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RESUMO – Nos últimos tempos, muitos avanços foram alcançados na questão das águas no Brasil, 
dentre os quais se destacam: a lei 9433/97, a criação da Agência Nacional de Águas e o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos. Estes avanços evidenciaram os conflitos existentes ou futuros da 
água e têm como objetivo buscar racionalizar a utilização dos recursos hídricos, de maneira que 
estes continuem disponíveis em quantidade e qualidade para as gerações futuras. Sendo assim, a 
recente revisão do Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas evidenciou a 
necessidade e obrigatoriedade de consideração de um cenário de usos múltiplos para a avaliação 
energética e avaliação do impacto socioambiental positivo nos Estudos de Inventário Hidroelétricos 
do país. Frente esta revisão, o Sistema SINV vem sendo atualizado para que continue sendo uma 
ferramenta de auxílio aos Estudos Energéticos, Socioambientais e de seleção de alternativas dos 
Estudos de Inventário e que possa considerar o cenário de usos múltiplos de maneira automática. 
Este artigo apresenta uma aplicação do sistema SINV para dimensionamento energético dos 
aproveitamentos considerando cenário de usos múltiplos da água na bacia. 

ABSTRACT – Many advances have been achieved on the multiple uses of water issue in Brazil 
recently: the 9433/97 law, the establishment of the National Water Agency and the Water 
Resources National Plan. These developments highlighted the present or future water conflicts and 
their objective is to rationalize the use of the water resources so they will remain available in 
quantity and quality for future generations. Thus, the recent Inventory Manual revision showed the 
need and obligation to consider a scenario of multiple uses of water in the energetic dimension and 
positive social impact studies in Hydroelectric Inventory Studies. Forward this review, the SINV 
System has been updated to continue being a tool to help the energetic and the socio-environmental 
studies and the selection of alternatives of the Inventory Studies and to continue considering the 
scenario of multiple uses of water in an automatic way. This article presents an application of the 
SINV system for energetic studies considering the scenario of multiple uses of water in the basin. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Os Estudos do Planejamento da Expansão do setor elétrico do país são realizados através de 

uma seqüência de estudos que considera horizontes temporais abrangentes e aproximações 

sucessivas até a tomada de decisão efetiva, como pode ser observado na figura 1.  

 

Figura 1 - Etapas do Planejamento da Expansão Energética e de Implantação de Aproveitamentos 

Hidroelétricos. 

Os Estudos de Inventário Hidroelétrico constituem uma das fases iniciais deste processo, 

sendo precedido apenas pelos Estudos de Reconhecimento do Potencial Hidrelétrico e pelos 

Estudos de Longo Prazo.  

A localização dos Estudos de Inventário, no início do processo decisório do Planejamento da 

Expansão Energética, faz com que estes tenham caráter estratégico, pois neste momento, ainda não 

foram comprometidos recursos com a implantação de nenhum dos futuros aproveitamentos 

hidroelétricos que irão compor a divisão de queda da bacia. É, portanto, neste momento, que todas 

as possíveis alternativas de divisão de queda da bacia devem ser levantadas e estudadas de forma a 

se selecionar aquela que apresenta a melhor eficiência do ponto de vista energético e 

socioambiental, considerando os usos múltiplos da água. Os aproveitamentos constituintes da 

alternativa “vencedora” serão posteriormente encaminhados para os respectivos Estudos de 

Viabilidade e posteriores etapas do ciclo de planejamento e implantação dos empreendimentos 

hidroelétricos. 

O norteador dos Estudos de Inventário é o Manual de Inventário (MME, 2007), lançado em 

2007, após a revisão da edição de 1997 (ELETROBRÁS, 1997). Dentre outras novidades (Costa, 

2007), esta revisão culminou em uma melhor caracterização do cenário de usos múltiplos da água, 

motivada pela Lei nº 9.433 de 1997, conhecida como “lei das águas”, que se baseia, entre outros, no 
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fundamento de que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas. 

Os Estudos de Inventário Hidroelétrico, apesar de não terem a abrangência e detalhamento de 

um plano de bacias, têm que, obrigatoriamente, considerar, na etapa final dos Estudos, os usos 

múltiplos da água, com o objetivo de minimizar os possíveis conflitos de uso da água, buscando 

racionalizar a utilização dos recursos disponíveis. Esta consideração é feita na avaliação energética 

das alternativas e na avaliação dos impactos socioambientais positivos (Damázio 2007), análise 

introduzida na recente revisão do Manual de Inventário. Com este fim, deverão ser identificados os 

atuais usos da água na bacia em estudo e definido um cenário, correspondente a uma visão de longo 

prazo, com horizonte compatível com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, para a utilização 

múltipla da água na bacia.  

Para auxiliar os Estudos de Inventário, foi desenvolvido o sistema SINV - Sistema para 

Estudos de Inventários Hidroelétricos de Bacias Hidrográficas, que permite, de forma simples, 

realizar estudos energéticos, socioambientais e comparação e seleção de alternativas de divisão de 

queda da bacia. Maiores detalhes sobre o sistema podem ser encontrados em CEPEL (2009) e Costa 

(2009). 

