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ESTUDOS DE INVENTÁRIO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO DE 

BACIAS HIDROGRÁFICAS - Experiência da EPE– Empresa de Pesquisa 

Energética nos Inventários das Bacias dos rios Juruena e Aripuanã.  

Angela Regina Livino de Carvalho1; Thiago Vasconcellos Barral Ferreira2. 

 

RESUMO --- Durante os estudos de inventário do potencial hidrelétrico de bacias hidrográficas são 
feitos diversos levantamentos de dados e consistências de informações hidrológicas que subsidiam a 
escolha do aproveitamento ótimo do potencial hidrelétrico da bacia. Este trabalho tem como 
objetivo principal apresentar a experiência da EPE ao longo destes estudos em andamento para as 
bacias dos rios Aripuanã e Juruena e sugerir um encaminhamento no sentido de dar continuidade ao 
trabalho de monitoramento já iniciado dentro destes estudos. 

 

ABSTRACT --- Along the hydroelectric potential studies of inventory of a hydrographic basin 
many hydrological and land survey are done, resulting in reliable information that supports the 
optimal hydroelectric potential selection and data about sites that are located in regions which are 
poor of data, what is typical in the Amazon basin. This paper shows the experience in inventory 
studies in development by the Energy Research Enterprise (Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE), a state company linked to the Ministry of Mines and Energy (MME) for Aripuanã and 
Juruena basins. The authors also propose a way to continue the work already begun. 
 
Palavras Chave: Inventário Hidrelétrico – dados hidrológicos – postos fluviométricos – bacia 

amazônica 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os estudos de planejamento do setor elétrico brasileiro podem ser entendidos como 

atividades voltadas à definição da expansão do sistema produtor/gerador, do sistema de transporte e 

de armazenamento de energia (nas hidroelétricas e nos estoques de combustíveis). Nesse processo, 

ajusta-se a oferta à demanda prevista ao longo do horizonte temporal analisado, considerando-se as 

opções das fontes energéticas nacionais e a importação/exportação de energia e de energéticos. Esta 

atividade, em geral, contempla diversos tipos de estudos, com objetivos e horizontes temporais 

distintos, conforme o enfoque a ser priorizado. 

Atualmente, os estudos de planejamento vêm sendo desenvolvidos pela EPE – Empresa de Pesquisa 

Energética, instituição vinculada ao MME – Ministério de Minas e Energia, criada pela Lei 

nº 10.847, de 15 de março de 2004 e Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004, com a finalidade 
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de prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 

fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. Os estudos e pesquisas 

desenvolvidos pela EPE subsidiam a formulação e a implementação de ações do MME, no âmbito 

da política energética nacional. 

Dentre os trabalhos por ela desenvolvidos, destacam-se os Estudos de Inventário de Bacias 

Hidrográficas, as Avaliações Ambientais Integradas - AAI das bacias inventariadas, os Estudos de 

Viabilidade de usinas, os Planos Nacionais de Energia de Longo Prazo – PNE e os Planos Decenais 

de Energia - PDE, marcando a retomada do planejamento do setor elétrico. 

Considerando as características do sistema de energia elétrica nacional e os demais setores 

energéticos, o planejamento da sua expansão é desenvolvido em duas etapas distintas de estudos, 

conforme a seguir: 

• Estudos de Longo Prazo, com horizontes de até 30 anos, onde se procura analisar as 

estratégias de desenvolvimento dos diversos sistemas energéticos do País, a composição 

futura da oferta de energia, estabelecendo-se as prioridades para o desenvolvimento 

tecnológico e industrial do País, e um programa de estudos de engenharia voltados para 

definir a viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos diversos empreendimentos 

energéticos. Deste estudo, resultam a indicação das bacias prioritárias para elaboração de 

estudos de inventário hidroelétrico e as diretrizes para os estudos de curto prazo. 

