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RESUMO 

 

A decisão de investimentos em projetos de geração de energia elétrica em geral, e 

para centrais hidrelétricas em particular, utilizam, tipicamente, apenas a taxa 

esperada de retorno na avaliação de cada opção de investimento. Além disso, na 

prática, os investidores precisam decidir entre duas ou mais razoáveis opções de 

investimento. Esta dissertação propõe uma metodologia para indicar a alternativa 

mais adequada para investimentos típicos em obras de ampliações e implantações 

de centrais hidrelétricas. O método proposto é aplicável somente a usinas a fio 

d’água, pois não considera os deplecionamentos, típicos em reservatórios do tipo de 

acumulação. Primeiramente, alternativas de investimentos devem estar bem 

definidas, o que muitas vezes, na prática, se dá através de conhecimento ad hoc dos 

especialista e investidores. Na sequência, pressupostos e restrições de cada 

alternativa são definidos, levando-se em consideração por exemplo, o ciclo de vida 

econômica do projeto ou a altura da barragem. É importante identificar, também, os 

custos dos principais componentes da usina. A estimação destes custos considera 

as estruturas e arranjos definidos preliminarmente e os custos unitários dos serviços 

e respectivos equipamentos. Vários cenários para cada alternativa são construídos 

além de seus fluxos de benefícios e investimentos. Adicionalmente, uma análise 

econômico-financeira do problema, através de indicadores específicos, é feita para 

cada cenário. A melhor alternativa será aquela obtida de uma avaliação do risco e 

do retorno esperado pelo investidor, podendo recair sobre o cenário com o maior 

fluxo de benefícios e investimentos ou aquele com o melhor indicador econômico-

financeiro. Três estudos de caso são apresentados considerando usinas 

hidrelétricas já existentes e uma análise sobre as decisões tomadas pelos 

investidores e aqueles indicadas pela metodologia. Os resultados apontam que a 

metodologia pode fornecer melhores alternativas para investimentos em obras em 

hidrelétricas que considerem o fluxo de benefícios e investimentos e indicadores 

econômico-financeiros.  

 

Palavras-chave: Centrais hidrelétricas. Avaliação de cenários de investimentos.  

Ampliações e implantações. Programação linear. Indicadores econômico-financeiros. 



 

ABSTRACT 

 

Power generation investments in general, and those for hydroelectric power plants in 

particular, are typically driven by the expected rate of return. Nevertheless, in 

practice, the investors have two or more reasonable options for investments, 

demanding a proper risk analysis of each investment option. The dissertation 

proposes a methodology to indicate the most appropriate alternative to typical hydro 

power plants’ investments to refurbishment, upgrade, expansion, or new 

developments. The proposed method is only applicable for run-of-river hydro plants, 

as it does not consider droppings, a typical characteristic of storage capacity 

reservoirs. Firstly, investment alternatives have to be well-defined by assuming 

reasonable choices, which often involves ad hoc hypothesizing. Then, assumptions 

and constraints of each alternative are set, considering for instance, the plant 

economic life cycle or its dam height. It is also important to identify the costs of the 

main components of the power plant project. The estimation of these costs take into 

consideration the preliminary structures and arrangements needed, and the average 

unitary costs of services and respective equipment. Several scenarios for each 

alternative are set, and then, it is built the expected flow of benefits and investments 

of each alternative and scenario, and posed the problem of maximizing it using a PL 

formulation. Additionally, an analysis of economic and financial indicators are 

proposed for each scenario built. The best investments alternative or scenario must 

be chosen by evaluating the trade-off between the risk and return of each, which 

depending on the case, can redound on a scenario with the greater flow of benefits 

and investments, or that with the best financial economic indicator. Three case 

studies are presented considering existing power plants, with an analysis of the 

investors’ past decisions, allowing a comparison between the decisions taken by 

investors and those indicated by the methodology. The results indicate the 

methodology proposed can provide better alternatives for investments in hydro plants 

considering the flow of benefits and investments and economic and financial 

indicators. 

 

Keywords:. Hydroelectric power plants. Investment scenarios Refurbishment, 

upgrade, expansion, and new developments. Linear programming. Economic and 

financial indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 Segundo estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, o 

crescimento do consumo de eletricidade no Brasil, no período de 2013 a 2022, será 

de aproximadamente 70% (EPE, 2012a). Para suprir a evidente necessidade de 

ampliação da capacidade instalada de geração de energia elétrica, cada vez mais é 

preciso considerar um planejamento conjunto das fontes disponíveis, seja 

renováveis ou não renováveis, respeitando-se todos os condicionantes ambientais, 

sociais e econômicos impostos pela ampliação e implantação desses 

empreendimentos (EPE, 2012b), (EPE, 2011). 

Deve-se ressaltar que, o planejamento do setor elétrico tem procurado 

reduzir gradualmente o uso de fontes de energia não renovável, evitando-se assim a 

necessidade de uso de combustíveis fósseis. Das alternativas de geração de 

energia que utilizam fontes renováveis, tais como eólica e solar, o custo direto do 

suprimento é pelo menos o dobro quando comparadas aos empreendimentos 

hidrelétricos (EPE, 2011). 

Entre outros benefícios das Centrais Hidrelétricas (CH) estão amenizar 

cheias, reduzir secas, promover a ictiofauna e navegabilidade, que mesmo de 

importância significativa, estão fora dos objetivos de estudo deste trabalho (SOUZA; 

SANTOS; BORTONI, 2009). 

É interessante notar, ainda, que as implantações de CH possuem 

tipicamente três arranjos possíveis: Central Hidrelétrica de Represamento (CHR), de 

Desvio (CHD) e de Derivação (CHV) – esta última pode ser de represamento ou de 

desvio (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). Quanto às ampliações das CH, 

existem três alternativas: substituição de máquinas antigas, instalação de máquinas 

adicionais e modernização de instalações e estruturas (PIRES; HOLTZ, 2012).  

De acordo com a Eletrobrás, o potencial hidrelétrico brasileiro conhecido é 

de aproximadamente 245 GW (ANEEL, 2008). Destes, aproximadamente 85 GW já 

foram instalados (ANEEL, 2013), restando portanto, 160 GW em projetos 

hidrelétricos ainda podem ser explorados.  

Em relação à implantação de empreendimentos, muitos projetos hidrelétricos 

de pequeno e médio porte tem levado em média 5 anos apenas na análise na 
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Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Órgãos Ambientais. 

Frequentemente isso ocorre devido ao baixo nível de informações relevantes 

fornecidos aos órgãos de avaliação relativos às disciplinas técnicas, econômicas, 

sociais e ambientais, atrasando-se sobremaneira o início da implantação e posterior 

geração de energia elétrica (HIDRELÉTRICAS, 2012).  

Finalmente, observa-se que o investidor na tomada de decisão de investir 

em CH considera prioritariamente apenas a taxa de retorno esperado, não levando 

em conta, muitas vezes, as características construtivas, restrições técnicas, sociais e 

ambientais, custos necessários de estruturas componentes do aproveitamento 

hidrelétrico, uma precisa previsão de geração ao longo da vida econômica do 

empreendimento, bem com outros indicadores econômico-financeiros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma metodologia para indicar o cenário mais adequado de 

investimentos em ampliações e implantações de obras de projetos de centrais 

hidrelétricas a fio d’água via metodologia baseada em indicadores econômico-

financeiros e formulação matemática de Programação Linear. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Apresentar as condições e alternativas possíveis a serem levadas em 

consideração para a definição de um arranjo hidrelétrico e seus 

componentes 

• Descrever as funções dos componentes no circuito hidráulico de 

geração 

• Calcular os indicadores financeiros tipicamente utilizados na seleção 

de alternativas de projetos de investimentos 

• Desenvolver uma metodologia, utilizando a modelagem baseada em 

Programação Linear e indicadores econômico-financeiros aplicados 

aos cenários de investimentos, visando sinalizar aquele mais 

adequado para ampliações e implantações de obras de projetos de 

centrais hidrelétricas 
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• Aplicar a metodologia proposta em três estudos de casos de usinas 

hidrelétricas brasileiras existentes, em diferentes épocas de 

ampliação ou implantação de potência instalada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Investidores em projetos de geração de energia elétrica utilizam tipicamente, 

na prática, a taxa de retorno para tomar uma decisão de investimento nos 

empreendimentos hidrelétricos, estabelecendo minimamente uma associação com 

cenários finitos e discretizados gerados a partir de alternativas viáveis considerando 

as limitações impostas pelo problema. Por exemplo, um novo projeto hidrelétrico a 

fio d’água tem uma altura de barragem prevista de 100 metros. Alternativamente, o 

investidor pode decidir reduzir os seus investimentos na construção da usina, 

definindo uma altura de barragem de 95 metros. Entretanto, esta decisão não deve 

ser tomada em função apenas do investimento inicial, mas também levar-se em 

conta, por um lado, a menor geração de energia com a redução na altura da 

barragem e, por outro lado, eventuais passivos ambientais e sociais, tais como o 

alagamento de áreas indígenas e/ou cidades, para que se possa obter os benefícios 

financeiros esperados ao longo da vida útil do empreendimento. 

A metodologia proposta nesta dissertação gera cenários de investimento e 

sinaliza a alternativa mais adequada para alguns investimentos típicos em obras de 

ampliações e implantações pela maximização do fluxo de benefícios e investimentos 

e por uma análise de indicadores econômico-financeiros calculados para cada 

cenário de investimento. 

Como pressuposto para a aplicação da metodologia, tem-se um cabedal de 

conhecimentos sobre estruturas e arranjos de usinas hidrelétricas tipicamente 

utilizados, assuntos tratados no Capítulo 3 de fundamentação teórica. 

Adicionalmente, é importante conhecer o orçamento, traduzido como as quantidades 

e respectivos preços unitários médios representativos dos serviços e equipamentos. 

Nesta dissertação, serão apresentados, no Capítulo 4, três estudos de caso com 

dados definidos de forma ad hoc.  

A aplicação da metodologia proposta não requer esforço computacional, 

podendo ser implementada em Excel. O modelo é formulado com base nos 

conceitos da Programação Linear, sendo este uma aproximação suficientemente 
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precisa das condições reais, como detalhado no Capítulo 3 da metodologia. Tanto a 

função objetivo do problema, quanto as restrições são consideradas lineares. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Após este primeiro capítulo introdutório, no Capítulo 2 apresenta-se como 

fundamentação teórica do trabalho os principais conceitos associados à Pesquisa 

Operacional, aos aproveitamentos hidrelétricos e às técnicas de análise de 

investimentos. 

No Capítulo 3, apresenta-se a metodologia proposta para atender aos 

objetivos da dissertação, apresentando também as condições a serem consideradas 

para cada componente possível nos arranjos de projetos hidrelétricos, condições 

estas que podem levar às restrições do modelo matemático. 

No capítulo 4, há a aplicação da metodologia proposta em três estudos de 

casos de CH implantadas em épocas e locais distintos. Neste capítulo é feita a 

análise e discussão dos resultados obtidos. Finalmente, no capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões e indicadas propostas para trabalhos futuros. 

Esta dissertação possui, ainda, um apêndice com orientações para as 

estimativas dos custos dos diversos componentes de uma central hidrelétrica. Este 

apêndice foi adaptado de (MME, 2007). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONCEITOS ASSOCIADOS À PESQUISA OPERACIONAL 

 

A Pesquisa Operacional (PO) foi originada a partir de abordagens científicas 

em organizações; é atribuído o início de sua aplicação aos serviços militares durante 

a Segunda Guerra Mundial: à época havia a necessidade da alocação eficaz de 

recursos escassos às operações. 

Para o sucesso das organizações eram inevitáveis os aumentos da 

complexidade e especialização, tornando-se cada vez mais difícil a alocação dos 

recursos disponíveis às várias atividades. Desta forma, para se obter a melhor 

eficiência, o binômio “Experiência-Intuição” foi paulatinamente substituído pelo 

binômio “Informação-Racionalidade”, valorizando as soluções eficazes (MARINS, 

2011). 

O estudo de PO busca construir um modelo matemático que represente a 

situação física idealizada de um sistema organizado admitidas hipóteses 

simplificadoras preestabelecidas com boa aproximação; pode-se implementar a 

metodologia da PO por meio do procedimento mostrado na Figura 1. 
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FIGURA 1 – A METODOLOGIA DE PESQUISA OPERACIONAL 

FONTE: Adaptado de (PASSOS, 2008) 

 

A Etapa 1 refere-se à apresentação do problema. Para solucionar 

problemas, exige-se capacidade de se criar adequadas representações da realidade 

(modelos) e, com ajuda delas, encontrar um algoritmo de solução que explique como 

remover ou superar tal dificuldade, apesar da maioria dos problemas reais 
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possuírem inicialmente informações vagas e imprecisas (GOLDBARG; LUNA, 2000), 

(MARINS, 2011).  

Em consequência, a Etapa 2 requer um estudo do problema, que consiste 

em estabelecer uma maneira bem definida do sistema a ser considerado. Para tanto, 

vários elementos devem ser determinados exatamente, tais como os objetivos a 

atingir, as restrições que devem ser consideradas e respectivos inter-

relacionamentos, além do estabelecimento das hipóteses simplificadoras. 

Na Etapa 3 deve-se formular matematicamente o problema, incluindo os 

objetivos e as restrições do modelo. Deve-se adotar notações apropriadas. Por 

exemplo, as variáveis de decisão (de controle) são comumente designadas por x1, 

x2, ..., xn onde n é a quantidade manipulada do problema. Para determinar a 

influência dos valores das variáveis de decisão é utilizada uma equação conhecida 

por Função Objetivo. Busca-se, assim, a sua minimização ou maximização, ou seja, 

os valores das variáveis de decisão para conduzi-la ao menor ou maior valor da 

função objetivo. Relações matemáticas do tipo “=”, “≥” e/ou “≤” são empregadas para 

descrição das restrições e condições de não negatividade (MONTEVECHI, 2007), 

(MARINS, 2011). 

O objetivo da Etapa 4 é encontrar a solução para o modelo formulado e 

construído na Etapa 3. Na Etapa 5 o modelo é validado, onde são verificadas se as 

expressões matemáticas estão com as dimensões corretas e se há a necessidade 

de considerar algum aspecto omitido, possíveis simplificações ou a eliminação de 

alguma variável de restrição; caso o modelo esteja invalidado, volta-se para a Etapa 

3. 

Com o modelo validado, realiza-se a aplicação do modelo na Etapa 6. Caso 

as soluções obtidas pelo modelo sejam convergentes, neste momento é identificado 

uma oportunidade para selecionar uma linha de ação visando resolver o problema 

apresentado na Etapa 1 e, dessa forma, tomar uma decisão. 

 

2.1.1 Programação Linear 

 

Programação Linear (PL) é uma técnica da PO que visa encontrar a melhor 

solução para problemas vinculados com modelos lineares, desde que sejam 

respeitadas as respectivas limitações, expressas geralmente por um sistema de 
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equações e inequações também lineares associadas com as variáveis de decisão do 

modelo (MONTEVECHI, 2007), (MARINS, 2011). 

Os modelos de PL têm as características de buscar soluções do tipo 

maximizar ou minimizar uma função objetivo linear com relação às variáveis de 

decisão do modelo. 

A formulação matemática tipicamente apresentada é estruturada como se 

segue. Variações consistem em minimizar Z ou incluir restrições do tipo “=” ou “≥”, 

(PUCCINI; PIZZOLATO, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1) 

 

Em notação matricial, o modelo 2.1 é representado pela formulação a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente os modelos são utilizados com restrições extras da seguinte 

forma: 

 

 (2.2) 
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Estas restrições são chamadas de restrições de não negatividade, pois 

restringem as variáveis a valores positivos. 

Existem técnicas de PO para a construção de modelos matemáticos e 

instrumentos para as resoluções. Observe-se, entretanto, que nem toda solução do 

sistema é “ótima”. Uma solução viável é aquela que satisfaz as restrições, mas pode 

não ser a solução ótima, que é definida como uma solução viável que satisfaz 

favoravelmente a função objetivo. Para mais detalhes sobre PO e PL consultar 

(PUCCINI; PIZZOLATO, 1990), (GOLDBARG; LUNA, 2000), (BAZARAA; JARVIS; 

SHERALI, 2010) e (BERTSIMAS; TSITSIKLIS, 1997). 

 

2.2 CONCEITOS ASSOCIADOS AOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS 

 

As principais variáveis utilizadas na classificação de uma usina hidrelétrica 

são: altura da queda d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, tipo de 

turbina empregada, localização, tipo de barragem e reservatório. Todos são fatores 

interdependentes. Assim, a altura da queda d’água e a vazão dependem do local de 

construção e determinará qual será a capacidade instalada, por sua vez, determina 

o tipo de turbina, barragem e reservatório (ANEEL, 2008). 

Existem dois tipos de reservatórios: acumulação e fio d’água. Os primeiros, 

geralmente localizados na cabeceira dos rios, em locais de altas quedas d’água, 

dado o seu grande porte permitem o acúmulo de grande quantidade de água e 

funcionam como estoques a serem utilizados em períodos de estiagem. Além disso, 

como está localizada a montante das demais hidrelétricas, regulam a vazão da água 

que irá fluir para elas, de forma a permitir a operação integrada do conjunto de 

usinas. As unidades a fio d’água geram energia com o fluxo natural de água do rio, 

ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico (ANEEL, 

2008). 

Passa-se a apresentar os arranjos típicos dos aproveitamentos hidrelétricos. 

Na próxima seção, são abordados os componentes típicos usuais nas CH. 
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2.2.1 Arranjos típicos de Aproveitamentos Hidrelétricos 

 

Conforme apregoa (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009), os arranjos 

comumente utilizados para as CH são as seguintes: 

• CH de desvio – CHD 

• CH de represamento – CHR 

• CH de derivação – CHV 

Esta última pode ser subdividida em derivação de desvio e derivação de 

represamento. Os autores indicam, ainda, um outro tipo de CH, denominado de 

baixa queda, definida como sendo uma CHR com um grupo gerador com 

características particulares. Este tipo de arranjo é apresentado nesta dissertação 

como sendo uma CH com casa de força no “pé” da barragem – CHCF. 