Este artigo discute a consideração do cenário de usos múltiplos nos Estudos de Inventário e 

sua utilização no dimensionamento energético no SINV, apresentando uma aplicação em um estudo 

de caso hipotético. Além disto, é apresentado um aprimoramento efetuado no Sistema SINV para 

que maiores detalhes possam ser considerados nos cenários de usos múltiplos da água na análise 

dos Estudos.  

 

2 – USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA 

A Lei nº 9433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem como um de seus objetivos a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos com vista ao desenvolvimento sustentável e como 

fundamento que a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. 

Desta maneira, é necessária uma articulação entre os diversos setores usuários da água, os 

planejamentos regionais, estaduais e nacionais para o planejamento dos recursos hídricos. 

A gestão do uso e aproveitamento dos recursos hídricos deve conciliar as demandas 

econômicas e socioambientais por água e conduzir para uma convivência dos usos atuais e futuros 
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da água sem conflitos. Os usos da água podem ser classificados em usos consuntivos e usos não-

consuntivos. 

Os usos consuntivos referem-se aos usos que retiram volume de água do recurso hídrico 

natural diminuindo sua disponibilidade quantitativa e/ou qualitativa. Os usos enquadrados nesta 

classificação são: abastecimento urbano e rural, criação de animais, irrigação e uso industrial. 

Os usos não-consuntivos caracterizam-se por usos em que não há consumo ou modificação do 

volume de água da fonte hídrica de forma expressiva e correspondem aos usos: navegação, controle 

de cheias, turismo e lazer, aqüicultura e pesca e manutenção de ecossistemas. 

 
  
3 – CENÁRIO DE USOS MÚLTIPLOS NOS ESTUDOS DE INVENTÁRIO 

HIDROELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Os Estudos de Inventário Hidroelétrico de bacias hidrográficas têm por objetivo a análise de 

todas as possíveis alternativas de divisão de queda da bacia em estudo, para a seleção da “melhor” 

alternativa, segundo o critério básico de “maximização da eficiência econômico-energética em 

conjunto com a minimização dos impactos socioambientais negativos, levando em consideração os 

impactos socioambientais positivos oriundos da implantação dos aproveitamentos hidroelétricos na 

bacia” (MME, 2007).  

Os Estudos de Inventário são constituídos de duas etapas: Estudos Preliminares e Estudos 

Finais. O objetivo dos Estudos Preliminares é reduzir o número de alternativas, cujas análises serão 

aprofundadas na etapa seguinte dos estudos, nos Estudos Finais. O resultado dos Estudos Finais é a 

seleção da melhor alternativa do ponto de vista econômico-energético e socioambiental. Nas duas 

etapas, os estudos realizados podem ser agrupados em:  

1. Estudos de Engenharia: onde são realizados a concepção e arranjo dos diversos projetos 

e são quantificados seus custos de implantação; 

2. Estudos Energéticos: onde são dimensionados o volume útil, potência instalada e altura 

de referência dos projetos para todas as alternativas, buscando a otimização do 

aproveitamento do potencial hidroelétrico da bacia em estudo;  

3. Estudos Socioambientais: onde são estudadas as principais questões socioambientais da 

área de estudo (fragilidades ambientais, potencialidades socioeconômicas) e avaliados os 

impactos, tanto negativos quanto positivos, causados pela implantação do conjunto de 

aproveitamentos, sinalizando as principais sinergias e cumulatividades; e  
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4. Estudos de Usos Múltiplos da Água: onde são estudados os diversos usos da água na 

bacia e estimados aqueles que serão considerados no cenário de usos múltiplos.  

Em relação aos Estudos de Usos Múltiplos da Água, nos últimos tempos, muitos avanços 

foram alcançados na questão das águas no Brasil, dentre os quais se destacam: a publicação da lei 

9433/97, a criação da Agência Nacional de Águas (ANA) e a publicação do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH). Estes avanços tornaram mais clara a necessidade da consideração, na 

avaliação e comparação das diversas alternativas de divisão de queda, dos usos múltiplos da água e 

sua interação com a proposta de aproveitamento energético, com o objetivo de minimizar os 

conflitos da água, buscando racionalizar a utilização dos recursos disponíveis.  

Desta maneira, o Manual de Inventário destaca a necessidade da realização de um diagnóstico 

da situação atual dos diversos usos da água na bacia hidrográfica em estudo, utilizando dados e 

informações existentes, antes da elaboração do cenário de usos múltiplos da água.  

O cenário de usos múltiplos a ser utilizado nos Estudos de Inventário deverá identificar as 

potencialidades dos usos múltiplos da água na bacia hidrográfica em estudo e verificar essa 

potencialidade frente ao disposto no Plano Nacional de Recursos Hídricos, nos planos estaduais, 

nos planos de bacia, e nos planos setoriais e integrados disponíveis.  

