 07 de novembro de 2000 

trouxe revisões conceituais no tocante à participação de PCHs no MRE. 

Este mecanismo procura garantir que todos os geradores que optam e 

participar deste rateio tenham condições de comercializarem a Energia Assegurada 

que lhes foi atribuída, independentemente de qual foi sua produção real de energia, 

desde que as usinas integrantes do MRE tenham gerado energia suficiente. 
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Outro aspecto que o MRE busca suprir, ao compartilhar montantes de 

energia entre os participantes, são as sazonalidades hidrológicas observadas em 

determinadas regiões.  

Por exemplo, enquanto no centro-oeste está passando por uma seca 

inesperada, no sul pode estar com regimes de chuvas acima da média, e as usinas 

do sul estão gerando acima de suas expectativas, podendo “emprestar” o excedente 

energético para as usinas do centro-oeste. Desta forma, o SIN entende que, na 

média aguardada, as usinas do sul e do centro-oeste geraram a energia esperada. 

Entretanto, quando a soma da energia gerada pelas usinas for menor que a 

soma das suas energias asseguradas, o cenário resultante será um déficit 

energético, não havendo energia suficiente para que todos os geradores recebam a 

totalidade da energia assegurada. Quando este cenário for real, calcula-se 

proporcionalmente para cada gerador, um novo valor de energia disponível, apenas 

para efeito do MRE. 

Conforme ilustrado na Figura 8, as usinas participantes do MRE que 

apresentarem uma entrega de energia ao SIN superior à sua GF, promovem o rateio 

da energia excedente a outras que não atingiram a GF, independente do 

Submercado na qual as usinas estão alocadas. 
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Figura 8. Representação Gráfica do Rateio de Energia Entre os Participantes do MRE.  
Fonte: CCEE (2013). 
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2.9 Conclusões 

 

É possível perceber que a MEB ainda tem fôlego para avançar no modal de 

energia hidrelétrico, sobretudo para PCHs, que tem grande mercado a ser 

expandido nos próximos anos. 

Houve vários avanços tecnológicos e econômicos no que diz respeito a 

PCHs, que concluíram para que esta fonte energética seja bastante confiável para o 

SIN. 

No entanto, mesmo com o histórico de avanços, sobretudo nas questões 

econômicas, a metodologia de comercialização de energia produzida por PCHs 

ainda carece de ajustes e otimizações, sobretudo quando é sugerido que esta fonte 

ainda pode alcançar expansão na MEB.  

Nos capítulos seguintes desta dissertação, são descritas as metodologias 

para obtenção de GFs para usinas, bem como suas dificuldades e possibilidades de 

melhorias.  
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3 Garantia Física: Definições e Parâmetros 

 

3.1 Garantia Física para UHEs 

 

De acordo com o Decreto nº 5.163/04, foi transferida ao Ministério de Minas 

e Energia (MME) a responsabilidade sobre as definições de forma de cálculo da 

garantia física dos empreendimentos de geração e à Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) a execução do cálculo da garantia física, como expressa o art. 4º 

do Decreto supracitado, transcrito a seguir: 

Art. 4º O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deverá propor 

critérios gerais de garantia de suprimento, com vistas a assegurar o 

adequado equilíbrio entre confiabilidade de fornecimento e modicidade de 

tarifas e preços. § 1º O Ministério de Minas e Energia, mediante critérios 

de garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a forma de 

cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser 

efetuado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), mediante critérios 

gerais de garantia de suprimento. 

No que tange à definição dos montantes de garantia física dos 

empreendimentos de geração de energia, a Portaria Ministerial nº 303, de 18 de 

novembro de 2004, definiu e aprovou a metodologia, as diretrizes e o processo para 

implantação da garantia física das usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN), 

estendendo a vigência até 31 de novembro de 2014 dos valores de energia 

assegurada dos empreendimentos de geração homologados até 18 de novembro de 

2004, conforme seu artigo 1º, parágrafo 2º:  

Art. 1º Definir, nos termos do § 2º do art. 2º e do § 1º do art. 4º do Decreto 

nº 5.163, de 2004, conforme critérios gerais de garantia de suprimento, os 

montantes da garantia física dos empreendimentos de geração de energia 

elétrica. § 2º A garantia física dos empreendimentos de geração 

hidrelétrica, exceto Itaipu Binacional, será o valor vigente na data de 

publicação desta Portaria, estabelecido pela Aneel, a título de energia 

assegurada, até 31 de dezembro de 2014.  
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Há, ainda, inserida na referida Portaria a metodologia para a implantação da 

garantia física das demais usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Não obstante, no que tange às questões relacionadas à conexão interligada 

do SIN, todo parque gerador hidráulico explorado de forma integrada proporciona 

capacidade de produção de energia elétrica superior à simples agregação das 

capacidades individuais, de forma a aproveitar a sinergia do sistema. O aumento de 

eficiência, obtido pela programação conjunta da produção de energia das usinas do 

sistema e da realocação da energia, além de evitar vertimentos de água de cada 

usina em separado, preserva o armazenamento e alturas de queda de água do 

sistema como um todo. A interligação de sistemas elétricos traz em seu bojo, afora 

as vantagens apontadas anteriormente a todos que dele participam, vantagens 

destacadas, como a confiabilidade, a flexibilidade, a economia e a segurança. 

(MME, 2008). 

A Portaria MME n.º 258, de 28 de julho de 2008 definiu a metodologia de 

cálculo da GF de novos empreendimentos, participantes do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), sem no entanto, inserir as PCHs, a menos que estas sejam 

despachadas centralizadamente. O modelo NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL, é 

atualmente utilizado para calcular a garantia física de UHEs e usinas térmicas. 

CEPEL (2013) explica que a proposta do modelo NEWAVE é implementar 

uma metodologia para determinação das estratégias da operação hidrotérmica a 

médio/longo prazo, com representação agregada do parque hidrelétrico e cálculo da 

política ótima baseado em Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). Em 

linhas gerais, o NEWAVE simula a operação do sistema com até 2000 séries 

sintéticas de energias afluentes, com base na função de custo futuro obtida. 

 Em termos de determinação de cálculo, MME (2008b) estabelece o 

procedimento analítico para calcular a garantia física de UHEs. A metodologia de 

obtenção da garantia física segue as seguintes premissas: 

 Determinação da oferta total de garantia física do SIN, com 

configuração estática, ajustada para a igualdade do custo marginal de 

operação médio anual - CMO com o custo marginal de expansão – 

CME, admitida uma tolerância;  
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 Rateio da oferta total (ou garantia física do SIN) em dois blocos: oferta 

hidráulica – EH e oferta térmica – ET;  

 Rateio da oferta hidráulica entre todas as UHE proporcionalmente às 

suas energias firmes;  

 Rateio da oferta térmica entre as UTE, limitado à disponibilidade 

máxima de geração contínua de cada UTE e com o eventual 

excedente de oferta sendo distribuído entre as demais UTEs, também 

limitado à oferta correspondente à disponibilidade máxima de geração 

contínua da usina. (Citação MME (2008) pg. 6) 

Ainda, de acordo com MME (2008b), a determinação da oferta total de 

energia é calculada através do emprego do NEWAVE, que executa uma simulação 

estática da operação do sistema hidrotérmico para o ano de interesse. Esta 

simulação estática é realizada considerando todo o SIN por um período de 5 anos. O 

cerne da simulação é o processo iterativo do ajuste da oferta total, até que a 

convergência seja estabelecida, observado quando no mínimo um subsistema de 

cada sistema regional (Figura 7) atende ao critério de igualdade entre o custo 

marginal de operação médio anual (CMO) e o custo marginal de expansão (CME). 

Após o ajuste da oferta total de energia, procede-se com o rateio desta 

oferta total entre os blocos hidrotérmicos e termelétricos, através da formulação 

descrita em MME (2008b). 

O rateio da oferta hidráulica é determinado de forma proporcional à energia 

firme de cada usina, utilizando o modelo de simulação a usinas individualizadas 

(MSUI). Esta energia firme é obtida pela média da geração nos meses do período 

critico do SIN, simulado através do MSUI. 

Por fim, procede-se com o rateio da oferta térmica entre as UTEs, através da 

metodologia constante em MME (2008b). O excedente energético de cada UTE é 

distribuído entre as demais térmicas da configuração, em proporção de suas ofertas 

térmicas originais, cujo limite é a disponibilidade máxima de geração contínua. A 

garantia física de uma usina térmica, similar às usinas hidrelétricas, é determinada 

na barra da saída do gerador, sem considerar o desconto dos parâmetros de 

consumo interno da usina e perdas elétricas até o ponto de conexão. 
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3.2 Garantia Física para PCHs 

 

Inicialmente, para as usinas que não são despachadas centralizadamente, 

como é o caso das PCHs, aplicável também a UHEs que optaram por entrar no 

rateio promovido pelo MRE, a Portaria MME n.º 258 sugeria a utilização do modelo 

MSUI (Modelo de Simulação à Usinas Individualizadas), desenvolvido pela 

Eletrobrás. Este modelo simula a operação de cada reservatório, baseado nas 

particularidades da usina, na relação vazão turbinada vs. vazão vertida, sendo 

possível maximizar a eficiência energética. A Portaria n.º 258, de 28 de julho de 

2008, expedido pelo Ministério de Minas e Energia, estabelece que o modelo MSUI 

também pode ser utilizado para o rateio da energia assegurada hidráulica do 

sistema, partindo da premissa de utilizar as vazões médias de junho de 1949 a 

novembro de 1956, considerado como o período crítico do sistema. 

A Portaria MME n.º 463, de 03 de dezembro de 2009 (MME, 2009b), define 

a metodologia de cálculo da garantia física de usinas hidrelétricas não despachadas 

centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), de modo que 

estas usinas tenham base técnica para participarem no MRE, bem como em leilões 

de compra de energia elétrica. 

Em 2015, esta Portaria sofreu alterações após o Grupo de Trabalho (GT), 

formado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 

Ministério de Minas e Energia – SPE/MME, que coordenou os estudos, em conjunto 

com a Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) e o Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL), cuja principal alteração foi eliminar a conceituação de 

determinar a GF de PCHs para fins de participação junto ao MRE para estabelecer a 

metodologia de cálculo e revisão de GF de usinas não despachadas 

centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

No caso de PCHs, o rateio energético é uma opção do empreendedor, o 

qual escolhe se participa ou não do MRE. No entanto, PCHs geralmente participam 

dos leilões de energia promovidos pelo governo. Portanto, a observância das 

condições estabelecidas MME (2009a) são obrigatórias. 
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Para solicitar ao MME o cálculo da GF, o empreendedor deve fornecer a 

este órgão as seguintes características técnicas da usina: 

I - P: Potência Instalada Total (kW); 

II - Potência Instalada por Gerador (kVA) e seu Fator de Potência; 

III - Potência Instalada por Turbina (kW) e seu engolimento mínimo (m³/s); 

IV - nt: Rendimento Nominal por Turbina (%); 

V - ng: Rendimento Nominal por Gerador (%); 

VI - TEIF: Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada (%); 

VII - IP: Indisponibilidade Programada (%); 

VIII - h: Perdas Hidráulicas Nominais (m); 

IX - Hb: Queda Bruta Nominal (m); 

X - Perdascon: Perdas Elétricas até o Ponto de Conexão (%); 

XI - Cint: Consumo Interno (MW médio); 

XII - qr: Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s); 

XIII - qu: Vazão de Usos Consuntivos (m³/s); 

XIV - Histórico de Vazões Médias Mensais (m³/s), não inferior a trinta 

anos, e gerado de maneira que esse seja o mais extenso e atualizado 

possível, devendo estar em conformidade, quando couber, com o 

Histórico de Vazões apresentado no Projeto Básico aprovado; 

XV - detalhamento da metodologia de obtenção do Histórico de Vazões 

especificado na alínea anterior, bem como de todas as informações 

necessárias para reprodução do referido Histórico; e 

XVI - apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's 

dos responsáveis técnicos pelos estudos hidrológicos e pelas demais 

informações utilizadas no cálculo da garantia física de energia. (citação 

Art. 3). 

MME (2009a) define a metodologia de cálculo para obtenção de Garantia 

Física para dois tipos de situações: novas usinas que não entraram operação 

comercial e usinas em operação. 

Para usinas que não entraram em operação comercial até a data de 

solicitação ao MME seu montante de garantia física, MME (2009b) define cálculo 
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através da Equação 7, expresso em MW médio, cujos parâmetros já foram descritos 

nesta mesma seção: 

GF= (∑ min[(Qi-(qr+qu)) 9,81 (Hb-h) η
tg

;P]

n

i=1

) (1-Perdascon) (1-TEIF) (1-IP) 
1

n 1000
-Cint   

 Equação 7 

Onde 

 

Qi - Vazão Afluente (m³/s) 

qr - Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s); 

qu - Vazão de Usos Consuntivos (m³/s); 

nt - Rendimento Nominal por Turbina (%); 

ng - Rendimento Nominal por Gerador (%); 

Hb - Queda Bruta Nominal (m); 

H - Perdas Hidráulicas Nominais (m); 

P - Potência Instalada Total (kW); 

Perdascon - Perdas Elétricas até o Ponto de Conexão (%); 

TEIF - Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada (%); 

IP - Indisponibilidade Programada (%); 

n - Número de eventos da série histórica de vazões (adm); 

Cint - Consumo Interno (MW médio); 

 

A primeira parcela da equação da GF, sinalizada entre o primeiro parêntesis 

na Equação 7, refere-se à somatória da série de energias médias mensais, 

comparada com a potência instalada. Fisicamente, é impossível que a energia 

média seja superior ao módulo da potência instalada. Deste modo, assume-se o 

mínimo entre os dois valores, ou seja, somam-se as energias médias, desde que os 

valores das energias não ultrapassem a potência instalada. Caso a energia média 

de um determinado evento da série histórica seja superior à potência da usina, 

descarta-se a energia média e utiliza-se o módulo da potência instalada para este 

evento, como valor de energia produzida pela PCH. 

A variável n da Equação 7 refere-se a contagem ou número de eventos da 

série histórica produzida para o cálculo da GF. Desta forma, a GF apresenta-se 
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como sendo uma média de eventos energéticos. A multiplicação da variável n por 

1000 é uma contração algébrica na equação, donde na realidade este valor é uma 

equivalência para conversão de valores, de kW para MW. 