 

2.2.1.1 Central Hidrelétrica de Desvio - CHD 

 

As centrais hidrelétricas de desvio são implantadas num trecho do rio 

relativamente grande, com boa declividade (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

Como exemplifica a Figura 2, este tipo de CH condiciona ao arranjo da seguinte 

forma: barragem (a) com o vertedouro incorporado, tomada d’água (b) e em função 

das características topográficas e geológicas geotécnico, um sistema de baixa pres-

são constituído por canal (c), câmara de carga (d), conduto de baixa pressão, 

chaminé de equilíbrio ou um misto destes. Este sistema interliga-se ao sistema de 

alta pressão, composto pelo conduto forçado (e) e seus pertences. A jusante do 

conduto forçado posiciona se a casa de força (f), e posteriormente o canal de fuga 

(g). 
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FIGURA 2 – PCH ANTÔNIO BRENNAND (22,00 MW) 

FONTE: http://www.brennandenergia.com.br 

 

2.2.1.2 Central Hidrelétrica de Represamento - CHR 

 

As centrais hidrelétricas de represamento são típicas em casos onde haja 

queda localizada. Este tipo de arranjo é implantado num trecho do rio em que 

favoreça a ligação direta (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). A Figura 3 ilustra o 

arranjo, onde se pode observar a ligação da barragem (a) e a casa de força (c) por 

meio do conduto forçado (b). 
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FIGURA 3 – UHE SALTO SEGREDO (1.260,00 MW) 

FONTE: http://www.copel.com 

 

2.2.1.3 Central Hidrelétrica de Derivação – CHV 

 

As centrais hidrelétricas de derivação são muito utilizadas e apresentam 

grande potencial no Brasil devido a rios que escoam em altitudes consideráveis em 

relação ao mar, como nas Serras Gaúcha, Catarinense e da Mantiqueira, sendo 

implantadas em locais com relevo altamente acidentado, com o reservatório formado 

em um rio e os sistemas de adução que conduzem as vazões para o turbinamento e 

descarga em outro (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

Um dos exemplos desse tipo de CH é o mostrado na Figura 4, em que o 

barramento foi implantado, o reservatório (a) é formado no Rio Passo Fundo e a 

descarga pelo canal de fuga (b) executado no Rio Erechim. 
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FIGURA 4 – UHE PASSO FUNDO (220,00 MW) 

FONTE: Assessoria de Comunicação Empresarial da Tractebel 

 

2.2.1.4 Central Hidrelétrica com a Casa de Força no “Pé” da Barragem – CHCF 

 

Finalmente, as centrais hidrelétricas com a casa de força no “pé da 

barragem” são implantadas em locais sem queda natural localizada. O arranjo é 

compacto com as estruturas alinhadas e não há escoamento forçado em regime 

transitório (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). Este arranjo também é conhecido 

com de baixa queda. 

A Figura 5 indica o arranjo típico da CHCF: a adução é por meio de tomada 

d’água (b) incorporada à barragem (a) e à casa de força (c). 

 



29 

 

FIGURA 5 – UHE LUIZ GONZAGA (EX ITAPARICA) (1.479,60 MW) 

FONTE: http://www.chesf.gov.br 

 

2.2.2 Componentes e Sistemas Típicos de Aproveitamentos Hidrelétricos 

2.2.2.1 Barragem 

 

Em centrais hidrelétricas, a barragem retém a água e possibilita o desvio, 

regularização e armazenamento das vazões no curso do rio, além de alimentar a 

tomada d’água. É designada por ensecadeira, caso seja construída com tempo 

determinado com o objetivo de desviar o rio de forma a proteger a execução de 

obras permanentes no leito. Em locais onde não haja queda localizada, a elevação 

do nível d’água à montante da barragem cria um reservatório de acumulação pelo 

qual esse desnível possui a função de gerar energia, pode ser utilizada para 

esportes náuticos, irrigação, navegação, abastecimento de água pública e lazer 

(SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

Nas figuras apresentadas a seguir, são dados alguns exemplos de 

barragens existentes, em que a adequabilidade do local foi favorável às suas 

implantações. Inicialmente, tem-se a barragem de solo, como se pode verificar na 

Figura 6, com as características de topografia suavemente ondulada, vales pouco 

encaixados existência de áreas de empréstimo de materiais argilosos e arenosos.  
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FIGURA 6 – PCH OMBREIRAS (26,00 MW) 

FONTE: http://www.brennandenergia.com.br 

 

A execução da barragem de solo procede de locação topográfica, verificação 

superficial e profunda de aspectos geológicos, injeções de calda de cimento na 

fundação, preparo da fundação, aterro experimental e, camada a camada, 

lançamento, espalhamento e compactação, ensaios tecnológicos para o 

conhecimento de índices físicos como grau de umidade e densidade do material, 

tratamentos na superfície que receberá a próxima camada, além de proteções dos 

taludes, e execuções de filtros e instrumentação. 

Na sequência, tem-se a barragem de concreto compactado a rolo (Figura 7). 

Para a execução desta barragem, realiza-se a locação topográfica, verificação 

superficial e profunda de aspectos geológicos, injeções de calda de cimento na 

fundação, preparo da fundação, aterro experimental, e camada a camada, 

lançamento, espalhamento, compactação, tratamentos de superfícies que receberá 

a próxima camada, ensaios tecnológicos para o conhecimento de índices físicos do 

material como a densidade, e instrumentação. 
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FIGURA 7 – UHE DONA FRANCISCA (125,00 MW) 

FONTE: CEEE 

 

Finalmente, tem-se a barragem mista de concreto-massa e solo com 

enrocamento em trecho da ombreira esquerda, com características de cronograma 

curto, vales estreitos, encaixados, boas condições de fundação e presença de 

materiais no sítio de implantação da central hidrelétrica. Uma ilustração desta 

barragem é apresentada na Figura 8. Sua execução inicia-se por locação to-

pográfica, preparo da fundação, e camada a camada, lançamento, espalhamento, 

vibração e cuidados nas curas da superfície, além de atender os prazos para o 

lançamento da próxima camada e preparo da superfície da camada anterior; 

também realizam-se ensaios tecnológicos e instrumentação. 
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FIGURA 8 – PCH SÃO FRANCISCO VERDADEIRO (14,00 MW) 

FONTE: http://www.silea.com.br 

 

2.2.2.2 Extravasor 

 

O Extravasor, incorporado ou não ao barramento, é projetado e implantado 

com objetivo de conduzir as vazões excedentes à necessária para a geração de 

energia, as restituem à jusante de forma a não comprometer, com a elevação do 

nível de água à montante acima da necessidade devido às cheias, a estabilidade e 

perturbações prejudiciais à operação da Central Hidrelétrica (MME, 2007), (SOUZA; 

SANTOS; BORTONI, 2009). 

Para o projeto do extravasor, deve-se levar em conta análises topográficas, 

geológico geotécnico e hidrológico, além de econômicas; são consideradas 

alternativas o uso de soleira livre, conforme apresenta a Figura 9, ou controlada por 

comportas (tipicamente conhecido por vertedouro), como da Figura 10. 

Adicionalmente, devem ser definidas no projeto as quantidades (no mínimo duas 

comportas quando necessária) e as dimensões mais adequadas. 
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FIGURA 9 – PCH BOCAIÚVA (30,00 MW) 

FONTE: http://www.silea.com.br 

 

 

FIGURA 10 – UHE TUCURUÍ (8.370,00 MW) 

FONTE: http://www.eln.gov.br 
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2.2.2.3 Tomada d’Água 

 

A tomada d’água pode ser de superfície ou afogada. É a estrutura pela qual 

se faz a captação da água de montante e são conduzidas ao sistema de adução. 

Adicionalmente, regula-se a vazão de entrada e se obstrui, por meio de dispositivos, 

como a grade mostrada na Figura 11, em (b), os detritos, folhas e galhos carreados 

pelo curso d’água. 

 

 

FIGURA 11 – UHE ESTREITO (1.087,00 MW) 

FONTE: Assessoria de Imprensa da UHE Estreito 

 

2.2.2.4 Comportas Hidráulicas 

 

As comportas são previstas para bloquear passagens hidráulicas e operadas 

de acordo com a sua função, normalmente abertas, quando auxiliam a inspeção de 

estruturas civis como canal, tubulação de baixa pressão e passagens hidráulicas da 

Casa de Força, ou normalmente fechadas, por exemplo, comportas de desarenação. 

Elas são elementos acessórios porém com influência direta na geração de 

energia em função da rapidez ou não em sua manutenção. Podem ser manobradas 

manualmente ou por meio do auxílio de talha movida a corrente ou elétrica. 
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Em função da pressão hidráulica, disponibilidade de material para a 

fabricação e das condições físico química da água em que a comporta será 

instalada, além de custos, podem ser construídas em madeira, concreto, ferro 

fundido e aço (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

As guias e vedações devem ser levado em consideração quando de suas 

execuções, pois há os maiores problemas durante a sua operação. A Figura 12 

mostra o posicionamento das comportas “gaveta” no desvio do rio da UHE Campos 

Novos1. 

 

 

FIGURA 12 – UHE CAMPOS NOVOS (880,00 MW) 

FONTE: http://www.iesa.com.br 

 

2.2.2.5 Sistema de Baixa Pressão 

 

O sistema de baixa pressão, típicos em CH de desvio e em CH de derivação 

por desvio, apresenta pequena declividade ao longo do circuito de adução, 

composto por canais, desarenadores, câmara de carga, tubulações, túneis, chaminé 

de equilíbrio (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

                                            
1Estas comportas possuem o maior carregamento hidráulico do Brasil, de aproximadamente 180 
metros. 
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Canais são caracterizados por escoar as vazões sob uma superfície livre; 

quando o fluxo se der em superfície fechada (não em seção plena) são 

denominadas por galeria. O escoamento da água se dá pela diferença de cotas 

entre pontos ao longo de sua calha.  

Estudos geológicos e geotécnicos são essenciais para viabilizar a im-

plantação do canal, buscando-se alternativas para se evitar principalmente as 

erosões e percolações que poderão inviabilizar o projeto. A Figura 13 mostra um 

exemplo de alternativa para se evitar a erosão e percolação. O canal foi revestido 

com geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de material polimérico, 

apresentando excelente resistência mecânica, química e ao intemperismo. O mesmo 

possui flexibilidade e soldabilidade, desenvolvida para impermeabilização de solos. 

 

 

FIGURA 13 – PCH BOCAIÚVA (30,00 MW) 

FONTE: http://www.silea.com.br 

 

Os desarenadores são dispositivos posicionados a montante ou nas próprias 

estruturas (como tomada d’água, canal e câmara de carga) pelas quais os 

sedimentos em suspensão possam ser depositados, assim reduz e/ou evita 

problemas operacionais da usina. Quando projetados, deve-se prever soluções 

quanto às limpezas durante o período de manutenção programada das unidades 

geradoras. 
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A câmara de carga conduz a vazão na transição entre o escoamento à 

superfície livre ao escoamento sob pressão, além de aliviar o golpe de aríete e 

realizar fornecimento inicial de água ao sistema de alta pressão até o 

estabelecimento do regime de escoamento a montante. 

As tubulações de adução em baixa pressão são viáveis caso a alternativa de 

construção de um canal (e seus tratamentos previstos) apresentem condições 

topográficas, geológica geotécnica inadequada e economicamente superior quando 

comparados. A Figura 14 mostra uma alternativa de tubulação de adução em baixa 

pressão em madeira, a qual foi substituída por um canal devido aos elevados custos 

de manutenção ao longo do tempo. 

 

 

FIGURA 14 – PCH RIO TIGRE (2,08 MW) 

FONTE: Acervo pessoal 

 

Túneis são projetados e implantados no sistema de baixa pressão quando 

as condições topográficas forem desfavoráveis para a adução em canal ou 

tubulações, a rocha se mostrar de boa qualidade em termos de permeabilidade e 

erosões, além de haver cobertura o suficiente ao longo de seu eixo. A Figura 15 

apresenta, em (b.1) e (b.2), duas alimentações de túneis de adução em baixa 

pressão (MME, 2000). 
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FIGURA 15 – UHE CORUMBÁ (375,00 MW) 

FONTE: http://www.furnas.com.br 

 

Chaminés de equilíbrio, quando necessárias, interligam os sistemas de alta 

e baixa pressão, com as finalidades de amortecer as variações de pressão que se 

propagam pelo sistema de alta pressão devido ao fechamento brusco das unidades 

geradoras além de armazenar água para fornecer a este sistema o fluxo inicial 

provocado pela nova abertura das unidades. A Figura 16, em (a), mostra uma 

chaminé de equilíbrio exposta (MME, 2000). 
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FIGURA 16 – UHE ITIQUIRA (156,00 MW) 

FONTE: Itiquira Energética S/A 

 

2.2.2.6 Sistema de Alta Pressão 

 

Com alta declividade, o sistema de alta pressão é formado por túneis e/ou 

tubulações. Túneis são considerados quando o trecho do sistema de alta pressão for 

muito longo, topografia desfavorável à construção de tubulação em alta pressão e a 

rocha apresentar de boa qualidade, além de ter suficiente cobertura ao longo de seu 

eixo (MME, 2000). 

Tubulações de alta pressão, mais conhecido por Conduto Forçado, são 

geralmente montados de forma exposta em locais com topografia acidentada; deve-

se, em projeto, prever as variações de pressão decorrentes do golpe de aríete 

quando houver variações súbitas de vazão em função de fechamentos ou aberturas 

rápidas do dispositivo de controle hidráulico da turbina (MME, 2000). 
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A Figura 17 apresenta a implantação de dois condutos forçados (b), a 

jusante de uma transição em concreto (a), possui um bloco de ancoragem (c) no 

trecho final que antecede a casa de força (d). 

 

 

FIGURA 17 – UHE PASSO FUNDO (220,00 MW) 

FONTE: http://www.ferias.tur.br/fotogr/61799/uhepassofundo-fotomparmigiani/passofundo/ 

 

2.2.2.7 Casa de Força 

 

A casa de força é a estrutura que serve para as acomodações ao pessoal 

técnico e administrativo, permanentes e/ou eventual, para abrigar todas as máquinas 

e equipamentos (eletromecânico, hidromecânico, de emergência e segurança) 

necessários à geração de energia com segurança e confiabilidade, além de proteger 

de eventuais cheias (MME, 2000), (MME, 2007), (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 

2009). 
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Para atender as necessidades, a casa de força deve dispor de acessos 

externos para manobras e estacionamentos de veículos pequenos e grandes com 

trafegabilidade garantida em todo o período da vida útil da CH, áreas destinadas 

para cargas, descargas, montagens e desmontagens dos equipamentos 

eletromecânicos. Conforme Figura 18, em (c), e Figura 19, em (d), estão os sistemas 

de anti-incêndio, ar comprimido, ar condicionado, drenagem e esgotamento, 

iluminação e tomada, levantamento. Na Figura 19, em (b), estão os depósitos, 

oficina, almoxarifado, copa, banheiros com vestiários, sala de reuniões, sala de 

controle e operação, sala de arquivos, instrumentações, cubículos (de neutro e 

surto), painéis de serviços auxiliares (CA e CC), reguladores (de tensão, hidráulico 

eletrônico de velocidade), retificadores e baterias, grupo gerador de emergência, 

seccionador (na SE elevadora). Na Figura 18, em (b), e na Figura 19, em (a), estão 

a medição e o faturamento, proteção, resfriamento, sincronismo, telecomunicações e 

telefonia, ventilação e exaustão, digital de comando e controle), termo visão, 

transformadores de (corrente, potência, potencial e serviço auxiliar), turbina, unidade 

geradora e válvula borboleta  (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009). 

 

 

FIGURA 18 – UHE TUCURUÍ (8.370,00 MW) 

FONTE: http://www.eln.gov.br 
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FIGURA 19 – PCH FOZ DO CHOPIM (29,07 MW) 

FONTE: http://www.silea.com.br 

 

2.2.2.8 Canal de Fuga 

 

O canal de fuga é projetado e construído com as finalidades de dirigir e 

restituir ao leito original do rio as vazões turbinadas; as escavações previstas no 

canal de fuga devem ser as mínimas necessárias. Em contrapartida, as perdas de 

carga não devem ser aumentadas. Cuidados necessários devem ser previstos e 

executados quanto às erosões em suas margens (MME, 2000), (SOUZA; SANTOS; 

BORTONI, 2009). 

Caso as informações da curva chave posicionada a jusante da casa de força 

forem duvidosas, deve-se prever uma soleira afogadora a jusante do tubo de 

sucção, para garantir o nível mínimo de água necessária para o perfeito 

funcionamento das turbinas, quando forem de reação. A Figura 20 exemplifica um 

canal de fuga que mostra as suas principais funções de direcionar e restituir as 

vazões turbinadas ao leito do rio (MME, 2000), (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 

2009). 
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FIGURA 20 – UHE ITAIPÚ (14.000,00 MW) 

FONTE: Acervo Itaipu Binacional – Foto: Daniel Snege, 2.008 

 

2.2.3 Energia Firme de Aproveitamentos Hidrelétricos 

 

Para produzir a energia hidrelétrica é necessário integrar a descarga do rio, 

a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis 

do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d’água, ou criados artificialmente 

(ANEEL, 2008). 

A energia firme de uma CH é a energia média gerada por ela 

correspondendo à maior carga atendida sem quaisquer ocorrências de déficits, 

mesmo nos piores cenários hidrológicos apontados no histórico de afluências 

naturais. Para se estimar a energia firme de uma CH, deve-se conhecer a queda e a 

descarga líquida média da CH e aplicar a fórmula como se segue (MME, 2007): 

 

iii QlmHlmEf ⋅⋅= 0088,0  (2.3) 

 

Em que: 

iEf  Energia firme do aproveitamento i, em MW médios 

iHlm  Queda líquida média do aproveitamento i, em metros 
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iQlm  Descarga líquida média do período crítico do aproveitamento i, em m³/s 

0,0088 Coeficiente correspondente ao produto da massa específica da água 

(1.000kg/m³), pelos rendimentos da turbina (0,93) e do gerador (0,97), 

pela aceleração da gravidade (9,81 m/s²) e pelo fator 10-6 que permite 

expressar a energia em MW médios 

 

Para permitir a concepção de arranjos e componentes das CH, uma vez 

estimada a energia firme, necessita-se calcular a potência instalada, obtida por meio 

da aplicação do fator de capacidade de referência à respectiva a energia firme, 

conforme (MME, 2007): 

 

k

i
i F

Ef
P =  (2.4) 

 

Em que: 

iP  Potência instalada do aproveitamento i, em MW 

iEf  Energia firme do aproveitamento i, em MW médios 

kF  Fator de capacidade de referência 

 

Para homogeneizar a comparação dos benefícios energéticos das 

alternativas das CH, deve-se considerar o mesmo fator de capacidade de referência 

a respectiva potência instalada, podendo o fator de capacidade ser calculada pela 

equação que segue (MME, 2007): 

 

)P(

)r()P(f
F

e

Pc
k −

−⋅−⋅=
1

11  (2.5) 

 

Em que: 

cf  Fator de carga do mercado a ser suprido pelo sistema de referência 

PP  Fator de perdas de ponta no sistema de transmissão 

eP  Fator de perdas de energia nos sistemas de transmissão 

r  Fator de reserva de geração, igual a 15% 
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Em condições de informações vagas e/ou imprecisas, o (MME, 2007) 

recomenda utilizar 55% para o fator de capacidade de referência. 

 

2.3 CONCEITOS ASSOCIADOS ÀS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE 

INVESTIMENTOS 

 

A decisão de investir capital envolve a avaliação de diversas alternativas que 

atendam às especificações técnicas dos investimentos, técnicas estas associadas 

ao processo de geração de indicadores utilizados para as análises e auxílio ao 

processo de decisão (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

Para realizar as análises é necessário construir um Fluxo Esperado de 

Benefícios Futuros (CFj), que é obtido por meio de estimativas de prováveis valores 

médios para cada cenário de investimento. Esses valores médios serão 

representados por um diagrama denominado Fluxo Esperado de Caixa, tipicamente 

anual, conforme mostrado na Figura 21. 

