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METODOLOGIA PARA ANÁLISE PRELIMINAR DA POTÊNCIA 
RESIDUAL DISPONIVEL EM CASCATAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

EM OPERAÇÃO 

Denis de Souza Silva1 Arthur Benedicto Ottoni2; Fernando das Graças Braga da Silva3; Aloísio 
Caetano Ferreira4 & Cláudio Nogueira Neto5;Afonso Henrique Moreira Santos6 

RESUMO --- O estudo do Plano de Quedas de um curso d’água tem como objetivo o 
aproveitamento eficiente de sua potência hidráulica natural. Algumas bacias hidrográficas 
apresentam arranjos de usinas hidrelétricas implantadas “em cascata”, podendo nestas estar 
presentes pequenos desníveis hídricos não aproveitáveis por centrais convencionais de grande porte, 
devido aos grandes impactos ambientais associados a estes empreendimentos. A presente pesquisa 
apresenta uma metodologia de identificação preliminar de quedas residuais, considerando uma 
tecnologia de geração de baixa queda, ou seja, que gera desníveis hídricos entre dois e oito metros, 
mantendo o escoamento dentro da calha fluvial e não comprometendo a operação da cascata. Esta 
concepção de aproveitamentos de baixa queda, implantados a jusante de centrais de regularização, 
apresenta como características principais: baixo impacto ambiental associado, obras de menor porte, 
menor custo de implantação, elevado fator de capacidade e pequenos investimentos em linhas de 
transmissão para interligação ao sistema. A metodologia é validada em uma das mais importantes 
bacias hidrográficas brasileiras, a bacia do rio Grande (sub-bacia 61).É identificado o potencial 
energético das quedas residuais desta cascata, que embora disponível, não está sendo atualmente 
aproveitado. 

ABSTRACT --- The study of the Falls Plan of a water course aim to efficient utilization of their 
natural hydraulic power. Some watershed present arrangements of hydropower plants established in 
cascade, being able in this been present small hydric falls not utilized by the conventional big 
plants, due to the large ambient impact associated to this undertakings. The present research 
presents a methodology of preliminary identification of residual falls, considering a very small falls 
technology of generation, that is, that generate hydric falls between two and eight meters, keeping 
the flowage inside of the fluvial channel and not compromising the operation of the cascade. This 
conception of the utilization of very small falls, implemented in downstream of the regularization 
plants, present as main characteristics: low ambient impact associated, low charge work, minor cost 
of implementation, higher capability factor and small investments in transmission lines for 
interconnection to the system. The methodology is validated in one of the most important Brazilian 
watershed, the Rio Grande basin (sub-basin 61). The energetic potential of the residual falls of this 
cascades is identified, however available, is not been used.    

Palavras-chave --- Potencial hidro-energético residual; Usina de Pequena Queda - UPQ; Plano de 
Quedas 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento, tanto industrial quanto social, político e econômico de toda e qualquer 

nação depende diretamente de sua disponibilidade de recursos energéticos. Sob tal óptica o Brasil é 

um país privilegiado por apresentar uma das maiores disponibilidades hídricas do planeta, sendo sua 

matriz energética pautada na hidroeletricidade. 

A Tabela 1 apresenta os Potenciais Hidrelétricos Inventariados e Estimados da rede de 

drenagem nacional bem como a Capacidade Instalada e os Índices de Aproveitamento do Potencial 

Hidráulico por bacia (ELETROBRÁS, 2005), que mostram em que bacias há maior e menor 

exploração de recursos hídricos para fins de geração hidráulica. Vale observar que a potência 

instalada (Tabela 1; coluna c) leva em consideração aproveitamentos com potências instaladas 

superiores a 10 MW, não incluindo, portanto, boa parte das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH 

(potência instalada entre 1 e 30 MW), e todas as Mini (100 < P ≤ 1000 KW) e Micro (P ≤ 100 KW) 

Centrais Hidrelétricas. 