A segunda parcela da equação da GF, após o fechamento do primeiro 

parêntesis, são os fatores redutores, para os quais bastam substituí-los por dados 

de fornecedores dos equipamentos eletromecânicos, obedecendo as unidades dos 

mesmos. Estes parâmetros da Equação 7 estão especificados no Artigo 3 de MME 

(2009b), conforme citação neste capítulo, e também no item 3.3 desta dissertação.  

Avançando na análise de MME (2009a), para empreendimentos que se 

encontram em operação comercial há mais de quarenta e oito meses a contar da 

data de solicitação junto ao MME de sua GF, e que possua, obrigatoriamente, 

histórico dos valores mensais medidos neste período registrados na CCEE, a 

equação determinante para o cálculo da GF é: 

GF=
12

8.760
 
∑ (Eneri)

m
i=1

m
 Equação 8 

Onde: 

I - 1,2,3,...m-1,m; 

m - número de meses, múltiplo de doze, desde o décimo terceiro mês de 

operação comercial até o penúltimo mês do período em análise; 

GF - Garantia Física, em MWmédios e 

Eneri - quantidade de energia gerada no mês i, referida ao ponto de conexão, 

em MWh. 

No fluxograma da Figura 9, apresenta-se em linhas gerais a sistemática para 

o cálculo da GF como hoje é estabelecida: 
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Figura 9. Fluxograma de Cálculo de GF 
Fonte: O Autor 
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3.3 Descrição dos Parâmetros da Garantia Física 

 

Para que o MME tenha condições de determinar a GF de PCHs, é 

necessária a apresentação junto a este órgão dos parâmetros energéticos adotados 

para a PCH, determinados durante a elaboração do projeto Básico da mesma. Tais 

parâmetros, também mostrados na Equação 7, são especificados a seguir: 

 

3.3.1 Vazão Afluente 

 

Resultante do processamento das vazões médias mensais, agregadas à 

Série Histórica de Vazões do empreendimento. Em ANA (2001), define-se que a 

média da Série Histórica de Vazões é a média aritmética das vazões naturais, 

correspondentes a um mesmo período, verificadas durante a série histórica de 

observações. A vazão média a longo termo (QMLT) é normalmente determinada para 

cada mês do ano, podendo, também, ser calculada para outros intervalos de tempo.   

A vazão de um rio, de acordo com Tucci (2007), é proveniente da 

precipitação em uma bacia hidrográfica, onde parte desta precipitação tem 

escoamento subterrâneo e parte escoa superficialmente. Esta parcela de 

escoamento superficial é observada quando o terreno tem seu ponto máximo de 

infiltração, sendo fenômenos observados através da quantificação de hidrogramas, 

definidos como gráficos que relacionam a vazão de um rio num determinado tempo, 

através da observação do ciclo hidrológico.  

No local onde estão instalados os postos hidrométricos, é possível acessar 

várias informações de interesse hidrológico, de acordo com o tipo de posto 

implantado. No entanto, nem sempre o local selecionado para implantação de uma 

PCH coincide com um posto hidrométrico. 

Quando no local a ser construída uma PCH não existir um posto 

hidrométrico já em operação, é comum utilizar a metodologia de regionalização de 

vazões. Esta metodologia consiste basicamente em estimar a vazão em 

determinado ponto do rio, relacionando um ou mais postos próximos ao local de 
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interesse através da relação direta entre as áreas de drenagens entre os postos e o 

local que se queira determinar a vazão (TUCCI, 2002). 

No capítulo 4 desta dissertação é descrito em detalhes as metodologias de 

regionalização de vazões mais utilizadas para a determinação de série histórica de 

vazões para PCHs. 

 

3.3.2 Perdas Elétricas até o Ponto de Conexão 

 

As Perdas Elétricas até o Ponto de Conexão referem-se às perdas 

provenientes do transporte de energia elétrica através dos cabos condutores. Estas 

perdas elétricas são expressas em porcentagem da energia produzida pela usina 

hidrelétrica. 

De acordo com Almeida (2011), as perdas elétricas são divididas em perdas 

de transmissão e perdas na distribuição. As perdas de transmissão são decorrentes 

do aquecimento das extensas linhas de alta tensão existentes no SIN, bem como 

demais equipamentos acoplados, necessários para fazer a interligação das usinas 

geradoras às distribuidoras de energia. 

As características técnicas dos cabos utilizados para o transporte da energia 

elétrica até a subestação coletora determinam o parâmetro de perda de carga. 

Para o cálculo de perdas elétricas na conexão, usualmente são 

consideradas as características da linha, tais como tensão, comprimento e 

resistência do cabo, bem como a potência gerada, sendo esta calculada a partir do 

histórico mensal de vazões, descontada do consumo interno. 

Desta forma, as perdas elétricas são obtidas a partir das seguintes equações 

adaptadas de ANEEL (2013): 

 

Perdas=
R∙L

V
2

 [
1

n
 Σi=1

n (PGER,i-Cint)
2

] Equação 9 
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PGER,i= min {(
1

1000
) [9,81 (Qi-(q

r
+q

u)) (Hb-h) η
tg

] ;Pinst} Equação 10 

Substituindo a Equação 10 em Equação 9 tem-se:  

PerdasCON=
Perdas

1

n
 Σi=1

n
PGER,i

 100 Equação 11 

Onde: 

R - Resistência ôhmica do condutor (Ohms/km); 

L - Comprimento da linha de transmissão (km); 

V - Tensão na linha de interesse restrito (kV); 

n - Quantidade de meses do histórico de vazões; 

Cint - Consumo interno (MWmédiosédio); 

PGER,i - Potência gerada no mês i (MWmédiosédio); 

Pinst - Potência instalada na usina (MW); 

Qi - Vazão média do mês i do histórico de vazões (m³/s); 

qr - Vazão remanescente do aproveitamento (m³/s); 

qu - Vazão de uso consuntivos (m³/s); 

Hb - Queda bruta nominal (m); 

h - Perdas hidráulicas nominais (m); 

ηtg - Rendimento do conjunto turbina e gerador (%); 

Perdas - Perdas elétricas (MWmédiosédio); 

PerdasCON - Perdas elétricas na conexão (%) 

Usualmente, para conexão ao SIN, PCHs utilizam cabos tipo Patridge, Ibis e 

Linnet. O que difere os cabos são suas características, tais como capacidade de 

corrente, quantidade de fios de alumínio que constitui a alma de aço, diâmetro do 

condutor, carga de ruptura, resistência elétrica e peso por quilo. Os cabos Partridge 

tem melhor desempenho quanto à perda de carga, apresentando os menores 

valores, comparados aos demais. Os cabos Linnet, por sua vez, tem menor 

eficiência quanto à condução elétrica, no entanto, são cabos comercialmente mais 

econômicos. Cabe ao projetista efetuar uma análise técnico-econômica para 

determinar qual cabo a PCH deve ser escolhido para escoar a energia gerada. 
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Outro aspecto técnico fundamental e que impacta diretamente a GF é a 

escolha da tensão de transmissão elétrica. Quanto maior a tensão, menor a perda 

de carga. A TABELA 4 apresenta uma compilação de informações técnicas reunidas 

de catálogos de fornecedores de cabos de transmissão, para condutores com alma 

de aço, comumente utilizados para PCHs: 

TABELA 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS CONDUTORES 
UTILIZADOS PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) DE PCHS 

Cap. de 
corrente 

Quant. 
Fios de 

Alumínio 

Diâm. 
(mm) 

Quant. 
Fios de 

Aço 

Diâm. 
(mm) 

Diâm. 
Condut
(mm) 

Carga 
de 

ruptura 
(kgf) 

Res. a 
20ºC 

(/km) 

Res. a 
50ºC 

(/km) 

Tipo 
Peso 

(kg/km) 

440 26 2,573 7 2,00 16,30 4936 0,21431 0,23959 Partridge 537,99 

510 26 2,888 7 2,25 18,29 6181 0,17011 0,19018 Linnet 677,37 

570 26 3,139 7 2,44 19,88 7113 0,14399 0,16098 Ibis 800,42 

Fonte: Catálogo Técnico Alubar, 2016 

 

3.3.3 Taxas de Indisponibilidade Forçada (TEIF) e de Indisponibilidade 

Programada (IP) 

 

ELETROBRAS (2016), define TEIF como sendo o intervalo de tempo 

durante o qual uma instalação, ou parte dela, não se encontra em condições de 

funcionamento devido à avaria imprevista. 

Estas avarias são decorrentes de intempéries as quais são submetidas as 

maquinas, desde condições temporais, qualidade da água, e falta de manutenção 

preventiva, muitas vezes motivadas pela grande distância de usinas dos centros 

urbanos.  

A TEIF é calculada de acordo com a Equação 12, conforme artigo n.º 4º de 

MME (2009a): 

TEIF=
∑ (HIFi Poti)

n
i=1

∑ (HPi
* Poti)

n
i=1

 Equação 12 

 

Onde: 

n - número de máquinas da central geradora; 
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HIFI - horas indisponíveis forçadas da unidade i; 

HP* - total de horas de análise; 

Poti - potência da unidade i; 

 

No artigo 5º de MME (2014), consta que para revisões de GFs de usinas 

hidrelétricas, serão considerados: 

I - os valores de TEIF e IP apurados pelo ONS para as usinas 

hidrelétricas com mais de sessenta meses de operação comercial após 

completa motorização; e  

II - os valores de TEIF e IP constantes do Anexo à presente Portaria para 

as demais usinas hidrelétricas.  

Parágrafo único. As usinas hidrelétricas mencionadas no inciso II, que 

apresentarem unidades geradoras referentes a mais de uma faixa de 

potência, terão seus índices de indisponibilidade calculados considerando 

a média ponderada dos valores das diferentes faixas pelas referidas 

potências unitárias.  

 

MME (2014) define IP como sendo a porcentagem esperada de tempo que 

representa o período em que uma usina hidrelétrica mantém-se fora de operação, 

resultante de intervenções ou restrições programadas. 

ELETROBRAS (2016), apresenta uma definição adicional, agregando a 

indisponibilidade de uma Função Transmissão, programada antecipadamente em 

conformidade com o estabelecido nos Procedimentos de Rede. 

A IP é calculada de forma bastante similar a TEIF, mostrada na Equação 13, 

conforme artigo n.º 4º de MME (2009a): 

IP=
∑ (HIPi Poti)

n
i=1

∑ (HPi
* Poti)

n
i=1

 Equação 13 
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Onde: 

n - número de máquinas da central geradora; 

HIPI - horas indisponíveis programadas da unidade i; 

HP* - total de horas de análise; 

Poti - potência da unidade i; 

Na prática, os fabricantes de turbinas e geradores programam 7 dias 

corridos de paralisação das máquinas, a cada 8.000 horas de geração. Isto equivale 

a uma parada de aproximadamente 2% por ano. 

De acordo com MME (2014), foi aprovado um estudo elaborado pelo Grupo 

de Trabalho coordenado pelo Ministério de Minas e Energia - MME, com 

participação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, da Empresa de 

Pesquisa Energética - EPE e do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, o 

qual revisou os Valores de Referência de Indisponibilidade Forçada - TEIF e 

Programada - IP de Usinas Hidrelétricas, apresentando valores das 

indisponibilidades para PCHs baseados em sua potência instalada. 

A TABELA 5 mostra os valores resultantes do estudo: 

TABELA 5. INDICES DE REFERÊNCIA DE INDISPONIBILIDADES FORÇADA E 
PROGRAMA DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

LIMITES [MW] TEIF [%] IP [%] 

Potência Unitária ≤ 29 2,068 4,660 

29 ≤ Potência Unitária ≤ 59 1,982 5,292 

59 ≤ Potência Unitária ≤ 199 1,638 6,141 

199 ≤ Potência Unitária ≤ 499 2,196 3,840 

499 ≤ Potência Unitária ≤ 699 1,251 1,556 

699 ≤ Potência Unitária ≤ 1.300 3,115 8,263 

Fonte: Portaria 484, de 11 de setembro de 2014 (MME, 2014) 

De acordo com a TABELA 5, a TEIF e a IP de interesse para PCHs situa-se 

em sua maioria na primeira faixa de potencias unitárias, ou seja, até 29 MW, sendo 

que pequena parcela de PCHs atingem valores superiores, até 30 MW. 
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MME (2014), define que as TEIF e IPs apresentadas na TABELA 5 são 

valores referência para novos inventários e projetos básicos de usinas, devendo ser 

tais valores admitidos quando forem definidos os montantes de GF para novos 

empreendimentos.  

 

3.3.4 Consumo Interno 

 

O Consumo Interno refere-se ao consumo elétrico proveniente da utilização 

dos equipamentos eletromecânicos que estão inseridos na PCH, bem como toda 

utilização esporádica de eletricidade que porventura seja necessária, nas 

dependências da usina. 

Em ANEEL (2013) é apresentado um dado estatístico interessante sobre o 

parâmetro consumo interno. Neste estudo, calculou-se a moda dos valores de 

consumo interno de 88 projetos básicos de PCHs, o qual resultou num valor de 

consumo interno como sendo 0,3% do valor da potência instalada. Portanto, este 

valor pode ser considerado balizador, quando não se conhecem os reais consumos 

internos de uma PCH. 

Outra forma aceita pela ANEEL para o cálculo do consumo interno de uma 

PCH é utilizar a Equação 14: 

 

Cint= (
PI

PTP

) PTA Equação 14 

 

Onde: 

PI - Potência Instalada, em MW; 

PTP - Potência do Transformador Principal, em MVA; 

PTA - Potência do Transformador Auxiliar, em MVA. 

Na prática, pode-se calcular o consumo interno de uma usina elencando 

todos os equipamentos consumidores de cargas, tais como bombas de óleo de 

regulação de unidades geradoras, bombas de lubrificação de mancais de unidades 
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geradoras, exaustores de geradores, painéis de proteção, painéis de medições 

diversos, painéis de regulação de tensão e velocidades, controles e comandos de 

unidades hidráulicas, quadros de instrumentação, pórticos rolantes, equipamentos 

limpa grades de tomadas de água, sistemas auxiliares eletromecânicos inseridos na 

casa de força, bem como iluminações, e tomadas que utilizam energia para ligação 

de ferramentas elétricas. 

