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Resumo – Este artigo apresenta uma metodologia de prospecção de potencial hidrelétrico, por 
geoprocessamento, denominada PPHgeo, desenvolvida para atender às exigências da fase de 
planejamento prevista no Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas do Ministério 
de Minas e Energia - MME. Nesse sentido, a prospecção em si é realizada de forma automatizada e 
sistemática, em uma plataforma GIS (Geographic Information System) dotada de funcionalidades 
específicas para detecção de potenciais hidrelétricos a partir de Modelos Digitais de Elevação 
(MDE). Visando atender à fase de planejamento do referido Manual, os insumos principais da 
prospecção compreendem um levantamento expedito de baixo custo realizado em escritório. A 
metodologia proposta possibilita a seleção de alternativas de divisão de queda passíveis de estudo 
mais aprofundado a serem realizados na segunda fase do Estudo de Inventário Hidroelétrico de 
Bacias Hidrográficas. 
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LOW COST HYDROPOWER POTENTIAL ASSESSMENT USING 
GEOPROCESSING TOOLS  

 
Abstract – This paper presents a methodology for hydropower potential assessment using 
geoprocessing tools.   The methodology called PPHgeo was developed to meet the requirements of 
the planning phase described in the Manual for Hydropower Inventory Studies of River Basis of the 
Ministry of Mines and Energy - MME. In this sense, the assessment is performed in an automated 
and systematic manner, using GIS (Geographic Information System) specific tools for hydropower 
potential detection from Digital Elevation Models (DEM).  In order to be compliant with the 
planning phase of the referred Manual, the main input for the assessment includes a low cost 
desktop survey. At the end, possible dam sites are selected for detailed studies to be performed in a 
second phase of the River Basin Hydropower Inventory. 
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1. INTRODUÇÃO - CONTEXTUALIZAÇÃO 

É inegável o relevante papel desempenhado pelas fontes de energia hidrelétrica no mundo. Ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento do potencial hidrelétrico remanescente segue uma leve tendência 
de declínio em relação a outras fontes de energia, como térmicas a carvão e gás natural (IEA, 2000). 
Contudo, segundo Larentis (2009), uma expectativa de continuado crescimento da demanda 
mundial por energia elétrica, particularmente em países em desenvolvimento, tem impulsionado a 
expansão do setor elétrico (hidrelétrico inclusive) em importantes mercados.  

Planejar os levantamentos de dados complementares, necessários a um estudo completo de 
inventário torna-se mais fácil quando há certa precisão dos locais mais compensadores ao 
detalhamento de informações, poupando-se assim custos com as campanhas de campo e contratação 
de levantamentos topográficos. Em linhas gerais, o ciclo de implementação de projetos de geração 
de eletricidade são similares para as diferentes fontes de energia, compreendendo fases preliminares 
de pesquisa, estudos de inventário, viabilidade, projeto, construção e operação. Focalizando os 
Estudos de Inventário Hidroelétrico, o Ministério de Minas e Energia - MME os divide em fases 
distintas de detalhamento, que devem ser cumpridas até a finalização e entrega dos estudos. A 
Figura 1, adaptada de MME e CEPEL (2007), apresenta uma visão geral dos estágios de 
planejamento e implantação de projetos hidrelétricos no Brasil, com detalhamento das fases dos 
Estudos de Inventário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Estágios de implementação de projetos hidrelétricos no Brasil, com detalhamento dos Estudos de 
Inventário 

Buscando atender aos requisitos da fase de planejamento, a metodologia PPHgeo busca 
estabelecer alternativas de aproveitamentos pela detecção de quedas ou locais onde haja 
estreitamento do vale, com potencial hidrelétrico promissor. Verifica-se ainda, de forma 
simplificada, a viabilidade econômica, social e ambiental de cada possível empreendimento, através 
do enchimento de reservatórios hipotéticos e da verificação da tipologia de uso e ocupação do solo 
do local identificado. Os pretensos aproveitamentos poderão ser elencados em Estudos de 
Inventário, tendo a partir deste momento, o detalhamento de suas características técnicas, e seu 
estudo mediante aspectos diversos de viabilidade. Entretanto, durante o planejamento, deve-se 
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apenas subsidiar a decisão de onde devem ser realizados estudos mais detalhados, de acordo com os 
objetivos propostos pelo MME para esta fase, que, segundo a MME e CEPEL (2007) são avaliar os 
levantamentos e investigações de campo necessários para as etapas posteriores, indicar prováveis 
locais de barramento, propor, preliminarmente, alternativas de divisão de queda e estimar o 
potencial energético. 