Tabela 1: Potencial Hidrelétrico por Bacia (Abril de 2003) 

Índices de Aproveitamento 
Bacia 

Inventariado 

[MW] (a) 

Inventariado + 

Estimado [MW] (b) 

Capacidade Ins-

talada [MW] (c) (c/a) (c/b) 

Amazonas 40.883,07 105.047,56 667,30 1,6% 0,6% 

Tocantins 24.620,65 26.639,45 7.729,65 31,4% 29,0% 

Atlântico N/NE 2.127,85 3.198,35 300,92 14,1% 9,4% 

São Francisco 24.299,84 26.217,12 10.289,64 42,3% 39,2% 

Atlântico Leste 12.759,81 14.539,01 2.589,00 20,3% 17,8% 

Paraná 53.783,42 60.902,71 39.262,81 73,0% 64,5% 

Uruguai 11.664,16 12.815,86 2.859,59 24,5% 22,3% 

Atlântico Sudeste 7.296,77 9.465,93 2.519,32 34,5% 26,6% 

Brasil 177.435,57 258.825,99 66.218,23 37,3% 25,6% 

(Fonte: Centrais Hidrelétricas Brasileiras – ELETROBRAS: Sistema de informação 

do potencial hidrelétrico brasileiro – SIPOT, Rio de Janeiro, 2003). 

No Brasil a energia hidráulica, que compõe a base da matriz energética, ainda apresenta um 

enorme potencial de exploração. A maior parte dos aproveitamentos inventariados, constantes do 

Atlas de Energia Elétrica (ELETROBRÁS, 2005), não condiz com o paradigma atual do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, geração hídrica com impactos ambientais mínimos ou 

desprezíveis. 

A proposta do presente estudo é apresentar uma metodologia capaz de identificar a potência 

hidráulica disponível nas quedas residuais das cascatas de aproveitamentos hidrelétricos com 

barragens de regularização de vazões. A justificativa para a restrição da análise apenas em trechos 

cascateados é que, nestes trechos, as flutuações hidrológicas à jusante das barragens regularizadoras 
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são muito pequenas, o que torna o dimensionamento das obras e, conseqüentemente, o custo de 

implantação de novos empreendimentos, bastante reduzidos. Outro ponto que deve ser considerado 

é a presença da linha de transmissão próxima aos locais de implantação dos novos 

empreendimentos, possibilitando a redução do custo final das novas centrais de pequena queda. Em 

outras palavras isto representa: geração de energia a baixo custo, com impactos ambientais 

mínimos, reduzido período de implantação e grande fator de capacidade, resultando em um 

incremento significativo dos índices de aproveitamento das bacias, conforme Tabela 1.  

Com o intuito de atender a estes objetivos o trabalho considera pequenas quedas naturais, com 

desníveis hídricos entre dois e oito metros, mantendo o escoamento dentro da calha fluvial e assim 

gerando impactos ambientais mínimos, sendo capazes de fornecer uma potência total considerável 

através da instalação de arranjos de Usinas de Pequenas Quedas (UPQ) em tantas seções quanto 

permitido pelos desníveis topográficos da cascata. Esta disponibilidade de energia hidráulica 

residual contribuirá para o aumento da oferta de energia no país, com inserção no Sistema 

Interligado Nacional – SIN, dando assim condições para que o país alcance maiores taxas de 

crescimento, tanto no curto quanto no médio e longo prazos. 

 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Potencial hidro-energético natural e Plano de Quedas 

A partir da variação de vazão, que aumenta ao longo da área da bacia, na direção do exutório, 

e da altimetria (fluvio-morfologia) é que se projeta um Plano de Quedas. O Plano de quedas é 

elaborado na fase de Estudo de Inventário do empreendimento (OTTONI, 2005). 

De acordo com o Plano de Quedas, a energia potencial natural da água do rio no trecho fluvial 

deve ser concentrada em um barramento que irá gerar a elevação do nível d’água, com formação ou 

não de reservatório, para, a partir daí, ser transformada em energia mecânica, potência de eixo na 

turbina, e em seguida em energia elétrica, potência elétrica no gerador, de acordo com a formulação 

a seguir  (OTTONI, 2005). 