 

3.3.5 Definição de Queda Bruta e Queda Líquida 

 

A definição sobre queda bruta e queda líquida encontra-se no item 2.4 desta 

dissertação. 

Obrigatório para a geração de energia, a vazão turbinada ou de engolimento 

é conduzida de um ponto de captação, no caso, na tomada d’água, e levada a outro, 

através do circuito de adução da PCH. Existe uma transferência de energia, da cota 

mais alta para a cota mais baixa.  

No entanto, nem toda a energia existente no ponto de captação pode ser 

utilizada nas turbinas, porque parte desta energia sofre transformações devido ao 

atrito das águas no trânsito pelo sistema adutor. Por isso, as turbinas aproveitam 

somente a altura efetiva, ou queda útil, calculada pela diferença entre a queda bruta 

e a perda de carga (PORTO, 1998). 

As equações usualmente utilizadas em hidráulica para dimensionar as 

perdas de carga nas estruturas civis das usinas encontram-se a seguir, conforme 

ABNT (1987); ELETROBRAS (2009); Porto (1998) e USBR (1987): 

g

v

D

L
fH L

2
..

2

  (Perda de carga em condutos) Equação 15 

2

3/2
.

.
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LH  (Perda de carga em canais abertos) Equação 16 

g

v
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2
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2

  (Perdas de carga localizadas) Equação 17 
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  (Perda de carga em grades) Equação 18 

LJHL   (Perda de carga em tubos em geral) Equação 19 
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J  (Perda de carga unitária) Equação 20 


























180
16,013,0

5.3


D

r
Kc  (Coeficiente K para curvas) Equação 21 

                                          

Onde:  

HL - Perda de Carga (m); 

L - Comprimento (m); 

n - coeficiente de Rugosidade de Manning; 

f - fator de atrito; 

RH - Raio Hidráulico (m); 

A - Área molhada (m³); 

Q - Vazão (m³/s); 

v - Velocidade do fluxo (m/s); 

g - Aceleração da gravidade (m/s²); 

b - Espessura ou diâmetro das barras (m); 

a - Espaçamento entre as barras (m); 

θ - Inclinação da grade (°); 

J - Perda por carga unitária (m/km). 

 

Usinas compactas, ou seja, aquelas que apresentam uma configuração de 

arranjo com barragem justaposto à casa de força apresentam perdas de carga 

menores, por apresentarem circuitos de adução muito curtos (ELETROBRAS, 2009). 

Neste sentido, sob o ponto de vista energético, quanto mais curto o circuito 

de adução, menor será sua perda de carga hidráulica, consequentemente, maiores 

serão os ganhos com geração de energia. 
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No entanto, nem sempre é possível organizar as estruturas da usina de 

forma compacta. É comum PCHs apresentarem arranjos derivados, para aproveitar 

a queda resultante da topografia da região, por vezes, atingidos através de longos 

túneis ou canais de adução. 

 

3.4 Dificuldades Observadas na Metodologia Atual 

De acordo com MME et al. (2014), a EPE buscou estabelecer as bases 

técnicas para atender ao dispositivo legal que exigia a revisão das GFs outorgadas 

às concessões hidrelétricas em 2014.  

As outorgas estabelecidas para usinas hidrelétricas têm prazos longos de 

vigência (30 anos), porém a legislação vigente especifica que elas devem ser 

revistas a cada cinco anos ou na ocorrência de fatos relevantes. É fundamental citar 

que a apresentação das GFs das usinas é determinante para a obtenção de 

financiamentos dos projetos hidrelétricos. 

Por razões econômicas, os geradores de energia hidrelétrica têm interesse 

em que o Poder Concedente maximize sua outorga de GFs. No entanto, na medida 

em que aumenta esse montante de garantia, o Poder Concedente aumenta também 

o risco do sistema elétrico se revelar incapaz de honrar seus contratos de 

energia assegurada com os consumidores, principalmente nos períodos de baixa 

pluviosidade. Nessas situações, o ONS é obrigado a promover o esgotamento 

precoce dos reservatórios das grandes usinas ou provocar o despacho de 

termelétricas para suprir os déficits na oferta de energia assegurada dos geradores 

hidrelétricos (ANEEL, 2005b). 

Em Brasil (2015), houve uma tentativa do Poder Concedente em atualizar as 

GFs de PCHs que não se enquadraram nos moldes técnicos detalhados em MME 

(2009a). Em seu artigo primeiro, o texto desta portaria cita a premissa em definir 

novos montantes para GFs baseado em MME (2009a). 

No entanto, em MME (2015), houve uma suspensão de ordem jurídica, 

revogando as GFs estabelecidas em Brasil (2015), onde foram reestabelecidas as 
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GFs originais de 66 PCHs, levando a entender que a problemática envolvendo a 

conceituação atual é ainda mais grave. Uma das PCHs citadas em MME (2015) faz 

parte do estudo de caso desta dissertação, onde são revistos os parâmetros 

hidrológicos e evidenciando uma GF mais próxima da realidade. 

De acordo com MME et al. (2014), as GFs do sistema total estão 

superavaliadas em pelo menos 371 MWmédios (cerca de 0,5% das GFs outorgadas 

às hidrelétricas). Em Pinto et al (2014), verifica-se que as GFs outorgadas para boa 

parte das grandes centrais hidrelétricas, especialmente as situadas no Nordeste, 

ultrapassam 10%.  

É muito provável que a maioria das GFs atuais estejam superavaliadas em 

no mínimo 5%, decorrente da falha da atual metodologia de obtenção de GFs. Esse 

número sugere que os geradores de hidroeletricidade vêm recebendo cerca de R$ 5 

bilhões anualmente por uma energia assegurada que não entrega aos 

consumidores. 

Mota Jr et al. (2016), observaram que as GFs de usinas não despachadas 

pelo ONS, no caso, PCHs e CGHs, apresentaram gerações abaixo de suas 

respectivas GFs. Os autores citam que alguns dos fatores que poderiam explicar 

esta diferença de valores são séries históricas de vazões não condizentes com o 

local do projeto da usina, rendimentos eletromecânicos desproporcionais aos 

informados, perdas hidráulicas superestimadas, consumo interno superior ao 

informado, perdas elétricas até o ponto de conexão acima da planejada, fatores de 

indisponibilidades subestimados e finalmente, uma metodologia de cálculo para 

obtenção de GF que superestima o valor outorgado, ou homologado inicialmente. 

Pinto (2014), observou que, para PCHs e CGHs, a geração real está em 

média, de 18 a 20% abaixo da GF estipulada em projeto. 

Neste mesmo estudo, Pinto (2014) reprocessou as tabelas de energias 

entregues ao SIN constantes em CCEE (2014), estabelecendo também as GFs 

previstas para o sistema. O resultado, representado pela linha azul da Figura 10, 

mostram as diferenças em porcentagem da GF esperada e a medida no ponto de 

entrega da usina, evidenciando que as GFs estão superestimadas, em média, 15%. 
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Figura 10. Geração Real x Garantia Física de PCHs. 
Fonte: Pinto (2014) 

 

Segundo et al. (2016), avaliaram preliminarmente o efeito das discrepâncias 

entre as energias entregues ao SIN e as respectivas GFs homologadas para alguns 

empreendimentos. A premissa dos autores deste trabalho é bastante aderente ao 

tema desta dissertação, que é o cálculo da GF utilizando vazões médias diárias, em 

detrimento às vazões médias mensais. 

O mesmo estudo de Segundo et al. (2016), avaliaram que há um equivoco 

quanto à legislação vigente para determinação de GFs de PCHs, onde este cálculo é 

realizado com base em séries históricas de vazões médias mensais. No entanto, os 

autores verificaram que, ao contrário de grandes usinas hidrelétricas, que possuem 

considerável área de drenagem e reservatórios capazes de regularizar as vazões, a 

utilização de vazões médias mensais no cálculo da garantia física de PCHs pode 

não ser adequada, pois PCHs, em sua maioria, não possuem reservatório de 

regularização e sua área de drenagem é relativamente pequena. 
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Em Fill et al (2003), antes mesmo da atual metodologia de obtenção da GF 

de PCHs, já mencionavam que o procedimento de cálculo de energia assegurada, 

que era uma metodologia anterior a GF, já apresentava uma tendência para 

superestimar a disponibilidade energética das PCHs, pelo mesmo motivo citado por 

Segundo et al. (2016), ou seja, a característica de PCHs não possuírem reservatório 

de acumulação.  

O estudo de Mota Jr et al. (2016) utilizou a premissa de calcular a GF 

através do processamento das médias aritméticas das potências ponderadas e 

médias harmônicas das potências ponderadas, a partir da análise da existência de 

valores anômalos nas séries históricas de vazões, que viabilizam o uso de média 

harmônica, ao invés de utilizar médias aritméticas. 

 

3.5 Conclusões 

 

Conclui-se, portanto, que há um fator que sugere que o cálculo da GF para 

PCHs esteja descalibrado na metodologia atual. O fator preponderante da geração 

de energia é, sem dúvida, as vazões observadas nos aproveitamentos. São as 

vazões, ou o histórico de vazões, a variável mais significativa para obtenção da GF e 

que ditam o comportamento energético das usinas hidrelétricas. 

Pinto (2014) concluiu seu estudo sugerindo que a GF de PCHs passe, 

necessariamente, pela revisão dos fatores climáticos, fundamental para estimar 

vazões mais próximas da realidade de produção de energia. 

Segundo et al. (2016) concluíram em seu estudo que a utilização de vazões 

médias diárias é uma boa alternativa para mitigar os valores superestimados que 

ocorrem ao utilizar vazões médias mensais, e seus resultados apresentaram GF 

diárias cerca de 8% abaixo da GF mensal, sendo valores mais conservadores, se 

comparado ao estudo de Pinto (2014). 

A consideração do tipo de reservatório de PCHs também é fundamental para 

estimar a GF destas usinas, uma vez que as vazões não podem ser tratadas como 

sendo regularizadas mensalmente. 
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Ressalva-se que não é objetivo do autor desta dissertação que os montantes 

de GF da PCH apresentada no estudo de caso, no capítulo 6, ou de outras, sejam 

revistas. Este trabalho propõe tão somente apresentar informações técnicas para 

aprimorar a metodologia existente, para que os novos aproveitamentos sejam 

enquadrados em regras revisadas. 
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4 Estudos Hidrológicos Atrelados à Garantia Física 

 

4.1 Postos Hidrométricos 

 

Os dados hidrológicos aceitos pela ANEEL para compor os estudos de 

vazões de um determinado aproveitamento hidrelétrico devem, necessariamente, 

ser provenientes de fontes oficiais, homologados por órgãos competentes e 

reconhecidos pela agência reguladora. 

Estes dados são armazenados em postos hidrométricos, que acumulam 

informações históricas baseados nos eventos hidrológicos cadastrados e 

registrados, atribuídos para cada ponto de coleta. 

De acordo com Santos et al. (2001), um posto hidrométrico é um ponto de 

observação designado como um local para que sejam medidos e coletados de 

tempos em tempo ou tempo real dados de precipitações e vazões dos rios. A 

designação “estação hidrométrica” supõe que seja um ponto tal que sejam medidas 

no mesmo local as principais variáveis meteorológicas, como precipitação, vazão, 

temperatura, umidade, insolação, velocidade da água, direção do vento, qualidade 

da água, dentre outras variáveis observáveis. 

Conforme ANA (2007), o banco de informações HIDRO, que detém os 

registros oficiais dos postos hidrométricos cadastrados em território nacional, 

possuíam até 2007 um total de 4.689 postos cadastrados, conforme TABELA 6: 

 

TABELA 6. ESTAÇÕES CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS HIDRO 

ENTIDADE 
RESPONSÁVEL 

% 
ANA Entidade TOTAL 

ANA 3.448 0 3.448 30,62% 

SUDERHSA (IAP) 334 533 867 7,70% 

FCTH/DAEE-SP 132 1.215 1.347 11,96% 

IGAM 103 303 406 3,61% 

FURNAS 182 75 257 2,28% 

EPAGRI 145 10 155 1,38% 

  continua 
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  conclusão 

ENTIDADE 
RESPONSÁVEL 

% 
ANA Entidade TOTAL 

ELETRONORTE 108 25 133 1,18% 

COHIDRO 230 0 230 2,04% 

ITAIPU 4 61 65 0,58% 

AESA 3 0 3 0,03% 

CAESB-DF 
 

113 113 1,00% 

CEEE 
 

157 157 1,39% 

CEMIG 
 

273 273 2,42% 

CESP 
 

180 180 1,60% 

CETESB 
 

295 295 2,62% 

COGERH 
 

114 114 1,01% 

COPASA 
 

239 239 2,12% 

COPEL 
 

249 249 2,21% 

CRA 
 

177 177 1,57% 

DNOCS 
 

710 710 6,31% 

ELETROPAULO 
 

118 118 1,05% 

EMATER 
 

131 131 1,16% 

FUNCEME 
 

451 451 4,01% 

INMET 
 

469 469 4,17% 

SRYH-BAHIA 
 

183 183 1,63% 

SUDENE 
 

81 81 0,72% 

OUTRAS 
 

4 4 0,04% 

PAISES ESTRANGEIROS 
 

405 405 3,60% 

TOTAL 4.689 6.571 11.260 100% 

Fonte: ANA, 2007. 

A ANA é mantenedora de um site para visualização das informações 

hidrológicas dos postos da TABELA 6, bem como postos os adicionados após o ano 

de 2007, chamado Hidroweb. Neste aplicativo, é possível obter dados hidrológicos 

provenientes do monitoramento realizado por meio da Rede Hidrometeorológica 

Nacional, cuja ANA é responsável. 

Na Figura 11 é mostrado como o Hidroweb apresenta os postos dispostos 

em território nacional, bem como postos de países vizinhos ao Brasil que possuem 

informações cadastradas neste sistema: 
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Figura 11.  – Postos Hidrométricos da Rede Hidrometeorológica Nacional. Fonte: ANA, 2016. 