• Estudos de Curto Prazo, com horizontes de no mínimo 10 anos, onde são apresentadas as 

decisões relativas à expansão física da oferta de energia, definindo os empreendimentos e 

sua alocação temporal, sendo elaboradas as análises das condições de suprimento ao 

mercado. As metas físicas e os programas de investimentos são estabelecidos, de modo a 

subsidiar, no caso da energia elétrica, a realização dos futuros leilões de compra de energia 

de novos empreendimentos de geração e dos futuros leilões de novas instalações de 

transmissão. Nesta etapa são apontados os estudos de viabilidade técnica econômica e 

socioambiental de novos empreendimentos de geração a serem realizados. Os principais 

condicionantes destes estudos são: os requisitos do mercado de energia, os critérios de 

garantia de suprimento e de minimização dos custos de investimento, os prazos de 

implantação dos empreendimentos, com a consideração dos estudos de engenharia e os 

referentes ao meio ambiente, EIA/RIMA e as licenças ambientais. Sua periodicidade é anual 

e resulta no Plano Decenal de Energia, que prioriza o programa de obras de referência e os 

correspondentes investimentos na expansão física dos sistemas elétricos e energéticos 

nacionais. 
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A importância da hidroeletricidade para o Planejamento da Expansão da Geração tem base no 

elevado potencial de energia hidráulica de que o Brasil dispõe e resultou de uma opção estratégica 

feita ainda nos anos 50 do século passado, apesar da maior competitividade que os derivados de 

petróleo então apresentavam como fonte primária de energia. 

Porém, apenas cerca de 30% do potencial hidrelétrico nacional já foi explorado, proporção bem 

menor do que a observada nos países industrializados. Nesse contexto, muitos defendem que a base 

da expansão da oferta de energia elétrica no Brasil seja, mesmo em uma perspectiva de longo prazo, 

a hidroeletricidade (TOLMASQUIM, 2005). Ressalta Tolmasquim (2005) que “o desenvolvimento 

do potencial hidráulico de um país está relacionado com seu desenvolvimento econômico. (...) De 

uma forma geral, países economicamente desenvolvidos apresentam uma taxa de aproveitamento de 

seu potencial hidráulico bastante superior à dos países em desenvolvimento”. 

Desde a edição do Plano 2015 (ELETROBRAS, 1992), foram descontinuados os estudos de 

inventário, em especial os inventários de grandes bacias. Com as reformas institucionais 

introduzidas no setor elétrico a partir da década de 90, reduziu-se muito o interesse pelo 

desenvolvimento de estudos dessa natureza. Não obstante a legislação assegurar o ressarcimento 

dos gastos por ocasião da outorga de concessão de um aproveitamento, a perspectiva de 

recuperação dessas despesas configurava-se incerta, sobretudo no caso de estudos de inventário que 

se configura em uma etapa inicial e incerta da implantação de uma usina hidrelétrica. Como 

conseqüência natural, foi privilegiada, como na primeira metade do século passado, o estudo dos 

locais mais promissores, mais conhecidos por “inventários de trechos de rios”. Verificou-se, 

também, uma tendência para o enquadramento do aproveitamento como pequena central 

hidrelétrica (potência de até 30 MW), pela menor complexidade para obtenção do licenciamento 

ambiental e, principalmente, pelos benefícios fiscais que foram atribuídos a essa opção. 

A Figura 1 apresenta as etapas de Planejamento do Setor Elétrico e suas interfaces com as etapas 

previstas para um Projeto Hidrelétrico e as dimensões ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O Planejamento do Setor Elétrico e a Dimensão Ambiental 
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Neste processo de planejamento, os estudos de inventário desempenham papel fundamental. A boa 

qualidade de planos de expansão depende da execução de estudos de inventário coerentes e 

homogêneos. 

Considerando a importância dos estudos de inventário no processo de planejamento, o MME e a 

EPE firmaram convênios a partir de 2005, prevendo a realização de estudos de inventário do 

potencial hidrelétrico de diversas bacias hidrográficas. Esses estudos visam definir a divisão de 

quedas que propicie o máximo de energia ao menor custo, com o mínimo de impactos sobre o meio 

ambiente e em conformidade com os cenários de utilização múltipla dos recursos hídricos. 