 

 

FIGURA 21 – DIAGRAMA GENÉRICO DE FLUXO ESPERADO DE CAIXA DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO 

FONTE: Adaptado de (SOUZA; CLEMENTE, 2012) 

 

Um projeto será atrativo se o somatório do Fluxo Esperado de Benefícios for 

superior ao somatório de investimentos previstos que deu origem àquele fluxo; 

historicamente se tem concentrado todos os investimentos previstos no projeto no 

período zero (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 
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A decisão de investir terá, no mínimo, sempre duas alternativas a serem 

avaliadas: investir no projeto ou investir na Taxa de Mínima Atratividade (TMA). 

Entende-se por TMA (já descontada a inflação) a melhor taxa, com baixo grau de 

risco, disponível para aplicação do capital em análise; geralmente se aplica, no 

Brasil, na Taxa Básica Financeira (TBF), Taxa Referencial (TR), Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP), Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e, 

mais usual à luz dos investimentos, o custo médio ponderado do capital (CMPC). 

Particularmente no setor elétrico o intervalo considerado para a TMA vai de 11% a 

13% (SOUZA; CLEMENTE, 2012), (COOPERS; LYBRAND, 1997). 

Ainda segundo (SOUZA; CLEMENTE, 2012), as técnicas de análise de 

investimentos estão vinculadas ao processo de geração de indicadores: indicadores 

estes que auxiliarão no processo de decisão e na percepção do comportamento 

esperado entre risco e retorno do investimento. 

Os indicadores de análise de projetos de investimentos podem ser 

subdivididos em (SOUZA; CLEMENTE, 2012): 

• Indicadores associados à rentabilidade: são os Valor Presente Líquido 

(VPL), o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa), a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), o Índice Benefício/Custo (IBC) e o Retorno Adicional 

sobre o Investimento (ROIA) 

• Indicadores associados ao risco: Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Período de Recuperação do Investimento (Payback e Payback 

descontado). 

 

Deve-se ressaltar que a análise isolada de cada indicador não é suficiente 

para decidir se o projeto é atrativo ou não (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

 

2.3.1 Método do Valor Presente Líquido 

 

O método do Valor Presente Líquido é o índice que concentra, no período 

zero, todos os valores esperados do fluxo de benefícios do projeto de investimento, 

utiliza se a Taxa de Mínima Atratividade (TMA) como a taxa de desconto; em atuais 

valores monetários, representa a diferença do somatório dos benefícios com o 

somatório dos investimentos (SOUZA; CLEMENTE, 2012), ou seja: 
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Em que: 

VPL Valor presente líquido, em R$ 

0CF  Investimento inicial, em R$ 

JCF  Fluxo esperado de benefícios, no tempo j, em R$ 

TMA  Taxa de mínima atratividade, em % 

J  Período no fluxo de caixa, tipicamente em anos 

 

Observação importante é que o resultado gerado deve ser subtraído pelo 

investimento inicial CF0 para se chegar no valor do VPL. 

O VPL deve ter um valor suficiente para cobrir os riscos e atrair o investidor 

no projeto; desta forma, necessariamente ele deve ser positivo. Porém, conforme já 

mencionado, a avaliação isolada deste indicador não é suficiente para saber se o 

projeto é ou não atrativo (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

 

2.3.2 Método do Valor Presente Líquido Anualizado 

 

O método do Valor Presente Líquido Anualizado se deriva do VPL, pois ele 

deve ser interpretado por uma série uniforme de valores no fluxo de caixa: é o 

excesso de caixa por período. Essa derivação do VPL procedesse como segue 

(SOUZA; CLEMENTE, 2012): 
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VPLVPLa  (2.7) 

 

Em que: 

VPLa  Valor presente líquido anualizado, em R$ 

VPL  Valor presente líquido, em R$ 

TMA  Taxa de mínima atratividade, em % 

n Número de períodos do projeto em análise, tipicamente em anos 
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Como premissa, o VPLa deve ser positivo, ou seja, maior que zero. Porém, 

como concluído a respeito do VPL, este indicador isolado não é suficiente para 

saber se o projeto é ou não atrativo: apenas indica, caso positivo, que o projeto pode 

continuar em análise (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

 

2.3.3 Método do Índice Benefício/Custo 

 

O método do Índice Benefício/Custo representa a medida de quanto se 

espera ganhar por unidade de capital investido para todo o período planejado do 

projeto de investimento, após a TMA. 

É a razão entre os somatórios dos valores presentes do Fluxo Esperado de 

Benefícios com o Fluxo Esperado de Investimento, ou seja (SOUZA; CLEMENTE, 

2012): 

 

tosInvestimendeFluxodoPresenteValor
BenefíciosdeFluxodoPresenteValor=IBC  (2.8) 

 

Em que: 

IBC  Índice benefício custo, em R$ 

 

Pode ser interpretado que o projeto de investimento merece continuar a ser 

analisado caso o IBC supere a “R$ 1,00” (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

 

2.3.4 Método do Retorno Adicional sobre o Investimento 

 

Derivado da taxa equivalente ao IBC para cada período do projeto, o método 

do Retorno Adicional sobre o Investimento mostra a melhor estimativa de 

rentabilidade (já retirado o efeito da TMA) do projeto em análise. Representa, 

percentualmente, a riqueza gerada pelo projeto, derivada da taxa equivalente 

representativa para o cálculo do ROIA para cada período. Mostra se na Figura 22 

um esquema para o cálculo do ROIA (SOUZA; CLEMENTE, 2012): 
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FIGURA 22 – ESQUEMA GENÉRICO PARA O CÁLCULO DO ROIA 

FONTE: Adaptado de (SOUZA; CLEMENTE, 2012) 

 

Observação importante é que o resultado deve ser multiplicado por 100 caso 

se queira o valor em porcentagem. 

 

2.3.5 Método da Taxa Interna de Retorno 

 

O método da Taxa Interna de Retorno é a taxa que torna o VPL de um fluxo 

de caixa igual a zero, representa um limite para a variabilidade da TMA. Seu valor 

pode ser calculado conforme mostra a expressão a seguir (SOUZA; CLEMENTE, 

2012): 
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Em que: 

VPL Valor presente líquido, em R$ 

0CF  Investimento inicial, em R$ 

JCF  Fluxo esperado de benefícios, no tempo j, em R$ 

TIR  Taxa interna de retorno, em % 

J  Período no fluxo de caixa, tipicamente em anos 

 

O resultado deve ser multiplicado por 100 caso se queira o valor em 

porcentagem. 

Ao se avaliar a TIR na dimensão retorno, ela pode ser interpretada como um 

limite superior para a rentabilidade de um projeto, caso não se saiba o valor da TMA. 
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Conhecido o valor da TMA, a rentabilidade pode ser estimada pela expressão a 

seguir (SOUZA; CLEMENTE, 2012): 
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Em que: 

R  Rentabilidade, em % 

TMA Taxa de mínima atratividade, em % 

ROIA Retorno adicional sobre o investimento, em % 

 

Quando a TIR superar a TMA indica que há mais ganho ao investir no 

projeto. O aumento da proximidade entre a TMA e a TIR reflete em um maior risco 

do projeto: essa é a interpretação que deve ser tirada na dimensão risco sobre a 

TIR. Hipoteticamente a TMA superar a TIR indica melhor situação não investir no 

projeto (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

É interessante observar que os indicadores VPL, VPLa, ROIA e TIR podem 

ser obtidos a partir do uso da ferramenta Microsoft Office Excel por meio da ativação 

da categoria da função financeira. 

 

2.3.6 Recuperação do Investimento 

 

Uma medida de risco do projeto pode ser definida pelo “Payback”, que 

representa o número de períodos necessários para que o somatório do fluxo 

esperado de benefícios supere o somatório do fluxo esperado de investimentos.  

Uma outra medida, com conceito semelhante ao Payback, é o “Payback 

descontado”, onde o fluxo esperado de benefícios e investimentos previstos é 

trazido a valores presentes.  

Observa-se que à medida que o Payback ou o Payback descontado se 

aproximem do último período do planejamento do projeto de investimento há um 

aumento do risco (SOUZA; CLEMENTE, 2012). 

Em função do fluxo esperado de caixa de um projeto de investimento 

assumir papel essencial para os financiadores, há uma tendência a supervalorizá-lo, 
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induzindo que o fluxo seja a única peça financeira relevante para a decisão do 

negócio (BONOMI; MALVESSI, 2004). 

É comum, então, calcular-se apenas a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Valor Presente Líquido (VPL), comparando-os com a TMA. Entretanto, não é 

possível saber se todos os envolvidos no projeto, que assumiram os riscos do 

empreendimento, estão de fato obtendo o retorno dentro de suas expectativas 

(BONOMI; MALVESSI, 2004). 

Não são inadequadas a aplicação do cálculo da TIR ou do VPL, porém 

isoladamente elas não são suficientes para uma tomada de decisão de investimento. 

Estes métodos de análise de investimentos foram concebidos visando avaliar fluxos 

de caixa de, no mínimo, duas alternativas de investimentos para se atender às 

expectativas do ponto de vista dos possíveis financiadores.  

A realidade, porém, requer que o investimento crie valor para remunerar 

todos os envolvidos no negócio. Ou seja, é necessário projetar as demonstrações 

financeiras, o fluxo de caixa e o resultado econômico, para, assim, ter-se uma visão 

mais ampla dos resultados do projeto e se ele cria valor para todos os interessados 

no negócio. A isto se denomina project finance, considerado como uma: 

 

“[...] captação de recursos para financiar um projeto de investimento de 
capital economicamente separável, no qual os provedores de recursos 
vêem o fluxo de capital vindo do projeto como fonte primária de recursos 
para atender ao serviço de seus empréstimos e fornecer o retorno sobre 
seu capital investido no projeto.” 

(FINNERTY, 1998, p. 2) 
 

Conforme (FINNERTY, 1998), dentre as exigências para um project finance, 

destacam-se: 

• Econômica: os provedores de recursos financeiros devem ser 

convencidos que o projeto irá gerar um fluxo de caixa suficiente para 

cobrir o serviço da dívida do mesmo e oferecer uma taxa de retorno 

sobre o capital investido adequado aos investidores de capital; 

• Técnica: os mesmos provedores de recursos financeiros devem 

dedicar especial atenção à produção conforme a respectiva 

capacidade projetada, em se tratando de instalações convencionais 

como o de geração de energia elétrica; é natural a exigência de 

opiniões independentes de consultores de engenharia, por parte dos 
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credores, especialmente quando o projeto envolve tecnologia não-

comprovada, condições ambientais incomuns ou escala muito grande. 

 

Como será visto próximo capítulo, a metodologia proposta nesta dissertação 

considera, além do cálculo dos indicadores econômico-financeiros apresentados 

anteriormente, mas também condições que podem levar a limitar os benefícios 

associados aos investimentos necessários para ampliar ou implantar a CH. Será 

formulada matematicamente o problema de se obter os benefícios em termos de 

geração de energia elétrica pela CH ao longo da vida econômica do usina, 

considerando os custos para a ampliação ou implantação da mesma. 
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3 METODOLOGIA 

 

No capítulo anterior foram apresentados os conceitos relacionados com os 

elementos físicos e financeiros da usina hidrelétrica a ser ampliada ou implantada, 

além da teoria da pesquisa operacional e programação linear.  

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia proposta para avaliação de 

cenários de investimentos em obras de ampliações e implantações de centrais 

hidrelétricas. O objetivo é escolher o melhor cenário das alternativas de investimento 

apresentadas. Dividiu-se a metodologia em seis etapas, detalhadas para uma 

melhor compreensão do processo de decisão de investimento proposto. Na Figura 

23 é possível visualizar o fluxograma da metodologia proposta. 

 

Etapa 1

Definição das 

Alternativas de 

Investimentos

Etapa 5

Cálculo dos 

Indicadores 

Econômico-

Financeiros

Etapa 4

Obtenção do Fluxo 

de Benefícios e 

Investimentos 

Máximo

Etapa 6

Análise dos 

Resultados e 

Tomada de Decisão

Etapa 2

Definição das 

Premissas e 

Restrições para 

Cada Alternativa

Etapa 3

Construção do Fluxo 

Esperado de 

Benefícios e 

Investimento

 

FIGURA 23 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DA METODOLOGIA PROPOSTA 

FONTE: O autor (2015) 

 

As próximas seções apresentam em detalhe cada uma das etapas do 

fluxograma da metodologia. 

 

3.1 Definição das Alternativas de Investimentos 

 

Na ampliação e implantação de CH, é comum a necessidade de uma 

tomada de decisão por uma determinada alternativa de investimento frente a outra, 

em função dos recursos serem limitados. Nesta dissertação, assume-se a 

possibilidade de se ter diversas alternativas A,...,a 1=  em um determinado caso. 
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Para exemplificar tem-se abaixo algumas alternativas possíveis de 

investimento: 

• Ampliação de uma usina x Ampliação da linha de transmissão  

• Construir uma segunda usina x Ampliação de uma das usinas 

• Reativação de usina x Ampliação da usina 

• Aumento da altura da barragem de uma usina 

• Dois tipos de materiais de impermeabilização da barragem 

 

É interessante observar que, na prática, as melhores alternativas são 

escolhidas de maneira ad hoc, baseadas nas experiências dos investidores e dos 

especialistas de hidrelétricas, ou sob uma demanda específica do interessado. 

 

3.2 Definição das Premissas e Restrições para Cada Alternativa 

 

Nesta etapa são definidas, inicialmente, as premissas para cada alternativa 

de investimento criada. As informações necessárias para se definir as premissas são 

diversas, a depender do caso estudado. Para exemplificar, são listadas abaixo 

algumas delas: 

1) Levantamento de condições limitantes para os investimentos em CH no local de 

ampliação/implantação, tais como altura máxima da barragem, disponibilidade de 

materiais, áreas ambientalmente protegidas ou indígenas, entre outras; 

2) Descarga líquida média considerada para a geração de energia pela central 

hidrelétrica, em m³/s; 

3) Queda líquida média da central hidrelétrica, em metros; 

4) Rendimento médio da central hidrelétrica, em %; 

5) Vida útil ou econômica da central hidrelétrica, em anos; 

6) Tarifa média anual da energia a ser gerada pela central hidrelétrica, em R$/MW; 

7) Potência elétrica instalada, em MW; 

8) Custo total do projeto ou por estrutura (ou até mesmo por conjunto de 

componentes do sistema de alta e/ou de baixa pressão) componente do arranjo 

hidrelétrico a ser ampliado/implantado, em R$; 

9) Taxa de mínima atratividade, em % ao ano, a ser considerada para as análises 

de investimento dos cenários gerados. 
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O primeiro item listado acima, refere-se aos fatores limitantes para a 

ampliação e implantação de componentes de uma CH. No Apêndice 1 encontram-se 

relacionados estes fatores para cada estrutura da CH. Neste apêndice, é 

apresentado ainda uma associação entre os fatores limitantes e as estruturas típicas 

componentes do projeto hidrelétrico (Tabela 22). Na prática, a usina pode-se tornar 

inviável economicamente quando vários destes fatores atuam conjuntamente no 

mesmo projeto. Analisando a Tabela 22, conclui-se que a estrutura com o maior 

número de fatores limitantes (17) é a componente “Reservatório” e com o menor 

número de condições (3) é a “Tomada d’Água”. Observe-se que a componente 

“Tomada d´água” apresenta duas das restrições mais usuais a serem levadas em 

consideração nesses tipos de projetos: geologia e geotecnia, além da hidráulica. 

Nesta etapa da metodologia é importante identificar os custos dos 

componentes do projeto, associados às características fundamentais: a descarga 

líquida média, a queda líquida média e a potência elétrica instalada. No Anexo 1 são 

apresentados os principais custos estimados associados aos fatores limitantes de 

cada componente da CH, tomando-se como base o ano de 2007. 

As estimativas destes custos pressupõem uma definição preliminar das 

estruturas e arranjos, bem como a aplicação, às quantidades correspondentes de 

preços unitários médios representativos dos serviços e respectivos equipamentos, 

pois essas informações e dimensões do arranjo básico do projeto possuem 

características fundamentais que influenciam decisivamente em seus valores; este 

modo simplificado de estimativa de custos é designado, segundo (SOUZA; 

SANTOS; BORTONI, 2009), (MME, 2007), por “Modelo Desagregado de Custo”. 

Muito embora essas estimativas possuam boa aproximação para efeitos de análises 

e aplicação da metodologia proposta nesta dissertação, com a evolução do projeto, 

seja em projeto básico ou executivo, são exigidos custos mais realistas, custos estes 

que podem ser embasados por consultas aos fabricantes e fornecedores. 

Ainda segundo as referências (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009), (MME, 

2007), os custos estimados inicialmente, inclusivas as obras, equipamentos, 

engenharia e diversos outros, comumente devem passar por avaliações expeditas, 

como o custo unitário em R$/MW, obtidos de cadernos de encargos, de tabelas ou 

gráficos em função da potência, da queda líquida média, descarga líquida média 

(m³/s) ou de outra característica da estrutura ou do componente. 
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Com boa aproximação e para efeitos de análises de comparações, admite-

se aqui que variáveis de influência (investimentos) são lineares quando associadas 

às variáveis de decisão (queda líquida média, descarga líquida média ou potência 

instalada). Por exemplo, a relação do custo de implantação do conduto forçado e a 

queda líquida média é considerada linear para fins desta dissertação, mantendo-se 

constante a vazão turbinada. Admite-se, ainda, que todas as variáveis sejam 

quantificáveis. 

Para finalizar esta etapa, é necessário definir também as restrições 

associadas a cada alternativa. Estas restrições estão, em geral, associadas à 

potência instalada e aos custos de investimento. Por exemplo, pode-se citar a 

limitação da ampliação de potência instalada máxima de uma usina, o valor máximo 

a ser investido na ampliação da barragem ou do sistema de adução em baixa 

pressão, além de restrições relativas à não negatividade das variáveis. 

Para cada alternativa adotada, pode-se também definir diversos cenários 

C,...,c 1=  considerando as possibilidades que algumas variáveis de interesse podem 

assumir. Por exemplo, cenários podem ser criados a partir da variação da queda 

líquida média, da descarga líquida média ou da potência elétrica instalada. Os 

cenários são construídos variando-se apenas um desses parâmetros e mantendo-se 

constante os demais, considerando a respectiva limitação de cada variável. O 

número de cenários dependerá do analista e da necessidade do problema na 

prática.  

 

3.3 Construção do Fluxo Esperado de Benefícios e Investimento 

 

Na Etapa 3 deve-se construir um fluxo esperado de benefícios e 

investimento.  A Figura 24 apresenta o esquema adotado para a construção do fluxo 

de benefícios e investimentos. O total de investimentos no projeto – representado 

pelo somatório∑
=

NC

c,aX
1δ

δ , com δ
caX ,  sendo os custos (R$) de cada componente δ  da 

usina, para uma dada alternativa a   e cenário c  de investimento – foi tomado como 

um único pagamento no instante do comissionamento da CH. Para cada alternativa 

a  e cada cenário c  tem-se um determinado fluxo esperado de benefícios e 

investimentos representado genericamente pelo gráfico da Figura 24. 
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∑
=

NC

c,aX
1δ

δ

 

FIGURA 24 – FLUXO ESPERADO DE BENEFÍCIOS E INVESTIMENTOS DE UMA ALTERNATIVA 

FONTE: O autor (2015) 

 

A Figura 25 mostra o fluxo esperado de benefícios tomados a valores 

presentes, considerando a TMA como a taxa de desconto. 