 

A legislação atual estabelece a metodologia para instalação de novos postos 

hidrométricos, através da Resolução Conjunta ANEEL/ANA n.º 03, de 10 de agosto 

de 2010. Nesta lei, são estabelecidas as condições e procedimentos a serem 

seguidos pelos agentes autorizados a gerar energia hidrelétrica, que norteiam a 

instalação, operação e manutenção das estações de coleta hidrométricas, visando o 

monitoramento pluviométrico, fluviométrico, limnimétrico, sedimentométrico e de 

qualidade da água, associados aos aproveitamentos hidrelétricos. 

Cada novo posto hidrométrico implantado, conforme Brasil (2010), deverá 

ser dimensionado por sua bacia incremental, determinando de acordo com esta área 

de drenagem, a tipologia de monitoramento a ser implantada, bem como a 

quantidade de pontos de coleta para cada aproveitamento hidrelétrico. 

É exigência também da Resolução Conjunta ANEEL/ANA n.º 03 que os 

postos sejam automatizados, transmitindo as informações coletadas em tempo real, 
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a cada 15 minutos, para a central de processamento da ANA, que coletará estas 

informações, verificará sua consistência e tornará as informações públicas através 

do site oficial desta instituição. 

Quanto à estrutura física de um posto fluviométrico, é comum que este seja 

no mínimo dotado de uma régua linimétrica ou linígrafos e um marco topográfico, 

para aferição da altitude. A régua linimetrica consiste em uma régua graduada, 

podendo ser de madeira ou metal esmaltado, ou ainda ser constituída de um pilar de 

concreto com pintura. (SANTOS et al., 2001). 

Já um posto pluviométrico, é necessário que este esteja devidamente 

munido de uma estrutura de medição de precipitação, sendo o mais utilizado no 

Brasil o pluviômetro Ville de Paris, que é dotado de uma superfície de captação 

horizontal delimitada por um anel metálico e um pequeno reservatório para acumular 

a água das chuvas (SANTOS et al., 2001). 

Ao se coletar as informações hidrológicas, são comuns erros atrelados a 

falhas de observações ou mesmo falhas nos aparelhos dos postos hidrométricos. 

Para auxiliar na conferencia e posterior processo de consistência dos dados 

hidrológicos, deve-se levar em consideração que postos com mais informações 

históricas e que possuam estações instaladas em mesma bacia auxiliam a cobrir 

traços errados de observações, através de analise do comportamento histórico do 

próprio posto ou de outros da região. Portanto, hidrogramas apresentados 

simultaneamente de postos de mesma região são ferramentas poderosas para 

consistir dados hidrológicos, além de outras, tais como curvas duplo-acumulativas, 

que detectam erros sistemáticos, e curvas de regressão simples entre vazões 

mensais, que pode ser utilizada para avaliar anomalias climáticas e estimar valores 

para o preenchimento de falhas nas observações (SANTOS et al., 2001). 

É praxe do setor elétrico utilizar como base os dados extraídos da ANA, que 

organiza e processa os dados hidrológicos nacionais. Em ANA; ANEEL (2016), é 

possível navegar por todos os postos hidrométricos, organizados por bacias 

hidrográficas, mostrado na Figura 12: 



66 

 

 

Figura 12. Website Atlas do Monitoramento Hidrológico. Fonte: ANA; ANEEL, 2016 

 

4.2 Definições sobre Regionalização de Vazões 

 

Agra et al. (2003) apud Tucci (2002) define a regionalização de vazões como 

sendo a transferência de informações de um local para outro, desde que o 

comportamento hidrológico de ambos seja semelhantes, cujo benefício em utilizar 

esta técnica é a extensão da rede de coleta de dados hidrológicos, à medida que 

esta metodologia explora melhor as informações disponíveis e identifica lacunas.  

ELETROBRAS (2009) recomenda que a regionalização ocorra entre postos 

do mesmo rio e mesma bacia, apesar da metodologia permitir a utilização de postos 

fora da bacia. Outra recomendação é que a correlação direta entre as áreas de 

drenagem seja limitada a uma diferença máxima de 3 a 4 vezes. 

A equação base proposta em ELETROBRAS (2009) é: 

Q1=
A1

A2

 (Q2) 
Equação 22 
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Com Q1 - Vazão, em m³/s, no local de interesse; 

Q2 - Vazão, em m³/s, do posto hidrométrico existente; 

A1 - Área de Drenagem, em km²; do local de interesse; 

A2 - Área de Drenagem, em km²; do posto hidrométrico. 

Em Fill et al. (1987), é demonstrado que a regionalização é determinada a 

partir do procedimento de interpolar linearmente duas estações, preferencialmente 

uma a montante e outra a jusante do ponto de interesse, correlacionado diretamente 

suas áreas de drenagem através da Equação 23: 

Qu=Qm+
Au-Am

Aj-Am

(Qj-Qm) 
Equação 23 

 

Onde Q - Vazão, em m³/s; 

A - Área de Drenagem, em km²; 

Índices u - usina, m - montante, j - jusante. 

 

4.3 Conclusões 

 

A regionalização de vazões constitui numa poderosa ferramenta na 

obtenção da série histórica de vazões, em locais onde não existem observações 

hidrométricas, comumente verificado em projeto de PCHs.  

Com a correta utilização dos postos hidrométricos, obtém-se os resultados 

mais satisfatórios para a determinação da série histórica de vazões para o eixo do 

empreendimento. Além disto, os postos preferencialmente devem se situar o mais 

próximo possível do eixo do projeto da usina, buscando postos existentes na mesma 

bacia e preferencialmente no mesmo rio, para manter a similaridade hidrológica mais 

concernente com o eixo onde será instalada a usina. 
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O melhor estudo possível sobre a hidrologia local deve ser aplicada aos 

estudos hidrológicos da PCH, para se obter séries históricas de vazões confiáveis, 

as quais são reflexo direto da série energética do aproveitamento. Sem uma 

hidrologia robusta, obtém-se resultados imprecisos, propagando erros para os 

estudos energéticos. 
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5 Materiais e Métodos 

 

5.1 Materiais 

 

Nesta seção estão descritos e detalhados os materiais usados na 

dissertação, tais como fontes de dados primários, sites de pesquisa de informações 

hidrológicas, descritivo geral de um projeto básico de PCH, o qual é fonte de 

informações energéticas, bem como softwares e equações utilizados para o 

processamento das informações e resultados obtidos. 

 

5.1.1 Informações Hidrológicas para Processamento da Garantia Física 

 

Utilizou-se para a pesquisa os dados hidrológicos coletados através do 

banco de dados online Hidroweb, disponibilizado e mantido pela ANA, a qual 

mantém organizados todos os dados disponíveis das estações operadas pela 

própria ANA e demais órgãos. 

Na Figura 13, apresenta-se o layout de pesquisa de informações 

hidrológicas, através do aplicativo online Hidroweb: 
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Figura 13. Website Hidroweb, fonte: ANA (2016) 

 

Os dados hidrológicos foram coletados no menu “séries históricas”, onde são 

disponibilizados em dois formatos diferentes: como texto ou como banco de dados, 

cuja extensão dos arquivos é padrão “.mdb”.  

 

5.1.2 Informações Energéticas para Processamento da Garantia Física 

 

A hidrologia consiste num ponto importante no desenvolvimento desta 

dissertação. No entanto, são necessários dados adicionais, sobretudo relacionados 

aos aspectos energéticos de PCHs. 

Tais dados são coletados diretamente através de duas formas, a saber: 
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1. Via Projeto Básico 

2. Via despachos emitidos pela ANEEL 

O Projeto Básico de uma PCH é caracterizado como sendo um projeto de 

engenharia capaz de apresentar um conjunto de informações, tais como estudos 

cartográficos e topográficos, estudos geológicos e geotécnicos, informações 

hidrológicas, estudo de alternativas para verificação da melhor opção de arranjo, 

descrição detalhada do arranjo da usina, com apresentação de metodologias de 

cálculo, dimensionamentos hidráulicos e pré-dimensiomanentos geotécnicos e 

estruturais, estudos energéticos, interligação ao sistema, orçamento e planejamento 

físico-econômico do empreendimento (ELETROBRAS, 2009). 

No Brasil, o órgão governamental que homologa os projetos básicos de 

usinas hidrelétricas é a ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica). 

Apesar da ANEEL disponibilizar despachos via internet, através do site 

www.aneel.gov.br, cujo material de consulta online é organizado no site na aba 

“Consulta Biblioteca ANEEL”, tais informações são bastante reduzidas, sendo 

necessário, para o procedimento da metodologia exposta nesta dissertação a coleta 

dos dados diretamente no Projeto Básico das PCHs, nos quais as informações 

energéticas são muito mais detalhadas. 

Projetos Básicos são disponibilizados pela ANEEL através do envio do 

formulário “PEDIDO DE VISTA e/ou CÓPIA DE DOCUMENTO/PROCESSO”, no 

qual é possível solicitar diretamente a ANEEL uma cópia do Projeto Básico de 

qualquer PCH, desde que sejam apresentados motivos coerentes com as políticas 

de acesso as informações verificadas no próprio site da instituição. 

Ao ser submetido o formulário no site da ANEEL, gera-se um número de 

protocolo, com o qual é possível acompanhar o processo até que o mesmo seja ou 

não deferido. Ao ser deferido, a cópia do Projeto Básico é retirada no edifício da 

ANEEL em Brasília, em papel impresso ou mídia digital escaneada, conforme 

solicitado no formulário. No Anexo 4 desta dissertação é possível visualizar o 

formulário preenchido da PCH Alto Irani, o qual foi utilizado para esta pesquisa 

acadêmica. 
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Conforme já mencionado, o projeto básico é fonte riquíssima de informações 

energéticas dos empreendimentos, podendo compreender os pormenores, métodos, 

dados utilizados, parâmetros e equações que compõe os cálculos energéticos. 

Espera-se portanto, que o projeto básico apresente minimamente quais 

postos hidrométricos foram utilizados para formar a série histórica de vazões, uma 

vez que o procedimento padrão solicitado pela ANEEL é que a série histórica de 

vazões seja apresentada em médias mensais. Desta forma, é possível simular as 

vazões diárias através do procedimento exposto deste item. 

Juntamente com os dados hidrológicos convertidos em dados diários, o 

projeto básico deve apresentar qual é a vazão remanescente do empreendimento. 

Esta vazão remanescente é necessária sempre que o arranjo da usina tenha a 

barragem afastada da casa de força, formando um trecho de rio com uma vazão 

mínima. O conhecimento desta vazão é fundamental para que a mesma seja 

descontada da vazão a ser turbinada, reduzindo sensivelmente o poder energético 

da usina. 

Finalmente, são necessários os parâmetros energéticos utilizados no projeto 

básico, elencados a seguir, os quais são utilizados também para o cálculo da GF de 

PCHs: 

1. Potência Instalada total [MW] 

2. Rendimento Nominal por Turbina [%] 

3. Rendimento Nominal por Gerador [%] 

4. TEIF – Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada [%] 

5. IP – Indisponibilidade Programada [%] 

6. Queda Bruta do Empreendimento [m] 

7. Perdas Hidráulicas no Circuito de Adução [m] 

8. Perdas Elétricas Até o Ponto de Conexão [%] 

9. Consumo Interno [MWmédios] 

Os mesmos foram detalhados no item 3.3 desta dissertação. 

Na Figura 14 apresenta-se um fluxograma resumo com os dados 

necessários para proceder com a pesquisa desta dissertação: 
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Figura 14. Fluxograma Resumo da Pesquisa  
Fonte: O Autor 

 

5.2 Métodos 

 

Nesta seção são descritos os métodos necessários para o procedimento de 

obtenção da GF de PCHs. 

Os métodos resultam na elaboração de uma sistemática de cálculo que 

auxilia o pesquisador / projetista de pequenas usinas comporem um valor, o qual 
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será utilizado para indicar ao Poder Concedente qual é o montante energético 

seguro produzido pela PCH, podendo este valor ser comercializado, cumprindo 

assim todas as exigências técnicas e legais estabelecidas pelo MME e CCEE.  

A equação base da GF utilizada nesta dissertação é a Equação 7, detalhada 

primeiramente no item 3.2 desta pesquisa e repetida aqui para conveniência do 

leitor: 

GF= (∑ min(Qi-(qr+qu)) 9,81 (Hb-h) η
tg

;P

n

i=1

)  (1-Perdascon) (1-TEIF) (1-IP) 
1

n 1000
-Cint 

 

Uma vez quantificado os dados através dos materiais descritos nesta 

dissertação, são aplicados os resultados dos processamentos das informações 

hidrológicas diárias na Equação 7, em detrimento às médias mensais hoje 

estabelecidas, o qual é a hipótese científica levantada nesta dissertação para 

otimizar o cálculo da GF de PCHs, a fim de direcionar e situar a conclusão da 

pesquisa na área de abrangência do problema detectado.  

Os dados e informações incorporados a esta dissertação foram objeto de 

exaustivos testes e análises, conforme descritos nos objetivos específicos deste 

trabalho, utilizando elementos de estatística, através da ordenação dos dados em 

tabelas, quadros e gráficos, facilitando a comparação dos valores calculados e 

esperados da conclusão do trabalho. 

Conforme já mencionado, o procedimento de cálculo é a transformação da 

vigente vazão média, aplicada na Equação 7, para vazões médias diárias, as quais 

tem comportamento mais próximo da operação real das usinas. 

A transformação dos dados hidrológicos, de mensal para diária, utiliza a 

técnica de regionalização de vazões, descrita em detalhes no item 4.2. Para 

proceder com a regionalização, foi considerado que a regionalização descrita no 

Projeto Básico utilizado no estudo de caso desta dissertação está livre de erros 

sistemáticos ou de cálculos, não sendo, portanto, objeto de análise para avaliar a 

robustez da regionalização.  
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Esta premissa é fundamental para o estudo comparativo de GFs Mensais e 

Diárias, adotando assim a premissa de base de dados mensais e diárias similares, 

para que a comparação seja coerente, e tenha condições de demonstrar que a 

utilização de vazões diárias de fato apresenta melhor aderência ao resultado real 

medido na produção de energia pela usina.   

Conforme mencionado no item 4, o cenário ideal seria de fato a conferência 

da regionalização das vazões adotadas no Projeto Básico, para expurgar erros que 

porventura propaguem até a GF. No entanto, não é objetivo desta dissertação tal 

verificação. 

Utiliza-se portanto, a mesma equação de regionalização constante do 

Projeto Básico, bem como os mesmos postos hidrométricos, procurando manter da 

melhor forma possível a similaridade de informações.   