Cabe destacar também a realização do Projeto de Revisão do Manual do Inventário de Bacias 

Hidrográficas, ao longo dos anos 2005, 2006 e 2007, contratado pelo MME junto ao Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, culminando no novo Manual do Inventário de Bacias 

Hidrográficas, MME (2007), um instrumento atualizado, que incorpora avanços conceituais, 

metodológicos e técnicos ocorridos no Brasil e no âmbito internacional, no campo da avaliação dos 

recursos hidrelétricos. Esse Manual será de grande utilidade para os estudos do aproveitamento do 

potencial hidrelétrico nacional, fonte primária de grande importância para o atendimento dos 

requisitos de energia elétrica do país nos horizontes de médio e longo prazos. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns dos estudos de inventário em andamento, sob a 

coordenação da EPE. Serão apresentados: resumo dos resultados previstos, suas interfaces e 

produtos relacionados à área de recursos hídricos e monitoramento de dados brutos e, em especial, 

os que dizem respeito a medições de descarga líquida e sólida, levantamento de usos consuntivos e 

potenciais usos múltiplos nas bacias estudadas. 

 

2 INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA DENTRO 
DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA 
 

A primeira etapa para a implantação de um aproveitamento hidrelétrico é a Estimativa do 

Potencial Hidrelétrico. Nesta etapa, é feita uma análise preliminar das características da bacia 

hidrográfica, especialmente quanto aos aspectos topográficos, hidrológicos, geológicos e 

ambientais, no sentido de verificar sua vocação para geração de energia elétrica. Essa análise, 

exclusivamente pautada nos dados disponíveis, é feita em escritório e permite a primeira avaliação 

do potencial e estimativa de custo do aproveitamento da bacia hidrográfica e a definição de 

prioridade para a etapa seguinte. 

A segunda etapa é o Inventário do Potencial Hidrelétrico, se caracterizando pela concepção e 

análise de várias alternativas de divisão de queda para a bacia hidrográfica, formadas por um 

conjunto de projetos, que são comparadas entre si, visando selecionar aquela que apresente melhor 
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equilíbrio entre os custos de implantação, benefícios energéticos e impactos socioambientais. Essa 

análise é efetuada com base em dados secundários, complementados com informações de campo, e 

pautada em estudos básicos cartográficos, hidrometeorológicos e sedimentológicos, energéticos, 

geológicos e geotécnicos, socioambientais e de outros usos de água. Dessa análise, resultará um 

conjunto de aproveitamentos, suas principais características, índices custo – benefício e índices 

socioambientais. Faz parte dos estudos de inventário submeter os aproveitamentos da alternativa 

selecionada a um estudo de avaliação ambiental integrada, visando avaliar os efeitos sinérgicos e 

cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos 

hidrelétricos na bacia hidrográfica. Estes aproveitamentos passam, então, a ser incluídos no elenco 

de aproveitamentos inventariados do país e podem ser utilizados nos Planos Decenais de Energia 

(PDE). 

A Figura 2 apresenta um exemplo de uma alternativa de divisão de quedas proposta em um 

inventário de uma bacia hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de alternativa de divisão de quedas proposta em um estudo de inventário 
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(Rima) de um empreendimento específico, tendo em vista a obtenção da Licença Prévia (LP), junto 

aos órgãos ambientais. 

Na seqüência de desenvolvimento do projeto, após a licitação, passa-se à elaboração do Projeto 

Básico. O aproveitamento concebido nos estudos de viabilidade é detalhado, de modo a definir, 

com maior precisão, as características técnicas do projeto, as especificações técnicas das obras civis 

e equipamentos eletromecânicos, bem como os programas socioambientais. Deve ser elaborado o 

Projeto Básico Ambiental com a finalidade de detalhar as recomendações incluídas no EIA, visando 

à obtenção da Licença de Instalação (LI) para a contratação das obras. 

Na etapa seguinte, elabora-se o Projeto Executivo, que contempla a elaboração dos desenhos dos 

detalhamentos das obras civis e dos equipamentos eletromecânicos, necessários à execução da obra 

e à montagem dos equipamentos. Nesta etapa são tomadas todas as medidas pertinentes à 

implantação do reservatório, incluindo a implementação dos programas socioambientais, para 

prevenir, minorar ou compensar os danos ambientais, devendo ser requerida a Licença de Operação 

(LO). Apenas após a obtenção desta licença, o empreendedor está habilitado a iniciar a operação. 