Para a elaboração do cenário de usos múltiplos, deve-se tomar como base: 

• As estimativas de usos consuntivos da água elaborados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) e pelos demais órgãos estaduais outorgantes de recursos hídricos;  

• O Plano Nacional de Recursos Hídricos, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos e os 

planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas;  

• Os planos diretores de desenvolvimento integrado, programas de irrigação, estudos de 

navegação, de controle de cheias e de abastecimento da água humano, animal e 

industrial; e 

• Os usos não-consuntivos, tais como turismo, lazer, preservação cênica e áreas de 

proteção ambiental, procurando-se obter um retrato realista e compatibilizado das 

possibilidades de desenvolvimento da bacia. 

Este cenário deverá ter um horizonte compatível com o do PNRH e ter como critério de 

construção o princípio da razoabilidade para a adoção das projeções dos diversos usos da água na 

bacia. Adverte-se que na análise dos planos setoriais existentes, que possam vir a servir de base para 

a construção do cenário, deve ser observado o princípio da factibilidade. Além disso, o cenário a ser 

utilizado deverá corresponder a um cenário médio, ou esperado, evitando-se os extremos de 
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abundância ou escassez e deverá especificar, para cada trecho de rio da bacia hidrográfica em 

estudo, as parcelas de vazão e de queda comprometidas com os usos múltiplos da água que limitam 

a geração de energia, tais como: 

• Perdas líquidas de vazão devido a captações da água para os usos consuntivos e 

transposições para outras bacias, quando for o caso; 

• Vazões utilizadas na operação de eclusas; 

• Tirantes para a navegação; 

• Volumes a alocar em reservatórios e vazões de restrição para o controle de cheias; 

• Vazões mínimas necessárias a jusante para atender os usos múltiplos da água e as 

necessidades ambientais (vazão ecológica); 

• Possíveis limitações à operação dos reservatórios em função da exploração dos 

mesmos pelo turismo. 

Caso a bacia em estudo já tenha sido contemplada com um plano de bacia em conformidade 

com a legislação vigente, a criação desse cenário de recursos hídricos deve levar em consideração 

todos os usos identificados no plano e a suas projeções para o futuro. 

Segundo o Manual de Inventário, o cenário de usos múltiplos da água deverá ser considerado, 

obrigatoriamente, nos Estudos Finais. Porém, se os usos múltiplos da água sugerirem alteração 

significativa na definição e/ou na avaliação das alternativas de divisão de queda (como redefinição 

de projetos ou exclusão de eixos, por exemplo), estes deverão ser considerados desde a fase de 

Estudos Preliminares. 

 

4 – SISTEMA SINV  

Para auxiliar os Estudos de Inventário Hidroelétrico um sistema computacional de suporte a 

decisão, chamado SINV, foi desenvolvido (Costa, 2007)(CEPEL, 20009). O Sistema de Inventário 

Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas (SINV) tem como objetivo automatizar os métodos descritos 

no Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas para execução dos estudos 

energéticos e socioambientais e para a comparação e seleção de alternativas de divisão de queda 

dentro de uma abordagem multiobjetivo, tendo como critérios a maximização da eficiência 

econômico-energética em conjunto com a minimização dos impactos socioambientais negativos, 

levando em consideração os impactos socioambientais positivos. Tanto os Estudos Energéticos, 
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quanto os Estudos Socioambientais e de seleção de alternativas são realizados através da execução 

de sucessivas funções integrantes do sistema (CEPEL, 2009). 

Ressalta-se que, neste artigo, o foco será o cenário de usos múltiplos da água e sua interação 

com o dimensionamento energético dos projetos, portanto não serão descritas as funcionalidades do 

sistema SINV no que ser referem aos estudos socioambientais.  

Os itens 4.1, 4.2 e 4.3 descrevem a consideração do cenário de usos múltiplos, os estudos 

energéticos e a seleção de alternativas na etapa dos Estudos Finais, no Sistema SINV. 

 

4.1 – Cenário de usos múltiplos no Sistema SINV  

Devido a obrigatoriedade de consideração dos usos múltipos da água nos Estudos Finais de 

Inventário, no Sistema SINV existem diversas possibilidades de consideração do cenário de usos 

múltiplos da água na bacia em estudo, o que irá depender do tipo de uso da água (consuntivo ou 

não-consuntivo). 

No que concernem os usos consuntivos, uma vez que está associado a uma retirada de parcela 

da vazão natural afluente ao reservatório, sua consideração é feita através da informação de uma 

série de vazões mensais, referentes a retirada para outros usos. Esta série pode ser média mensal (12 

valores, que são repetidos para todos os anos) ou série histórica (que deverá possuir mesmo 

intervalo de informações da série de vazão natural). Esta série para outros usos estará associada a 

um posto de vazão que será informada para cada local barrável.  

Para organização do armazenamento dos dados do sistema e dos estudos, no SINV são 

considerados dois tipos de vazões de usos múltiplos: série de vazão para irrigação (arquivo com 

terminação .irg) e série de vazão para outros usos (arquivo com terminação .ret). Este segundo 

engloba todos os demais usos, excetuando-se a irrigação e a geração de energia. 