O fluxograma da Figura 15 demonstra os itens destacados em vermelho que 

alteram em relação à Figura 9, para proceder com o cálculo da GF através de um 

histórico de vazões médias diárias: 
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Figura 15. Fluxograma da Sistemática Adaptada para o Cálculo da GF 
Fonte: O Autor 

 

Em suma, a metodologia empregada para esta dissertação é resumida na 

Figura 16: 

 

Figura 16. Fases da Elaboração do Processo de Otimização da GF 
Fonte: O Autor 

FASE 1 - Coleta de Dados 
Hidrológicos e Energéticos de 

PCHs 

FASE 2 - Calibração da GF 
através dos dados coletados 

FASE 3 - Aplicação da Equação 
Vigente de GF utilizando 

dados diarios 
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6 Estudo de Caso: PCH Alto Irani 

 

6.1 Apresentação 

 

A PCH Alto Irani fica localizada no rio Irani, afluente pela margem direita do 

rio Uruguai, na sub-bacia 73, bacia do rio Uruguai, no entorno das coordenadas 

27º01’44,2”S e 52º26’07,3”W, nos municípios de Xanxerê, na margem esquerda e 

Arvoredo, na margem direita, esses situados a sudoeste do Estado de Santa 

Catarina.  

Todos os estudos relacionados ao projeto da usina estão coerentes no que 

concerne a solidez do empreendimento, bem como o projeto desta usina apresenta-

se devidamente aprovado pela ANEEL e em fase de operação desde 2008, sendo 

também uma PCH optante em participar do MRE. 

A PCH Alto Irani foi construída no trecho médio do rio Irani, aproveitando um 

desnível natural da ordem de 43,0 m. O aproveitamento de Alto Irani previu a 

construção de uma barragem de enrocamento transversal ao leito do rio, com 

vertedouro em soleira livre na ombreira direita. A tomada d’água foi implantada a 

cerca de 150 m a montante do barramento. 

A barragem vertente de concreto, com 4,0 m de altura, se desenvolve na 

ombreira direita, em eixo reto, numa extensão de 97,0 m. 

O desvio do rio para a construção do barramento foi executado em duas 

etapas distintas, sendo a 1ª pelo leito natural e a 2ª através do túnel de desvio 

implantado na margem direita. 

O circuito adutor, que consiste das estruturas tomada d’água, túnel de 

adução em seção arco-retângulo de 5,0m, com chaminé de equilíbrio e casa de 

força, se desenvolve pela ombreira esquerda do rio numa extensão de 1.820,0 m, 

vencendo um desnível de 74,82 m. 

A casa de força é do tipo abrigada, dotada de duas unidades geradoras de 

10,5 MW cada, com turbinas tipo Francis rotor simples de eixo horizontal. O canal de 
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fuga restitui as águas turbinadas ao rio Irani e possui cerca de 39,0 m de 

comprimento e 21,5 m de largura. 

Esta configuração de arranjo permitiu formar um reservatório para o 

aproveitamento com o nível de água (N.A.) máximo normal na elevação 442,00 m e 

restituir a vazão de engolimento com N.A. médio na elevação 367,49 m, sendo este 

o nível de jusante da usina. 

Quanto aos aspectos ecológicos, a vazão sanitária, no valor de 0,5 m³/s, 

será mantida initerruptamente, através de um dispositivo embutido no muro ala da 

esquerda da barragem vertente, situado na elevação 439,00 m. Este dispositivo 

consiste de um tubo de aço com diâmetro de 0,40 m e 35,0 m de comprimento, 

dotado à montante de guias para grade e comporta ensecadeira e uma válvula 

borboleta com diâmetro de 0,40 m em sua extremidade de jusante. 

A Figura 17 apresenta a planta do arranjo geral da PCH Alto Irani: 

 

Figura 17. Arranjo Geral da PCH Alto Irani 
Fonte: Engevix (2001) 

 

6.2 Postos Hidrométricos Utilizados 

 

A seguir apresenta-se o resultado da aplicação da metodologia de 

regionalização de vazões utilizando-se o principio de vazões médias. 

Barragem de Enrocamento 

Túnel Adutor 

Casa de Força 
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Para elaborar a série histórica de vazões para a PCH Alto Irani, utilizou-se 

dois postos hidrométricos, posicionados a montante e a jusante do eixo da PCH. Os 

postos utilizados são: Passo Alto Irani (código ANA: 73330000) e Barca Irani 

(73350000). Os dados referentes às informações hidrológicas foram coletados 

através do site Hidroweb (ANA, 2016), que disponibiliza livremente os dados 

hidrométricos, devidamente catalogados e organizados de acordo com o tipo de 

medição disponível. 

De acordo com Engevix (2001), as séries de vazões médias diárias nas 

estações fluviométricas consideradas foram homogeneizadas para atender a um 

período como de dados, de 1951 a 1999, o qual foi o período considerado como 

série histórica de vazões para esta PCH. 

Calculou-se através da restituição cartográfica constante nos Estudos do 

Projeto Básico, e constatou-se que a área de drenagem no eixo de implantação da 

barragem desta PCH é 952 km². Deste modo, Engevix (2001), calculou com base na 

relação entre áreas dos postos utilizados, onde o posto Alto Irani possui área igual a 

900 km² e o posto Barca Irani apresenta área de 1.498 km², através da aplicação da 

Equação 23, e chegou à seguinte equação para a regionalização da vazão: 

 

QALTO IRANI = 0,913   QP. ALTO IRANI+ 0,087   QBARCA IRANI 

 

Equação 24 

A Equação 24 é interpretada da seguinte maneira: através da proporção de 

áreas entre os postos e o eixo do empreendimento, 91,3% do Posto Alto Irani é 

influenciador nos dados das vazões no eixo, e apenas 8,7% influencia a formação 

das vazões no eixo em questão. Desta forma, o Posto Alto Irani guarda 

semelhanças físicas muito próximas à bacia formada pelo eixo da PCH Alto Irani. 

Os dados processados do Posto Passo Alto Irani são mostrados na TABELA 

7: 
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TABELA 7 – PROCESSAMENTO DAS VAZÕES MÉDIAS MENSAIS POSTO ALTO IRANI 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1958 
       

20,80 53,40 30,20 46,30 43,40 

1959 16,80 13,20 12,50 31,10 27,00 18,20 11,10 17,40 19,90 11,50 6,59 9,24 

1960 5,48 8,72 5,59 6,40 10,50 12,70 8,25 36,30 32,40 38,30 26,70 10,30 

1961 9,95 17,60 67,10 31,80 28,80 15,30 7,88 9,62 93,80 69,30 23,70 12,30 

1962 10,20 20,20 11,10 6,59 30,60 15,40 19,80 11,20 31,50 26,50 20,00 8,12 

1963 12,60 15,20 24,50 13,80 14,70 6,60 7,34 8,08 14,90 67,10 78,50 24,20 

1964 8,52 14,70 10,60 26,80 22,00 8,56 11,10 26,50 19,80 17,60 10,20 10,40 

1965 7,76 10,20 7,63 9,82 27,50 14,20 51,10 59,70 71,00 65,60 24,50 70,40 

1966 40,40 74,60 28,40 15,10 7,65 40,90 24,50 22,40 49,20 68,00 27,20 41,50 

1967 23,00 42,00 27,60 7,77 6,58 8,20 12,80 50,70 39,50 14,50 15,20 17,80 

1968 7,39 2,78 5,21 13,10 8,46 9,01 13,50 5,42 7,35 10,80 17,70 25,80 

1969 48,10 35,30 20,40 28,10 27,40 47,60 21,10 12,90 18,30 19,70 46,50 11,80 

1970 15,70 10,60 11,70 7,79 19,00 48,20 45,40 14,20 22,50 31,30 8,92 58,80 

1971 47,40 35,70 22,60 59,60 50,50 71,90 48,30 36,90 17,30 21,90 6,84 5,77 

1972 10,20 11,60 20,50 21,40 8,20 66,30 24,50 107,00 77,90 37,90 40,70 22,60 

1973 39,30 34,50 31,40 12,20 49,50 48,20 38,00 69,80 72,80 37,90 24,20 14,60 

1974 23,80 23,70 15,90 14,50 24,90 39,90 16,20 25,60 37,10 19,40 23,00 13,80 

1975 30,10 34,80 14,80 7,75 8,33 29,80 12,00 29,60 49,40 70,80 35,10 72,50 

1976 38,40 19,30 14,50 14,50 34,70 33,40 37,60 34,40 27,30 28,40 43,50 28,40 

1977 22,60 22,40 29,80 21,80 9,18 26,20 14,90 29,50 23,30 27,50 41,00 28,40 

1978 10,80 7,66 12,30 3,51 3,09 3,82 21,50 11,10 23,10 17,10 35,30 18,60 

1979 9,93 6,08 6,32 15,60 82,20 16,90 27,00 23,30 13,30 95,30 42,80 31,00 

1980 17,60 10,70 25,40 10,40 18,90 11,90 26,10 47,20 37,40 33,80 31,80 53,20 

1981 25,90 25,20 18,80 16,60 11,10 17,10 8,41 6,61 8,64 16,90 17,80 39,50 

1982 9,53 10,00 10,00 4,15 8,63 57,00 70,10 33,40 15,90 64,50 126,00 31,00 

1983 19,10 44,30 66,30 48,50 103,00 63,70 277,00 60,80 54,00 30,90 35,70 19,80 

1984 12,90 17,10 11,70 14,40 19,90 48,90 22,90 70,80 32,10 27,60 28,00 16,20 

1985 7,92 25,33 11,94 20,66 23,60 11,40 14,49 12,96 28,00 18,44 27,53 7,93 

1986 8,16 12,01 14,49 44,52 42,55 25,42 10,73 18,01 37,20 28,77 13,56 7,04 

1987 11,47 16,11 5,76 20,79 87,02 49,22 26,91 29,52 11,14 45,80 18,92 15,63 

1988 11,59 12,61 8,37 28,82 93,29 44,46 14,16 6,21 4,61 13,53 8,60 6,02 

1989 40,52 46,66 19,45 20,17 46,59 11,96 17,18 30,31 92,95 36,36 17,77 10,19 

1990 55,14 21,49 14,66 62,88 78,56 144,32 37,35 43,91 69,97 67,85 48,62 34,34 

1991 27,82 20,96 7,77 10,66 6,86 56,12 33,56 29,50 9,45 20,90 10,68 21,28 

1992 16,12 28,64 43,88 20,95 117,99 61,54 81,97 46,93 48,49 20,59 41,70 28,66 

1993 30,96 24,57 18,25 19,54 41,43 35,63 34,32 16,14 50,69 59,18 16,32 26,14 

1994 6,96 37,79 12,17 27,76 48,06 58,94 73,13 15,54 15,78 
 

73,46 20,10 

1995 75,60 20,17 13,31 16,78 6,53 18,74 20,40 16,35 44,43 52,05 15,33 6,45 

1996 20,01 35,82 46,42 23,10 7,04 21,75 47,21 50,46 71,68 82,25 44,85 39,69 

1997 18,97 101,37 25,07 7,61 16,66 48,94 54,32 65,55 23,48 125,95 95,74 28,21 

1998 58,96 120,02 52,82 118,05 48,47 17,45 31,69 102,01 89,62 68,56 11,58 12,93 

1999 27,61 41,67 15,41 38,30 9,05 18,56 75,59 8,46 9,46 53,79 8,94 7,53 

 Fonte: ANA (2016) 
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Para o posto hidrométrico Barca Irani, procedeu-se da mesma forma que o 

posto Passo Alto Irani, e os resultados da série gerada são mostrados na TABELA 8: 

TABELA 8 – PROCESSAMENTO DAS VAZÕES MÉDIAS MENSAIS POSTO BARCA IRANI 

Ano jan fev mar abr mai Jun jul ago Set out nov dez 

1958 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1959 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1960 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1961 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1962 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1963 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1964 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1965 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1966 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1967 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1968 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1969 - -  -  -  -  -  -  -  -  25,91 79,35 14,06 

1970 17,06 12,20 14,27 7,79 29,42 90,16 78,49 20,70 39,13 58,30 11,24 93,29 

1971 81,55 53,19 39,88 100,28 95,06 125,91 85,45 64,75 25,74 34,53 7,20 6,24 

1972 11,66 14,68 24,61 30,36 9,29 115,11 43,46 169,63 131,48 58,67 67,67 33,07 

1973 55,95 44,29 38,48 15,12 75,35 77,65 73,48 120,61 127,15 64,17 31,87 15,95 

1974 38,40 23,86 15,18 15,85 34,82 64,24 20,51 31,38 51,96 37,58 29,70 19,61 

1975 51,58 66,99 17,52 8,16 11,74 50,21 17,57 56,48 15,53 117,65 41,32 128,12 

1976 56,02 24,51 15,43 15,90 49,69 45,72 60,21 62,04 42,51 40,29 70,29 38,54 

1977 24,69 24,56 31,55 20,33 8,07 44,59 19,71 43,40 30,77 39,90 85,78 39,06 

1978 13,85 6,71 15,21 3,67 3,32 4,11 33,05 12,27 32,64 28,13 80,18 25,29 

1979 11,99 6,94 7,08 21,26 130,00 22,72 39,42 34,93 16,29 152,19 67,55 49,63 

1980 22,14 10,62 32,30 11,40 28,14 13,60 42,91 145,99 141,26 20,87 159,39 71,92 

1981 30,84 31,47 21,41 -  10,75 24,41 7,98 6,40 10,49 25,14 24,33 70,03 

1982 12,31 13,31 9,71 4,84 9,45 71,37 97,58 46,18 20,08 86,47 167,49 38,55 

1983 23,19 75,76 107,08 75,91 168,94 95,10 397,21 102,94 61,57 49,99 55,38 25,18 

1984 17,50 27,99 15,74 26,58 35,96  - -  121,35 48,05 45,77 52,33 26,59 

1985 12,76 40,50 19,93 42,09 52,24 17,58 23,30 22,85 47,59 25,92 41,16 15,44 

1986 23,77 21,14 27,82 78,49 62,95 45,14 19,95 37,61 72,79 42,26 23,32 10,38 

1987 19,71 26,19 8,58 40,78 136,34 83,25 42,10 48,60 15,88 72,43 31,76 26,15 

1988 20,62 20,38 11,05 40,06 141,08 65,14 20,19 9,43 6,67 19,24 15,41 7,18 

1989 56,64 69,13 29,38 37,07 62,29 19,44 30,39 54,22 144,27 63,86 26,62 14,11 

1990 78,14 35,65 18,28 125,41 107,67 219,50 -  -  135,71 124,72 82,28 61,91 

1991 43,55 40,20 13,94 23,02 12,41 100,14 63,50 53,34 17,91 39,58 18,05 46,40 

1992 31,06 63,30 85,18 49,12 175,25 95,42  - -  -  -  -  53,05 

1993 54,43 64,04 34,45 29,08 58,69 65,56 66,25 30,06 80,30 98,37 34,32 46,97 

1994 11,82 87,47 28,25 44,50 88,23 102,42 122,06 29,17 31,71 100,42 107,26 31,51 

1995 115,84 38,86 25,51 33,99 12,46 31,81 37,33 27,42 63,87 95,61 29,01 9,90 

1996 37,56 67,56 67,70 42,20 10,89 42,41 66,36 85,79 98,76 133,00 -  60,50 

           continua 
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           conclusão 

Ano jan fev mar abr mai Jun jul ago Set out nov dez 

1997 32,80 138,44 42,66 13,86 20,47 77,04 82,46 106,81 37,52 190,63 140,47 50,57 

1998 106,65 192,18 86,51 177,74 87,57 35,56 58,18 149,48 140,47 113,86 21,37 23,73 

1999 38,10 60,39 22,35 60,03 16,65 39,68 109,36 18,44 19,74 95,32 17,00 17,18 

Fonte: ANA (2016) 

Conforme visualizado na TABELA 8, há lacunas no processamento das 

informações. Estes vazios podem ser resultado do expurgo de erros cometidos na 

consistência dos dados deste posto pela ANA, podendo ser falha na observação da 

cota do rio, erros grosseiros decorrentes de transpasse de informações da caderneta 

de anotações, falhas decorrentes as réguas, tais como falta de pintura ou verificação 

de recalque das réguas, dentro outros erros. 