Finalizada a construção, têm-se as fases de enchimento do reservatório (se for o caso) e do início da 

operação, em que a geração de energia é acompanhada por ações que visam ao monitoramento e, 

eventualmente, à correção das medidas tomadas nas etapas anteriores. 

A Figura 3 apresenta um resumo das etapas descritas para implantação de uma usina hidrelétrica 

(UHE), dos agentes envolvidos, tempos requeridos e marcos ambientais relacionados a cada uma 

das etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Etapas de implantação de uma UHE considerando os marcos ambientais envolvidos 
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socioambientais e de outros usos de água. Desta forma, há previsão de monitoramento de dados ao 

longo do estudo e são realizadas várias campanhas de medição e levantamentos de dados de 

interesse para o monitoramento. 

As investigações cartográficas incluem um levantamento do perfil longitudinal, que compreende a 

determinação das coordenadas planialtimétricas dos níveis d’água (NA’s) no rio e principais 

afluentes, e outros elementos naturais ou artificiais importantes para o desenvolvimento dos 

estudos. O desenho do perfil deverá ser referenciado a uma mesma data, para uniformidade das 

vazões, contendo as distâncias acumuladas a partir da foz e as cotas de cada elemento importante. 

Visando minimizar os erros ao longo do processo de tomada de dados, o levantamento deve ser 

realizado, preferencialmente, durante o período de estiagem, registrando-se as datas e os horários de 

obtenção de cada NA. A seguir, a relação dos NA’s dos principais elementos a serem levantados: 

• Cristas e pé de cada cachoeira e corredeira; 

• Foz dos afluentes; 

• Limites de Unidades de Conservação e Terras Indígenas; 

• Pontes, com determinação das coordenadas das cabeceiras e tabuleiros; 

• Travessias de balsa; 

• Núcleos populacionais, garimpos, etc.; 

• Réguas limnimétricas; 

• Linhas de Transmissão, determinando-se as coordenadas das torres próximas. Caso haja 

indicação, informar a tensão da LT; 

• Outros julgados importantes. 

Outro exemplo de monitoramento previsto pelo Manual de Inventário é o de níveis d’água nos 

possíveis locais barráveis. Tais locais são identificados visando à obtenção dos dados relativos à 

curva-chave no canal de fuga que será utilizada na etapa dos Estudos Finais. É necessária a 

programação de levantamentos de campo para as medições de descarga, inspeção de estações 

fluviométricas, instalação de réguas limnimétricas e levantamentos topobatimétricos.  

Adicionalmente, durante os estudos de inventário, são feitos levantamentos e coletas de dados sobre 

os usos múltiplos na bacia estudada, tais como: irrigação, criação animal, controle de cheias, 

navegação, abastecimento humano, saneamento, indústria, turismo e lazer, aqüicultura e 

manutenção de ecossistemas. Estes usos são mapeados e analisados quanto às suas potencialidades 

e compatibilidade com o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH3 ou com os Planos de 

Bacias existentes. 

                                                 
3 Publicação disponível em http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/  
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Finalmente, cumpre destacar que este trabalho priorizou os produtos associados ao levantamento de 

dados e interface com o monitoramento de variáveis relacionadas aos recursos hídricos, porém os 

estudos de inventário apresentam estudos hidrológicos relacionados à elaboração de séries de 

vazões naturais médias mensais, estudos de regime de vazões mínimas, estudos de cheias, 

elaboração de curvas-chave para os possíveis aproveitamentos, estudos de transporte de sedimentos 

e de assoreamento nos reservatórios. Todos esses estudos podem contribuir para dispor de 

informações consistidas e homogeneizadas para toda a bacia. 