HQgP t ⋅⋅⋅= ρ       (1) 

Onde: 

P: Potência gerada na queda [W]; ρ: Massa específica da água; 

g: Aceleração da Gravidade [m/s²]; Qt: Vazão turbinada [m³/s]; H: Queda líquida [m]. 

 

2.2 - O Planejamento do Setor Elétrico Brasileiro  

Antes da reestruturação do Setor Elétrico brasileiro, iniciada na década de noventa e ainda em 

curso no Brasil, uma das atribuições da Eletrobrás era executar o plano de expansão do sistema 
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elétrico brasileiro, que atuava em três níveis: no planejamento de longo prazo, com um horizonte de 

vinte e cinco a trinta anos; no planejamento de médio prazo, com um horizonte de quinze anos; e no 

planejamento de curto prazo, conhecido como Plano Decenal de Geração, que tem um horizonte de 

até dez anos (ELETROBRÁS, 1995). 

As etapas de estudos e projetos para a implantação de um aproveitamento hidrelétrico, 

segundo o Manual de Inventários da Eletrobrás (1995) são: Estimativa do Potencial Hidrelétrico, 

Estudo de Inventário Hidrelétrico (EI), Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), 

Estudo de Projeto Básico (EPB) e Projeto Executivo (PE).  

Os aspectos ambientais são considerados em todas as fases dos estudos, sendo o EIA/RIMA 

implementado na fase do EVTE, quando se analisam as ações relativas a um determinado projeto. 

No caso brasileiro há uma antecipação destes aspectos, uma vez que a base de geração elétrica 

pautada na hidroeletricidade traz grandes impactos ambientais associados. Por isso, a avaliação dos 

aspectos ambientais tem sido considerada desde a fase de inventário (planejamento de médio 

prazo). 

 

2.3 – Usina de Pequena Queda – UPQ 

As Usinas de Pequena Queda (UPQ) são empreendimentos hidrelétricos caracterizados por 

gerar energia elétrica a partir de pequenos desníveis hídricos, de modo a manter todo o espelho 

d’água à montante contido dentro da calha fluvial. Esta concepção de aproveitamento se justifica 

pela geração de hidroeletricidade com impactos ambientais associados de mínima magnitude, bem 

como pela sustentabilidade sócio-econômico-ambiental do projeto (PCH notícias & SHP News, 

2005). 

Os equipamentos de geração são os convencionais para pequena queda, turbina tipo bulbo e a 

vazão turbinada de projeto para a UPQ fica próxima da vazão mediana do curso d’água (Q50%). 

A UPQ pode apresentar características variadas de arranjo, porém, seja qual for o arranjo, ela 

tende a ser de grande valor nas seguintes situações: 

• Nos estirões fluviais planos dos rios da Região Amazônica; 

• Nos trechos fluviais onde se localizam aglomerados de indústrias, onde a geração atenderá à 

demanda local, oferecendo sustentabilidade energética no local; 

• Nos trechos inferiores dos cursos d’água próximos aos trechos estuarinos, onde a topografia é 

basicamente plana e o potencial pode ser melhor aproveitado; 

• Na geração hídrica em cursos d’água regularizados, como cascatas de UHE, onde o porte e, 

consequentemente o custo de implantação das obras, é bastante reduzido, tornando a 

alternativa altamente atrativa no mercado. 
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Atualmente, devido a grande dificuldade em aprovar os licenciamentos ambientais de novos 

aproveitamentos convencionais, a quase totalidade dos novos projetos hidrelétricos está parada nos 

órgãos ambientais, o que certamente debilitará, nos próximos anos, a oferta de energia elétrica no 

país. Assim, evidencia-se uma forte tendência do setor elétrico a priorizar os empreendimentos que 

gerem menores impactos ambientais e sejam auto-sustentáveis. A UPQ se enquadra perfeitamente 

nestes moldes e deve merecer atenção especial do setor elétrico nos próximos anos, a partir do 

desenvolvimento da tecnologia necessária para viabilizar a implantação destes empreendimentos, 

possibilitando assim vislumbrar os resultados pretendidos com a concepção. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

3.1 – Análise das Cascatas e Identificação das Quedas Residuais 

A partir de uma análise no Sistema de Informação do Potencial Hidrelétrico Brasileiro 

(SIPOT/Eletrobrás), foram identificadas cascatas de UHE que apresentam barragens de 

regularização de vazões, bem como as características do nível d’água máximo maximorum à 

montante, do nível d’água à jusante, da vazão turbinada, da vazão vertida e da área de drenagem da 

bacia hidráulica para as UHE identificadas. 