Engevix (2001), verificando a necessidade de assegurar que os postos 

escolhidos cubram o traço necessário para formação de uma série histórica sem 

lacunas, utilizou outros dois postos hidrométricos para a transferência de vazões, a 

saber: Posto Bonito, de área de drenagem 630 km² e Posto Abelardo Luz, 

posicionado no rio Chapecó, diferente dos demais postos utilizados que estão 

inseridos no mesmo rio da PCH, e área de drenagem para este posto de 1.850 km². 

Estes postos auxiliaram na conferência das informações, corroborando com a série 

histórica formada para o empreendimento. 

Assim, o resultado da série histórica de vazões para a PCH Alto Irani, 

através da aplicação da Equação 24 é apresentado na TABELA 9: 

TABELA 9 – PROCESSAMENTO DAS VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DA PCH ALTO IRANI 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1958 10,0 6,9 19,1 11,8 7,2 17,7 10,4 22,1 56,7 32,1 49,2 46,1 

1959 17,8 14,0 13,3 33,0 28,7 19,4 11,9 18,5 21,1 12,2 7,0 9,9 

1960 5,8 9,2 5,9 6,8 11,2 13,5 8,8 38,5 34,4 40,6 28,3 11,0 

1961 10,6 18,7 71,2 33,7 30,6 16,2 8,4 10,2 99,6 73,6 25,2 13,0 

1962 10,8 21,4 11,8 7,0 32,5 16,3 21,0 11,9 33,4 28,1 21,2 8,6 

1963 13,4 16,1 26,0 14,6 15,6 7,0 7,7 8,6 15,8 71,2 83,3 25,7 

1964 9,0 15,6 11,2 28,4 23,3 9,1 11,8 28,1 21,0 18,7 10,8 11,0 

1965 8,3 10,8 8,1 10,4 29,2 15,1 54,2 63,4 75,4 69,6 26,0 74,7 

1966 42,9 79,2 30,1 16,0 8,2 43,4 26,0 23,8 52,2 72,2 28,9 44,0 

1967 24,4 44,6 29,3 8,3 7,0 8,7 13,7 53,8 41,9 15,4 16,1 18,9 

1968 7,9 3,0 5,5 13,9 9,0 9,5 14,3 5,7 7,7 11,6 18,8 27,4 

           continua 
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           conclusão 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1969 51,0 37,5 21,7 29,8 29,1 50,5 22,4 13,7 19,4 20,1 49,7 12,0 

1970 15,8 10,8 11,9 7,9 19,8 51,7 48,1 14,7 23,8 33,4 9,2 61,7 

1971 49,9 36,9 23,9 63,9 54,1 76,9 52,1 39,1 17,9 22,8 7,0 5,9 

1972 10,4 11,9 20,8 22,1 8,3 70,8 25,8 113,2 83,0 39,4 42,7 23,4 

1973 40,4 35,0 31,8 12,5 51,4 50,7 41,1 74,9 77,7 39,7 24,7 14,7 

1974 24,8 25,0 16,9 14,7 25,6 41,7 16,5 26,2 38,3 21,2 23,4 14,4 

1975 31,8 37,9 15,0 7,9 8,6 31,5 12,5 32,0 52,4 75,8 35,4 74,5 

1976 39,6 19,7 14,6 14,7 36,6 34,1 40,1 36,4 28,5 29,3 45,8 29,3 

1977 24,0 23,8 31,6 23,1 9,8 27,7 15,3 30,5 23,9 28,5 45,0 29,1 

1978 11,1 8,2 12,5 2,5 2,7 3,9 22,3 9,7 23,8 17,9 38,9 19,1 

1979 10,1 6,2 6,4 16,0 87,5 17,3 27,7 24,2 13,6 101,0 44,4 32,3 

1980 17,9 11,4 25,9 10,5 19,6 12,1 27,8 50,1 39,7 35,9 33,7 54,5 

1981 26,2 25,6 19,0 17,6 11,8 17,6 8,9 5,5 8,8 17,5 18,4 42,1 

1982 9,8 10,3 10,6 4,3 8,7 58,2 72,3 34,3 16,1 66,0 129,7 31,4 

1983 19,4 47,6 69,9 50,7 110,0 66,1 298,1 64,7 40,4 32,2 36,9 20,2 

1984 13,3 17,9 12,1 15,4 21,2 51,9 24,3 76,6 33,3 28,9 29,7 17,0 

1985 8,0 25,1 12,0 21,3 23,7 11,4 14,5 14,6 27,8 18,1 27,3 8,1 

1986 8,1 12,1 14,8 45,7 42,0 25,8 11,0 18,5 38,5 28,3 13,6 7,0 

1987 11,7 16,2 6,0 21,6 87,0 49,1 26,7 29,3 11,3 45,3 19,1 15,8 

1988 12,0 12,8 8,5 28,1 92,4 46,8 14,0 6,4 4,7 13,3 28,4 6,1 

1989 39,7 45,6 19,2 20,3 45,4 12,2 17,4 30,5 92,7 36,4 17,5 10,3 

1990 54,2 21,3 14,4 62,6 77,5 141,3 37,5 43,8 71,7 69,2 48,4 34,8 

1991 33,4 21,4 8,2 11,1 7,3 57,2 34,0 29,7 10,0 21,5 14,8 22,4 

1992 16,6 29,7 42,9 21,8 117,0 60,7 99,5 47,0 48,4 20,7 41,8 31,5 

1993 31,3 24,6 18,5 19,2 40,4 36,1 34,7 16,4 50,9 59,1 16,9 26,4 

1994 7,4 37,9 13,1 27,9 49,2 59,3 73,5 15,9 16,4 50,2 72,3 20,1 

1995 74,8 20,5 13,7 17,4 7,0 18,7 20,6 16,5 44,1 52,7 15,7 6,8 

1996 20,2 36,3 45,4 23,4 7,4 22,4 46,2 50,9 70,1 82,2 44,8 39,2 

1997 19,1 99,1 24,9 8,2 16,1 48,9 53,9 65,8 23,6 125,2 94,4 28,2 

1998 59,7 147,9 52,5 117,6 48,8 17,9 31,9 100,8 89,1 68,6 12,0 13,3 

1999 27,0 40,6 15,3 38,2 9,6 19,2 74,7 8,8 15,8 54,5 10,6 7,7 

Fonte: Engevix (2001) 

Com base na metodologia de regionalização de vazões, foi possível 

estabelecer para o eixo da barragem da PCH Alto Irani uma série histórica de 

vazões, uma vez que este eixo não contava com um posto hidrométrico instalado. 

Com a execução da usina, a operação desta irá coletar informações hidrológicas 

transformando a PCH em um posto hidrométrico, tornando-se a série de vazões 

oficiais do empreendimento. Os estudos hidrológicos a partir deste evento devem 

abandonar a metodologia de transferência de vazões, por tornar-se obsoleto. 
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É possível analisar os dados processados graficamente, para visualizar se 

as informações estão coerentes. Na Figura 18, é possível verificar que as vazões 

dos postos utilizados para a regionalização são bastante aderentes, indicando um 

comportamento hidrológico muito semelhante: 

 

 Figura 18. Hidrograma de Vazões Posto Alto Irani x Posto Barca Irani 
Fonte: Engevix (2001) 

 

Observa-se a coerência hidrológica entre os postos escolhidos para formar 

as vazões do empreendimento, por meio da análise da Figura 18. Os hidrogramas 

sobrepostos são bastante similares, indicando que o comportamento dos postos é 

semelhante.  

O posto Barca Irani está localizado a jusante do eixo em que se deseja obter 

a série histórica, ao passo que o posto Alto Irani está a montante. Esta relação é 

possível identificar nos hidrogramas, devido às vazões do posto Barca Irani serem 

menores que às vazões do posto Alto Irani, efeito já esperado.  

Na Figura 19, observa-se que a série histórica gerada para o eixo da PCH 

apresenta naturalmente a mesma tendência dos postos utilizados:  
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Figura 19. Hidrograma da Série Histórica de Vazões da PCH Alto Irani 
Fonte: Engevix (2001) 

 

A vazão mais alta apresentada da Figura 19, no período de 1983, é real, e 

representa a cheia histórica de 1983, não sendo necessário sua exclusão, por 

parecer um ponto fora da curva. 

 

6.3 Processamento de Vazões Diárias 

 

Com a equação de regionalização definida, basta aplicá-la nas vazões 

originais nos postos fluviométricos utilizados neste estudo, mostrados no item 6.2. 

No Anexo 1, é apresentado a tabela completa contendo os dados de vazões 

diárias, que foram utilizadas para o reprocessamento da GF. 

Para proceder com a análise hidrológica comparativa, foram expurgados os 

dados anteriores a 1970, pois os postos correlacionados não possuíam informações 

diárias neste período. Este expurgo, no entanto, não comprometerá a análise, 

principalmente pelo fato de assegurar os 30 anos mínimos exigidos pela ANEEL,  

para a formação da série histórica de vazões.  
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Na TABELA 10, é mostrada uma comparação entre as médias mensais 

anuais e as médias anuais diárias, observando-se que algumas vazões médias 

diárias possuem um comportamento inferior, se comparadas as medias mensais:  

TABELA 10. COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS DE VAZÕES MENSAIS E DIÁRIAS 

Ano 
Média de Vazões 
Mensais (m³/s) 

Média de Vazões  
Diárias (m³/s) 

1970 25,7 25,5 

1971 37,5 36,8 

1972 39,3 38,6 

1973 41,2 40,6 

1974 24,1 23,4 

1975 34,6 33,7 

1976 30,7 30,3 

1977 26,0 25,1 

1978 14,4 14,4 

1979 32,2 31,9 

1980 28,3 29,4 

1981 18,3 17,8 

1982 37,6 37,1 

1983 71,4 70,6 

1984 28,5 27,4 

1985 17,7 18,2 

1986 22,1 22,9 

1987 28,3 29,3 

1988 22,8 21,9 

1989 32,3 33,4 

1990 56,4 58,2 

1991 22,6 22,5 

1992 48,1 45,9 

1993 31,2 32,5 

1994 36,9 40,7 

1995 25,7 22,0 

1996 40,7 42,5 

1997 50,6 56,2 

1998 63,3 58,5 

1999 26,8 25,5 

Média: 33,8 33,8 

           Fonte: O Autor. 

No entanto, a conversão das vazões de médias mensais para médias diárias 

não alterou o valor da QMLT, preservando o valor para ambas as médias de longo 

termo em 33,8 m³/s, conforme TABELA 10, fato já esperado, uma vez que a média 

geral não pode ser alterada, ou há erros na conversão dos valores. 
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Os dados da TABELA 10 podem ser visualizados na Figura 20, onde é 

possível perceber que algumas médias de vazões diárias são menores, se 

comparados às médias mensais: 

  

Figura 20. Comparativo de Vazões Processadas Mensais x Diárias 
Fonte: O Autor 

 

A Figura 21 apresenta, de forma hipotética, um ano qualquer da série, 

escolhido aleatoriamente, no caso, o ano de 1992, no qual é possível verificar o 

comportamento das médias mensais e diárias, bem como averiguar a disparidade 

entre médias mensais e diárias, onde as séries diárias conseguem evidenciar picos 

e vales de dados, em detrimento às vazões mensais. 

Observa-se também na Figura 21 a amplitude alcançada por cada média. As 

médias mensais têm baixa amplitude, sugerindo uma linearidade maior, se 

comparado as vazões diárias. Outra característica verificada em vazões médias 

mensais é que estas suavizam o comportamento das vazões, apresentando dados 

sem expressivos  vales e picos, bem observadas quando se utilizam vazões diárias. 

As vazões médias diárias, por outro lado, apresentam ruído mais expressivo, 

e representam um comportamento hidrológico mais real, se comparado as vazões 
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médias mensais. Além disto, em relação as médias mensais, as vazões 

discretizadas em médias diárias estão mais próximas do comportamento hidrológico 

instantâneo, condição na qual é gerada a energia das usinas. 