 

3 ESTUDOS DE INVENTÁRIO EM DESENVOLVIMENTO PELA EPE 
 

 A EPE vem desenvolvendo estudos de inventários em diversas bacias hidrográficas do 

Brasil. A Figura 4 apresenta as bacias que estão sendo estudadas pela EPE, sendo que, neste 

trabalho, será dado enfoque às bacias dos rios Juruena e Aripuanã, uma vez que as bacias do 

Sucunduri e do Araguaia e as demais bacias situadas à margem esquerda do Amazonas ainda estão 

em uma etapa inicial de estudos. Da mesma forma, a EPE está iniciando os estudos para o 

inventário da bacia do rio Tibagi e por também encontrar-se em uma etapa inicial, este estudo não 

será discutido neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Bacias Inventariadas pela EPE 
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3.1  Inventário da Bacia do Rio Juruena  

 

O estudo de inventário da bacia do rio Juruena, coordenado pela EPE, conta com a 

consultoria da CNEC – Engenharia S.A., foi iniciado em 2006 e tem previsão de término para 

dezembro de 2008. 

A bacia hidrográfica do rio Juruena possui uma área de aproximadamente 190.940 km2, está 

compreendida entre os paralelos 7º20’ e 14º43’ de latitude sul e os meridianos 55º34’ e 60º08’ de 

longitude oeste, e constitui um dos formadores do rio Tapajós, juntamente com o rio Teles Pires. A 

bacia apresenta uma forma alongada e assimétrica, orientada no sentido sul-norte, com os 

tributários de maior porte afluindo pela sua margem direita. Dentre os principais afluentes desta 

margem, citam-se os rios Papagaio, do Sangue, Arinos e Matrinxã. 

Cabe destacar que na bacia do rio Juruena existem rios ou trechos deles que já foram objeto de 

estudos anteriores, aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Dessa forma, o 

estudo em curso busca caracterizar prioritariamente a parte da bacia ainda não inventariada, porém 

analisando, incorporando e eventualmente revisando dados dos estudos já realizados. Destaca-se a 

necessidade de buscar uma consistência na descrição do comportamento hidrológico da bacia como 

um todo. 

A Figura 5 apresenta o levantamento da rede fluviométrica existente e em operação no interior e nas 

proximidades da bacia. 

 

Figura 5 – Rede Fluviométrica existente no interior e proximidades da bacia do Juruena 
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As Figuras 6 e 7 apresentam histogramas típicos de precipitação e vazão. Esses histogramas foram 

obtidos a partir dos dados pluviométricos na estação de Juina, código: 01158002, operada pela 

Agência Nacional de Águas – ANA e localizada na porção intermediária da bacia do rio Juruena e 

dos dados fluviométricos na estação fluviométrica de Fontanilhas, código: 17093000, operada pela 

ANA, que controla uma bacia contribuinte de 52.200 km2. 
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Figura 6 – Histograma de precipitação do rio Juruena 
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Figura 7 – Histograma de vazão do rio Juruena 

Além de uma ampla pesquisa e estudo com base em dados secundários, obtidos principalmente na 

Agência Nacional de Águas - ANA, Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, ANEEL, entre 

outros, busca-se a obtenção de dados primários confiáveis, por meio de levantamentos de campo. 

Os levantamentos englobam hidrometria, topografia, geologia, vegetação, ocupação do solo, etc. Os 

estudos básicos compreendem a verificação das áreas de drenagem, análise de consistência, 

preenchimento de falhas e extensão de séries pluviométricas e fluviométricas (período de 1931 até a 

data atual), modelagem chuva-vazão, etc. 



II Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste                                                                                                                                                                11 

Esses levantamentos e estudos vêm enriquecer e complementar os escassos dados existentes na 

bacia amazônica. 

A seguir será apresentado um resumo dos levantamentos feitos até o presente e das especificações 

seguidas ao longo deste estudo. 

Foram levantados 1.990 km de linha d’água ao longo dos trechos escolhidos do rio principal e 

afluentes. Para tanto, foi medida uma poligonal plani-altimétrica com pontos a cada km. Estes 

pontos foram levantados no método rápido-estático com rastreio de 15 minutos em cada ponto. Esta 

poligonal foi amarrada aos marcos do apoio básico e aos marcos dos locais dos eixos. Foram 

identificados acidentes localizados tais como: corredeiras, saltos de água, gargantas, estradas, 

pontes, agrupamentos urbanos etc.  