No que concernem os usos não-consuntivos, na maioria dos casos, trata-se de restrições a 

operação dos reservatórios, sendo assim, cada tipo de uso será informado de maneira característica.  

Para o caso de consideração de vazões mínimas defluentes, seja por restrição ambiental 

(vazão mínima ecológica) ou para atendimento de vazões para usos múltiplos a jusante do 

reservatório, estas são informadas por local barrável. A consideração de tirantes para navegação a 

jusante dos reservatórios será considerado como vazão mínima do local barrável, associando o 

tirante necessário para navegação com a vazão respectiva, podendo ser obtida pela curva-chave do 

canal de fuga. Todos os projetos associados àquele local barrável considerarão a mesma vazão 

mínima informada. 
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A consideração do uso controle de cheias é feito através da informação do volume de espera a 

ser alocado por projeto e por alternativa, ou seja, um projeto que pertença a duas alternativas 

distintas poderá alocar volume de espera diferenciado em cada alternativa. No momento em que o 

usuário está criando as alternativas, informa-se o volume de espera máximo para cada projeto 

incluído na alternativa. A sazonalidade anual do volume de espera é informada junto com as 

informações relacionadas a recursos hídricos, através de um percentual mensal do volume de espera 

máximo informado. Como os Estudos de Inventário são realizados por bacia, esta sazonalidade será 

considerada para todos os projetos da bacia.                                                                                                             

As limitações à operação dos reservatórios, para o caso do Turismo, por exemplo, deverão ser 

informadas através das cotas dos reservatórios: cota máxima para a limitação de máximo 

alagamento do reservatório e cota mínima quando existirem limitações no deplecionamento 

excessivo do reservatório. 

O único uso que ainda não era contemplado pelo Sistema SINV de maneira automática era a 

consideração de transposição de níveis, uma vez que a vazão reservada para a transposição (para 

operação de eclusas, por exemplo) é retirada de um projeto, porém, estará apta para ser turbinada no 

projeto a jusante, ou seja, ela não poderia ser englobada na série de vazão de outros usos (arquivo 

.ret), uma vez que este tipo de vazão é subtraído das vazões naturais e não mais retorna a bacia.  

Para a consideração deste uso era necessário se utilizar de um artifício, através da criação de 

um local barrável fictício com derivação (casa de força separada do vertedouro), cujo projeto teria 

potência igual a zero. A localização deste local barrável fictício deveria ser a montante do projeto 

com transposição de nível e a derivação deveria ficar a jusante deste. 

Uma vez que a consideração de transposição de níveis está cada vez mais em voga, devido ao 

caráter de usos múltiplos e para evitar a necessidade de se utilizar tal artifício quando da 

consideração deste uso, o Sistema SINV foi aprimorado de forma a permitir a consideração 

automática deste uso, através de uma nova implementação. Desta maneira, não será mais preciso 

considerar local barrável fictício. Com esta implementação, deve-se informar a vazão a ser utilizada 

pela transposição de nível e em qual projeto se localiza a transposição.    

 

4.2 – Estudos energéticos no Sistema SINV 

Os estudos energéticos no Sistema SINV são realizados por um conjunto de funções, que 

podem ser agrupadas em funções para dimensionamento energético dos projetos e funções para 

avaliação econômico-energética dos projetos e das alternativas de divisão de queda. Na execução 

destas funções pode-se optar por utilizar fórmulas simplificadas (opcional nos Estudos 

Preliminares) ou simulação da operação das usinas hidroelétricas (obrigatória nos Estudos Finais).  



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9

O dimensionamento energético, no SINV, pode ser realizado por 4 funções distintas:   

• Energia firme: dimensiona a potência instalada dos projetos de uma determinada 

alternativa. A potência instalada (em MW) é dada por: 

Fk
EFPinst =           (1) 

Onde: EF é energia firme em MWmedios e Fk é o fator de capacidade de referência 

• Otimização volume útil: otimiza os volumes úteis dos projetos de uma determinada 

alternativa com o intuito de gerar a maior energia firme possível na bacia; 

• Dimensionamento energético: dimensiona concomitantemente a potência instalada, a 

depleção máxima (volume útil) e a queda de referência de todos os projetos, 

considerando todas as alternativas, através de processo iterativo; 

• Verificação reenchimento volume útil: restrição adicionada no atual Manual de 

Inventário. Esta função verifica se os volumes úteis dos projetos de uma determinada 

alternativa de divisão de queda são capazes de encher durante os 3 anos após o período 

crítico, uma vez que ao final do período crítico os reservatórios se encontram 

totalmente deplecionados. Caso os reservatórios não consigam reencher, os volumes 

devem ser diminuídos até o seu completo enchimento ao final do período considerado. 

As funções para avaliação econômico-energética dos projetos e das alternativas de divisão de 

queda são: 

• Elimina: calcula o índice custo-benefício (ICB) dos aproveitamentos que compõem 

uma dada alternativa e informa aqueles que possuem ICB superior ao custo unitário de 

referência, para que o usuário possa excluí-los da alternativa, eliminando, assim, os 

aproveitamentos que não são competitivos econômico e energeticamente. O ICB de 

um projeto é dado por: 

EF
CTICB =           (2) 

Onde: CT é o custo total do projeto anualizado (custo de implantação mais custo de 

operação e manutenção). 