 

Figura 21. Comparativo de Vazões Mensais vs. Diárias em 1992 
Fonte: O Autor 

 

Outra característica importante desta usina, e comum a maioria das PCHs, é 

que a mesma possui um reservatório operado a fio d’água, ou seja, a vazão afluente 

é integralmente turbinada, e seu excedente, quando detectado, é vertido. Portanto, o 

reservatório não tem capacidade de armazenar água.  

Através da Figura 21, observa-se que o comportamento de vazões médias 

mensais é similar ao comportamento de vazões regularizadas, ou seja, com pouca 

variação entre máximas e mínimas. No entanto, como este reservatório não possui 

característica de armazenamento, as vazões deste aproveitamento não podem ser 

consideradas regularizadas. 

Verifica-se, portanto, que ao utilizar vazões médias mensais, um intervalo de 

vazões deixa de ser considerado no cálculo da GF. A média mensal suaviza e reduz 

o ruído da série, sugerindo tendência mais uniforme de vazões, criando neste caso, 

o indesejado smoothing efects (FREITAS; KAVINSKI, 2015 apud MAHATA et al., 

2013). Já vazões diárias apresentam vales e picos acentuados, e este padrão é 

muito mais próximo da realidade de operação da usina. 

0

100

200

300

400

500
Comparativo Vazões Mensais x Diárias 1992 

Dados Diários Dados Mensais

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 



89 

 

Os picos são descartados na análise energética, pois é estabelecido um 

limite superior quanto à vazão máxima turbinável. Vazões excedentes a máxima 

turbinável são vertidas. Os vales, entretanto, são importantes na análise energética, 

pois as turbinas trabalham numa faixa de valores de vazões admissíveis para gerar 

energia, condicionado, sobretudo ao tipo de turbina. Turbinas do tipo Francis, como 

é o caso desta PCH, tem faixa de corte em 50% (ELETROBRAS, 2009). Isto 

equivale dizer que turbinas deste tipo conseguem turbinar até 50% da vazão máxima 

admissível. Quando são detectadas vazões inferiores a 50% da vazão turbinada, a 

máquina deixa de operar. 

A sensibilidade hidrológica no tocante à geração de energia aumenta, 

portanto, quando se utilizam dados de vazões diárias para análise energética. 

Destarte, é possível mapear uma faixa de vazões admissíveis para geração de 

energia, tanto para discretização mensal, quanto para diária. 

A vazão máxima a ser turbinada pode ser verificada através da Equação 25, 

isolando a variável vazão e substituindo os valores pelos parâmetros adotados em 

Engevix (2001): 

Q=
𝑃

g Hliq η
T

 η
G

 Equação 25 

 

Com P - 21.000 kW 

g - 9,81 m/s² 

Hliq - 63,41 m 

η
T
 - 0,92 

η
G

 - 0,97 

O valor, portanto, da vazão máxima turbinável, admitindo os parâmetros 

energéticos para a PCH Alto Irani, é 37,83 m³/s. Valores acima desta vazão não tem 

valor energético, principalmente pelo fato da usina ser fio d’água, ou seja, sem 

capacidade de armazenamento de vazões em seu reservatório, conforme 

mencionado no item 2.4 desta pesquisa. 
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Há também um limite inferior, onde vazões abaixo deste limite não possuem 

energia hidráulica suficiente para movimentar as turbinas. Em Engevix (2001), esta 

vazão de corte, mínima para produção de energia é estabelecida como sendo 0,77 

m³/s. Isto leva a conclusão de que, quanto mais turbinas são instaladas na usina, 

menores podem ser as vazões aproveitadas.  

Há de se ponderar, no entanto, que, quanto mais turbinas, maior também 

será o custo de instalação da usina. Deve-se proceder com análise econômico-

energética, para estabelecer o valor correto de turbinas a serem implantadas. Em 

Engevix (2001), para o caso desta PCH em análise, este estudo foi devidamente 

concluído, sendo 3 o número de turbinas para esta PCH. 

Uma vez configurada a faixa de vazões turbináveis, pode-se verificar seu 

efeito nas vazões históricas, e avaliar os reais impactos das discretizações das 

vazões na produção de energia. 

A Figura 22 demonstra o histograma de vazões mensais, com a faixa de 

vazões turbináveis, representadas pelos limites inferior (linha verde) e superior (linha 

vermelha): 

 

Figura 22. Faixa de Vazões Admissíveis para Turbinamento, Processada na Série Histórica de 
Vazões Mensais  
Fonte: O Autor 
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Portanto, para uma discretização das vazões médias mês a mês, observa-se 

que, para o caso da PCH Irani, não existem vazões mínimas, nas quais as máquinas 

deveriam parar o funcionamento, por conta de vazões de corte. Na TABELA 7, o 

valor mínimo de vazão média mensal é 1,5 m³/s, coincidentemente, observável no 

período crítico do SIN. Mesmo assim, este valor é acima do mínimo turbinável.  

Ao analisar o comportamento das vazões mínimas, quando são observadas 

as vazões médias diárias, é possível verificar que a sensibilidade numérica aumenta, 

aparecendo valores não quantificáveis quando se determinam vazões mensais. 

Na TABELA 11, são demonstradas as vazões mínimas diárias, dentro da 

série histórica estabelecida, onde é possível observar o comportamento simulável 

das máquinas ao se depararem com as vazões de corte. Verifica-se o desligamento 

progressivo das turbinas (células em vermelho) em 79 eventos de vazões, 

paralisando as mesmas por falta de energia hidráulica: 

TABELA 11. COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS DE VAZÕES MENSAIS E DIÁRIAS 

Evento Período 
Vazão 
(m³/s) 

Vazão 
sanitária 

(m³/s) 

Vazão Turbinável 
máquina 1 

(m³/s) 

Vazão Turbinável  
máquina 2 

(m³/s) 

Vazão Turbinável 
máquina 3 

(m³/s) 

1 12-jun-78 2,8 2,32 0,77 0,77 0,77 

2 18-abr-78 2,8 2,31 0,77 0,77 0,77 

3 21-abr-78 2,8 2,31 0,77 0,77 0,77 

4 25-mai-78 2,8 2,31 0,77 0,77 0,77 

5 24-abr-78 2,8 2,29 1,15 1,15 0,00 

6 26-abr-78 2,8 2,29 1,15 1,15 0,00 

7 9-mai-78 2,8 2,29 1,15 1,15 0,00 

8 24-mai-78 2,8 2,29 1,15 1,15 0,00 

9 29-abr-78 2,8 2,28 1,14 1,14 0,00 

10 27-mai-78 2,8 2,28 1,14 1,14 0,00 

11 18-out-88 2,8 2,27 1,14 1,14 0,00 

12 19-out-88 2,8 2,27 1,14 1,14 0,00 

13 20-abr-78 2,8 2,27 1,14 1,14 0,00 

14 30-mai-78 2,8 2,26 1,13 1,13 0,00 

15 31-mai-78 2,8 2,26 1,13 1,13 0,00 

16 1-jun-78 2,8 2,26 1,13 1,13 0,00 

17 3-jun-78 2,8 2,26 1,13 1,13 0,00 

18 7-jun-78 2,8 2,26 1,13 1,13 0,00 

19 27-abr-78 2,7 2,25 1,12 1,12 0,00 

20 5-jun-78 2,7 2,25 1,12 1,12 0,00 

21 1-mai-82 2,7 2,23 1,12 1,12 0,00 

22 29-jan-95 2,7 2,20 1,10 1,10 0,00 

23 7-mai-82 2,7 2,19 1,10 1,10 0,00 

24 1-fev-79 2,7 2,17 1,08 1,08 0,00 

25 18-jun-78 2,6 2,10 1,05 1,05 0,00 

26 26-mai-78 2,6 2,09 1,04 1,04 0,00 

27 13-jun-78 2,6 2,09 1,04 1,04 0,00 

28 23-abr-78 2,6 2,08 1,04 1,04 0,00 

29 10-mai-78 2,6 2,08 1,04 1,04 0,00 

      continua 
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      conclusão 

Evento Período 
Vazão 
(m³/s) 

Vazão 
sanitária 

(m³/s) 

Vazão Turbinável 1 
(m³/s) 

Vazão Turbinável 2 
(m³/s) 

Vazão Turbinável 3 
(m³/s) 

30 8-jul-78 2,6 2,08 1,04 1,04 0,00 

31 25-abr-78 2,6 2,05 1,03 1,03 0,00 

32 6-jun-78 2,6 2,05 1,03 1,03 0,00 

33 9-jul-78 2,6 2,05 1,03 1,03 0,00 

34 2-jun-78 2,5 2,04 1,02 1,02 0,00 

35 10-jul-78 2,5 2,04 1,02 1,02 0,00 

36 28-abr-78 2,5 2,03 1,01 1,01 0,00 

37 29-mai-78 2,5 2,03 1,01 1,01 0,00 

38 4-jun-78 2,5 2,03 1,01 1,01 0,00 

39 22-abr-78 2,4 1,88 0,94 0,94 0,00 

40 14-jun-78 2,4 1,87 0,93 0,93 0,00 

41 20-out-88 2,3 1,84 0,92 0,92 0,00 

42 28-mai-78 2,3 1,83 0,91 0,91 0,00 

43 5-mai-82 2,3 1,81 0,90 0,90 0,00 

44 2-fev-79 2,3 1,80 0,90 0,90 0,00 

45 6-mai-82 2,3 1,76 0,88 0,88 0,00 

46 3-mai-82 2,2 1,74 0,87 0,87 0,00 

47 9-mai-82 2,2 1,67 0,84 0,84 0,00 

48 19-abr-78 2,1 1,65 0,82 0,82 0,00 

49 30-abr-78 2,1 1,63 0,82 0,82 0,00 

50 1-mai-78 2,1 1,63 0,82 0,82 0,00 

51 15-jun-78 2,1 1,63 0,82 0,82 0,00 

52 11-mai-78 2,1 1,61 0,80 0,80 0,00 

53 29-jan-99 2,0 1,48 1,48 0,00 0,00 

54 8-mai-82 2,0 1,48 1,48 0,00 0,00 

55 31-mai-97 1,9 1,43 1,43 0,00 0,00 

56 16-jun-78 1,9 1,42 1,42 0,00 0,00 

57 12-mai-78 1,9 1,39 1,39 0,00 0,00 

58 30-jan-99 1,9 1,38 1,38 0,00 0,00 

59 3-mai-78 1,9 1,36 1,36 0,00 0,00 

60 17-jun-78 1,7 1,22 1,22 0,00 0,00 

61 2-mai-78 1,7 1,18 1,18 0,00 0,00 

62 13-mai-78 1,7 1,18 1,18 0,00 0,00 

63 15-mai-78 1,7 1,16 1,16 0,00 0,00 

64 14-mai-78 1,6 1,14 1,14 0,00 0,00 

65 31-mai-96 1,6 1,07 1,07 0,00 0,00 

66 31-mai-95 1,5 1,01 1,01 0,00 0,00 

67 4-mai-82 1,4 0,88 0,88 0,00 0,00 

68 31-out-99 1,2 0,74 0,00 0,00 0,00 

69 31-mai-99 1,1 0,56 0,00 0,00 0,00 

70 29-jan-97 1,0 0,53 0,00 0,00 0,00 

71 30-jan-97 1,0 0,46 0,00 0,00 0,00 

72 31-mar-96 0,8 0,27 0,00 0,00 0,00 

73 31-out-95 0,7 0,24 0,00 0,00 0,00 

74 31-mar-95 0,7 0,15 0,00 0,00 0,00 

75 1-dez-73 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 31-jan-97 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 31-mar-97 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 31-ago-97 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 31-jan-98 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 31-mar-98 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 31-ago-98 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 31-jan-99 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 31-mar-99 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 31-ago-99 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: O Autor. 
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6.4 Dados Energéticos Considerados no Projeto Básico vs. Processamento 

Energético Diário 

 

A TABELA 12 apresenta os dados energéticos utilizados no projeto Básico 

da PCH Alto Irani, que serão utilizados na simulação de GF, conforme Engevix 

(2001): 

TABELA 12. DADOS ENERGÉTICOS PROJETO BÁSICO PCH ALTO IRANI 

ENTIDADE % 

POTENCIA INSTALADA 16 MW 

QUEDA BRUTA 64 m 

VAZÃO RESIDUAL OU SANITÁRIA 0,5 m³/s 

PERDA DE CARGA 2 % 

RENDIMENTO MÉDIO DAS TURBINAS 92 % 

RENDIMENTO MÉDIO DOS GERADORES 97 % 

INDISPONIBILIDADE FORÇADA 3 % 

INDISPONIBILIDADE PROGRAMA 2 % 

Fonte: Engevix (2001) 

A TABELA 13 apresenta o resultado energético em kW oriundo do 

processamento das informações contidas na TABELA 12, aplicando na Equação 5, 

nas quais foram utilizados a série histórica de vazões médias mensais, conforme 

adaptação de Engevix (2001). 

As energias médias mensais apresentadas na TABELA 13 são utilizadas 

para o cálculo da GF mensal. 