Foram instaladas 16 réguas limnimétricas, respeitando-se as seguintes especificações: 

• Todo posto, a despeito de qualquer outro tipo de aparelho a ser instalado, deverá estar 

equipado com escala; 

• O "zero" da escala deve estar abaixo do nível de água mais baixo que possa ocorrer no rio. 

Para garantir isto, a extremidade inferior da escala deverá estar tão baixa quanto o nível mais 

baixo conhecido e deverá ser numerada com 1 m, para evitar, tanto quanto possível, leituras 

negativas; 

• Um comprimento suficiente de escala deve ser instalado para exceder em 1 m o nível da 

máxima cheia conhecida; 

• Quando o posto for equipado com dispositivo de leitura automático (limnígrafo), a escala 

deverá ser instalada próxima do registrador e na mesma "piscina"; 

• A escala deverá ser instalada em local de águas tranqüilas, com pouca ocorrência de ondas. 

O fundo deverá, preferencialmente, não apresentar a ocorrência de seixos de grandes 

dimensões ou afloramentos rochosos que constituam anormalidades na superfície; 

• Como os postos devem ser visitados regularmente, a acessibilidade será um atributo 

importante. É necessário verificar se, em época de cheias, o posto não ficará isolado; 

• A exata localização dos postos deverá ser definida quando da viagem de campo da equipe de 

hidrologia, em função das peculiaridades locais de cada sítio previsto para instalação das 

réguas; 

• Após a instalação de cada posto será elaborada a “Ficha Descritiva de Posto Fluviométrico”, 

que deverá conter as seguintes informações:  

- localização com coordenadas; 

- croqui de localização; 

- croqui da instalação; 

- indicação do número de lances implantados; 
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- zero da régua amarrado à cota dos RNs implantados; 

- nível d’água do dia da instalação;  

- indicação da localização dos RNs, acessos ao posto e fotos que identifiquem o 

local; 

- nome do observador, escolaridade e indicação de sua moradia. 

Com vistas à complementação dos dados fluviométricos disponíveis, foram instalados 16 postos 

fluviométricos, operados pela CNEC, conforme mostrado na Tabela 1. Os locais selecionados 

objetivam, principalmente, a obtenção das informações necessárias à definição da curva-chave do 

canal de fuga dos possíveis aproveitamentos. 

Em cada um dos locais de instalação de posto fluviométrico, foram materializados dois marcos 

topográficos próximos à margem, porém fora da influência das cheias. Tais marcos foram 

destinados ao nivelamento dos lances de régua e à amarração a RNs oficiais, o que permitiu a 

determinação da cota do “zero” da régua limnimétrica.  

Tabela 1 – Estações fluviométricas instaladas na bacia do rio Juruena 

# Rio Tipo 
Data da  

Instalação 
A. D. 
[km2] 

“Zero” da 
Régua 

(m) 

1 FRDS 07/09/2007 182.926 95,10 

2 FRDS 04/09/2007 175.606 100,54 

3 FRDS 03/09/2007 175.315 112,31 

4 

Juruena  

FRDS 02/09/2007 175.023 120,14 

5 FRDS 30/08/2007 174.563 129,45 

6 FDS 23/08/2007 172.881 151,03 

7 FRDS 21/08/2007 161.257 177,56 

8 

Juruena  

FRDS 18/08/2007 155.183 192,01 

9 FRDS 28/01/2008 93.703 199,780 

10 
Juruena 

FRDS 02/02/2008 88.812 208,578 

11 Arinos FRDS 22/01/2008 57.908 200,019 

12 FDS 22/10/2007 56.336 203,08 

13 FDS 22/10/2007 41.638 205,84 

14 

Arinos 

FDS 22/10/2007 40.452 212,46 

15 do Peixe  FDS 22/10/2007 14.097 205,67 

16 Papagaio FRDS 13/02/2008 15.865 250,750 

Legenda do tipo da Estação:  