 

...

Ano

∑
=

NC

c,aX
1δ

δ

)TMA/(TMElQ aac,ac,a +⋅⋅⋅⋅ 18760α

218760 )TMA/(TMElQ aac,ac,a +⋅⋅⋅⋅ α

118760 −+⋅⋅⋅⋅ n
aac,ac,a )TMA/(TMElQ α

n
aac,ac,a )TMA/(TMElQ +⋅⋅⋅⋅ 18760α

1                                     2                                                             n-1                                    n

 

FIGURA 25 – FLUXO ESPERADO DE BENEFÍCIOS E INVESTIMENTOS A VALORES PRESENTES 

DE UMA ALTERNATIVA 

FONTE: O autor (2015) 

 

O objetivo da próxima etapa será, então, encontrar o maior fluxo de 

benefícios e investimentos ao longo do tempo de concessão dentre todas as 

alternativas e cenários de investimento. 
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3.4 Obtenção do Fluxo de Benefícios e Investimentos Máximo 

 

3.4.1 Formulação do Problema 

 

Na Etapa 4, o objetivo é formular matematicamente o problema e obter o 

maior fluxo de benefícios e investimentos dentre as diversas alternativas e cenários. 

A construção do modelo matemático é realizada através da definição de uma 

função objetivo e restrições, neste caso adotados todos como lineares, com boa 

aproximação, considerando hipóteses simplificadoras. A função objetivo proposta é 

definida pela equação que se segue: 

[ ] ∑
=

−⋅⋅⋅=
NC

c,aaac,ac,a XhVETMEEfFMax
1

a
 

δ

δ  (3.1) 

Onde: 

a  Alternativa A,...,a 1=  

c Cenário C,...,c 1=  

δ  Componente da usina NC,...,1=δ  

c,aF  
Total de benefícios e investimentos ao longo do tempo de concessão, da 

alternativa a  do cenário c, em R$. 

c,aEf  Energia firme da CH, da alternativa a  do cenário c , em MW médios. 

aTME  Tarifa média anual de energia gerada a ser considerada para as análises, 

da alternativa a , em R$/MWh. 

aVE  Vida econômica da CH da alternativa a , em anos, comumente adotada 

igual a 50 anos para pequenas centrais hidrelétricas (até 30,0 MW de 

potência instalada) e 100 anos para grandes centrais hidrelétricas (acima 

de 30,0 MW). 

h  Número de horas no ano, em geral assumido como igual a 8.760 horas. 

∑
=

NC

caX
1

,
δ

δ  
Total dos investimento (custos) δ

caX ,  de cada componente δ  da usina, da 

alternativa a  do cenário c. Tais custos são estimados para cada estrutura 

componente do aproveitamento hidrelétrico (e.g. casa de força),em R$. 
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Note-se que c,aEf  pode ser escrito como acaca lQ α⋅⋅ ,, , conforme já 

demonstrado na equação 2.3, onde c,aQ  é a descarga líquida média a ser turbinada, 

da alternativa a  do cenário c, em m3/s; c,al  é a queda líquida média da central 

hidrelétrica, alternativa a  do cenário  c, em metros; e aα  é o coeficiente relacionado 

à alternativa a , adotado igual a 0,0088 (MME, 2007) e calculado pelo produto da 

massa específica da água (1.000kg/m3), pelos rendimentos médios estimados da 

turbina (0,93) e do gerador (0,97), pela aceleração da gravidade (9,81m/s2) e pelo 

fator 10-6 que permite expressar a energia em MW médios.  

Observe-se, também, que o valor dos rendimentos estimados da turbina e 

do gerador foram adotados com base no Manual de Inventário Hidroelétrico de 

Bacias Hidrográficas (MME, 2007), estritamente para efeitos de avaliações 

preliminares e nos estudos de caso a serem apresentados no próximo capítulo 

objetos. Obviamente, uma vez que os projetos das usinas passem para a fase 

executiva, estes parâmetros deverão ser atualizados a partir de ensaios em modelo 

físico considerando a norma internacional CEI 60193 (COMMISSION, 1999). 

A potência elétrica instalada da usina ( iP ) pode ser calculada 

como a
kacaca FlQ α⋅⋅ ,,  de acordo com a equação 2.4, onde a

kF  é o fator de 

capacidade da CH, valor este conhecido constante. 

A primeira parcela da função objetivo (equação 3.1), hVETMEEf aac,a ⋅⋅⋅  

corresponde ao benefício oriundo da CH advindo do seu principal produto, que é a 

energia elétrica, produzida ao longo da vida econômica da usina. 

A segunda parcela da equação 3.1, ∑
=

NC

caX
1

,
δ

δ , representa o somatório do 

investimento necessário para a ampliação e/ou implantação para um determinado 

cenário da alternativa em estudo. Estes investimentos estão associados diretamente 

à potência elétrica instalada, descarga líquida média e queda líquida média. 

As restrições associadas a cada alternativa estão associadas à potência 

instalada e a custos de investimento. Como já mencionado anteriormente, as 

restrições do problema podem, por exemplo, ser a limitação física na ampliação de 

potência instalada máxima de uma usina, o valor a ser investido para a ampliação da 

barragem ou na ampliação de um sistema de adução em baixa pressão, além das 

tradicionais restrições relativas à não negatividade das variáveis. 
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3.4.2 Resolução do Problema 

 

O problema definido pela equação 3.1 pode definido como um problema de 

Programação Linear (PL) e resolvido através de algoritmos de PL, tais como o 

SIMPLEX ou Pontos Interiores (BAZARAA; JARVIS; SHERALI, 2010) e com o uso 

de softwares, como o Matlab ou o próprio Excel. Esta dissertação, entretanto, não 

teve o objetivo utilizar de tais técnicas. O objetivo é investigar cenários específicos 

criados a partir da experiência do analista, em um número não tão grande que 

justificasse a utilização de algoritmos de programação inteira. 

Resolve-se o problema da equação 3.1 através da definição de alguns 

pontos no espaço de busca limitado, por “força bruta”, ou seja, avaliando-se a 

função objetivo para cada um dos cenários de investimento de cada alternativa. 

Dessa forma, embora a aplicabilidade da metodologia seja mantida, não se obtém o 

ótimo global de cada alternativa. Em termos práticos, desde que os pressupostos e 

as restrições do problema tenham sido bem definidas, pode-se considerar 

satisfatória as soluções obtidas da forma proposta. 

 

3.5 Cálculo dos Indicadores Econômico-Financeiros 

 

Nesta Etapa 5, que pode ser executada em paralelo à etapa anterior, 

calculam-se os indicadores econômico-financeiros para cada alternativa a e cenário 

c construído.  

Recomenda-se, neste cálculo, o emprego dos indicadores apresentados na 

seção 2.3, quais sejam: VPL, VPLa, IBC, ROIA, TIR, Payback e Payback 

descontado.  

Como é de se esperar, para uma determinada alternativa e/ou cenário, 

pode-se obter melhores valores de um ou outro indicador.  

Na próxima etapa, de posse destes indicadores e tendo obtidos também os 

valores máximos para o fluxo de benefício de cada alternativa e cenário, conforme 

apresentado na etapa anterior, tece-se uma discussão sobre como se deve proceder 

para uma escolha adequada sobre a melhor alternativa de investimento. 
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3.6 Análise dos Resultados e Tomada de Decisão 

 

Apesar de obtermos o maior fluxo de benefícios e investimentos das 

alternativas consideradas na Etapa 4, este valor máximo de fluxo pode não 

corresponder ao cenário de investimento com os melhores indicadores econômico-

financeiros. Por conseguinte, é preciso realizar uma análise comparativa dos 

resultados conjuntamente, considerando a inclinação do investidor em relação ao 

risco assumido com cada alternativa de investimento e seu retorno associado. 

Deve-se fazer esta análise caso a caso para uma adequada tomada de 

decisão sobre o investimento a ser realizado. Assim, para um determinado 

investidor, um retorno mais rápido é prioritário a um outro que talvez prefira um 

retorno maior, embora mais a longo prazo. Por exemplo, no terceiro estudo a ser 

apresentado no capítulo seguinte, relativo à usina de Foz do Chapecó, mostra-se 

que o cenário adotado pelos investidores a época da construção da usina levava a 

um maior fluxo de benefícios e investimentos (maior c,aF ), embora não tenha sido 

de o maior retorno (VPL) e nem de maior Payback.  

Portanto, para sua tomada de decisão, o investidor deve avaliar os 

resultados das diversas possibilidades de investimento, e a aversão ao risco por 

parte do investidor, não existindo uma regra geral a ser aplicada em todos os casos. 

A vantagem da aplicação da metodologia proposta, deve-se ressaltar, é que o 

investidor não se baseará apenas na sua experiência para a tomada de decisão, ou 

em apenas um ou outro indicador, mas também em um cabedal de indicadores 

econômico-financeiros e no fluxo de benefícios e investimentos das diversas 

alternativas. 

No próximo capítulo, aplica-se a metodologia apresentada em três estudos 

de caso obtidos a partir de casos reais de usinas existentes. Como será visto, foi 

possível obter resultados consistentes que permitiram validar a metodologia 

proposta.  

 

 

 



62 

4 ESTUDOS DE CASO 

 

 

Neste capítulo, pretende-se aplicar a metodologia proposta em três estudos 

de caso. Foram escolhidas usinas hidrelétricas localizadas em Santa Catarina, entre 

PCH e UHE, em função da disponibilidade de informações em (SANTOS; REIS, 

2002). As CH dos estudos de casos são as seguintes: 

• Usina Santa Ana, localizada em Luzerna, Santa Catarina 

• PCH Rio Tigre, localizada em Guatambú, Santa Catarina 

• UHE Foz do Chapecó, localizada em Águas do Chapecó, Santa 

Catarina 

 

Todas as usinas têm os reservatórios do tipo a fio d’água. Observe-se, 

também, que para a UHE Foz do Chapecó, sua implantação se deu em rio que faz 

divisa com o Rio Grande do Sul. Por outro lado, as CH possuem potências elétricas 

instaladas distintas e, também, diferentes datas de implantação. 

 

4.1 Caso Usina Santa Ana (CUSA) 

 

No final da década de 40, em Joaçaba-SC, o empresário austríaco Francisco 

Lindner, ali estabelecido desde 1935, adquiriu uma pequena usina instalada no rio 

do Peixe, situada na localidade de Bom Retiro, hoje município de Luzerna, 

denominada São Francisco. Por ser uma usina de baixa potência, de imediato uma 

represa foi construída quando foram assentadas as pedras (barragem); por 

consequência, o nível do rio foi elevado em três metros, formando um reservatório 

de água que permitiu instalar uma turbina com rendimento de 100 hp (≈ 75 kW).  

Em 1952, a pequena usina foi destruída por uma grande enchente. Ao 

recuperá-la, o empresário Lindner dobrou a altura da barragem e reforçou os pontos 

fracos com concreto. A maior queda d’água possibilitou a instalação de duas 

turbinas que produziam 200 kW 2.  

Posteriormente, esse mesmo empresário ampliou a produção de energia 

para uso em suas empresas. Obteve do Governo Federal a concessão, através do 

                                            
2 Atualmente, a usina Santa Ana produz 450 kW (SANTOS; REIS, 2002). 
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Decreto nº 38.172 de 31 de outubro de 1955, para aproveitamento de energia 

hidráulica de um desnível no rio do Peixe, no distrito de Luzerna. Construiu-se, 

então, uma segunda usina, CH de desvio, conhecida por Santa Ana, localizada 

também neste mesmo rio, aproximadamente mil e quinhentos metros acima da 

anterior, com potência de 250 kW. Atualmente, essa usina encontra-se em fase de 

repotenciação, projetada para chegar a 500 kW. As duas usinas em funcionamento 

possibilitaram fornecer, por alguns anos, a energia consumida por treze localidades 

próximas da sede do município de Joaçaba (SANTOS; REIS, 2002). 

 Considerando as informações relatadas anteriormente, busca-se conhecer 

qual seria a melhor decisão a ser tomada em termos de investimento, considerando 

as duas seguintes alternativas: 

1) Ampliação da potência da usina em até 200 kW (alternativa a ) 

2) Implantação de nova usina de 200 kW (alternativa b ) 

 

A definição das alternativas de investimento acima é justamente o objetivo da 

Etapa 1 da metodologia. Como esta é uma usina já construída e temos um histórico 

dos acontecimentos, é possível conhecer qual foi a decisão dos investidores a 

época. No caso, em uma primeira fase, logo após a grande enchente, o investidor 

preferiu ampliar a usina para, em seguida, implantar uma nova. Seria essa uma 

decisão mais acertada em termos do fluxo de benefícios esperados ao longo da vida 

econômica da usina e em termos dos indicadores econômico-financeiros?  

Para responder a esta questão, inicialmente a Etapa 2 da metodologia 

proposta recomenda a definição das premissas para cada alternativa. No presente 

estudo de caso, em ambas as alternativas, considerou-se um tempo disponível de 

operação comercial de 20 anos, um preço de venda da energia de R$ 150,00/MW, 

um fator de capacidade de 0,55 e uma TMA de 11% a.a., já descontada a inflação.  

Para a primeira alternativa a , que busca analisar a ampliação da potência da 

usina em até 200 kW, são relacionados abaixo as premissas consideradas (para 

qualquer cenário c ): 

• Custo de ampliação para a elevação da barragem: B
caX ,  = R$ 

1.000.000,00/MW 

• Custo de ampliação para o sistema de adução em baixa pressão: 
sabp

caX ,  = R$ 500.000,00/MW 
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• Custo de ampliação para o sistema de adução em alta pressão: saap
caX ,  

= R$ 2.000.000,00/MW 

• Custo de ampliação para a casa de força: acf
caX ,  = R$ 3.000.000,00/MW 

A variável de decisão do modelo é a potência elétrica instalada, em MW, que 

varia conforme a equação (0,0088 . c,aQ  . c,al )/0,55, presente na função objetivo do 

problema de maximização do fluxo de benefícios. 

Para a alternativa a , para qualquer cenário c , as variáveis de influências 

são as seguintes: 

• B
caX , : custos de ampliação para a elevação da barragem, em R$ 

• sabp
caX , : custos de ampliação para o sistema de adução em baixa 

pressão, em R$ 

• saap
caX , : custos para a ampliação do sistema de adução em alta 

pressão, em R$ 

• acf
caX , : custos para a ampliação da casa de força, em R$ 

 

A potência instalada assumirá valores diferentes para cada cenário. Assim, 

avalia-se o valor do fluxo de benefícios e investimentos com as seguintes potência  

(0, 0,02, 0,04, ..., 0,16, 0,18, 0,20) até o seu limite de 0.20; para cada valor de 

“(0,0088 . caQ ,  . cal , ) / 0,55” há associações dos valores das variáveis de influências 

B
caX , , sabp

caX , , saap
caX ,  e acf

caX , . 

Para a segunda alternativa b , para qualquer cenário c , que visa a 

implantação de nova usina de 200 kW, a única premissa adotada foi o custo com a 

implantação da usina em função da potência elétrica instalada: 

• ausi
cbX ,  = R$ 5.000.000,00/MW 

A variável de decisão do modelo continua sendo a potência elétrica 

instalada, em MW, que na alternativa b  é formulada como que segue: (0,0088 . cbQ ,  . 

cbl , )/0,55. 

Finalmente, a variável de influência do modelo nesta alternativa, 

considerando qualquer cenário c , é dada por: 

• ausi
cbX , : custos de implantação de uma nova usina, em R$ 
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Estes custos foram definidos de forma ad hoc para compor este estudo de 

caso. Como já foi mencionado, os custos podem ser obtidos, também, através das 

equações que relacionam as características dos componentes da usina e as 

variáveis de interesse, obtidas de cadernos de encargos, de tabelas ou gráficos em 

função da potência, da queda líquida média, descarga líquida média (m³/s) ou de 

outra característica da estrutura ou do componente. Como referências pode-se 

consultar o Anexo 1 e (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009), (MME, 2007). 

Conforme menciona a Etapa 3, busca-se construir o fluxo esperado de 

benefícios ao longo da vida econômica da usina (20 anos), que para a alternativa a , 

para qualquer cenário c , é representado pela seguinte expressão: 

• 00,150876055,00088,0 ,, ⋅⋅⋅⋅⋅ caca lQ  

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte 

somatório: 

• acf
ca

saap
ca

sabp
ca

B
ca XXXX ,,,, +++  

 

Para a alternativa b , qualquer cenário c , o fluxo de esperado de benefícios é 

o que segue: 

• 00,150876055,0     0,0088 ,, ⋅⋅⋅⋅⋅ cbcb lQ  

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte: 

• ausi
cbX ,  

 

A Etapa 4 visa obter o fluxo de benefícios e investimentos máximo, para a 

alternativa a , para qualquer cenário c .  

A função objetivo do fluxo, para a primeira alternativa a , é mostrada a seguir: 

 

[ ]
[ ]acf

c,a
saap

c,a
sabp

c,a
B

c,a

c,ac,ac,a

XXXX

,,lQ,FMax

+++

−⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 0015020876055000880
 (4.1) 

 

Em que: 

caF ,  Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, em R$ 
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caQ ,  Descarga média a ser turbinada, em m³/s 

cal ,  Queda líquida média linearmente proporcional à elevação da barragem, em m 

Sujeito a: 

(0,0088 . caQ , . cal , ) / 0,55  0,2 

B
caX ,  200000 

sabp
caX ,  100000 

saap
caX ,  400000 

acf
caX ,  600000 

caQ , , cal , , B
caX , , sabp

caX , , saap
caX , , acf

caX ,  

 

Para a alternativa b , em qualquer cenário c , a formulação do problema é 

definida como se segue: 

 

[ ] [ ]ausi
cbcbcbcb XlQFMax ,,,, 00,15020876055,0     0,0088 −⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (4.2) 

 

Em que: 

cbF ,  Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, em R$ 

cbQ ,  Descarga a ser turbinada, em m³/s 

cbl ,  Queda líquida linearmente proporcional à elevação da barragem, em m 

 

Sujeito a: 

(0,0088 . cbQ ,  . cbl , ) / 0,55  0,2 

ausi
cbX ,   1000000 

cbQ , , cbl , , ausi
cbX ,  

 

Na sequência, calcula-se o fluxo de benefícios e investimentos do problema 

para a alternativa a  e para cada cenário considerado nesta alternativa. Os 

resultados do fluxo para cada cenário estão indicados na Tabela 1. Assim, cada 
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valor de caF ,  desta tabela é resultado do modelo (equação 4.1) quando é variado 

linearmente o valor da potência instalada “(0,0088 . caQ ,  . cal , ) / 0,55”, ou seja, de 0 a 

0,2 MW, com passo de 0,02. Note-se que o valor do fluxo aumenta linearmente com 

o aumento da potência instalada. 

O mesmo cálculo pode ser feita para a alternativa b , aplicando-se a 

equação 4.2 e variando-se a potência da mesma forma. Os resultados estão 

indicados na Tabela 2. Também aqui, um aumento no fluxo de benefícios e 

investimentos leva a um aumento linear da potência instalada. 

Deve-se observar que, para ambas as alternativas, a variação da potência 

instalada conduz à variações nos custos de investimento correspondentes.  