• Avaliação econômico-energética: Dado um conjunto de alternativas de divisão de 

queda, calcula o ICB de cada alternativa e ordena as mesmas do menor ICB ao maior. 
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No cálculo do ICB na função Avaliação econômico-energética, para que a comparação seja 

justa, uma vez que cada alternativa gera uma energia firme diferente, é realizada uma 

complementação da energia gerada, ou seja, todas as alternativas são complementadas por outra 

fonte de energia cujo custo está associado ao Custo Unitário de Referência, que corresponde ao 

custo de longo prazo no sistema de referência para a produção de energia, resultante da combinação 

de fontes alternativas de energia. Para o cálculo da energia a ser complementada, é calculado a 

diferença da energia firme gerada pela alternativa que gerou a maior energia firme e a energia 

gerada pela alternativa em questão. O cálculo do ICB de cada alternativa é realizado pela equação 3. 

( )
*8760

*8760=
EF

EFEFCURCTICB ii
i ∆⋅

∆−∆⋅⋅+        (3) 

Onde: 

iICB - Índice custo-benefício da alternativa “i”; 

iCT - Custo total da alternativa “i” (custo de implantação e de operação e manutenção dos 

projetos que constituem a alternativa “i”); 

iEF∆ - Ganho de energia firme da alternativa “i”; 

*EF∆ - Ganho de energia firme da alternativa que gera mais. 

 

4.3 – Seleção de alternativa nos Estudos Finais no Sistema SINV 

Nos Estudos Finais, a seleção da “melhor” alternativa é realizada através de um enfoque 

multiobjetivo, cujo critério é “maximização da eficiência econômico-energética em conjunto com a 

minimização dos impactos socioambientais negativos, levando em consideração os impactos 

socioambientais positivos oriundos da implantação dos aproveitamentos hidroelétricos na bacia”. 

No Sistema SINV, a função para hierarquização das alternativas e seleção da melhor 

alternativa nos Estudos Finais é a função Multiobjetivo Final, que deve ser executada após o 

dimensionamento energético, a avaliação econômico-energética dos projetos e das alternativas e do 

cálculo dos impactos socioambientais negativos e positivos.  

Para hierarquização das alternativas, é calculado o Índice de Preferência (I) de cada 

alternativa, obtido pela soma ponderada dos índices de custo-benefício energético (ICB) 

padronizado (dividido pelo Custo Unitário de Referência, para que esteja dentro do intervalo entre 

zero e um) e de impacto socioambiental negativo (IAn), de acordo com a equação 4. 
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IAnp
CUR
ICBpI acb ⋅+⋅=          sendo: pcb + pa = 1  e pcb ≥ 0 e pa ≥ 0    (4) 

Onde: pcb e pa referem-se a importância relativa entre os índices. 

Para a escolha final da alternativa de divisão de queda, é realizada uma análise adicional, 

incorporando-se à hierarquia anterior os índices de impactos socioambientais positivos (IAp), 

através do cálculo do Índice de Preferência Modificado (I’), de acordo com a equação 5. Uma vez 

que, para o impacto socioambiental positivo, quanto mais próximo do valor um melhor a situação 

da alternativa, diferentemente dos outros índices (ICB e IAn), é necessário considerar o 

complemento deste índice. 

( ) ( )IAppIpI apap −⋅+⋅− 11='         (5) 

Onde: pap é a importância relativa do índice IAp. 

 

5 – APLICAÇÃO  

Para demonstrar a consideração do cenário de usos múltiplos no Sistema SINV, é 

apresentado, neste capítulo, o dimensionamento energético de um estudo de caso hipotético 

considerando um cenário de usos múltiplos da água fictício na bacia. Para exemplificar a diferença 

que poderia ocorrer no dimensionamento com a consideração ou não do cenário de usos múltiplos, 

são apresentados os resultados para estes dois casos. Ao final do dimensionamento, é apresentada a 

Avaliação econômico-energética das alternativas para cada caso (com e sem cenário de usos 

múltiplos), com o intuito de verificar se a consideração do cenário poderia influenciar na ordenação 

das alternativas, segundo apenas o ICB. Ressalta-se que a seleção da alternativa nos estudos de 

Inventário considera também os índices de impactos socioambientais negativo e positivo. 

Como no Manual de Inventário 2007 a obrigatoriedade da consideração do cenário de usos 

múltiplos da água ocorre apenas nos Estudos Finais, a aplicação apresentada a seguir parte desta 

etapa dos Estudos de Inventário.  