Para alcançar esses objetivos, MME e CEPEL (2007) recomendam como ponto de partida a 
consulta a uma série de fontes de dados secundários, conforme transcrição a seguir:  

“Em áreas relativamente bem conhecidas, esta fase deve basear-se, principalmente, 
em informações de natureza bibliográfica e documental, coletadas junto a entidades 
governamentais e particulares. Os reconhecimentos de campo têm, nesta fase, 
caráter expedito, visando a coleta e confirmação de informações relevantes, de fácil 
e rápida obtenção. Em regiões pouco conhecidas, a precariedade de informações 
poderá requerer, mesmo durante o Planejamento dos Estudos, a necessidade de 
trabalhos de campo mais aprofundados, para que se obtenha uma aceitável precisão 
dos resultados.” 

 

As exigências quanto à qualidade da cartografia necessária para a execução da fase de 
planejamento não são esclarecidas no Manual de Inventário. As referências a regiões bem ou pouco 
conhecidas, e a uma aceitável precisão dos resultados são subjetivas e insuficientes para definir se 
os dados levantados são adequados à execução dessa fase. Nesse contexto, uma vez que a Fase de 
Planejamento possui um caráter de investigação preliminar, a utilização, nessa fase, de uma base 
cartográfica com precisão inferior à exigida nas etapas posteriores do inventário hidroelétrico é 
aceitável. Segundo MME e CEPEL (2007), o Manual de Inventário elenca o que deve ser 
considerado quanto à exatidão e detalhamento cartográficos nas fases posteriores:  

“Carta Topográfica, com escala de levantamento de 1:10.000, com curvas de nível 
equidistantes de 5m, com Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) que a classifique 
como Carta Classe  A pela Norma Cartográfica Brasileira. Em casos de regiões 
muito extensas, ou onde for tecnicamente justificável, poderão ser utilizadas 
escalas até 1:25.000 com curvas de nível espaçadas de 10m. Em casos de 
aproveitamentos de baixa queda (aproximadamente 20m), deverá ser utilizada 
escala de levantamento de 1:5.000 com curvas de nível equidistantes, em no 
máximo, 5m.” 
 

Visando atender à fase de planejamento, os insumos principais do PPHgeo são adequados, 
pois compreendem um levantamento expedito de baixo custo, realizado em escritório. Este 
levantamento é baseado em dados hidrológicos de fontes oficiais, topografia de baixo custo de 
aquisição e dados de infraestrutura, hidrografia e uso/cobertura do solo provenientes de fontes 
secundárias. 

O resultado da aplicação da metodologia vem a ser o estabelecimento de múltiplas divisões de 
queda, com o apontamento de diversos eixos barráveis. Este apontamento pode ser agregado à uma 
classificação do tipo ranking, que congrega características físicas e de custo do sítio, interferências 
ambientais e estimativas de potência. Esta metodologia tem, portanto, o mérito de sistematizar o 
planejamento de um inventário hidrelétrico, atendendo aos objetivos da fase de planejamento, 
mantendo os custos baixos e o tempo de execução reduzido. 

 
2. OBJETIVO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar um metodologia de Prospecção de Potencial 
Hidrelétrico, denominada PPHgeo, que visa elencar, em uma bacia hidrográfica, uma série de 
alternativas de divisão de queda passíveis de estudos mais aprofundados, de forma a subsidiar a fase 
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de estudos de planejamento de um Estudo de Inventário Hidroelétrico. Nesse sentido, a prospecção 
em si é realizada de forma automatizada e sistemática, em uma plataforma GIS (Geographic 
Information System) dotada de funcionalidades específicas para detecção de potenciais hidrelétricos 
a partir de Modelos Digitais de Elevação (MDE).  

 
3. JUSTIFICATIVA 

Há três justificativas para a realização de um estudo desta natureza: 
- A abordagem automatizada torna mais rápido e sistemático o processo de prospecção; 
- O trabalho sobre fontes de dados de aquisição contínua permite detectar opções de partição 

que poderiam ser ignoradas em estudos tradicionais; 
- O custo de execução da metodologia é reduzido, mediante o uso de fontes de dados 

gratuitas. 
Os objetivos da prospecção são adequados à fase de planejamento, pois estimativas de 

potencial hidrelétrico e localização/arranjo dos aproveitamentos são preliminares, visando a 
localização de sítios favoráveis a uma investigação mais minuciosa. 

 
4. METODOLOGIA 

Primeiramente, determina-se a região de interesse na qual já exista Estudo de Inventário 
concluído para possibilitar uma comparação de resultados com o PPHgeo. A Figura 2 mostra um 
trecho do rio Pardo na fase de preparação da base de dados. 