F: Fluviométrica (Medição de Nível d’Água) FDS: Com Medição de Descarga Líquida e Sólida 

FR: Fluviográfica (com Registrador) FRD: Com Medição de Descarga Líquida 

FD: Com Medição de Descarga Líquida FRDS: Com Medição de Descarga Líquida e Sólida 
 



II Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste                                                                                                                                                                13 

Os postos com registrador automático possuem equipamentos transdutores de pressão, que 

permitem o monitoramento de nível e temperatura num transdutor de 18.3mm de diâmetro. Esse 

transdutor opera em poços de 25mm (1") de diâmetro, com uma capacidade de armazenamento 

interno de 1MB e conta com um sistema de baixo consumo de energia, garantindo 5 anos de vida da 

bateria interna. 

A associação dos dados secundários e dos primários permite descrever com uma precisão adequada 

o comportamento das chuvas e principalmente das vazões ao longo da bacia. Entre os principais 

aspectos descritos são: vazões médias mensais, vazões extremas (cheias e estiagens) e sedimentos. 

Cabe destacar que, após aprovação pela ANEEL, os estudos estarão integralmente disponíveis e 

poderão ser aprofundados em possível etapa posterior, caso venha-se realizar Estudos de 

Viabilidade de um ou mais locais de aproveitamento hidrelétrico. 

 

3.2  Inventário da Bacia do Rio Aripuanã  

 

O estudo de inventário da bacia do rio Aripuanã, coordenado pela EPE, conta com a 

consultoria da THEMAG Engenharia. O estudo foi iniciado em 2006 e tem previsão de término 

para dezembro de 2008. 

A bacia hidrográfica do Aripuanã encontra-se no que é conhecida como Amazônia Legal, 

abrangendo partes dos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas.  

Essa bacia possui cerca de 146.300 km2 e apresenta um formato alongado e irregular, sendo mais 

larga na porção central, afunilando-se em suas extremidades (cabeceiras e foz). No Alto Aripuanã, a 

bacia hidrográfica possui uma largura da ordem 166 km, passando, então, em sua porção média a 

cerca de 305 km, sofrendo um afunilamento considerável no seu trecho mais a jusante, quando 

atinge da ordem de 80km. O rio Aripuanã possui um comprimento aproximado de 1160 km e tem 

como principal afluente o rio Roosevelt, que por sua vez tem cerca de 750 km. As suas cabeceiras 

situam-se na elevação 500m, enquanto a foz encontra-se em cota inferior à cota 25m. 

A Figura 8 apresenta o levantamento da rede fluviométrica existente e em operação no interior e nas 

proximidades da bacia. 
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Figura 8 – Rede Fluviométrica existente no interior e proximidades da bacia do Aripuanã 

 

As Figuras 9 e 10 apresentam histogramas típicos de precipitação e vazão obtidos a partir dos dados 

pluviométricos e fluviométricos na estação de Humbolt, código: 15750000, operada pela Agência 

Nacional de Águas. 

 

Figura 9 – Histograma de precipitação do rio Aripuanã 
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Figura 10 – Histograma de vazão do rio Aripuanã 

A seguir será apresentado um resumo dos levantamentos feitos até o presente e das especificações 

seguidas ao longo deste estudo. 

Foram levantadas cerca de 1.200 km de perfil de linha d’água no curso principal e afluentes do rio 

Aripuanã. Para tal, foram seguidos os seguintes procedimentos: 

• Implantação, ao longo do rio, da poligonal amarrada à rede do IBGE, com marcos a cada +/- 

20 km; 

• Nos marcos implantados próximos às margens do rio, foram medidos os níveis d’água (NA) 

com nível ótico, perpendicular à margem do rio, na mesma data do rastreio com GPS do 

marco próximo;  

• A cada +/- 5 km, bem como nas interferências, cachoeiras, corredeiras, pontes, atracadouros, 

etc., são rastreados (NA’s) via GPS, estacionando a antena na margem do rio e no nível 

d’água; os níveis d’água medidos, após processamento, são lançados em arquivo digital 

contendo a vetorização do rio e seu eixo devidamente estaqueados; 