O estudo de caso hipotético criado para este artigo é composto por 9 locais barráveis, sendo 7 

localizados no rio principal da bacia e 2 em um afluente, e 10 projetos, conforme a topologia 

apresentada na figura 2. Os locais barráveis representados por triângulos referem-se a locais 

barráveis que possuem projetos com regularização, os círculos a locais barráveis com projetos a fio 

d’água e os quadrados a locais barráveis que possuem mais de um projeto. Nesta topologia, a 

direção do rio é do local barrável I (mais a esquerda na topologia) para o local barrável A.  
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Figura 2 - Topologia do estudo de caso. 

Os 10 projetos do estudo de caso estão arranjados em 8 diferentes alternativas de divisão de 

queda, conforme a tabela 1. Estas alternativas foram as selecionadas ao final dos Estudos 

Preliminares, para que seus estudos fossem aprofundados na etapa dos Estudos Finais do Estudo de 

Inventário. 

Tabela 1 - Configuração das alternativas. 

Projetos Alternativas 
Proj A Proj B Proj C1 Proj C2 Proj D Proj E Proj F Proj G Proj H Proj I

1 X   X   X   X   X X 
2 X   X   X X     X X 
3   X X   X   X   X X 
4   X X   X X     X X 
5 X     X   X   X   X 
6 X     X     X X   X 
7   X   X   X   X   X 
8   X   X     X X   X 

 

O cenário de usos múltiplos considerado para este estudo de caso engloba os seguintes usos: 

Navegação (transposição de nível por eclusa), irrigação, abastecimento público, controle de cheias e 

vazão mínima para manutenção de ecossistemas. 

Navegação 

Para o uso navegação, foi considerado que nesta bacia existe a necessidade de uma eclusa no 

local barrável I, que representa o local mais a montante da bacia. Foi calculado a utilização de 5 

m³/s ao mês para a operação da eclusa, durante todo o ano (o que corresponde a menos de 2% da 

vazão mínima observada no histórico para o posto deste local barrável). Além disso, para 

proporcionar a navegação a jusante da barragem, considerou-se que será necessário manter a vazão 

defluente deste local acima de 400 m³/s, que seria capaz de manter o calado mínimo para o trecho. 

A determinação destes valores de vazão foram realizados de acordo com as especificações de 

calado mínimo, desnível a ser vencido, características do comboio-tipo, volume a ser transportado 

anualmente e sua freqüência. 
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Irrigação 

Na bacia considerada no estudo de caso, existe uma grande potencial área de cultivo que 

necessita de irrigação próximo aos reservatórios dos locais barráveis D, E e F. Para a cultura da 

região, o pico de irrigação ocorre entre os meses de maio a setembro, com diminuição da vazão de 

irrigação nos demais meses. As retiradas líquidas de vazão para irrigação foram consideradas como 

médias mensais e são apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 2 - Vazão de irrigação do cenário de usos múltiplos (em m³/s). 

Local barrável Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
D 160 180 210 240 270 340 310 340 310 230 190 170 

E e F 160 190 230 290 340 390 400 390 350 240 200 180 
 

Abastecimento público 

A região do estudo de caso apresentou forte necessidade do uso abastecimento público 

próximo da parte mais desenvolvida da bacia, no trecho mais a jusante do rio, onde se localizam os 

locais barráveis A e B. Foram considerados valores constantes ao longo do ano de 80 m³/s ao mês 

para cada local barrável. 

Controle de cheias 

Foi verificado a existência de um ponto de controle de cheias (local com restrição de vazão 

máxima) imediatamente a jusante do local barrável C, que protege as cidades que são abastecidas 

pelos locais barráveis A e B. Para a proteção deste ponto de controle, foram utilizados volumes dos 

reservatórios dos projetos D, H e F para a alternativa 1 e 3, projetos D, H e E para as alternativas 2 e 

4 e projeto C2 para as alternativas 5, 6, 7 e 8. 

Manutenção de ecossistemas 

As vazões mínimas consideradas para manutenção de ecossistemas foram os valores mínimos 

observados no histórico de vazões naturais de cada local barrável. 

Na figura 3 é apresentada uma representação esquemática dos diversos usos da água 

considerados no cenário de usos múltiplos do estudo de caso hipotético para cada local barrável. 
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Figura 3 - Representação esquemática dos usos considerados no cenário de usos múltiplos da água 

por local barrável. 

 

Todos os usos considerados no cenário de usos múltiplos do estudo de caso podem ser 

considerados na atual versão do Sistema SINV (6.0.3), com a exceção da transposição de níveis 

para o uso navegação. Este uso se diferencia dos demais (irrigação e outros usos), pois a parcela de 

vazão de retirada de um local barrável estará disponível para o turbinamento e/ou vertimento do 

local barrável a jusante, diferentemente dos demais usos, cujas vazões são subtraídas das vazões 

naturais, não havendo retorno para a bacia. Devido a isto, foi realizada uma nova implementação no 

Sistema SINV com o intuito de permitir a consideração de mais este uso. 

Após a conclusão do cenário de usos múltiplos, foi realizado o dimensionamento energético 

dos projetos das 8 alternativas de divisão de queda, através de funções do sistema, utilizando a 

opção com simulação, que simula a operação dos reservatórios durante o período crítico do sistema 

de referência, que neste caso foi considerado o Sistema Interligado Nacional (SIN), cujo período 

crítico corresponde à 06/1949 a 11/1956.  