TABELA 13. SÉRIE HISTÓRICA DE ENERGIAS MÉDIAS MENSAIS 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1970 8.466 5.699 6.308 4.095 10.679 21.000 21.000 7.857 12.893 18.205 4.814 21.000 

1971 21.000 20.141 12.948 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 9.628 12.339 3.597 2.988 

1972 5.478 6.308 11.233 11.952 4.316 21.000 13.999 21.000 21.000 21.000 21.000 12.671 

1973 21.000 19.090 17.319 6.640 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 13.391 7.857 

1974 13.446 13.557 9.075 7.857 13.889 21.000 8.853 14.221 20.916 11.454 12.671 7.691 

1975 17.319 20.695 8.023 4.095 4.482 17.153 6.640 17.430 21.000 21.000 19.311 21.000 

1976 21.000 10.624 7.802 7.857 19.975 18.592 21.000 19.865 15.493 15.936 21.000 15.936 

1977 13.003 12.893 17.209 12.505 5.146 15.051 8.189 16.600 12.948 15.493 21.000 15.825 

           continua 
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           conclusão 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1978 5.865 4.261 6.640 1.107 1.217 1.881 12.063 5.091 12.893 9.628 21.000 10.292 

1979 5.312 3.154 3.265 8.577 21.000 9.296 15.051 13.114 7.249 21.000 21.000 17.596 

1980 9.628 6.031 14.055 5.533 10.569 6.419 15.106 21.000 21.000 19.588 18.371 21.000 

1981 14.221 13.889 10.237 9.462 6.253 9.462 4.648 2.767 4.593 9.407 9.905 21.000 

1982 5.146 5.423 5.589 2.103 4.537 21.000 21.000 18.703 8.632 21.000 21.000 17.098 

1983 10.458 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 17.541 20.141 10.901 

1984 7.083 9.628 6.419 8.245 11.454 21.000 13.169 21.000 18.149 15.715 16.157 9.130 

1985 4.150 13.612 6.363 11.509 12.837 6.031 7.747 7.802 15.106 9.739 14.829 4.205 

1986 4.205 6.419 7.913 21.000 21.000 13.999 5.810 9.960 21.000 15.383 7.249 3.597 

1987 6.197 8.687 3.043 11.675 21.000 21.000 14.497 15.936 5.976 21.000 10.292 8.466 

1988 6.363 6.806 4.427 15.272 21.000 21.000 7.470 3.265 2.324 7.083 15.438 3.099 

1989 21.000 21.000 10.347 10.956 21.000 6.474 9.351 16.600 21.000 19.865 9.407 5.423 

1990 21.000 11.509 7.691 21.000 21.000 21.000 20.473 21.000 21.000 21.000 21.000 18.979 

1991 18.205 11.565 4.261 5.865 3.763 21.000 18.537 16.157 5.257 11.620 7.913 12.118 

1992 8.909 16.157 21.000 11.786 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 11.177 21.000 17.153 

1993 17.043 13.335 9.960 10.347 21.000 19.699 18.924 8.798 21.000 21.000 9.075 14.331 

1994 3.818 20.695 6.972 15.161 21.000 21.000 21.000 8.521 8.798 21.000 21.000 10.845 

1995 21.000 11.067 7.304 9.351 3.597 10.071 11.122 8.853 21.000 21.000 8.411 3.486 

1996 10.901 19.809 21.000 12.671 3.818 12.118 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

1997 10.292 21.000 13.501 4.261 8.632 21.000 21.000 21.000 12.782 21.000 21.000 15.327 

1998 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 9.628 17.375 21.000 21.000 21.000 6.363 7.083 

1999 14.663 21.000 8.189 20.861 5.035 10.347 21.000 4.593 8.466 21.000 5.589 3.984 

Fonte: O autor. 

No Anexo 2, é apresentada a tabela contendo a série de energias médias 

diárias, decorrente do processamento de vazões diárias. 

Os valores processados de energia média mensal e diários, para o período 

entre 1970 a 1999 são 13.816 kW e 11.857 kW, respectivamente. A diferença é 

decorrente da quantidade de energia produzida na faixa de vazões aproveitáveis 

para turbinamento.  

Percebe-se ao comparar os resultados energéticos que a energia média 

produzida em medias mensais é maior, se comparado a energia média diária. 

Conforme descrito em 6.3, houveram dias de máquinas paralisadas por causa das 

vazões abaixo da linha de corte. 

Esta diferença de valores entre mensais e diárias já estabelece que a GF 

utilizando vazões médias mensais será superior a GF utilizando vazões médias 

diárias, conforme será verificado no item 6.5 a seguir. 
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6.5 Cálculo de GF Mensal e Diária 

 

Com a discretização das vazões médias mensais e diárias, foi possível 

elaborar as respectivas planilhas de energias médias, dentro do período 

estabelecido. Para proceder com o cálculo da GF, aplica-se à Equação 7, os 

parâmetros energéticos estabelecidos para a usina, bem como são utilizadas as 

séries históricas de energias. 

Para uma GF média mensal, o seguinte processamento numérico foi 

considerado: 

GF= (∑ min(Qi-(qr+qu)) 9,81 (Hb-h) η
tg

;P

n

i=1

)  (1-Perdascon) (1-TEIF) (-IP) 
1

n 1000
-Cint  

GF=((13.816) (1-0,03) (1-0,03) (1-0,02) 
1

1000
)- 0,29 

GF=12,48 MWmédios 

Considerando que o valor de 13.816 kW referente à energia média já está 

processado com o valor de n, no caso, 360 eventos foram utilizados para esta 

média. 

Procedeu-se de forma similar para o cálculo da GF diária, utilizando os 

mesmos parâmetros energéticos, no entanto lançando os valores da energia média 

diária, calculada em 11.857 kW, para uma média de 10.957 eventos. 

A seguir é exposto o cálculo algébrico: 

GF= (∑ min(Qi-(qr+qu)) 9,81 (Hb-h) η
tg

;P

n

i=1

)  (1-Perdascon) (1-TEIF) (-IP) 
1

n 1000
-Cint  

GF=((11.857) (1-0,03) (1-0,03) (1-0,02) 
1

1000
)- 0,29 

GF=10,67 MWmédios 

O resultado da GF calculada para uma série de energias médias mensais, 

considerando o período de 1970 a 1999, é, portanto, 12,48 MWmédios.  
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Já para uma série de energias médias diárias, chegou-se a uma GF de 

10,67 MWmédios, ou seja, um valor cerca de 15% inferior, comparado com a GF de 

série de energias médias mensais. 

 

6.6 Resultados Obtidos 

 

A seguir na TABELA 14 são apresentados os resultados obtidos em CCEE 

(2014) das energias médias produzidas mensalmente, para a PCH Alto Irani. Os 

valores estão mostrados em kWh: 

TABELA 14. ENERGIAS MÉDIAS EM kWh ENTREGUES AO SIN (PCH ALTO IRANI) 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2008 - - - - - - - - 2971,98 13128,74 12125,49 4187,68 

2009 11342,58 5017,43 4851,87 1885,79 5345,67 7777,62 10295,08 12739,96 12591,04 14538,37 10778,01 11892,78 

2010 8889,84 8453,19 8817,88 9922,70 15045,14 9261,77 8561,84 8195,35 3495,76 6289,27 5174,70 13899,26 

2011 11185,02 13586,06 11905,10 12490,05 5721,15 8554,10 14283,18 7331,24 14375,04 11215,95 7229,33 3361,46 

2012 4780,98 964,09 55,26 1343,49 556,57 5069,38 3626,39 5301,41 1906,02 5321,34 3570,52 5303,74 

2013 8408,55 4441,12 10916,68 10088,56 5883,72 11463,71 10314,27 13233,45 11326,65 12836,64 5804,77 4584,06 

2014 8736,01 2089,80 6113,88 6305,47 10898,28 13489,01 11245,46 4306,34 11611,67 8093,74 4828,43 5116,47 

Fonte: CCEE (2014) 

 

Convertendo os valores para MW, temos: 

 

TABELA 15. ENERGIAS MÉDIAS EM MW ENTREGUES AO SIN (PCH ALTO IRANI) 

 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

Hora/Mês 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8760 

2008 - - - - - - - - 4,13 17,65 16,84 5,63 11,1 

2009 15,25 7,47 6,52 2,62 7,19 10,80 13,84 17,12 17,49 19,54 14,97 15,98 12,4 

2010 11,95 12,58 11,85 13,78 20,22 12,86 11,51 11,02 4,86 8,45 7,19 18,68 12,1 

2011 15,03 20,22 16,00 17,35 11,50 19,84 9,85 19,32 15,58 15,08 10,04 4,52 14,5 

2012 6,43 1,43 0,07 1,87 0,75 7,04 4,87 7,13 2,65 7,15 4,96 7,13 4,3 

2013 11,30 6,61 14,67 14,01 7,91 15,92 13,86 17,79 15,73 17,25 8,06 6,16 12,4 

2014 11,74 3,11 8,22 8,76 14,65 18,73 15,11 5,79 16,13 10,88 6,71 6,88 10,6 

            
média 11,05 

Fonte: O Autor, adaptado de CCEE (2014) 
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Portanto, a média de energia produzida e entregue ao SIN, produzida pela 

PCH Alto Irani, registrada nos últimos 6 anos, descartando o ano de 2008 por 

apresentar-se incompleto, é 11,05 MWmédios, sendo este o valor de energia 

comercializável, até 2014, o qual a metodologia de obtenção de GF deveria prever 

com maior precisão. 

Quando se compara o valor de energia entregue ao ponto de conexão com o 

SIN, com as GFs simuladas através de séries históricas mensais e diárias, tem-se: 

TABELA 16. QUADRO COMPARATIVO DE GFs (PCH ALTO IRANI) 

Energia entregue 
MWmédios 

GF diário 
MWmédios 

GF mensal 
MWmédios 

GF homologada para o PB* 
MWmédios 

11,05 10,67 12,36 13,70 

*Projeto Básico 
Fonte: O Autor; CCEE (2014); MME (2015) 

 

Graficamente, o comparativo de GFs pode ser expresso de acordo com a 

Figura 23, onde são verificadas as 3 GFs calculadas e a linha verde ao centro, 

representando a energia produzida e entregue ao SIN, evidenciando que a GF diária 

é muito mais aderente à energia de fato produzida que as demais:  

 

Figura 23. Garantia Física PCH Alto Irani 
Fonte: O Autor 
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A GF homologada para o projeto refere-se ao cálculo da GF com a extensão 

da série histórica de vazões, desde 1931, mostrada na TABELA 16. Esta GF foi 

divulgada pela Portaria 267, de 7 de agosto de 2015. 

A GF discretizada diariamente, apesar de estar um pouco menor que a GF 

real, é a que melhor adere ao valor de energia entregue pela usina, ficando as 

demais GFs com valores muito maiores. No Anexo 3, é apresentado a tabela com os 

cálculos para obter a GF diária. 

É possível manter a adoção de séries históricas mensais, as quais são mais 

fáceis de manipular e distribuir, adotando, para tal procedimento, um fator de 

conversão, no valor de 0,85 no cálculo da GF. Este valor pode ser adaptado à 

equação abaixo da seguinte maneira:  

GF=0,85 (∑ min(Qi-(qr+qu)) 9,81 (Hb-h) η
tg

;P

n

i=1

)  (1-Perdascon) (1-TEIF) (-IP) 
1

n 1000
-Cint 

 

Assim, projetistas não precisam estender os estudos hidrológicos, para 

conversões de séries históricas para vazões diárias, bem como o Poder Concedente 

estabelece para as novas usinas um valor que será mais próximo da realidade de 

geração. 

O valor de 0,85 é um indicativo calculado baseado no estudo de caso desta 

dissertação, sugerindo que o valor real da GF é na verdade 85% do valor 

homologado, e também é um valor conclusivo de disparidade de GFs no relatório de 

Pinto, 2014, sendo válido para todas as novas PCHs e CGHs. 
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7 Conclusões e Recomendações Finais 

 

O teste de cálculo para simulação da GF utilizando a PCH Alto Irani foi 

bastante satisfatório, apresentando inclusive um percentual similar de desvio 

mostrado na Figura 10, que comparou energias produzidas com suas respectivas 

GFs homologadas. 

De fato, a utilização de série histórica de vazões médias diárias no estudo de 

caso apresentou-se superior, quando comparada à série de vazões médias mensais. 

Médias mensais apresentam excelente ideia do comportamento hidrológico de um 

rio, no entanto, não conseguem atingir a sensibilidade necessária para fornecer um 

valor de GF mais próxima dos valores de energias que serão entregues ao SIN 

pelas usinas. 

Na Figura 23 observa-se que a adoção de vazões médias diárias para o 

cálculo da GF tem excelente aderência, quando se compara a energia entregue pela 

usina.  

Este teste apresentou um valor um pouco inferior à média da energia 

entregue pela usina no período de 5 anos, numa tentativa de se prever a energia 

com base numa série histórica de vazões diárias. É certo que, ao utilizar esta 

metodologia em outras PCHs, a GF apresentará pequena variação para mais, ou 

para menos, em relação a energia entregue ao SIN, pelo motivo de que a hidrologia 

apresenta comportamento sazonal, dificultando a previsibilidade das vazões. 

Sob o ponto de vista estatístico, as vazões mensais apresentaram boa 

precisão, mas acurácia insatisfatória, a qual pode ser corrigida ao utilizar vazões 

diárias. 

O modelo de cálculo previsto para obtenção de GFs para PCHs não leva em 

consideração aspectos operacionais, diferente de GFs de UHEs, bem como utiliza 

um modelo hidrológico em que suas médias não conseguem aproximar-se da 

realidade do funcionamento das usinas. A imposição do uso de séries históricas  

mensais para PCHs com reservatórios de regularização diária aumenta de 

sobremaneira os riscos não gerenciáveis no tocante a determinação da energia 

comercializável pelas usinas. Por se tratar de um modelo simplificado, a metodologia 
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atual carece de melhorias técnicas, apesar dos avanços de metodologias já 

empregados pelos agentes concedentes no tocante a contabilização de energia 

produzida por PCHs. 

Outra característica importante que precisa ser considerada é a condição de 

que a maioria das PCHs e CGHs são projetadas e operadas a fio d’água. Ao compor 

uma série de vazões com médias mensais, aplica-se à serie de vazões que irão 

formar a GF das usinas uma regularização de vazões que não existe, na maioria dos 

casos. Neste quesito, é imperativo que este conceito seja agregado à revisão da 

metodologia atual de obtenção das GFs, para obtenção de valores energéticos mais 

precisos. 

Mesmo o Poder Concedente estipulando regras técnicas para o 

cumprimento das metas de GFs de PCHs, constantes em MME (2009a), em sua 

primeira tentativa de aparelhar as GFs homologadas com as energias entregues ao 

SIN, houveram intervenções jurídicas, revogando as novas GFs e reestabelecendo 

as antigas,  evidenciando a fragilidade jurídica de portarias técnicas expedidas pelo 

governo. (MME, 2015). 

Isto caracteriza-se como um sério problema, uma vez que GFs também são 

utilizadas como indicativo técnico-econômico para planejamento e pagamento do 

fornecimento de energia ao SIN. 

Sugere-se que, para novos projetos de PCHs, sejam utilizadas séries 

históricas diárias para o cálculo de GF, colhidas diretamente de postos hidrométricos 

da ANA. A partir de 1970, não são raros postos que contenham tal detalhamento. 

Para extensão desta dissertação, sugere-se estender o estudo para PCHs 

com reservatório não operado a fio d’água, ou seja, os casos em que forma-se 

volume útil, verificando assim a validade deste estudo para tais casos. 
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