Os dados de vazão foram obtidos de séries históricas disponíveis no sitio do Hidroweb (ANA, 

1997), ou, preferencialmente, dos históricos de vazões defluentes de cada usina já existente para, a 

partir destes, levantar a curva de permanência de vazões para a UHE regularizadora, caso esta curva 

não esteja previamente disponível. 

Com a versão grátis do software GoogleEarth™ (GOOGLE, 2002) pode-se, de forma 

preliminar, analisar os comprimentos dos trechos de remanso dos reservatórios da cascata 

considerada, a fim de levantar os comprimentos dos trechos fluviais remanescentes onde é possível 

implantar seções de arranjos hidro-energéticos de pequena queda (UPQ). Assim, como apresentado 

na Figura 1, deve ser obtido, quando houver, o comprimento longitudinal do trecho aproveitável 

(L’) entre a UHE de montante e final do trecho de remanso do reservatório da UHE à jusante.  

 
Figura 1: Relação de áreas e comprimentos de trechos fluviais 
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Calculou-se então a queda residual entre o nível máximo operativo de jusante de uma UHE, 

no canal de fuga, e o nível d’água máximo maximorum do reservatório da UHE à jusante da 

primeira. Com o comprimento do estirão fluvial aproveitável (L’) e a queda residual no trecho, 

encontra-se o número de seções de encaixamento e a queda de projeto (h) de cada seção, que deve 

ficar entre dois e oito metros (o valor médio de cinco metros é desejável). 

Em seguida levantou-se a área de drenagem do trecho fluvial aproveitável (A’). No trabalho 

foi utilizado o software ArcExplorer (ESRI, 1997) utilizando informações da camada de usinas 

hidrelétricas, disponível no site do HidroWeb “Bacias Hidrográficas Brasileiras” (ANA, 1999). A 

área de drenagem da UHE regularizadora deve ser preliminarmente transposta para as novas seções 

de encaixamento de modo que as vazões das UHE existentes possam ser transpostas para os locais 

das novas UPQ. 

 

3.2 – Análise da Vazão Específica e Transposição de Vazões 

O próximo passo foi calcular a Vazão Específica (q) para a barragem regularizadora, 

conforme a equação 2, que possibilitará a transposição da Curva de Permanência de Vazões da 

seção da barragem de regularização para as novas seções de UPQ à jusante. Segundo TUCCI 

(1993), esta técnica pode ser utilizada, desde que, verificadas as características de homogeneidade 

das bacias, tais como: características físicas: relevo, solo e geologia; características bióticas: 

coberturas florísticas; e características antrópicas: uso e ocupação do solo. 

Ad
Qq =       (2) 

 Onde: 

 q: Vazão específica [m³.(s.km²)-1]; Ad: Área de drenagem da usina regularizadora [km²]; 

 Q: Vazão regularizada pela usina de referência [m³.s-1]. 

Finalmente, podem ser levantadas as Curvas de Permanência de Potências para cada seção de 

encaixamento a partir das Curvas de Permanência de Vazões transpostas, retirando das primeiras os 

valores das potências mínima e mediana, respectivamente potência firme (P95%) e potência instalada 

(P50%). O somatório das P50% de todas as seções de UPQ encaixadas na cascata será tomado em 

projeto como a Potência Total Residual disponível para aproveitamento. 

 

3.3 – Estudo de caso: cascata de hidrelétricas do Rio Grande 

 

O estudo de caso trata da aplicação da metodologia proposta na cascata de UHE do Rio 

Grande, um dos cursos d’água de maior importância para a geração de hidroeletricidade no Brasil.  
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3.3.1 – Análise da Cascata 

A cascata do rio Grande (sub-bacia 61) foi analisada e o arranjo das usinas pode ser visto na 

Figura 2. 