Como recomendado na quinta etapa da metodologia proposta, a análise 

comparativa dos resultados necessita ser feita conjuntamente, considerando os 

resultados do fluxo de benefícios e investimentos e os resultados do cálculo de 

indicadores econômico-financeiros de cada alternativa. Estes últimos indicadores 

serão, então, apresentados na sequência.  
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TABELA 1 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA ALTERNATIVA a  DO CASO CUSA 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

caF ,  (R$) 0 159080 318160 477240 636320 795400 954480 1113560 1272640 1431720 1590800 

(0,0088 . caQ ,  . cal , ) / 0,55 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

B
caX ,  (R$) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 

sabp
caX ,  (R$) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 

saap
caX ,  (R$) 0 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000 320000 360000 400000 

acf
caX ,  (R$) 0 60000 120000 180000 240000 300000 360000 420000 480000 540000 600000 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

TABELA 2 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA ALTERNATIVA b  DO CASO CUSA 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cbF ,  (R$) 0 189080 378160 567240 756320 945400 1134480 1323560 1512640 1701720 1890800 

(0,0088 . cbQ ,  . cbl , ) / 0,55 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

ausi
cbX ,  (R$) 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 

FONTE: O autor (2015) 
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Na Etapa 5 da metodologia proposta, calcula-se os indicadores econômico-

financeiros de cada alternativa a  e cada cenário c . Os resultados da aplicação das 

equações da seção 2.3 são apresentados na Tabela 3.  

 

TABELA 3 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA ALTERNATIVA a  DO 

CASO CUSA 

Cenário VPL (R$) VPLa (R$) IBC (R$) ROIA 
(%) 

Rentabilidade 
(%) 

TIR 
(%) 

Payback 
(anos) 

Payback 
Desc. 
(anos) 

1 -14.898,06 -1.870,83 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

2 -29.796,11 -3.741,67 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

3 -44.694,17 -5.612,50 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

4 -59.592,22 -7.483,33 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

5 -74.490,28 -9.354,16 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

6 -89.388,33 -11.225,00 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

7 -104.286,39 -13.095,83 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

8 -119.184,44 -14.966,66 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

9 -134.082,50 -16.837,50 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

10 -148.980,55 -18.708,33 0,8854 -0,61 10,33 9,21 8,9941 - 

FONTE: O autor (2015) 

 

É possível notar na Tabela 3 que, para a alternativa a , todos os VPL e VPLa 

são negativos, além de TIR < TMA (de 11% a.a.) em todos os cenários e paybacks 

descontados ultrapassando a vida econômica da usina, ou seja, os indicadores 

sinalizam a não viabilidade desta alternativa, considerando as premissas adotadas. 

Observa-se que apenas o VPL e VPLa apresentam variações nos diversos cenários 

porque a relação entre benefícios e investimentos dos cenários é constante. 

Ainda à respeito da Tabela 3, é possível apontar o cenário 1 como o melhor 

(ou o menos pior) dentre os cenários e premissas propostos. 

Para a alternativa b , os indicadores econômico-financeiros calculados estão 

indicados na Tabela 4. Nesta alternativa, para todos os cenários os indicadores 

apontaram a viabilidade desta alternativa, pois VPL e VPLa são positivos, IBC > 1, 

TIR superior à TMA, e tanto o Payback quanto Payback descontado inferiores à vida 

econômica da usina. Nesta alternativa o cenário 10 se mostrou o melhor dentre 

todos os avaliados, pois apresenta os melhores indicadores econômico-financeiros. 
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TABELA 4 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA ALTERNATIVA b  DO 

CUSA. 

Cenário VPL (R$) 
VPLa 
(R$) 

IBC 
(R$) 

ROIA 
(%) 

Rentabilidade 
(%) 

TIR 
(%) 

Payback 
(anos) 

Payback 
Desc. 
(anos) 

1 15.101,94 1.896,44 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

2 30.203,89 3.792,87 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

3 45.305,83 5.689,31 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

4 60.407,78 7.585,75 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

5 75.509,72 9.482,18 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

6 90.611,67 11.378,62 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

7 105.713,61 13.275,05 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

8 120.815,56 15.171,49 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

9 135.917,50 17.067,93 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

10 151.019,45 18.964,36 1,151 0,71 11,78 13,25 6,9185 13,7269 

FONTE: O autor (2015) 

 

De posse de todos os resultados das alternativas consideradas, na etapa 

final da metodologia (Etapa 6), busca-se tomar uma decisão à respeito do melhor 

cenário de investimentos dentre os avaliados. É interessante lembrar que a 

alternativa a , de ampliação da potência da usina em 200 kW, foi a alternativa 

adotada pelos investidores à época.  

Realizando uma análise comparativa entre as alternativas, nota-se que: 

• A alternativa b , de implantação de nova usina de 200 kW, apresentou 

um maior fluxo de benefícios e investimentos (R$ 1.890.800) que a 

alternativa a  (R$ 1.590.800), ambos obtidos no 10º cenário avaliado 

• A alternativa b  também apresentou melhores indicadores econômico-

financeiros (Tabela 4) do que a alternativa a , que se mostrou neste 

aspecto inviável 

 

Portanto, neste primeiro caso, não há dúvidas que a alternativa b  se mostra 

mais adequada para se investir.  

 

4.2 Caso Usina Rio Tigre (CURT) 

 

A PCH Rio Tigre, CH de desvio, localizada em Guatambú-SC, oeste de 

Santa Catarina, foi construída em 1.965 para atender à demanda energética de 

Chapecó-SC e adjacências. No início dos anos 2.000, a usina foi desativada (por 
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medida de segurança) e houve a necessidade de obras de reforma do sistema de 

adução; a Figura 26 mostra o sistema de adução original da usina, já a Figura 27 

mostra a reforma concluída; tomar por base que com os estudos energéticos 

atualizados, surgiu a possibilidade de sua repotenciação (de 2,08 MW para 8,08 

MW), assim permite as instalações de mais 2 unidades geradoras (uma de 5,5 MW e 

outra de 0,5 MW). Deve-se também considerar que o tempo de concessão é de 30 

anos a partir da reativação da usina com a potência instalada de 2,08 MW 

(SANTOS; REIS, 2002). 

 

 
FIGURA 26 – PCH RIO TIGRE (2,08 MW) 

FONTE: Acervo pessoal 
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FIGURA 27 – PCH RIO TIGRE (2,08 MW) 

FONTE: Acervo pessoal 

 

 Considerando as informações relatadas anteriormente, busca-se decidir pela 

sequência de investimento crescente em termos de Payback e Payback descontado, 

ou seja, do retorno mais rápido ao mais demorado, considerando as seguintes 

alternativas: 

1) Primeira alternativa é reativar a usina de 2,08 MW e realizar as instalações de 

0,50 MW e 5,50 MW 

2) A segunda alternativa é reativar a usina de 2,08 MW e realizar a instalação de 

0,50 MW 

3) Por último a terceira alternativa é reativar a usina de 2,08 MW e realizar a 

instalação de 5,50 MW 

 

A definição das alternativas de investimento acima é justamente o objetivo da 

Etapa 1 da metodologia. Como esta é uma usina já construída e temos um histórico 

dos acontecimentos, é possível conhecer qual foi a decisão dos investidores a 

época. No caso, em uma primeira fase, logo após a grande enchente, o investidor 

preferiu apenas reativar a usina de 2,08 MW para, assim que a própria usina gerar 

receita com a produção de energia elétrica desta reativação, implantar, 

tempestivamente,  as unidades de 0,50 MW e por último a potência de 5,50 MW. 
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Seria essa uma decisão mais acertada em termos de fluxo de benefícios esperados 

ao longo da vida econômica da usina e em termos dos indicadores econômico-

financeiros?  

Para responder a esta questão, inicialmente a Etapa 2 da metodologia 

proposta recomenda a definição das premissas para cada alternativa. No presente 

estudo de caso, em ambas as alternativas, considerou-se um tempo disponível de 

operação comercial de 30 anos, um preço de venda da energia de R$ 150,00/MW, 

um fator de capacidade de 0,80, custo de investimento inicial com a reforma do 

sistema de adução no valor de R$ 7.000.000,00, custo com a implantação de uma 

nova casa de forma sob a taxa de R$ 500.000,00/MW  e uma TMA de 11% a.a., já 

descontada a inflação. 

Para a primeira alternativa, que busca reativar a usina de 2,08 MW e realizar 

as instalações de 0,50 MW e 5,50 MW, são relacionados abaixo as premissas 

consideradas (para qualquer cenário c ): 

• Na hipótese da repotenciação dos 0,5 MW, deve considerar o 

investimento com a implantação de uma linha de transmissão até a SE 

da Usina: LT
caX ,  = R$ 200.000,00 

• Quando da repotenciação dos 5,5 MW, devem ser considerados 

custos com a adequação do sistema de adução em baixa pressão, 

custos com a implantação de um novo sistema de adução em alta 

pressão e de uma nova casa de força 

• Custo a ser investido com a adequação do sistema de adução em 

baixa pressão quando da repotenciação dos 5,5 MW: SABP
caX ,  = R$ 

500.000,00/MW 

• Custo a ser investido com a implantação de um novo sistema de 

adução em alta pressão: SAAP
caX ,  = R$ 2.000.000,00/MW 

As variáveis de decisão do modelo, presentes na função objetivo do 

problema de maximização do fluxo de benefícios são as que seguem: 
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• A potência elétrica instalada de 2,08 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 

• A potência elétrica instalada de 0,5 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80 

• A potência elétrica instalada de 5,5 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80 

 

Para a primeira alternativa, para qualquer cenário c , as variáveis de 

influências são as seguintes: 

• CF
caX , : custos da implantação da casa de força quando da 

repotenciação de 0,5 MW, em R$ 

• SABP
caX , : custos da adequação do sistema de adução em baixa pressão 

quando da repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

• SAAP
caX , : custos da implantação do sistema de adução em alta pressão 

quando da repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

• CF
caX , : custos da implantação da casa de força quando da 

repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

 

Permanecerá constante no modelo a potência instalada de 2,08 MW quando 

desta reativação. Já para as potências instaladas de 0,50 MW e 5,50 MW assumirão 

valores diferentes para cada cenário. Assim, avalia-se o valor do fluxo de benefícios 

e investimentos com as seguintes potências  (0, 0,05, 0,1, ..., 0,40, 0,45, 0,50) até o 

seu limite de 0,50 e também (0, 0,55, 1,10, ..., 4,40, 4,95, 5,50) até o seu limite de 

5,50; para cada valor de “(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80” há associações dos valores 

da variável de influência CF
caX ,  e para cada valor de “(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80” há 

associações dos valores das variáveis de influências SABP
caX , , SAAP

caX ,  e CF
caX , . 

 

Para a segunda alternativa, para qualquer cenário c , que visa na reativação 

dos 2,08 MW e instalação dos 0,5 MW, são relacionados abaixo as premissas 

consideradas (para qualquer cenário c ): 
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• Na hipótese da repotenciação dos 0,5 MW, deve considerar o 

investimento com a implantação de uma linha de transmissão até a SE 

da Usina: LT
cbX ,  = R$ 200.000,00 

As variáveis de decisão do modelo, presentes na função objetivo do 

problema de maximização do fluxo de benefícios são as que seguem: 

• A potência elétrica instalada de 2,08 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 

• A potência elétrica instalada de 0,5 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80 

 

Para a segunda alternativa, para qualquer cenário c , as variáveis de 

influências são as seguintes: 

• CF
cbX , : custos da implantação da casa de força quando da 

repotenciação de 0,5 MW, em R$ 

 

Permanecerá constante no modelo a potência instalada de 2,08 MW quando 

desta reativação. Já para a potência instalada de 0,50 MW será assumido valores 

diferentes para cada cenário. Assim, avalia-se o valor do fluxo de benefícios e 

investimentos com as seguintes potências  (0, 0,05, 0,1, ..., 0,40, 0,45, 0,50) até o 

seu limite de 0,50; para cada valor de “(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80” há associações 

dos valores da variável de influência CF
cbX , . 

 

Para a terceira alternativa, que busca reativar a usina de 2,08 MW e realizar a 

instalação dos 5,50 MW, são relacionados abaixo as premissas consideradas (para 

qualquer cenário c ): 

• Quando da repotenciação dos 5,5 MW, devem ser considerados 

custos com a adequação do sistema de adução em baixa pressão, 

custos com a implantação de um novo sistema de adução em alta 

pressão e de uma nova casa de força 
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• Custo a ser investido com a adequação do sistema de adução em 

baixa pressão quando da repotenciação dos 5,5 MW: SABP
ccX ,  = R$ 

500.000,00/MW 

• Custo a ser investido com a implantação de um novo sistema de 

adução em alta pressão: SAAP
ccX ,  = R$ 2.000.000,00/MW 

As variáveis de decisão do modelo, presentes na função objetivo do 

problema de maximização do fluxo de benefícios são as que seguem: 

• A potência elétrica instalada de 2,08 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 

• A potência elétrica instalada de 5,5 MW, que varia conforme a 

equação (0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80 

 

Para a terceira alternativa, para qualquer cenário c , as variáveis de 

influências são as seguintes: 

• SABP
ccX , : custos da adequação do sistema de adução em baixa pressão 

quando da repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

• SAAP
ccX , : custos da implantação do sistema de adução em alta pressão 

quando da repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

• CF
ccX , : custos da implantação da casa de força quando da 

repotenciação de 5,5 MW, em R$ 

 

Permanecerá constante no modelo a potência instalada de 2,08 MW quando 

desta reativação. Já para a potência instalada de 5,50 MW assumirá valores 

diferentes para cada cenário. Assim, avalia-se o valor do fluxo de benefícios e 

investimentos com as seguintes potências (0, 0,55, 1,10, ..., 4,40, 4,95, 5,50) até o 

seu limite de 5,50; para cada valor de “(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80” há associações 

dos valores das variáveis de influências SABP
ccX , , SAAP

ccX ,  e CF
ccX , . 

Estes custos foram definidos de forma ad hoc para compor este estudo de 

caso. Como já foi mencionado, os custos podem ser obtidos, também, através das 

equações que relacionam as características dos componentes da usina e as 

variáveis de interesse, obtidas de cadernos de encargos, de tabelas ou gráficos em 
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função da potência, da queda líquida média, descarga líquida média (m³/s) ou de 

outra característica da estrutura ou do componente. Como referências pode-se 

consultar o Anexo 1 e (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009), (MME, 2007). 

Conforme menciona a Etapa 3, busca-se construir o fluxo esperado de 

benefícios ao longo da vida econômica da usina (30 anos), que para a primeira 

alternativa, para qualquer cenário c , é representado pela seguinte expressão: 

• 

)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

,5,5,5,5

,5,0,5,0

,08,2,08,2

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

cc

cc

cc

lQ

lQ

lQ

 

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte 

somatório: 

• 
)(

)00,200000(00,7000000

,,,

,

CF
ca

SAAP
ca

SABP
ca

CF
ca

XXX

X

++

+++
 

 

Para a segunda alternativa, qualquer cenário c , o fluxo de esperado de 

benefícios é o que segue: 

• 
)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

,5,0,5,0

,08,2,08,2

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

cc

cc

lQ

lQ
 

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte: 

• )00,200000(00,7000000 ,
CF

cbX++  

 

Para a terceira alternativa, qualquer cenário c , o fluxo de esperado de 

benefícios é o que segue: 

• 
)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

,5,5,5,5

,08,2,08,2

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

cc

cc

lQ

lQ
 

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte: 

• CF
cc

SAAP
cc

SABP
cc XXX ,,,00,7000000 +++  

 

A função objetivo do fluxo, para a primeira alternativa, é mostrada a seguir: 
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 (4.3) 

 

Em que: 

caF ,  
Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, 

em R$ 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 Potência instalada dos 2,08 MW 

(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80 Potência instalada dos 0,5 MW 

(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80 Potência instalada dos 5,5 MW 

Sujeito a: 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80  2,08 

(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80  0,5 

(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80  5,5 

CF
caX ,   1500000 

SABP
caX ,  2750000 

SAAP
caX ,   11000000 

CF
caX ,   16500000 

cQ ,08,2 , cl ,08,2 , cQ ,5,0 , cl ,5,0 , cQ ,5,5 , cl ,5,5 , CF
caX , , SABP

caX , , SAAP
caX , , CF

caX ,   

 

Para a segunda alternativa, em qualquer cenário c , a formulação do 

problema é definida como se segue: 
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[ ])00,200000(00,7000000

)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

,

,5,0,5,0

,08,2,08,2

,

CF
cb

cc

cc

cb

X

lQ

lQ
FMax

++

−








⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=
 (4.4) 

Em que: 

cbF ,  
Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, 

em R$ 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 Potência instalada dos 2,08 MW 

(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80 Potência instalada dos 0,5 MW 

Sujeito a: 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80  2,08 

(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80  0,5 

CF
cbX ,  1500000 

cQ ,08,2 , cl ,08,2 , cQ ,5,0 , cl ,5,0 , CF
cbX ,   

 

Para a terceira alternativa, em qualquer cenário c , a formulação do problema 

é definida como se segue: 

 

[ ])00,7000000

)00,15030876080,0    0,0088(

)00,15030876080,0    0,0088(

,,,

,5,5,5,5

,08,2,08,2

,

CF
cc

SAAP
cc

SABP
cc

cc

cc

cc

XXX

lQ

lQ
FMax

+++

−








⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=
 (4.5) 

 

Em que: 

ccF ,  
Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, 

em R$ 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80 Potência instalada dos 2,08 MW 

(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80 Potência instalada dos 5,5 MW 

Sujeito a: 

(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80  2,08 

(0,0088 . cQ ,5,5  . cl ,5,5 ) / 0,80  5,5 
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SABP
ccX ,   2750000 

SAAP
ccX ,   11000000 

CF
ccX ,   16500000 

cQ ,08,2 , cl ,08,2 , cQ ,5,5 , cl ,5,5 , SABP
ccX , , SAAP

ccX , , CF
ccX ,    

 

Na sequência, calcula-se o fluxo de benefícios e investimentos do problema 

para a primeira alternativa e para cada cenário considerado nesta alternativa. Os 

resultados do fluxo para cada cenário estão indicados na Tabela 5. Assim, cada 

valor de caF ,  desta tabela é resultado do modelo (equação 4.3) quando é mantido o 

valor da potência instalada “(0,0088 . cQ ,08,2  . cl ,08,2 ) / 0,80” e variado linearmente os 

valores das potências instaladas “(0,0088 . cQ ,5,0  . cl ,5,0 ) / 0,80” e “(0,0088 . cQ ,5,5  . 

cl ,5,5 ) / 0,80”, ou seja, respectivamente de 0 a 0,5 MW e de 0 a 5,5 MW, com os 

respectivos passos de 0,05 e 0,55. Note-se que, a partir do cenário 1, o valor do 

fluxo aumenta linearmente com o aumento das respectivas potências instaladas. 

Os mesmos cálculos podem ser feitos para as segundas e terceiras 

alternativas, aplicando-se as equações 4.4 e 4.5 e variando-se as potências da 

mesma forma. Os resultados estão indicados nas Tabelas 6 e 7. Também aqui, a 

partir do cenário 1, um aumento nos fluxos de benefícios e investimentos leva a um  

aumento linear das potências instaladas. 

