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Resumo – A metodologia de prospecção de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) é uma fase de 

estudo anterior ao inventário hidrelétrico e tem como objetivo estudar situações favoráveis e 

desfavoráveis à implantação de PCHs, baseada em critérios técnicos, econômicos e 

socioambientais.  A partir da coleta e organização dos dados da bacia hidrográfica a qual se 

pretende estudar, a metodologia sugere que sejam avaliados os condicionantes e restrições 

decorrentes de aspectos geológico-geotécnicos, socioambientais e de infraestrutura e logística. A 

partir desta análise, parte-se para a identificação de sítios com características atrativas, concepção 

de arranjos conceituais e definição da queda bruta, quando é ressaltada a utilização de modelos 

digitais de terreno (MDT). Posteriormente, procede-se para a avaliação da disponibilidade hídrica, 

oportunidade em que é destacado o uso de estudos de regionalização de vazões. Com base na queda 

bruta e nos estudos hidrológicos, devem ser elaboradas as estimativas da energia média produzida e 

potência instalada dos aproveitamentos identificados. O próximo passo consiste na avaliação 

econômica e, se necessária, uma visita que retroalimenta com novas informações a sequência de 

etapas. Devido à variedade das informações espaciais necessárias, a metodologia é estruturada a 

partir de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  

 

Abstract – The small hydroelectric power plants (SHPs) prospecting methodology is a previous 

study phase of hydroelectric inventory, and its goals consist in studying favorable and unfavorable 

situations for the settlement of SHPs based on technical, economic and social-environmental 

criteria. By collecting and organizing the watershed data, the methodology suggests the evaluation 

of conditioners and restrictions from geological-geotechnical, social-environmental, infrastructure 

and logistics aspects. Based on this analysis, the next step is to identify attractive sites, design 

preliminary layout conception and define gross head, in all of this the use of the digital terrain 

model (DTM) is prominent. Afterwards, the methodology suggests a water-availability assessment, 

in which it is possible to use regional-flow estimate models. The mean energy production and 

installed capacity can then be estimated, based on gross head and hydrological studies. The next 
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step comprises an economic evaluation and a site visit that feeds the methodology with new 

information. Because of the variety of necessary spatial information, the methodology is structured 

by using Geographic Information Systems (GIS).  

 

Palavras-Chave – Prospecção, pequenas centrais hidrelétricas, sistemas de informações geográficas 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A metodologia de prospecção de pequenas centrais hidrelétricas apresentada no presente 

artigo é parte de uma dissertação de mestrado com mesmo título e consiste em um instrumento de 

avaliação expedita e preliminar da viabilidade técnica, econômica e socioambiental para 

implantação de pequenas centrais hidrelétricas. Neste sentido, o foco do trabalho é o estudo das 

características de determinada bacia hidrográfica para estimativa do potencial hidroenergético e 

análise de pontos favoráveis e desfavoráveis para a construção de projetos desta natureza. 

De acordo com o “Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas” da Eletrobrás 

(MME, 2007), a primeira etapa de estudo de aproveitamento hidrelétrico é a estimativa do potencial 

hidrelétrico, seguida pela etapa de inventário hidrelétrico. A metodologia de prospecção de PCHs 

proposta está relacionada a esta primeira etapa, ou seja, foi idealizada para ser utilizada na fase 

inicial de estudo.  Todavia, o termo ‘prospecção’ foi adotado, pois atrela ao conceito usual da 

Eletrobrás, a ideia de busca por novos locais atrativos para a construção de PCHs 

Esta metodologia pode ser utilizada no auxílio à tomada de decisão para o empreendedor 

investir ou não no desenvolvimento de determinado projeto, assim como uma ferramenta de 

planejamento energético e busca por novos locais para implantação destes empreendimentos. 

O estudo tem o objetivo de avaliar de maneira quantitativa (quando possível) e qualitativa os 

principais elementos que influenciam o custo e o benefício de uma PCH. Neste contexto, a 

metodologia visa concatenar ideias e conceitos que contribuam para o desenvolvimento de um 

estudo de viabilidade preliminar de aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte de maneira 

consistente, rápida e de baixo custo.  

A metodologia é baseada na utilização de dados secundários já disponíveis e uma visita de 

campo, ou seja, não são realizados levantamentos específicos como, por exemplo, topografia de 

campo e investigações geológicas. 

 

2. METODOLOGIA 
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A metodologia de prospecção de PCHs proposta é fundamentada em uma série de etapas 

organizadas de forma lógica, conforme o fluxograma da Figura 1. A seguir serão discutidas as 

principais características de cada uma das etapas. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma da metodologia de prospecção de PCHs. 