 
 0 – Camargos  1 – Itutinga    2 – Funil   3 – Furnas  4 – Mascarenhas de Moraes  

 5 – Estreito   6 – Jaguará   7 – Igarapava 8 – Volta Grande 9 – Porto Colômbia  

10 – Marimbondo 11 – Água Vermelha 12 – Ilha Grande 

Figura 2: UHE da Sub-bacia 61                      (Fonte: ANA, 1997) 

A vazão do reservatório de Furnas, que varia de acordo com a produção de energia, controla o 

funcionamento de outras oito hidrelétricas instaladas à jusante ainda no Rio Grande: Marechal 

Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto (Estreito), Porto Colômbia e Marimbondo, todas de 

Furnas, além de Igarapava, Jaguara e Volta Grande, que pertencem à Centrais Elétricas de Minas 

Gerais (Cemig), e Água Vermelha, da AES Tietê. Depois o Rio Grande se encontra com o 

Paranaíba, formando o Rio Paraná, onde há outras duas usinas: Porto Primavera e Itaipu. 

A montante da UHE de Furnas existem dois empreendimentos a serem considerados: Funil e 

Itutinga. A usina de Camargos não será considerada, pois está localizada imediatamente à montante 

de Itutinga, não apresentando queda residual alguma no trecho. 

Os trechos fluviais remanescentes entre as UHE da cascata foram levantados a partir do 

software GoogleEarth™, que trabalha com um mosaico de imagens aquisitadas do sensor Enhanced 

Thematic Mapper (ETM) do satélite norte-americano Landsat 7™ (NASA). O sensor ETM 

identifica comprimentos de onda na faixa do visível e infravermelho próximo. O software é dotado 

de ferramenta para mensuração de distância. As distâncias foram medidas em quilômetros e uma 

das imagens trabalhadas é apresentada na Figura 3, que exibe um trecho fluvial entre a UHE Funil 

(inventariada) e o final do trecho de remanso do reservatório de Furnas. 
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Figura 3: Trecho entre Funil e Furnas  

A Tabela 2 apresenta o cálculo das quedas residuais entre os aproveitamentos da cascata e 

também exibe os comprimentos medidos dos trechos aproveitáveis, definindo em que trechos há 

possibilidade de aproveitamento. 

Tabela 2: Valores calculados de ∆NA para os trechos da cascata 

Colunas Número => 1 2 3 4 5 

NA [m] 
UHE Nº NOME 

Máx.maximorum Jusante 

L` Trecho 

[km] 

L Res. 

[km] 
∆NA [m] 

1 Itutinga (início) 886,0 857,6 42,1 38,6 49,6 

2 Funil 808,0 773,0 73,8 150,0 5,0 

3 Furnas 768,0 672,9 25,0 74,0 6,8 

4 Masc. de Moraes 666,1 622,0 14,8 17,0 -0,5 

5 Estreito 622,5 557,8 0,0 24,0 -0,7 

6 Jaguara 558,5 512,6 0,0 44,0 0,6 

7 Igarapava 512,0 494,6 0,0 76,0 0,0 

8 Volta Grande 494,6 467,0 30,4 52,0 -0,2 

9 Porto Colômbia 467,2 443,4 6,0 110,0 -2,9 

10 Marimbondo 446,3 382,8 29,6 132,0 -0,5 

11 Água Vermelha 383,3 326,4 12,1 123,0 -1,6 

12 Ilha Solteira 328,0 281,1 -- -- -- 

A coluna 3 da Tabela 2 apresenta um resumo das distâncias medidas a partir das imagens de 

satélite referentes aos trechos fluviais remanescentes da cascata. A coluna 4 contém os 

comprimentos dos remansos de reservatórios e a coluna 5 as quedas residuais da cascata, resultado 

da variação do desnível natural do terreno, dada pela subtração da cota do nível d’água máximo 

maximorum do reservatório à jusante pelo nível d’água máximo operativo do canal de fuga do 

aproveitamento à montante, sendo que há trechos com variações negativas de níveis d’água que 
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serão comentadas oportunamente. 