Deve-se observar que, para todas as alternativas, a variação da potência 

instalada conduz à variações nos custos de investimento correspondentes.  

Como recomendado na quinta etapa da metodologia proposta, a análise 

comparativa dos resultados necessita ser feita conjuntamente, considerando os 

resultados dos fluxos de benefícios e investimentos e os resultados do cálculo de 

indicadores econômico-financeiros de cada alternativa. Estes últimos indicadores 

serão, então, apresentados na sequência. 
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TABELA 5 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA PRIMEIRA ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

caF ,  (R$) -7200000 74141480 89888080 105634680 121381280 137127880 152874480 168621080 184367680 200114280 215860880 

(0,0088. cQ ,08,2 . 

cl ,08,2 )/0,80 
0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

(0,0088.
 

cQ ,5,0 . cl ,5,0 )/0,80 
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,30 0,35 0,4 0,45 0,5 

(0,0088. cQ ,5,5 . cl ,5,5 ) 

/ 0,80 
0 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75 3,30 3,85 4,4 4,95 5,5 

CF
caX ,  0 150000 300000 450000 600000 750000 900000 1050000 1200000 1350000 1500000 

SABP
caX ,  0 275000 550000 825000 1100000 1375000 1650000 1925000 2200000 2475000 2750000 

SAAP
caX ,  0 1100000 2200000 3300000 4400000 5500000 6600000 7700000 8800000 9900000 11000000 

CF
caX ,  0 1650000 3300000 4950000 6600000 8250000 9900000 11550000 13200000 14850000 16500000 

FONTE: O autor (2015) 
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TABELA 6 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA SEGUNDA ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cbF ,  (R$) -7200000 59821680 61248480 62675280 64102080 65528880 66955680 68382480 69809280 71236080 72662880 

(0,0088. cQ ,08,2 . cl ,08,2 )/0,80 0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

(0,0088. cQ ,5,0 . cl ,5,0 ) / 0,80 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

CF
cbX ,  0 150000 300000 450000 600000 750000 900000 1050000 1200000 1350000 1500000 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

TABELA 7 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA TERCEIRA ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ccF ,  (R$) -7000000 72914680 87234480 101554280 115874080 130193880 144513680 158833480 173153280 187473080 201792880 

(0,0088.
 

cQ ,08,2 . cl ,08,2 )/0,80 
0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

(0,0088. cQ ,5,5 . cl ,5,5 )/0,80 0 0,55 1,1 1,65 2,20 2,75 3,3 3,85 4,4 4,95 5,5 

SABP
ccX ,  0 275000 550000 825000 1100000 1375000 1650000 1925000 2200000 2475000 2750000 

SAAP
ccX ,  0 1100000 2200000 3300000 4400000 5500000 6600000 7700000 8800000 9900000 11000000 

CF
ccX ,  0 1650000 3300000 4950000 6600000 8250000 9900000 11550000 13200000 14850000 16500000 

FONTE: O autor (2015) 
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Na Etapa 5 da metodologia proposta, calcula-se os indicadores econômico-

financeiros de cada alternativa e cada cenário c . Para a primeira alternativa do caso 

estudado, os resultados da aplicação das equações da seção 2.3 são apresentados 

na Tabela 8 

 

TABELA 8 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA PRIMEIRA 

ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO VPL (R$) VPLa (R$) 
IBC 

(R$) 

ROIA 

(%) 

RENT. 

(%) 

TIR 

(%) 

PAY 

BACK 

(anos) 

PAY 

BACK 

DESC. 

(anos) 

1 14.117.291,54 1.623.835,79 2,3607 2,90 14,22 27,13 3,6827 4,9778 

2 16.425.640,39 1.889.352,69 2,2122 2,68 13,98 25,42 3,9299 5,4377 

3 18.733.989,24 2.154.869,59 2,1201 2,54 13,82 24,35 4,1006 5,7570 

4 21.042.338,09 2.420.386,49 2,0574 2,43 13,70 23,62 4,2256 5,9908 

5 23.350.686,95 2.685.903,39 2,0119 2,36 13,62 23,10 4,3211 0,1880 

6 25.659.035,80 2.951.420,29 1,9775 2,30 13,55 22,70 4,3964 6,3443 

7 27.967.384,65 3.216.937,19 1,9505 2,25 13,50 22,38 4,4573 6,4708 

8 30.275.733,50 3.482.454,09 1,9287 2,21 13,46 22,13 4,5076 6,5752 

9 32.584.082,35 3.747.970,99 1,9108 2,18 13,42 21,92 4,5498 6,6628 

10 34.892.431,21 4.013.487,89 1,8958 2,16 13,39 21,75 4,5858 6,7375 

FONTE: O autor (2015) 

 

É possível notar na Tabela 8 que, para a primeira alternativa, todos os VPL e 

VPLa são positivos, além de TIR > TMA (de 11% a.a.) em todos os cenários e 

paybacks além dos paybacks descontados inferiores a vida econômica da usina, ou 

seja, os indicadores sinalizam a viabilidade desta alternativa, considerando as 

premissas adotadas. Observa-se ainda que há variabilidade para todos os 

indicadores financeiros: isto se deve pela presença de constantes na equação 4.3. 

Ainda à respeito da Tabela 8, é possível apontar o cenário 10 como o melhor 

dentre os cenários e premissas propostos. 

Para a segunda alternativa, os indicadores econômico-financeiros calculados 

estão indicados na Tabela 9. Nesta alternativa, para todos os cenários os 

indicadores apontaram a viabilidade desta alternativa, pois VPL e VPLa são 

positivos, IBC > 1, TIR superior à TMA, e tanto o Payback quanto Payback 

descontado inferiores à vida econômica da usina. Nesta alternativa o cenário 10 se 
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mostrou o melhor dentre todos os avaliados, pois apresenta os melhores indicadores 

econômico-financeiros. Observa-se ainda que há variabilidade para todos os 

indicadores financeiros: isto se deve pela presença de constantes na equação 4.4. 

 

TABELA 9 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA SEGUNDA 

ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO VPL (R$) VPLa (R$) 
IBC 

(R$) 

ROIA 

(%) 

RENT. 

(%) 

TIR 

(%) 

PAY 

BACK 

(anos) 

PAY 

BACK 

DESC. 

(anos) 

1 12.115.888,42 1.393.625,20 2,6484 3,30 14,66 30,45 3,2826 4,3036 

2 12.422.834,16 1.428.931,51 2,6564 3,31 14,67 30,54 3,2728 4,2871 

3 12.729.779,90 1.464.237,82 2,6640 3,32 14,69 30,63 3,2634 4,2712 

4 13.036.725,64 1.499.544,13 2,6714 3,33 14,70 30,72 3,2544 4,2561 

5 13.343.671,38 1.534.850,44 2,6784 3,34 14,71 30,80 3,2458 4,2416 

6 13.650.617,11 1.570.156,75 2,6853 3,35 14,72 30,88 3,2376 4,2277 

7 13.957.562,85 1.605.463,06 2,6918 3,36 14,72 30,95 3,2297 4,2144 

8 14.264.508,59 1.640.769,37 2,6982 3,36 14,73 31,03 3,2221 4,2017 

9 14.571.454,33 1.676.075,68 2,7043 3,37 14,74 31,10 3,2148 4,1894 

10 14.878.400,06 1.711.381,99 2,7102 3,38 14,75 31,16 3,2079 4,1776 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para a terceira alternativa, os indicadores econômico-financeiros calculados 

estão indicados na Tabela 10. Nesta alternativa, para todos os cenários os 

indicadores apontaram a viabilidade desta alternativa, pois VPL e VPLa são 

positivos, IBC > 1, TIR superior à TMA, e tanto o Payback quanto Payback 

descontado inferiores à vida econômica da usina. Nesta alternativa o cenário 10 se 

mostrou o melhor dentre todos os avaliados, pois apresenta os melhores indicadores 

econômico-financeiros. Observa-se ainda que há variabilidade para todos os 

indicadores financeiros: isto se deve pela presença de constantes na equação 4.5. 

 

 

 

 

 

 



85 

TABELA 10 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA TERCEIRA 

ALTERNATIVA DO CASO CURT 

CENÁRIO VPL (R$) VPLa (R$) 
IBC 

(R$) 

ROIA 

(%) 

RENT. 

(%) 

TIR 

(%) 

PAY 

BACK 

(anos) 

PAY 

BACK 

DESC. 

(anos) 

1 14.010.345,80 1.611.534,40 2,3975 2,96 14,28 27,56 3,6261 4,8824 

2 16.011.748,92 1.841.744,99 2,2270 2,70 14,00 25,59 3,9039 5,3890 

3 18.013.152,03 2.071.955,58 2,1206 2,54 13,82 24,36 4,0997 5,7554 

4 20.014.555,14 2.302.166,17 2,0479 2,42 0,1368 23,51 4,2453 6,0306 

5 22.015.958,26 2.532.376,76 1,9951 2,33 13,59 22,90 4,3576 6,2639 

6 24.017.361,37 2.762.587,35 1,9550 2,26 13,51 22,44 4,4470 6,4495 

7 26.018.764,49 2.992.797,94 1,9235 2,20 13,45 22,07 4,5198 6,6007 

8 28.020.167,60 3.223.008,53 1,8981 2,16 13,40 21,77 4,5803 6,7262 

9 30.021.570,72 3.453.219,12 1,8772 2,12 13,35 21,53 4,6313 6,8320 

10 32.022.973,83 3.683.429,71 1,8597 2,09 13,32 21,33 4,6749 6,9226 

FONTE: O autor (2015) 

 

De posse de todos os resultados das alternativas consideradas, na etapa 

final da metodologia (Etapa 6), busca-se tomar uma decisão a respeito do melhor 

cenário de investimentos dentre os avaliados. É interessante lembrar que a segunda 

alternativa, reativar a usina de 2,08 MW e posteriormente realizar a instalação de 

0,50 MW, foi a alternativa adotada pelos investidores à época.  

Realizando uma análise comparativa entre as alternativas, nota-se que: 

• A primeira alternativa, reativar a usina de 2,08 MW e realizar as 

instalações de 0,50 MW e 5,50 MW, apresentou um maior fluxo de 

benefícios e investimentos (R$ 215.860.880) dentre as demais: a 

segunda alternativa (R$ 72.662.880) e terceira alternativa (R$ 

201.792.880), todos obtidos no 10º cenário avaliado 

• A segunda alternativa, reativar a usina de 2,08 MW e realizar as 

instalações de 0,50 MW e 5,50 MW, apresentou melhores Payback e 

Payback descontado (3,2079 e 4,1776 anos) dentre as demais: a 

primeira alternativa (4,5858 e 6,7375 anos) e terceira alternativa 

(4,6749 e 6,9226), todos obtidos também no 10º cenário avaliado. 
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Portanto, neste segundo caso, não há dúvidas que a segunda alternativa foi 

a mais adequada a investir, considerando os indicadores Payback e Payback 

descontado. 

 

4.3 Caso UHE Foz do Chapecó (CFCH) 

 

Localizada entre os municípios de Águas do Chapecó-SC e Alpestre-RS, a 

UHE Foz do Chapecó (Figura 28), CH de desvio, com 855 MW de potência elétrica 

instalada, a qual sua implantação iniciou em março de 2007, possui um grande 

diferencial tecnológico: o tipo da barragem adotado para o projeto foi em 

enrocamento com núcleo de asfalto. 

 

 

FIGURA 28 – UHE FOZ DO CHAPECÓ (855,00 MW) 

FONTE: http://www.uhefozdochapeco.com.br 

 

Essa alternativa possui as seguintes vantagens, quando comparada com as 

barragens de enrocamento com núcleo argiloso: 
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• Mínima necessidade de jazidas de argilas próximas ao sítio de 

implantação do empreendimento 

• Retomada de trabalhos logo após as chuvas 

• Tempo menor do cronograma de obra, para o caso, podia estimar em 

0,5 ano, em contrapartida do tipo de enrocamento com núcleo 

argiloso, que previa, devido principalmente as chuvas, em 2 anos. 

 

Deve-se ainda levar em consideração que o atraso no tempo de cronograma 

de obras na barragem afeta em atraso de início de geração de energia, sendo 

assim, posterga o início do fluxo de benefícios do investimento. 

Como que a alternativa de enrocamento com núcleo asfáltico foi a adotada 

para a barragem, considera-se antecipação no tempo de cronograma de obras de 

1,5 ano, quando comparada com alternativa de enrocamento com núcleo argiloso. 

Porém, a alternativa de enrocamento com núcleo asfáltico requer investimento 

superior à alternativa de enrocamento com núcleo argiloso. 

 Considerando as informações relatadas anteriormente, busca-se saber qual 

seria a melhor decisão a ser tomada em termos de investimento, entre as duas 

seguintes alternativas: 

1) Barragem de enrocamento com núcleo argiloso (alternativa a ) 

2) Barragem de enrocamento com núcleo asfáltico (alternativa b ) 

 

A definição das alternativas de investimento acima é justamente o objetivo da 

Etapa 1 da metodologia. Como este é um caso e temos um histórico dos 

acontecimentos, é possível conhecer qual foi a decisão dos investidores a época. No 

caso, em uma primeira decisão, mesmo que preliminar, adotou-se o estudo da 

alternativa a , esta adoção levou em conta principalmente ao investimento inicial ser 

inferior comparada com a alternativa b . Após melhores conhecimentos de condições 

de disponibilidade de materiais além de saber mais detalhadamente a hidrologia 

local, preferiu-se, em seguida, implantar uma a alternativa b . Seria essa uma 

decisão mais acertada em termos do fluxo de benefícios esperados ao longo da vida 

econômica da usina e em termos dos indicadores econômico-financeiros?  

Para responder a esta questão, inicialmente a Etapa 2 da metodologia 

proposta recomenda a definição das premissas para cada alternativa. No presente 
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estudo de caso, em ambas as alternativas, considerou-se potência elétrica instalada 

de 855 MW, um preço de venda da energia de R$ 90,00/MW, um fator de 

capacidade de 0,50 e uma TMA de 11% a.a., já descontada a inflação.  

Para a primeira alternativa a , que busca analisar a implantação da barragem 

do tipo de enrocamento com núcleo argiloso, são relacionados abaixo as premissas 

consideradas (para qualquer cenário c ): 

• Tempo disponível de operação comercial: ( aVE  = 30 – “tempo de 

cronograma de obras”), em anos 

• Custo da barragem de enrocamento com núcleo argiloso: BENAR
caX ,  = 

R$ 100.000,00/MW 

• Tempo de cronograma de obras da barragem de enrocamento com 

núcleo argiloso: 2 anos 

A variável de decisão do modelo é a potência elétrica instalada iP , em MW, 

que varia, presente na função objetivo do problema de maximização do fluxo de 

benefícios. 

Para a alternativa a , para qualquer cenário c , a variável de influência é a 

seguinte: 

• BENAR
caX , : somatório dos custos de implantação da barragem de 

enrocamento com núcleo argiloso, em R$ 

A potência instalada assumirá valores diferentes para cada cenário. Assim, 

avalia-se o valor do fluxo de benefícios e investimentos com as seguintes potência 

(0, 85.5, 171, ..., 684, 769.5, 855) até o seu limite de 855; para cada valor de iP  há 

associações dos valores da variável de influência BENAR
caX , . 

 

Para a segunda alternativa b , para qualquer cenário c , que visa a 

implantação da barragem do tipo de enrocamento com núcleo argiloso, as premissas 

adotadas foram as seguintes: 

• Tempo disponível de operação comercial: (30 – “tempo de 

cronograma de obras”), em anos 

• Custo da barragem de enrocamento com núcleo asfáltico: BENAS
cbX ,  = 

R$ 190.000,00/MW 
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• Tempo de cronograma de obras da barragem de enrocamento com 

núcleo asfáltico: 0,5 anos 

A variável de decisão do modelo continua sendo a potência elétrica 

instalada, em MW, que na alternativa b  é representada também por iP . 

E finalmente, a única variável de influência do modelo desta alternativa  é a 

que segue: 

• BENAS
cbX , : custos de implantação da barragem de enrocamento com 

núcleo asfáltico, em R$ 

 

Estes custos foram definidos de forma ad hoc para compor este estudo de 

caso. Como já foi mencionado, os custos podem obtidos, também, através das 

equações que relacionam as características dos componentes da usina e as 

variáveis de interesse, obtidas de cadernos de encargos, de tabelas ou gráficos em 

função da potência, da queda líquida média, descarga líquida média (m³/s) ou de 

outra característica da estrutura ou do componente. Como referências pode-se 

consultar o Anexo 1 e (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009), (MME, 2007). 

 

Conforme menciona a Etapa 3, busca-se construir o fluxo esperado de 

benefícios ao longo da vida econômica da usina (30-2), que para a alternativa a , 

para qualquer cenário c , é representado pela seguinte expressão: 

• 00,90876050,0 ⋅⋅⋅iP  

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte 

somatório: 

• BENAR
caX ,  

 

Para a alternativa b , qualquer cenário c , o fluxo de esperado de benefícios é 

o que segue: 

• 00,90876050,0 ⋅⋅⋅iP  

 

Já o investimento para esta alternativa é representado pelo seguinte: 

• BENAS
cbX ,  



90 

 

A Etapa 4 visa obter o fluxo de benefícios e investimentos máximo, para a 

alternativa a , para qualquer cenário c .  

A função objetivo do fluxo, para a primeira alternativa a , é mostrada a seguir: 

 

[ ] [ ]BENAR
caica XPFMax ,, 00,90)230(876050,0 −⋅−⋅⋅⋅=  (4.6) 

Em que: 

caF ,  Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, em R$ 

P Potência da usina, em MW 

Sujeito a: 

iP   855 

BENAR
caX ,  85500000 

iP , BENAR
caX ,  

 

Para a alternativa b , em qualquer cenário c , a formulação do problema é 

definida como se segue: 

 

[ ] [ ]BENAS
cbicb XPFMax ,, 00,90)5,030(876050,0 −⋅−⋅⋅⋅=  (4.7) 

Em que: 

cbF ,  Fluxo de benefícios ao longo do tempo de concessão, em R$ 

iP  Potência da usina, em MW 

Sujeito a: 

iP   855 

BENAS
cbX ,   162450000 

iP , BENAS
cbX ,  

Na sequência, calcula-se o fluxo de benefícios e investimentos do problema 

para a alternativa a  e para cada cenário considerado nesta alternativa. Os 

resultados do fluxo para cada cenário estão indicados na Tabela 11. Assim, cada 

valor de caF ,  desta tabela é resultado do modelo (equação 4.6) quando é variado 
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linearmente o valor da potência instalada “ iP ”, ou seja, de 0 a 855 MW, com passo 

de 85,5. Note-se que o valor do fluxo aumenta linearmente com o aumento da 

potência instalada. 

O mesmo cálculo pode ser feita para a alternativa b , aplicando-se a 

equação 4.7 e variando-se a potência da mesma forma. Os resultados estão 

indicados na Tabela 12. Também aqui, um aumento no fluxo de benefícios e 

investimentos leva a um aumento linear da potência instalada. 

Deve-se observar que, para ambas as alternativas, a variação da potência 

instalada conduz à variações nos custos de investimento correspondentes.  