 
 

Figura 2: Localização da região de estudo – trecho do rio Pardo 
 

 No presente trabalho, foram utilizados os softwares ArcGIS6, ET Geo Wizards7  e um 
conjunto de funções ArcToolbox para ArcGIS, preparadas especialmente para a detecção de quedas, 
tratamento de terreno, detecção de estreitamentos de vale, fechamento de reservatórios e cálculo de 
curvas cota x área x volume. 

Na fase de estudos preliminares, isolinhas com equidistância de 5 a 10m no padrão PEC A são 
suficientes para o estudo. Padrões menos exigentes podem ser admitidos no planejamento. Propõe-
se então o uso de Modelos Digitais de Elevação (MDEs) gratuitos para a prospecção, uma vez que 
há indicações, segundo Santos et al. (2006) e Miceli et al. (2010), de que produtos como o Shuttle 

                                                           
6 ArcGIS Version 10.1 – Copyright ESRI, Inc. 
7 ET Geo Wizards Version 10.2 for ArcGIS 10.1 – Copyright Ianko Tchoukanski. 
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Radar Topography Mission - SRTM podem atender ao PEC8 Classe A, na escala 1:100.000 para 
várias regiões do Brasil. Este padrão assemelha-se ou supera a qualidade dos mapeamentos 
sistemáticos do IBGE disponíveis para boa parte do país, servindo ao propósito da fase de 
planejamento. A base topográfica utilizada passa por procedimentos de verificação de sua 
consistência (verificação do PEC e RMS9) e correção de falhas previsíveis do modelo digital de 
elevação (tratamento de continuidade de talvegue10), o que aumenta a confiabilidade dos resultados. 
Essa abordagem propicia a avaliação de múltiplas alternativas de queda, de uma forma abrangente e 
com baixo custo. 

Para detectar as quedas, adaptou-se a metodologia de detecção de potenciais proposta por 
Larentis (2009). A adaptação permitiu a detecção de quedas em planta e perfil, e a introdução de 
cenários de prospecção baseados em extensões hipotéticas de reservatórios e circuitos de adução. 
Esta metodologia foi complementada por uma detecção automatizada de estreitamentos de vale e 
fechamento de reservatórios desenvolvida especialmente para a prospecção de potenciais. Cálculos 
simplificados de estimativa de vazão e, por conseguinte, do potencial hidroelétrico de um dado local 
foram empregados para terminar de compor as características dos pretensos aproveitamentos. Nesse 
contexto, para estimativa da vazão afluente em um dado local do curso d’água, foi realizada uma 
regionalização de vazões médias baseada em relações lineares entre a área de drenagem de um 
posto fluviométrico selecionado previamente e a área de drenagem contribuinte ao local de 
interesse.  

Verifica-se ao longo de um curso de água escolhido, se há locais cuja disponibilidade de água, 
condições de armazenamento e de barramento propiciem a instalação de infraestrutura de geração 
hidrelétrica. Para tanto, as quedas de vários cenários são cruzadas com os estreitamentos de vale e 
estimativas de vazão. Assim são restringidos os locais viáveis para investigação. Nos locais viáveis, 
os reservatórios são preenchidos gradativamente até a máxima cota possível ou permitida no 
cenário, e são traçadas as curvas cota x área x volume, para escolher o nível de água ideal de 
enchimento.  

A partir desse exercício, como forma complementar à metodologia PPHgeo desenvolvida, 
abre-se a possibilidade de explorar os dados estruturados por meio de um ranqueamento de 
indicadores. Esses deverão captar as características individuais dos aproveitamentos afinados com 
variáveis que compõem o tripé do desenvolvimento sustentável, o chamado triple botton line. Tais 
variáveis no contexto da análise devem compreender três eixos: o eixo técnico dos barramentos, o 
eixo ambiental e o eixo das características sociais envolvidas. Nesse processo é possível atribuir 
prioridades, com a inclusão de pesos ou notas a cada variável inserida dentro de cada eixo, e só 
então, ranquear os empreendimentos. A atribuição de pesos ou notas pode ser contemplada pela 
utilização do método Delphy ou o método Multiple Accounts Analysis – MAA. O primeiro método, 
segundo Magalhães (2007), é amplamente utilizado em todos os segmentos científicos, tanto no 
cenário ambiental internacional como no Brasil. O segundo foi desenvolvido por Robertson e Shaw 
(1998) dentro do ambiente das técnicas de engenharia, com intuito de medição do seu impacto sobre 
o meio ambiente. Ambos possuem a propriedade de consulta a especialistas, inseridos nas suas 
respectivas áreas, por meio de rodadas de avaliação dos indicadores que contemplam cada eixo de 
análise e do indicador global que agrega os três eixos de forma conjunta. Em linhas gerais, a 
metodologia empregada no PPHgeo segue o fluxograma da Figura 3, a seguir. 