Nos locais onde há desníveis residuais e trechos de rios não afogados por reservatórios existe 

um potencial residual aguardando ser explorado. Na cascata em análise foram encontrados três 

trechos, sendo eles entre: Itutinga e Funil, Funil e Furnas e Furnas e Mascarenhas de Moraes. 

 

3.2 – Correlação de vazões 

A Curva de Permanência de Vazões (CPV) de Furnas é apresentada na Figura 4. A curva foi 

levantada com dados consistidos desde setembro de 1973, quando a usina entrou em operação, até 

julho de 2005. 

 
Figura 4: CPV de Furnas 

Da CPV de Furnas são obtidas as vazões características para a UHE: 

Q5  = 2143,00 [m³/s];     QmLT = 962,15 [m³/s];     Q50 = 840,50 [m³/s];     Q95   = 424,50 [m³/s]. 

Partindo da Curva de Permanência de Vazões de Furnas e da área de drenagem definida pela 

UHE foi levantada uma curva de vazão específica representativa da bacia hidráulica de Furnas, 

sendo esta vazão específica dada pelo quociente da vazão defluente (turbinada mais vertida) da 

CPV de Furnas por sua área de drenagem. 

Esta vazão específica (equação 3) é utilizada para estimar as vazões de projeto para as seções 

de encaixamento das UPQ e, assim, cada seção apresentará uma Curva de Permanência de Vazões 

transposta.  
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Ad
Q

q CPV=
      (3) 

Onde: 

QCPV: vazão de referência (Furnas) [m³/s]; Ad: área de drenagem [km²]; 

q: vazão específica [m³.(s.km²)-1]. 

A curva gerada pela equação 3, que mostra o comportamento da vazão específica de acordo 

com a permanência, pode ser visualizada na Figura 5 que se segue.  
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Figura 5: Curva de vazão específica da UHE Furnas  

Esses valores encontrados para q são utilizados para correlacionar a CPV de referência com as 

vazões de projeto das novas seções de UPQ. 

Partindo-se dos valores de vazão específica podem ser obtidas as CPV para as seções de 

interesse. Os novos valores de vazões serão dados pela equação 4 a seguir. 

( ) qclAdAdQ ii ⋅⋅−= −1       (4) 

Onde: 

Adi: Área de drenagem da nova seção [km²];  cl: Coeficiente de ajuste [adm.]; 

Adi-1: Área de drenagem da seção de referência anterior [km²]. 

O Coeficiente de ajuste é dado pela relação entre os comprimentos dos trechos fluviais e as 

distâncias entre as UHE do trecho, dadas pelos comprimentos dos remansos dos reservatórios 

somados aos comprimentos dos respectivos trechos de rio. A partir da equação 5 abaixo são 

calculados os coeficiente de ajuste para cada trecho da cascata. 

total
i L

Lcl '
=

       (4) 

Onde: 

L’: Comprimento do trecho de rio [km]; 
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Ltotal: Distância entre UHEs (rio mais reservatório) [km]. 

 

4 – RESULTADOS 

 

A Tabela 3 apresenta os comprimentos medidos e calculados e os coeficientes calculados para 

cada trecho. 

Tabela 3: Coeficiente de ajuste (cl)  

UHE Nº NOME 
L’ Trecho 

[km] 

L Res. 

[km] 

L Total 

[km] 
cl [%] 

1 Itutinga (início) 42,1 38,6 80,8 0,52 

2 Funil 73,8 150,0 223,8 0,33 

3 Furnas 25,0 74,0 99,0 0,25 

4 Masc. de Moraes 14,8 17,0 31,0 0,46 

5 Estreito 0,0 24,0 24,0 0,00 

6 Jaguara 0,0 44,0 44,0 0,00 

7 Igarapava 0,0 76,0 76,0 0,00 

8 Volta Grande 30,4 52,0 82,4 0,37 

9 Porto Colômbia 6,0 110,0 116,0 0,05 

10 Marimbondo 29,6 132,0 161,6 0,18 

11 Água Vermelha 12,1 123,0 135,1 0,09 

12 Ilha Solteira -- -- -- -- 

O número de seções varia de trecho para trecho de acordo com a topografia do terreno. Os três 

trechos onde há potencial residual aguardando serem explorados estão em negrito na Tabela 4. 