Na tabela 3 são apresentados os resultados do dimensionamento energético dos projetos, após 

a execução da função Dimensionamento Energético. 

Após o dimensionamento energético, foi executada a função Verificação do Reenchimento 

dos volumes úteis para todas as alternativas, e como resultado, nenhum reservatório precisou 

diminuir seu volume. 

Para verificar a influência da consideração do cenário de usos múltiplos no dimensionamento 

energético, para este estudo de caso, na tabela 4 são apresentados os resultados do dimensionamento 

energético sem a consideração do cenário. 

PC

CIDADE 
(abastecimento) IRRIGAÇÃO 

VEVEVE VE 

VE

Eclusa 

VE

PC – Ponto de controle de cheia (local com restrição de vazão máxima) 
VE – Volume de espera 
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Tabela 3 - Dimensionamento energético considerando cenário de usos múltiplos. 

Projeto NA max 
(m) 

NA min 
(m) 

Depleção 
(m) 

Volume 
util (hm³) 

Potência 
Instalada (Mw) 

Queda de 
referência (m) 

Proj A1 132.00 132.00 0.00 0.00 1409.67 27.93
Proj B1 132.00 132.00 0.00 0.00 1106.30 21.95
Proj C1 158.00 158.00 0.00 0.00 1198.67 25.38
Proj C2 175.00 168.20 6.80 12852.13 1745.71 42.04
Proj D 175.00 175.00 0.00 0.00 506.55 16.17
Proj E 212.00 209.53 2.47 1655.73 928.02 35.77
Proj F 212.00 207.40 4.60 2372.60 431.24 27.34
Proj G 230.00 215.77 14.23 1618.90 50.46 53.90
Proj H 230.00 210.40 19.60 1574.44 67.20 70.56
Proj I 239.00 230.00 9.00 8129.80 378.60 26.46

 

Tabela 4 - Dimensionamento energético não considerando cenário de usos múltiplos. 

Projeto NA max 
(m) 

NA min 
(m) 

Depleção 
(m) 

Volume 
util (hm³) 

Potência 
Instalada (Mw) 

Queda de 
referência (m) 

Proj A1 132.00 132.00 0.00 0.00 1381.02 27.93
Proj B1 132.00 132.00 0.00 0.00 1083.73 21.95
Proj C1 158.00 158.00 0.00 0.00 1207.76 25.38
Proj C2 175.00 168.00 7.00 13149.80 1744.01 42.04
Proj D 175.00 175.00 0.00 0.00 439.77 16.17
Proj E 212.00 206.73 5.27 2921.90 732.43 35.77
Proj F 212.00 203.10 8.90 3711.54 293.28 27.34
Proj G 230.00 212.47 17.53 1994.33 49.05 53.90
Proj H 230.00 211.30 18.70 1519.18 67.06 70.56
Proj I 239.00 230.00 9.00 8129.80 375.99 26.46

 

Pelas tabelas 3 e 4, pode-se verificar que existe uma grande diferença com relação a potência 

instalada de alguns projetos, uma vez que, não considerar o cenário de usos múltiplos, aumenta a 

quantidade de vazão passível de ser turbinada. Além disso, alguns projetos obtiveram uma cota 

mínima otimizada diferente. 

Com base nos custos dos projetos, foi possível executar a função Avaliação econômico-

energética, para comparar os Índices custo-benefício (ICB) das 8 alternativas e verificar se haveria 

alteração na ordenação das alternativas de acordo com este índice, para este estudo de caso. Vale 

ressaltar, que, nos Estudos de Inventário, a ordenação das alternativas não leva em consideração 

apenas este índice, mas também, os índices de impacto socioambiental negativo e positivo, 

conforme descrito no item 4.3. Ressalta-se que um dos impactos positivos decorrentes da 

implantação de aproveitamentos hidroelétricos considerados no Manual de Inventário (MME, 2007) 

é a viabilização do uso racional dos recursos hídricos. 
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Na tabela 5 é apresentada a ordenação das alternativas pelo ICB para os dois casos 

considerados (com e sem cenário de usos múltiplos). 

Tabela 5 - Ordenação das alternativas pelo Índice custo-benefício. 

ICB  (R$/Mwh) Ordem Alternativa Energia 
firme (Mw) 

Complementação 
(Mw) sem compl. com compl. 