                                                           
8 PEC (Padrão de Exatidão Cartográfica) é o indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a exatidão dos trabalhos 
de cartografia 
9 Erro Médio Quadrático é a expressão da proximidade dos valores observados, em relação aos valores representativos da “verdade terrestre”. 
10 Este tratamento tem por objetivo corrigir falhas na continuidade da trajetória supostamente sempre descendente do rio, desde sua nascente até a foz. 
Análises hidrológicas tomam como pressuposto que a água escoa do ponto mais alto para o mais baixo. Qualquer descontinuidade na trajetória 
descendente do rio em perfil, desrespeitará o pressuposto da hidrologia, tendo que ser corrigida para evitar problemas na modelagem hidrológica. 
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Figura 3: Metodologia de Prospecção de Potencial Hidrelétrico por Geoprocessamento - PPHgeo  
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O objetivo do desenvolvimento de um ranking de indicadores é possibilitar a tomada de 
decisão na escolha de aproveitamentos potenciais de forma conjunta ao PPHG. 

Por fim, os potenciais aproveitáveis em cada divisão de queda são somados, e comparados 
com as interferências socioambientais, para classificar as melhores partições. Contudo, cabe 
ressaltar que a metodologia do PPHgeo não encontra-se totalmente finalizada, e que os resultados 
do presente artigo estão focados sobre o estágio atual de desenvolvimento metodológico.   
 

5. RESULTADOS 
O Perfil Longitudinal do trecho do Rio Pardo gerado sobre o MDE SRTM, tratado via 

PPHgeo, obteve uma ótima aderência ao perfil apresentado nos Estudos de Inventário, conforme 
mostra a Figura 4. 

 

 
Figura 4: Comparação do Perfil Longitudinal do Rio Pardo por PPHgeo (azul, utilizando SRTM) com o Perfil 

Longitudinal dos Estudos de Inventário (vermelho)  
 

Devido às limitações de precisão do SRTM, quedas menores que 5m foram desconsideradas. 
Três cenários foram considerados para a detecção de quedas, admitindo-se reservatórios de 

regularização mais circuitos de adução com extensões de 1km, 5km e 10km ao longo do rio. 
Foram detectadas as condições máximas de barramento do rio a cada 50m. A partir dessas 

condições, estabeleceu-se a relação entre a altura máxima de barramento e a extensão do maciço. 
Essa medida foi considerada uma aproximação aceitável da qualidade geométrica das ombreiras 
disponíveis. 

A Figura 5 demonstra o cruzamento das quedas com os estreitamentos de vale detectados, 
capaz de indicar as áreas de maior interesse para uma pesquisa mais detalhada. Quanto mais 
vermelho o padrão de fundo, mais favorável é a geometria das ombreiras. 

 
Figura 5: Croqui de cruzamento da detecção de quedas com a detecção de estreitamentos de vale - PPHgeo 
 
A Figura 6 demonstra como as áreas de maior interesse apontadas pelo PPHgeo se relacionam 

com os aproveitamentos apontados no Inventário do rio Pardo. 
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Figura 6: Croqui de comparação dos aproveitamentos selecionados no inventário tradicional, dentro do trecho estudado, 

com as áreas de interesse indicadas pelo PPHgeo. 
  

O PPHgeo foi capaz de identificar as mesmas áreas escolhidas por um inventário tradicional, 
adicionadas de outras áreas potenciais para pesquisa, que durante o decorrer do inventário podem 
ter sido descartadas por limitações socioambientais ou pela otimização da partição de quedas. 

Os trabalhos ainda não foram concluídos, e algumas funcionalidades propostas na 
metodologia encontram-se em implementação ou revisão. A escolha da cota ideal de enchimento de 
um reservatório em cada uma destas áreas de interesse já é possível, mas não se encontra totalmente 
automatizada. O ranking dos aproveitamentos propostos e o estabelecimento das partições de queda 
ainda estão sendo desenvolvidos. Contudo, os resultados já alcançados demonstram a 
potencialidade da ferramenta PPHgeo para subsidiar a tomada de decisão prévia do empreendedor 
em desenvolver um Estudo de Inventário Hidroelétrico. 
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