Tabela 4: Número de seções e ∆h para as UPQ de cada trecho  

UHE Nº NOME 
L’ Trecho 

[km] 
∆NA [m] 

Nº de 

Seções 

∆h (UPQ) 

[m] 
Ad [km²]  

1 Itutinga 42,1 49,6 10 5,0 6280 

2 Funil 73,8 5,0 1 5,0 11719 

3 Furnas 25,0 6,8 2 3,4 50564 

4 Masc. de Moraes 14,8 -0,5 -- -- 59600 

5 Estreito 0,0 -0,7 -- -- 61942 

6 Jaguara 0,0 0,6 -- -- 62700 

7 Igarapava 0,0 0,0 -- -- 64700 

8 Volta Grande 30,4 -0,2 -- -- 68800 

9 Porto Colômbia 6,0 -2,9 -- -- 78400 

10 Marimbondo 29,6 -0,5 -- -- 116700 

11 Água Vermelha 12,1 -1,6 -- -- 139900 

12 Ilha Solteira -- -- -- -- 376000 
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As CPV para cada trecho são levantadas com os valores de vazões encontrados a partir da 

equação 4, sendo delas retirados os valores de Q50 e Q95 para as novas seções. Esses resultados são 

apresentados na Tabela 5 a seguir. 

Tabela 5: Valores de Q50 e Q95 para as seções de aproveitamento 

Usina Q50 [m³/s] Q95 [m³/s]  Usina Q50 [m³/s] Q95 [m³/s] 

Itutinga 104,60 52,83  UPQ 8 142,40 71,92 

UPQ 1 108,32 55,21  UPQ 9 147,12 74,31 

UPQ 2 114,05 57,60  UPQ 10 151,05 76,69 

UPQ 3 118,77 59,99  Funil 195,19 98,58 

UPQ 4 123,50 62,37  UPQ 11 407,08 208,01 

UPQ 5 128,22 64,76  Furnas 840,50 424,50 

UPQ 6 132,95 67,15  UPQ 12 922,03 465,68 

UPQ 7 137,67 69,53  UPQ 13 1003,55 506,85 

A potência disponível nos trechos onde há potencial residual é calculada pela equação 1 e 

apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6: Potências Residuais Disponíveis por seção e Potência Total 

USINA Q50 [m³/s] h [m] 
P 

[MW] 
 USINA Q50 [m³/s] h [m] 

P 

[MW] 

ITUTINGA 104,60 -- --  UPQ 8 142,40 5,00 6,98 

UPQ 1 108,32 5,00 5,36  UPQ 9 147,12 5,00 7,22 

UPQ 2 114,05 5,00 5,59  UPQ 10 151,05 5,00 7,45 

UPQ 3 118,77 5,00 5,83  FUNIL 195,19 -- -- 

UPQ 4 123,50 5,00 6,06  UPQ 11 407,08 5,00 20,01 

UPQ 5 128,22 5,00 6,29  FURNAS 840,50 -- -- 

UPQ 6 132,95 5,00 6,52  UPQ 12 922,03 5,00 30,75 

UPQ 7 137,67 5,00 6,75  UPQ 13 1003,55 5,00 33,47 

PTOTAL-UPQ = 148,29 [MW] 

 

5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho gerou uma metodologia de otimização energética para cascatas de centrais 

hidrelétricas a partir do uso de usinas de pequenas quedas (2 ≤ h ≤ 8 m). 

Como se trata de um estudo preliminar os resultados apresentados na Tabela 6 podem ser 

considerados satisfatórios, visto que apenas parte da cascata poderá ter o aproveitamento de sua 

energia hidráulica otimizado sem prejuízos para os atuais aproveitamentos em operação. Contudo, 

há incertezas em várias partes do estudo. Na medição dos trechos de rios e de remansos de 

reservatórios, há incertezas devido à resolução das imagens utilizadas pelo software GoogleEarth™, 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   13

podendo ser mitigadas a partir da adoção de um banco de dados de imagens de maior resolução. 