Como recomendado na quinta etapa da metodologia proposta, a análise 

comparativa dos resultados necessita ser feita conjuntamente, considerando os 

resultados do fluxo de benefícios e investimentos e os resultados do cálculo de 

indicadores econômico-financeiros de cada alternativa. Estes últimos indicadores 

serão, então, apresentados na sequência. 
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TABELA 11 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA ALTERNATIVA a  DO CASO CFCH 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

caF ,  (R$) 0 935164800 1870329600 2805494400 3740659200 4675824000 5610988800 6546153600 7481318400 8416483200 9351648000 

iP  (MW) 0 85,5 171 256,5 342 427,5 513 598,5 684 769,5 855 

BENAR
caX ,  

(R$) 
0 8550000 17100000 25650000 34200000 42750000 51300000 59850000 68400000 76950000 85500000 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

TABELA 12 – TABELA DE RESULTADOS DO PROBLEMA RESOLVIDO DA ALTERNATIVA b  DO CASO CFCH 

CENÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cbF ,  (R$) 0 978025950 1956051900 2934077850 3912103800 4890129750 5868155700 6846181650 7824207600 8802233550 9780259500 

iP  (MW) 0 85,5 171 256,5 342 427,5 513 598,5 684 769,5 855 

BENAS
cbX ,  

(R$) 
0 16245000 32490000 48735000 64980000 81225000 97470000 113715000 129960000 146205000 162450000 

FONTE: O autor (2015) 
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Na Etapa 5 da metodologia proposta, calcula-se os indicadores econômico-

financeiros de cada alternativa a  e cada cenário c . Os resultados da aplicação das 

equações da seção 2.3 são apresentados na Tabela 13.  

 

TABELA 13 – TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA ALTERNATIVA a  DO 

CASO CFCH. 

CENÁRIO VPL (R$) VPLa (R$) 
IBC 

(R$) 

ROIA 

(%) 

RENT. 

(%) 

TIR 

(%) 

PAY 

BACK 

(anos) 

PAY 

BACK 

DESC. 

(anos) 

1 281.359.922,31 32.710.101,41 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

2 562.719.844,63 65.420.202,81 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

3 844.079.766,94 98.130.304,22 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

4 1.125.439.689,25 130.840.405,63 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

5 1.406.799.611,56 163.550.507,03 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

6 1.688.159.533,88 196.260.608,44 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

7 1.960.969.456,19 227.976.711,25 29,6691 13,41 25,89 394,20 0,2899 0,3218 

8 2.250.879.378,50 261.680.811,25 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

9 2.532.239.300,81 294.390.912,66 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

10 2.813.599.223,13 327.101.014,07 33,9076 13,41 25,89 394,20 0,2537 0,2816 

FONTE: O autor (2015) 

 

É possível notar na Tabela 13 que, para a alternativa a , todos os VPL e 

VPLa são positivos, além de TIR > TMA (de 11% a.a.) em todos os cenários e 

Paybacks e Paybacks descontados inferiores à vida econômica da usina, ou seja, os 

indicadores sinalizam a viabilidade desta alternativa, considerando as premissas 

adotadas. Observa-se que apenas o VPL e VPLa apresentam variações nos 

diversos cenários porque a relação entre benefícios e investimentos dos cenários é 

constante. 

Ainda à respeito da Tabela 13, é possível apontar o cenário 10 como o 

melhor dentre os cenários e premissas propostos. 

Para a alternativa b , os indicadores econômico-financeiros calculados estão 

indicados na Tabela 14. Nesta alternativa, para todos os cenários os indicadores 

apontaram a viabilidade desta alternativa, pois VPL e VPLa são positivos, IBC > 1, 

TIR superior à TMA, e tanto o Payback quanto Payback descontado inferiores à vida 
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econômica da usina. Nesta alternativa o cenário 10 se mostrou o melhor dentre 

todos os avaliados, pois apresenta os melhores indicadores econômico-financeiros. 

 

TABELA 14 –TABELA DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DA ALTERNATIVA b  DO 

CFCH. 

CENÁRIO VPL (R$) VPLa (R$) 
IBC 

(R$) 

ROIA 

(%) 

RENT. 

(%) 

TIR 

(%) 

PAY 

BACK 

(anos) 

PAY 

BACK 

DESC. 

(anos) 

1 276.035.309,26 31.828.728,13 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

2 552.070.618,52 63.657.456,27 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

3 828.105.927,78 95.486.184,40 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

4 1.104.141.237,04 127.314.912,53 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

5 1.380.176.546,30 159.143.640,67 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

6 1.656.211.855,56 190.972.368,80 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

7 1.932.247.164,82 222.801.096,93 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

8 2.208.282.474,08 254.629.825,07 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

9 2.484.317.783,34 286.458.553,20 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

10 2.760.353.092,61 318.287.281,33 17,9944 10,29 22,42 207,47 0,4820 0,5350 

FONTE: O autor (2015) 

 

De posse de todos os resultados das alternativas consideradas, na etapa 

final da metodologia (Etapa 6), busca-se tomar uma decisão à respeito do melhor 

cenário de investimentos dentre os avaliados. É interessante lembrar que a 

alternativa b , de implantação da barragem do tipo de enrocamento com núcleo 

asfáltico, foi a alternativa adotada pelos investidores à época.  

Realizando uma análise comparativa entre as alternativas, nota-se que: 

• A alternativa b , de implantação da barragem do tipo de enrocamento 

com núcleo asfáltico, apresentou um maior fluxo de benefícios e 

investimentos (R$ 9.780.259.500) que a alternativa a  (R$ 

9.351.648.000), ambos obtidos no 10º cenário avaliado 

• A alternativa b  apresenta piores indicadores econômico-financeiros 

(Tabela 4) do que a alternativa a , isto se explica porque o período do 

fluxo esperado de benefícios da alternativa b  ser “levemente” 

superior (apenas 1,5 ano a mais) 
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Portanto, neste primeiro caso, a alternativa b  se mostra mais adequada para 

se investir, pois esta alternativa apresenta um menor cronograma previsto de 

implantação de obra, desta forma, reduz o risco de comprometer o início de 

operação comercial da usina além de não ter a dúvida da falta de disponibilidade de 

material durante a implantação da barragem: fatores preponderantes para os 

resultados. 

 

4.4 Análise dos Resultados dos Estudos de Caso e Discussão Geral 

 

Nesta dissertação identificou-se a viabilização do uso de uma metodologia 

baseada da Programação Linear associada a informações do Manual de Inventário 

Brasileiro – 2007 e também a bibliografia (SOUZA; SANTOS; BORTONI, 2009) para 

sinalizar o melhor curso das ações às decisões de investimentos em ampliações e 

implantações de aproveitamentos hidrelétricos, há ainda posteriores avaliações dos 

principais indicadores financeiros para análise de projetos de investimentos: são eles 

os VPL, VPLa, IBC, ROIA, RENTABILIDADE, TIR, PAYBACK e PAYBACK 

descontado. 

Para viabilizar o uso de tal metodologia, foi necessário construir um modelo 

matemático que, sujeito a uma série de condições estabelecidas previamente, 

buscou-se idealizar a situação física; como proposta para construção de modelos, 

pode-se seguir o que mostra a Figura 23 e a equação 3.1, recomendações para 

estimativas de custos no Anexo 1 e as condições que podem levar a restrições do 

modelo matemático apontadas no Apêndice 1. 

A metodologia foi desenvolvida e para comprovar os resultados foram 

utilizados 3 estudos de casos, como seguem:  

• CUSA: sinalizado ao empresário austríaco Francisco Lindner, que no 

final da década de 40, em Joaçaba-SC, a alternativa com melhor fluxo 

de benefícios e investimentos 

• CURT: a metodologia propôs, para a Usina Rio Tigre, o programa de 

melhores fluxos de benefícios e investimentos considerando os 

indicadores Payback e Payback descontado para as alternativas de 

investimentos consideradas 



96 

• CFCH: metodologia aplicada para realizar as avaliações de 

alternativas de materiais a serem implantadas na UHE Foz do 

Chapecó, localizada em Águas do Chapecó-SC, em 2007 

 

A metodologia proposta nesta dissertação é comprovada a partir da 

resolução destes 3 casos em épocas e locais distintos, sinalizando o cenário mais 

adequado para cada caso uma orientação para a tomada de decisão em 

investimentos, seja ela para a ampliação e/ou implantação de Centrais Hidrelétricas 

a fio d’água, quando se avalia o fluxo esperado de benefícios e investimentos do 

projeto e resultados de indicadores financeiros dos respectivos cenários gerados de 

cada modelo construído. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões do Trabalho 

 

Esta dissertação apresentou uma metodologia para indicar a alternativa mais 

adequada para investimentos típicos em obras de ampliações e implantações de 

centrais hidrelétricas, desde que mantidas às premissas e limitações impostas e 

estabelecidas pelo problema proposto a ser resolvido em aproveitamentos 

hidrelétricos. É aplicável somente a usinas a fio d’água, pois não considera os 

deplecionamentos, típicos em reservatórios do tipo de acumulação.  

A metodologia propõe que uma vez definidas algumas alternativas de 

investimentos, que podem ser obtidas através de conhecimento ad hoc de 

especialista e investidores, seus respectivos pressupostos e restrições devem ser 

também conhecidos como, por exemplo, o ciclo de vida econômica do projeto, a 

altura da barragem e os diversos custos dos componentes da usina. A estimação 

destes custos considera as estruturas e arranjos definidos preliminarmente e os 

custos unitários dos serviços e respectivos equipamentos.  

Em seguida, para cada alternativa e cenário de investimento, são calculados 

os fluxos de benefícios e investimentos. O maior dentre os cenário define aquele que 

traz o maior retorno em termos de custo x benefício da alternativa. Adicionalmente, é 

feita uma análise econômico-financeira do problema, através de indicadores 

específicos, pois nem sempre o cenário de melhor custo x benefício leva ao de mais 

rápido retorno, por exemplo.  

A melhor alternativa é sempre definida a partir da avaliação entre o risco e o 

retorno esperado pelo investidor, podendo recair sobre o cenário com o maior fluxo 

de benefícios e investimentos ou aquele com o melhor indicador econômico-

financeiro.  

Três estudos de caso são apresentados, considerando usinas hidrelétricas já 

existentes, a saber: Caso Usina Santa Ana (CUSA), Caso Usina Rio Tigre (CURT) e 

Caso UHE Foz do Chapecó (CFCH). No primeiro e no terceiro casos, são 

apresentadas duas alternativas de investimento e, no segundo caso, três escolhas 

são colocadas em avaliação. O problema é apresentado como não se soubesse a 

decisão tomada à época do investimento. Aplicada a metodologia em cada caso foi 

possível avaliar a decisão indicada pelo método e aquela efetivamente feita.  
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Os resultados encontrados apontam que a metodologia pode fornecer 

melhores alternativas para investimentos em obras em hidrelétricas que considerem 

o fluxo de benefícios e investimentos e indicadores econômico-financeiros.  

No caso da CUSA, as indicações obtidas empregando-se a metodologia 

mostram um fluxo de benefícios e investimentos da alternativa de investimento 

escolhida 15% superior à alternativa descartada. 

No caso da CURT a recomendação do programa de fase de investimento 

com o melhor fluxo de benefícios e investimentos de ampliação da usina 

considerando os indicadores econômico-financeiros Payback e Payback descontado 

Finalmente, no caso da CFCH, há uma indicação de que a disponibilidade 

de materiais e do cronograma de obras seja preponderante para opção da 

alternativa implantada. Desta forma, o fluxo de benefícios e investimentos superou 

em 4% a opção concorrente, apesar desta apresentar indicadores econômico-

financeiros mais favoráveis à executada. 

Pode-se concluir que a tomada de decisão sobre uma opção de investimento 

em obras de implantação e ampliação de usinas hidrelétricas a fio d’água passa pela 

avaliação sobre o retorno esperado pelo investidor em cada alternativa. A grande 

vantagem da aplicação da metodologia é que o investidor poderá contar com outras 

opções na sua tomada de decisão, que não será baseada apenas em um ou outro 

indicador, como acontece na prática, mas também de um conjunto de indicadores 

econômico-financeiros e do cálculo do fluxo de benefícios e investimentos de cada 

alternativa. 

 

5.2 Propostas de Trabalhos Futuros 

 

Neste trabalho foram considerados apenas os fatores limitantes à ampliação 

e/ou implantação de uma central hidrelétrica. Trabalhos futuros podem considerar, 

também, fatores que estimulam a construção de uma usina. Por exemplo, sabe-se 

que uma usina hidrelétrica pode assumir um papel no desenvolvimento econômico 

local, permitir o desligamento de usinas térmicas a diesel, mais poluidoras, ou a 

geração de receitas adicionais para governos locais e regionais, além de favorecer o 

transporte hidroviário, entre outros fatores que poderiam melhorar o fluxo de 

benefícios e investimentos sobre esta alternativa. 
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Trabalhos futuros poderão, também, levar em consideração a não 

linearidade entre as variáveis de interesse como, por exemplo, a relação entre a 

potência instalada da usina e o custo da barragem, aqui considerados lineares.  

Adicionalmente, pode-se adaptar a metodologia proposta para outras fontes 

de geração de energia elétrica, tais como, a geração de energia eólica, térmica ou 

fotovoltaica. Para as devidas adaptações da metodologia serão necessários, no 

entanto, estudos do comportamento das variáveis que influenciam decisivamente no 

custo da geração de energia destas diversas fontes. 
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APÊNDICE 1 – Fatores Limitantes para Ampliação e Im plantação dos 

Componentes de uma CH 

 

Neste apêndice são listados os fatores limitantes, ou seja, são os fatores que 

geram custos na ampliação e ampliação dos diversos componentes de uma CH. Ao 

final deste apêndice encontra-se uma tabela com um resumo de cada fator e 

componente. Mais detalhes sobre cada componente podem ser encontrados em 

(MME, 2000). 

 

1) Reservatório – CIR 

• Inundação de terras indígenas 

• Inundação de áreas de quilombos 

• Inundação de áreas de preservação ambientais legalmente 

constituídas 

• Inundação de áreas onde haja aglomerações urbanas ou 

comunidades rurais 

• Reservatórios onde o zoneamento regional ou municipal prevê áreas 

de expansão urbana ou de conservação ambiental 

• Eliminação de patrimônios naturais 

• Onde houver sensíveis prejuízos para outros usos 

• Áreas tombadas por órgãos 

• Áreas de exploração de Minerais 

• Inundação de locais tipos cemitérios 

• Topografia 

• Inundação de áreas cársticas 

• Custos de aquisições de terras a serem inundadas 
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2) Barragem – CIB 

• Forma do vale 

• Tamanho e localização do vertedouro 

• Disponibilidade e economicidade dos materiais 

• Condições climáticas 

• Condições de acessos 

• Cronograma de construção 

• Esquema de desvio 

• Geologia e Geotecnia 

• Topografia 

• Integração ao arranjo geral 

 

3) Vertedouro – CIV 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Topografia 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidráulica 

 

4) Tomada de Água – CITA 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidráulica 

 

5) Canal de Adução – CICA 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Geologia e Geotecnia 

• Topografia 

• Hidráulica 
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6) Túnel de Adução – CITAD 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Topografia 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidráulica 

• Valor da Energia perdida 

 

7) Chaminé de Equilíbrio – CICE 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Topografia 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidráulica 

 

8) Tubulação de Adução em Alta Pressão – CITAAP 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Topografia 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidráulica 

• Valor da Energia perdida 

 

9) Casa de Força – CICF 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Número e tipo de unidades geradoras 

• Áreas para as montagens e desmontagens eletromecânicas 

• Áreas para abrigar equipamentos eletromecânicos e auxiliares 

• Áreas para armazenar ferramentas e materiais eletromecânicos e 

auxiliares 

• Áreas para usuários permanentes e temporários 

• Topografia 

 



105 

10) Canal de Fuga – CICFU 

• Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 

• Tipo da Casa de Força 

• Dimensões da Casa de Força 

• Topografia 

• Hidráulica 

 

11) Desvio do Rio – CIDR 

• Tipo da Barragem 

• Topografia 

• Geologia e Geotecnia 

• Hidrologia 

• Hidráulica 

 

Finalmente, a tabela 22 associa os fatores limitantes das estruturas típicas 

componentes do projeto hidrelétrico. 

 

TABELA 15 – ASSOCIAÇÃO DE ESTRUTURAS TÍPICAS DE PROJETO HIDRELÉTRICOS COM 

FATORES LIMITANTES PARA AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CH 

 
CIR CIB CIV CITA CICA CITAD CICE CITAAP CICF CICFU CIDR 

Áreas de exploração de Minerais X 
          

Áreas para abrigar equipamentos 

eletromecânicos e auxiliares         
X 

  

Áreas para armazenar ferramentas e 

materiais eletromecânicos e auxiliares         
X 

  

Áreas para as montagens e 

desmontagens eletromecânicas         
X 

  

Áreas para usuários permanentes e 

temporários         
X 

  

Áreas tombadas por órgãos X 
          

Características topográficas 
 

X 
         

Condições climáticas X X 
         

Condições de acessos 
 

X 
      

X 
  

Cronograma de construção 
 

X 
         

Custos de aquisições de terras a 

serem inundadas 
X 

        

Dimensões da Casa de Força 
         

X 
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CIR CIB CIV CITA CICA CITAD CICE CITAAP CICF CICFU CIDR 

Disponibilidade e economicidade dos 

materiais  
X 

         

Eliminação de patrimônios naturais X 
          

Esquema de desvio 
 

X 
         

Forma do vale 
 

X 
         

Geologia e Geotecnia 
 

X X X X X X X 
  

X 

Hidráulica 
  

X X X X X X 
 

X X 

Hidrologia X 
         

X 

Integração ao arranjo geral 
 

X 
         

Inundação de áreas cársticas X 
          

Inundação de áreas de preservação 

ambientais legalmente constituídas 
X 

          

Inundação de áreas de quilombos X 
          

Inundação de áreas onde haja 

aglomerações urbanas ou 

comunidades rurais 

X 
          

Inundação de locais tipos cemitérios X 
          

Inundação de terras indígenas X 
          

Número e tipo de unidades geradoras 
        

X 
  

Onde houver sensíveis prejuízos para 

outros usos 
X 

          

Potência da Usina X 
          

Reservatórios onde o zoneamento 

regional ou municipal prevê áreas de 

expansão urbana ou de conservação 

ambiental 

X 
          

Tamanho e localização do vertedouro 
 

X 
         

Tipo da Barragem 
          

X 

Tipo da Casa de Força 
         

X 
 

Tipo de Arranjo da Central Hidrelétrica 
  

X X X X X X X X 
 

Topografia X X X 
 

X X X X X X X 

Valor da Energia perdida X 
    

X 
 

X 
   

FONTE: O autor (2015) 

 



107 

 

ANEXO 1 – Cálculo dos Custos das Componentes de uma  CH 

 

Este apêndice apresentam os custos dos diversos componentes de uma 

central hidrelétrica. Tais custos são importantes para a definição dos dados de 

entrada do modelo na aplicação da metodologia proposta na dissertação. O ano 

base deste texto, adaptado de (MME, 2007), é o ano de 2007.  