Considerando cenário de usos múltiplos 
1 Alt_05 2268.08 11.54 63.91 64.26 
2 Alt_02 2279.61 0.00 65.06 65.06 
3 Alt_07 2100.98 178.64 67.25 72.40 
4 Alt_04 2120.22 159.39 68.23 72.76 
5 Alt_06 1903.51 376.10 80.24 88.95 
6 Alt_01 1874.34 405.27 83.29 92.13 
7 Alt_08 1738.35 541.26 85.76 96.98 
8 Alt_03 1722.86 556.76 88.49 99.36 

Sem considerar cenário de usos múltiplos 
1 Alt_02 2403.20 0.00 61.72 61.72 
2 Alt_05 2361.21 42.00 61.39 62.64 
3 Alt_04 2238.91 164.30 64.61 69.29 
4 Alt_07 2190.40 212.80 64.50 70.57 
5 Alt_06 1915.31 487.89 79.75 90.56 
6 Alt_01 1921.79 481.41 81.23 91.61 
7 Alt_08 1747.28 655.92 85.32 98.34 
8 Alt_03 1767.04 636.16 86.27 98.65 

 

Pode-se verificar que a consideração do cenário de usos múltiplos alterou a ordenação das 

quatro primeiras alternativas (alternativas 5, 2, 7 e 4) deste estudo de caso fictício e que a 

alternativa “vencedora” de acordo com o índice custo-benefício foi alterada. 

Ressalta-se que se por um lado a consideração dos usos múltiplos da água pode contribuir 

para melhorar o índice de impacto socioambiental positivo, a sua não consideração pode levar a 

índice de impactos socioambientais negativos mais elevados, influenciando na seleção da melhor 

alternativa de divisão de queda, uma vez que o critério de seleção da melhor alternativa, segundo o 

Manual de Inventário (MME, 2007), é multiobjetivo e consiste em selecionar a alternativa que 

combine a maximização da eficiência econômico-energética e conjunto com a minimização dos 

impactos socioambientais negativos, considerando os impactos socioambientais positivo e o cenário 

de usos múltiplos da água.   

 

6 – CONCLUSÕES 

Neste artigo, foi apresentado como é feita a consideração do cenário de usos múltiplos da 

água nos Estudos de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, de acordo com o atual 

Manual de Inventário. Além disso, foi apresentado um estudo de caso fictício com o intuito de 
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exemplificar a consideração do cenário de usos múltiplos no Sistema SINV e sua influência no 

dimensionamento energético e na avaliação econômico-energética das alternativas, e posterior 

hierarquização das alternativas segundo seus ICB’s, o que constitui apenas um dos índices 

considerados na hierarquização das alternativas nos Estudos de Inventário. Ressalta-se que, nos 

estudos de Inventário este índice é agregado ao índice de impacto socioambiental negativo 

resultando no índice de preferência, que por sua vez é agregado ao índice de impacto 

socioambiental positivo resultando no índice de preferência modificado. Os índices de preferência é 

que serão utilizados para a hierarquização das alternativas. 

Pelo estudo de caso hipotético observa-se a importância da consideração do cenário de usos 

múltiplos da água nos Estudos de Inventário, uma vez que este pode influenciar no 

dimensionamento energético dos projetos e na avaliação econômico-energética das alternativas, 

bem como, na sua hierarquização. É também sobre este cenário que serão avaliados os impactos 

socioambientais. 

Motivados pela importância da consideração do cenário de usos múltiplos e para que o 

Sistema SINV possibilite a consideração automática e completa dos possíveis cenários de usos 

múltiplos que possam ocorrer nas bacias hidrográficas, o sistema foi aprimorado de forma a 

permitir a consideração automática da transposição de níveis para o uso Navegação, através de uma 

nova implementação. Desta maneira, esperamos que este sistema continue auxiliando no 

aprimoramento dos estudos de planejamento da expansão do Setor Elétrico Brasileiro.   

 

BIBLIOGRAFIA 

CEPEL (2009), Sistema de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas – SINV 6.0.3 - Manual 

de Metodologia. In: Relatório Técnico DP/DEA – 1082/09. 

CEPEL (2009), Sistema de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas – SINV 6.0.3 - Manual 

de Utilização. In: Relatório Técnico DP/DEA – 1083/09.  

COSTA, F.S., DAMÁZIO, J. M., RAUPP, I.P. (2007). “SINV – Sistema para Estudos Energéticos 

e Socioambientais de Inventários Hidrelétricos de Bacias Hidrográficas”, XIX Seminário Nacional 

de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Rio de Janeiro, RJ. 

COSTA, F.S., RAUPP, I.P., DAMÁZIO, J.M., PIRES, S.H.M, MEDEIROS, A.M., MATOS, D., 

GARCIA, K.,  PAZ, L.R., MENEZES, P.C.P., SOUZA, S.A., HINRICHSEN, A.C.P.A. (2009). 

“SINV: Sistema para Estudos Energéticos e Socioambientais de Inventário Hidroelétrico – Uma 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18

aplicação”, XI Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica, 

Belém, PA. 

DAMÁZIO, J. M., MATOS, D., GARCIA, K., MOLLICA, A. M., PAZ, L.R., MENEZES, P. C., 

PIRES, S. H. (2007). “Incorporação dos Impactos Socioambientais Positivos no Planejamento do 

Aproveitamento Hidroelétrico no Brasil – Apresentação de um Caso Teste”, XIX Seminário 

Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Rio de Janeiro, RJ. 

ELETROBRÁS (1997). Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacia Hidrográfica. 

MME (2007). Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacia Hidrográfica. 

 