• No arquivo digital, para compor a linha d’ água, cada ponto com a cota do NA medido na 

margem do rio é projetado perpendicularmente ao eixo estaqueado, fixando-se as 

coordenadas E e N no ponto de interseção da perpendicular com o eixo estaqueado; 

• Nos trechos em que as distâncias entre pontos de NA excederam 2,5 km, são interpolados 

pontos, de forma a preservar o desenvolvimento longitudinal do perfil da linha d’água; 

Com relação às medições de nível dágua e de descarga líquida e sólida, foram instalados 23 postos, 

sendo que os postos limnimétricos contam com medições a partir de março de 2007 e alguns dos 

postos fluvio-sedimentométricos possuem medição a partir de fevereiro de 2008. 
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Nas medições de vazão líquida, as seções transversais foram escolhidas em trecho uniforme, com 

topografia e batimetria suave e leito firme, livre de bancos de areia e com velocidade moderada. As 

verticais para a sondagem e obtenção da velocidade foram, em todas as seções, conforme a 

especificação técnica, em número superior a 20, e espaçadas igualmente ao longo da seção. As 

medições de descarga líquida foram feitas com molinete hidrométrico a 20% e 80% da 

profundidade, com escoamento livre de corpos flutuantes. 

Para as medições de vazão sólida, na determinação da concentração do material sólido em 

suspensão, e em função das características físicas dos locais medidos, ou seja, largura, profundidade 

e granulometria dos materiais, foram feitas amostras pontuais em três verticais, a 30%, 60% e a 

80% da profundidade. 

 

CONCLUSÕES 

A EPE entende que o levantamento de dados feito ao longo dos estudos de inventário do potencial 

de bacias hidrográficas consiste em um rico material para subsidiar os estudos do planejamento do 

setor elétrico, mas também entende que a continuidade na medição e monitoramento das variáveis 

hidrológicas poderá contribuir para estudos de instituições de pesquisa e monitoramento 

relacionados aos recursos hídricos. Também é importante destacar que, sem dados medidos e 

monitorados de forma eficiente, não há possibilidade de se desenvolver bons estudos que permitam 

ampliar a capacidade de geração e as demandas ambientais por qualidade e quantidade de água para 

outros usos. 

Desta forma, este trabalho procurou apresentar, de forma resumida, o que vem sendo realizado ao 

longo dos estudos de inventário em andamento na EPE. O presente estudo também almeja e espera 

contribuir para a criação de um diálogo entre as entidades operadoras da rede hidrométrica da 

região e as empresas geradoras que operam na bacia, no que diz respeito ao interesse de operar e 

manter os referidos pontos de medição 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Os autores agradecem em primeiro lugar ao Ministério de Minas e Energia – MME e à EPE pelo 

apoio e incentivo na realização dos estudos de inventário, marcando a efetiva retomada do 

Planejamento do Setor Elétrico. Agradecem também às consultoras que vêm desenvolvendo o 

trabalho sob a coordenação da EPE, além de agradecer aos órgãos que são detentores dos dados 

básicos fundamentais para este estudo, podendo citar, como exemplo: a ANA – Agência Nacional 

de Águas, a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, dentre outros. 



II Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste                                                                                                                                                                17 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Manual de Inventário Hidroelétrico de 
Bacias Hidrográficas / Ministério de Minas e Energia, CEPEL. – Rio de Janeiro E-papers, 2007. 
 
ELETROBRÁS [Centrais Elétricas Brasileiras S.A.]. Plano Nacional de Energia Elétrica 1993 – 
2015 - Plano 2015. 5 vol. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 1992. 
 
EPE e CNEC, Relatórios dos Estudos do Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena – 
Produtos 2, 3, 4, 5 e 6. 2007 e 2008. 
 
EPE e THEMAG, Relatórios dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Aripuanã, Produtos 2, 
3, 4, 5 e 6. 2007 e 2008. 
 
TOLMASQUIM, M.T. (Coordenador), 2005, Geração de energia elétrica no Brasil, Rio de Janeiro, 
Interciência: CENERGIA. 
 