Ressalte-se que foi realizada uma análise sobre as variáveis de interesse 

para a dissertação, quando pertinente. Por exemplo, no (MME, 2007) é apresentada 

apenas a definição de medH  como sendo a altura média da barragem. Aqui, procurou-

se adicionar uma análise sobre a relação entre esta variável e pelo menos uma das 

variáveis de decisão: queda líquida média, descarga líquida média e potência 

elétrica instalada. Assim, ainda considerando o caso da altura média da barragem, 

destacou-se que ela é diretamente proporcional à queda líquida média da central 

hidrelétrica. 

 

1) Reservatório – CIR 

Custos relacionados com terrenos e benfeitorias para a formação do 

reservatório estão associados com a área a ser determinada para o alagamento 

definida pelos estudos cartográficos, esta área diretamente proporcional à queda 

líquida média quando se tratarem de CHR e CHCF. 

Esses custos são estimados por meio de informações de campo, 

complementados por fontes secundárias fornecidas pelo SINDUSCON e pelo IBGE. 

 

2) Barragem – CIB 

Para o custo deve se determinar a altura média do eixo da barragem 

projetada a partir da seção transversal; a altura média determinada é diretamente 

proporcional à queda líquida média da central hidrelétrica. Para obter o custo 

correspondente ao tipo de barragem selecionada deve se tomar uma das seguintes 

alternativas (também apresentada forma de obtenção estimada de custo de muro de 

transição de concreto caso necessário na alternativa de barragem selecionada). 

470312261002840 ,  H  , ²  H  ,C medmedBT +⋅+⋅=  (1) 

Em que: 
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BTC  Custo da barragem de terra, em R$ (1000 R$/m) 

medH  Altura média da barragem de terra, em m, 

diretamente proporcional à queda líquida média da 

central hidrelétrica, limitada ao intervalo 12,5 ≤ 

Hmed ≤ 137,5 

 

556127704002880 ,  H  , ²  H  ,C medmedBEFC +⋅+⋅=  (2) 

Em que: 

BEFCC  
Custo da barragem de enrocamento de terra com 

face de concreto, em R$ (1000 R$/m) 

medH  Altura média da barragem de enrocamento com 

face de concreto, em m, diretamente proporcional 

à queda líquida média central hidrelétrica, limitada 

ao intervalo 12,5 ≤ Hmed ≤ 137,5 

 

204124905002530 ,  H  , ²  H  ,C medmedBENA +⋅+⋅=  (3) 

Em que: 

BENAC  
Custo da barragem de enrocamento com núcleo 

de argila, em R$ (1000 R$/m) 

medH  Altura média da barragem de enrocamento com 

núcleo de argila, em m, diretamente proporcional a 

queda líquida média da central hidrelétrica, 

limitada ao intervalo 12,5 ≤ Hmed ≤ 137,5 

 

  H  ,C ,
medBCCR

6555126370 ⋅=  (4) 

Em que: 

BCCRC  
Custo da barragem de concreto compactado a 

rolo, em R$ (1000 R$/m) 

medH  Altura média da barragem de concreto compactado 

a rolo, em m, diretamente proporcional a queda 

líquida média da central hidrelétrica, limitada ao 

intervalo 10 ≤ Hmed ≤ 200 
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 642221171009360 2  ,  H  ,   H  ,C medmedBCC +⋅−⋅=  (5) 

Em que: 

BCCC  
Custo da barragem de concreto convencional, em 

R$ (1000 R$/m) 

medH  Altura média da barragem de concreto 

convencional, em m, diretamente proporcional a 

queda líquida média da central hidrelétrica, 

limitada ao intervalo 10 ≤ Hmed ≤ 200 

 

   ,  H  ,  H  ,   H  ,C mumumuMTCAB 6878899730²5432011180 3 +⋅+⋅+⋅=  (6) 

Em que: 

MTCABC  
Custo do muro de concreto-abraço, em R$ (1000 

R$/m) 

muH  Altura média do muro de transição de concreto-

abraço, em m, diretamente proporcional a queda 

líquida média da central hidrelétrica, limitada ao 

intervalo 11 ≤ Hmu ≤ 56 

 

 193483891202376 2  ,  H  ,   H  ,C mamaMTCAR +⋅+⋅=  (7) 

Em que: 

MTCARC  
Custo do muro de concreto-arrimo, em R$ (1000 

R$/m) 

maH  Altura média do muro de transição de concreto-

arrimo, em m, diretamente proporcional a queda 

líquida média da central hidrelétrica, limitada ao 

intervalo 3 ≤ Hma ≤ 11 

 

3) Vertedouro – CIV 

São considerados apenas os vertedouros do tipo de superfície para efeito de 

estimativa de custo das obras civis e equipamentos, para as alternativas que segue: 

vOCVC  Q  ,C ⋅= 93714  (8) 

Em que: 
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OCVCC
 

Custo de obras civis de vertedouros do tipo canal, 

em R$ (1000 R$) 

VQ
 

Vazão máxima de descarga, em m³/s, limitada ao 

intervalo 0 ≤ Qv < 84.000 

 

7144057925 ,  H    ,COBCCCR +∆⋅=  (9) 

Em que: 

OBCCCRC  

Custo de obras civis de vertedouros do tipo 

barragem em concreto compactado a rolo, em R$ 

(R$ / m³/s) 

H∆
 

Diferença entre os níveis de água de montante e 

de jusante, em m, sob a máxima vazão de 

descarga, em m³/s, limitado ao intervalo 7,2 ≤ ∆H ≤ 

90 

 

 ,  H   ,COBVCCV 8303764762 +∆⋅=  (10) 

Em que: 

OBVCCVC  

Custo de obras civis de vertedouros do tipo 

barragem em concreto convencional, em R$ (R$ / 

m³/s) 

H∆
 

Diferença entre os níveis de água de montante e 

de jusante, em m, sob a máxima vazão de 

descarga, em m³/s, limitado ao intervalo 7,2 ≤ ∆H ≤ 

90 

 

 Q,QC VVEVS 21610241105 26 +⋅+⋅⋅−= −

 (11) 

Em que: 

EVSC  
Custo de equipamentos de vertedouros do tipo 

superfície, em R$ (1000 R$) 

VQ
 

Vazão máxima de descarga, em m³/s, limitada ao 

intervalo 648 ≤ Qv ≤ 79.600 
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4) Tomada de Água – CITA 

O custo total das obras civis da tomada de água é obtido quando são 

multiplicados o custo de um bloco pelo número total de unidades, como segue: 

  
 -  d)(H

Q
    ,  C

,  

t

a
OCTA

87310

2134276 







⋅=

 
(12) 

Em que: 

OCTAC  

Custo de obras civis da tomada de água, em 

R$ (1000R$ / BLOCO), para 2,43≤ [Qa/(Ht-d)0,5] 

≤ 96,7 

aQ
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora 

tH
 

Altura do bloco da tomada, em m, diretamente 

proporcional à queda líquida média da central 

hidrelétrica 

d  Depleção máxima, em m 

 

Para estimar os custos dos equipamentos necessários em tomadas de água, 

necessita-se previamente considerar a classe de pressão (CP) na soleira da 

comporta por meio da seguinte consideração: 

• CP1 ≤ 20m 

• 20m ≤ CP2 ≤ 40m 

• CP3 > 40m 

A classe de pressão (CP) é obtida pela subtração da cota da soleira da 

tomada de água do nível máximo normal do reservatório. 

Definida a classe de pressão (CP), deve se tomar como conhecido o tipo de 

turbina a implantar no projeto hidrelétrico, que para considera se os dos tipos 

Kaplan, Bulbo, Francis e Pelton. 

Do tipo de turbina Kaplan, para a classe de pressão 1 (CP1): 

( ) 925     ,03   N  037     ,5951 +⋅+⋅+⋅= QQCETAKCP  (13) 

Em que: 

1ETAKCPC
 Custo de equipamentos de tomada de água 
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para a classe de pressão 1 e tipo de turbina 

Kaplan, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora, 

para 50 ≤ Qt ≤ 750 

N
 Número de aduções 

 

Do tipo de turbina Kaplan, para a classe de pressão 2 (CP2): 

( ) 585     ,984 N 899     ,8572 +⋅+⋅+⋅= QQCETAKCP  (14) 

Em que: 

2ETAKCPC  

Custo de equipamentos de tomada de água 

para a classe de pressão 2 e tipo de turbina 

Kaplan, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, proporcional a vazão de 

turbinamento por unidade geradora, para 50 ≤ 

Qt ≤ 750 

N
 Número de aduções 

 

Do tipo de turbina Bulbo, para a classe de pressão 1 (CP1): 

( ) 175     ,545 N 522     ,0541 +⋅+⋅+⋅= QQCETABCP  (15) 

 

Em que: 

1ETABCPC
 

Custo de equipamentos de tomada de água 

para a classe de pressão 1 e tipo de turbina 

Bulbo, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora, 

para 90 ≤ Qt ≤ 500 

N
 Número de aduções 
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Do tipo de turbina Bulbo, para a classe de pressão 2 (CP2): 

( ) 5231593903152   Q   , N    Q   ,CETABCP +⋅+⋅+⋅=
 (16) 

 

Em que: 

2ETABCPC
 

Custo de equipamentos de tomada de água 

para a classe de pressão 2 e tipo de turbina 

Bulbo, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora, 

para 90 ≤ Qt ≤ 500 

N
 Número de aduções 

 

Do tipo de turbina Francis ou Pelton, para a classe de pressão 1 (CP1): 

( ) 831064 2013141 ,  Q   ,N   Q   ,CETAFPC −⋅+⋅+⋅=  (17) 

 

Em que: 

1ETAFPCC
 

Custo de equipamentos de tomada de água para 

a classe de pressão 1 e tipos de turbinas Francis 

ou Pelton, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora, 

para 1 ≤ Qt ≤ 700 

N
 Número de aduções 

 

Do tipo de turbina Francis ou Pelton, para a classe de pressão 2 (CP2): 

( ) 5479752935452 ,  Q   , N    Q   ,CETAFPC −⋅+⋅+⋅=  (18) 

 

Em que: 

2 ETAFPCC
 

Custo de equipamentos de tomada de água 

para a classe de pressão 2 e tipos de turbinas 

Francis ou Pelton, em R$ (1000 R$) 
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Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, proporcional a vazão de 

turbinamento por unidade geradora, para 1 ≤ Qt 

≤ 700 

N
 Número de aduções 

 

Do tipo de turbina Francis ou Pelton, para a classe de pressão 3 (CP3): 

( )     Q   , N   Q   ,CETAFPC 674783704673 −⋅+⋅+⋅=  (19) 

 

Em que: 

3ETAFPCC
 

Custo de equipamentos de tomada de água 

para a classe de pressão 3 e tipos de turbinas 

Francis ou Pelton, em R$ (1000 R$) 

Q
 

Vazão máxima de engolimento por abertura da 

tomada, em m³/s, diretamente proporcional a 

vazão de turbinamento por unidade geradora, 

para 1 ≤ Qt ≤ 700 

N
 Número de aduções 

 

5) Canal de Adução – CICA 

A estimativa do custo do canal de adução é função do engolimento máximo 

e total de turbinamento das vazões, obtido pela expressão: 

 
t   H  ,

P
 Q   

00880 1⋅
=

 (20) 

Em que: 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s 

P
 

Potência instalada da usina, em MW 

1H
 

Queda líquida máxima, em m 

 

Conhecido o engolimento máximo e total de turbinamento das vazões na 

casa de força (Qt), além de tomar como conhecido o tipo de canal a ser escavado, 

aqui válido para os tipos de solo com revestimento em concreto, em rocha sem 
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revestimento, em solo e rocha sem revestimento e em solo sem revestimento, 

estima se os custos unitários (1000 R$/m) por meio das seguintes expressões: 

Do tipo de canal escavado em solo com revestimento em concreto: 

10076      37,091    ,00960 2 +⋅+⋅−= ttCESRC QQC
 

(21) 

Em que: 

CESRCC
 

Custo do canal escavado em solo com 

revestimento em concreto, em R$ (1000 

R$/m) 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

50 ≤ Qt ≤ 1000 

 

Do tipo de canal escavado em rocha sem revestimento: 

  263,81    6,332 +⋅= tCERSR QC  (22) 

Em que: 

CERSRC
 

Custo do canal escavado em rocha sem 

revestimento, em R$ (1000 R$/m) 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

50 ≤ Qt ≤ 1000 

 

Do tipo de canal escavado em solo e rocha sem revestimento: 

300,62     0,1412 −⋅= tCESRSR QC  (23) 

Em que: 

CESRSRC
 

Custo do canal escavado em solo e rocha 

sem revestimento, em R$ (1000 R$/m) 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

50 ≤ Qt ≤ 1000 

 

Do tipo de canal escavado em solo sem revestimento: 

513,5      0,6981 +⋅= tCESSR QC  (24) 

Em que: 
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CESSRC
 

Custo do canal escavado em solo 

sem revestimento, em R$ (1000 

R$/m) 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

50 ≤ Qt ≤ 1000 

 

6) Túnel de Adução – CITAD 

A estimativa do custo do túnel de adução é função do engolimento máximo e 

total de turbinamento das vazões, obtido pela expressão: 

 

1

  
00880   H  ,

P
 Qt ⋅
=

 (25) 

Em que: 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s 

P
 

Potência instalada da usina, em MW 

1H
 

Queda líquida máxima, em m 

 

Conhecido o engolimento máximo e total de turbinamento das vazões na 

casa de força (Qt), além de tomar como conhecido as condições geológicas do local, 

o tipo de túnel a ser escavado, aqui válido para os tipos de com e sem revestimento, 

os custos unitários (1000 R$/m) são estimados por meio das seguintes expressões: 

 

Do tipo de túnel escavado com revestimento e geologia favorável: 

  42698 57020,
tTRGF  Q ,C ⋅=

 (26) 

Em que: 

TRGFC
 

Custo do túnel escavado com revestimento 

e geologia favorável, em R$/m 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

17,33 ≤ Qt ≤ 2059,94 

 

Do tipo de túnel escavado com revestimento e geologia desfavorável: 
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    833,46 0,5569
tTRCGD QC ⋅=

 (27) 

Em que: 

TRCGDC
 

Custo do túnel escavado com revestimento 

e geologia desfavorável, em R$/m 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

17,33 ≤ Qt ≤ 2059,94 

 

Do tipo de túnel escavado sem revestimento e geologia favorável: 

    667,35 0,4510
tTRCGF QC ⋅=

 (28) 

Em que: 

TRCGFC
 

Custo do túnel escavado sem revestimento 

e geologia favorável, em R$/m 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

8,66 ≤ Qt ≤ 1029,97 

 

Do tipo de túnel escavado sem revestimento e geologia desfavorável: 

      837,61 0,4492
tTRGD QC ⋅=

 
(29) 

Em que: 

TRGDC
 

Custo do túnel escavado sem revestimento 

e geologia desfavorável, em R$/m 

tQ
 

Engolimento máximo e total de turbinamento 

das vazões na casa de força, em m³/s, para 

8,66 ≤ Qt ≤ 1029,97 

 

7) Chaminé de Equilíbrio – CICE 

As estimativas dos custos para a chaminé de equilíbrio são obtidas a partir 

do seu diâmetro e da altura máxima. 

Os custos são obtidos a partir da quantificação das quantidades de 

serviços”, ou seja, o volume de escavações (m3) e tratamentos em rocha(m2) 

necessários para a execução da estrutura. Multiplicando-se este valor pelo custo 

unitário praticado no mercado, tem-se o custo total necessário para a construção do 
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CICE. Observe-se que dividindo-se este valor pela potência da usina, tem-se o custo 

por MW instalado. 

 

8) Tubulação e/ou Túnel de Adução em Alta Pressão – CITAAP 

A estimativa do custo da tubulação de adução em alta pressão é função do 

engolimento unitário máximo de turbinamento das vazões, obtido pela expressão: 

 
00880 1

 
  H  ,

P
 Q iu

tu ⋅
=  (30) 

Em que: 

tuQ
 

Engolimento unitário máximo de turbinamento 

das vazões na unidade de geração, em m³/s 

iuP
 

Potência unitária instalada na unidade de 

geração, em MW 

1H
 

Queda líquida máxima, em m 

 

Conhecido o engolimento unitário máximo de turbinamento das vazões na 

unidade de geração (Qtu), estima se os custos unitários (R$/m) por meio das 

seguintes expressões: 

Para tubulações de adução em alta pressão (sem válvula) com 30 ≤ Qtu ≤ 

300  (MME, 2007): 

  4400    58330030 +⋅= tuQtuTAAP QC
 (31) 

Em que: 

30030QtuTAAPC  
Custo da tubulação de adução em alta 

pressão, em R$/m 

tuQ
 

Engolimento unitário máximo de turbinamento 

das vazões na unidade de geração, em m³/s, 

para 30 ≤ Qtu ≤ 300 

 

Para tubulações de adução em alta pressão (sem válvula) com 300 < Qtu ≤ 

668: 

  71000    361668300 +⋅= tuQtuTAAP QC
 (32) 

Em que: 

668300QtuTAAPC  Custo da tubulação de adução em alta 



119 

pressão, em R$/m 

tuQ
 

Engolimento unitário máximo de turbinamento 

das vazões na unidade de geração, em m³/s, 

para 300 ≤ Qtu ≤ 668 

 

Para túneis de adução em alta pressão (sem válvula): 

  7408,05    32,731 +⋅= tuTAAP QC
 (33) 

Em que: 

TAAPC  
Custo de túneis de adução em alta pressão, 

em R$/m 

tuQ
 

Engolimento unitário máximo de turbinamento 

das vazões na unidade de geração, em m³/s, 

para 7,10 ≤ Qtu ≤ 337,44 

 

9) Casa de Força – CICF 

Obtém se a estimativa do custo total das obras civis da casa de força 

quando se multiplica o custo pela potência instalada (em 1x10-3 MW) em função da 

queda líquida máxima, conforme a expressão que segue: 

    8611 -0,5922
1HCOCCF ⋅=

 
(34) 

Em que: 

OCCFC
 

Custo obras civis da casa de força, em R$ / 

(1x10-3 MW) 

1H
 

Queda líquida máxima, em m, para 7,55 ≤ H1 ≤ 

249 

 

10) Canal de Fuga – CICFU 

 

Para a estimativa do custo total do canal de fuga seguir o recomendado em 

Canal de Adução – CICA. 
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11) Desvio do Rio – CIDR 

Válido para adufas, galerias e túneis, os custos de obras civis e 

equipamentos hidromecânicos estimado para o desvio do rio obtêm se a partir do 

valor adotado para a vazão de desvio, em m³/s. 

Para obras civis: 

     23,417 0,837
kOCDR QC ⋅=

 
(35) 

Em que: 

OCDRC
 

Custo de obras civis para o desvio do rio, em 

1000 R$ 

kQ
 

Vazão adotada para o desvio do rio, em m³/s, 

para 19 ≤ Qk ≤ 32256 

 

E para equipamentos hidromecânicos: 

     0,8973 kEHDR QC ⋅=  (36) 

Em que: 

EHDRC
 

Custo de equipamentos hidromecânicos para o 

desvio do rio, em 1000 R$ 

kQ
 

Vazão adotada para o desvio do rio, em m³/s, 

para 0 < Qk ≤ 39800 

 