Além disso, a Curva de Permanência de Vazões de Furnas foi transposta para as demais seções que 

não dispunham de dados primários de vazão. 

No levantamento das quedas residuais foram encontrados valores negativos em alguns trechos 

da cascata, como pode ser verificado na Tabela 2, e uma das possíveis causas para que isto tenha 

ocorrido talvez seja a desatualização da base de dados utilizada (SIPOT, 1997), ou, talvez, o dados 

do SIPOT não apresentem exatidão suficiente para a análise das quedas residuais da cascata. 

Visualmente pode ser comprovado, a partir das imagens de satélite, que as centrais de Mascarenhas 

de Moraes, Estreito, Volta Grande, Marimbondo e Água Vermelha, não apresentam afogamento de 

seus canais de fuga pelos respectivos reservatórios operados à jusante, o que pode indicar 

inconsistência dos dados do SIPOT.  

Considerando toda a cascata, de Itutinga a Água Vermelha, a potência residual total 

apresentou um resultado bastante inferior perante a perspectiva no início do trabalho, que era de 

cerca de seis vezes maior. Porém, certamente a potência residual total será maior quando sanadas as 

dúvidas quanto aos desníveis negativos da cascata, que se localizam em trechos mais baixos da 

bacia onde a vazão pode chegar a ser mais de dez vezes maior que a dos trechos com maiores 

declividades. 

Algumas recomendações para o aperfeiçoamento da metodologia gerada: 

• Necessidade de uma base de dados consolidada e em uma escala adequada (centímetros), para 

os níveis d’água de montante e jusante das centrais; 

• Acesso às Curvas de Permanência de Vazões de todos os aproveitamentos da cascata e do 

perfil longitudinal do rio para que erros devidos à transposição e a interpolação de dados 

sejam minimizados; 

• Como a metodologia utiliza pequenas quedas, seria conveniente estudar outras bacias com 

menores quedas e maiores vazões, como a do Amazonas (somente 1,6% do potencial 

inventariado é explorado atualmente) e a do São Francisco (42,3% aproveitado) 

principalmente, conforme a Tabela 1; 

• A modelagem numérica da metodologia merece uma pesquisa mais avançada; 

• Na metodologia, as áreas de drenagem são extrapoladas (a partir de dados das usinas 

instaladas atualmente) segundo uma relação entre os comprimentos dos trechos do rio e do 

remanso de reservatório em cada trecho. As incertezas seriam menores se as seções de 

encaixamento fossem locadas uma a uma e estas áreas de drenagem fossem medidas em 

cartas topográficas com maior precisão. 

O trabalho considera a disponibilidade para aproveitamento de quedas entre 2 e 8 metros, 

onde não há extravasamento da calha fluvial, gerando assim mínimos impactos ambientais. Várias 
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bacias, que contém centrais hidrelétricas em cascata, apresentam também este cenário de quedas 

residuais não aproveitáveis por centrais convencionais. 

Estima-se que o custo médio de uma UPQ fica em torno de um mil a um mil e duzentos 

dólares por quilowatt instalado, sendo este valor competitivo no mercado, haja visto as vantagens 

ambientais que as UPQ oferecem e o fato das linhas de transmissão já estarem presentes nas 

proximidades, o que, neste caso, minimiza consideravelmente seu custo de implantação, garantindo 

um rápido retorno do capital investido. Convém ressaltar que estas informações financeiras e de 

mercado, até o momento, se tratam de asserções e merecem um estudo adicional. 

A potência total encontrada, independente de sua ordem de grandeza, está disponível 

atualmente e, caso implementada, representará um adicional real na matriz energética, elevando o 

índice de aproveitamento da bacia sob análise. 

Para a sub-bacia 61 que, segundo dados do SIPOT apresentava uma potência instalada de 

7.722,13 MW em março de 2003, a metodologia proposta possibilita elevar seu índice de 

aproveitamento em 1,92%, que corresponde a uma potência adicional disponível para ser instalada 

de 148,29 MW.  
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