 

2.1 Coleta e Organização dos Dados 

 

A primeira etapa da metodologia consiste na pesquisa e coleta de informações sobre a bacia 

na qual será realizado o estudo. É recomendável que as informações existentes sejam obtidas em 

instituições oficiais e centros de pesquisa reconhecidos. De acordo com as Diretrizes para estudos e 

projetos de PCHs (ELETROBRÁS, 2000), as seguintes informações são importantes de serem 

adquiridas: mapas diversos da região (inclusive os rodoferroviários), fotografias aéreas e mapas 

cartográficos, restituições aerofotogramétricas e dados topográficos, imagens de satélites, perfis do 

rio, sistema energético da região (linhas de transmissão e subestações), dados hidrométricos 
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observados pelas instituições oficiais, estudos hidrológicos porventura já realizados na bacia, dados 

geológicos e geotécnicos (regionais e locais), dados socioambientais sobre a região, além de outros 

dados relevantes para o estudo. 

Como será detalhado adiante, os conceitos envolvidos neste trabalho englobam informações e 

estudos com características interdisciplinares, aspecto sempre presente em obras de infraestrutura 

como as hidrelétricas. Devido à necessidade de cruzamento e relacionamento de diferentes tipos de 

informações no espaço, a metodologia utiliza como ferramenta auxiliar os softwares de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). 

As ferramentas SIG permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes 

e ao criar um banco de dados georreferenciado (MONK et al, 2009), organizados através de 

camadas (layers), o que facilita a gestão destas informações, como ilustrado no esquema da Figura 

2. 

 
Figura 2 – Exemplo de um esquema de camadas de dados georreferenciados para aplicação da metodologia de 

prospecção de PCHs 
 

Nesta etapa, é importante salientar que a qualidade e a abrangência dos dados coletados terão 

influência direta na confiabilidade e alcance dos resultados obtidos. 

 

2.2 Avaliação dos Condicionantes e Restrições 

 

O estudo de Prospecção deve procurar identificar e avaliar os problemas que podem ser 

críticos à implementação de projetos de PCHs (USACE, 1979). A análise de condicionantes e/ou 
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restrições de ordem geológico-geotécnica, socioambiental e de infraestrutura são fundamentais para 

reduzir as chances de investimentos em estudos com características pouco promissoras. 

 

Aspectos geológico-geotécnicos 

 

A geologia do local é fator importantíssimo para a concepção do aproveitamento e a 

atratividade de uma usina hidrelétrica. Na fase de prospecção, os estudos geológicos devem ser 

conduzidos de forma a examinar características geológicas importantes e identificar áreas 

potencialmente problemáticas (USACE, 2001) como, por exemplo, zonas cársticas que podem 

inviabilizar um aproveitamento, devido à alta permeabilidade do solo e de cavernas subterrâneas. 

De acordo com o manual de investigações geotécnicas do US Army Corps of Engineers 

(USACE, 2001), os estudos em fase de reconhecimento para projetos de reservatórios devem 

avaliar e mapear falhas, juntas, estratigrafia e outras feições geológicas significantes; topografia 

cárstica ou outras feições que podem indicar grande potencial de infiltração nos reservatórios; 

níveis d´água de poços, nascentes, águas superficiais, vegetação sensível à água, e outras evidências 

de lençóis de água; rochas solúveis ou expansivas, como gipsita ou anidrita; áreas com 

possibilidade de escorregamentos na borda do reservatório; recursos minerais como valor 

econômico; áreas de bota-fora e ocorrência de materiais para construção; áreas erodidas; entre 

outros. 

Além disso, o reconhecimento da região e dos processos físicos atuantes permite compreender 

a natureza dos fenômenos existentes e a resposta dos terrenos a eles. Nakazawa, Freitas e Diniz 

(1994) destacaram alguns processos e o desempenho destes terrenos, como por exemplo, erosão por 

ravinas e voçorocas, escorregamentos, afundamentos cársticos, expansão e contração de solos e 

colapso do solo. 

Na eventual visita, as observações realizadas em campo possuem um valor especial para 

planejar os estudos de concepção do projeto, pois algumas condições subsuperficiais adversas 

podem ser usualmente antecipadas através de evidências na superfície e com base nas 

características da geologia regional (USACE, 2001).  

Como resultado desta parte, é desejável a construção de um panorama geral das características 

geológico-geotécnicas da região estudada, ressaltando os principais pontos favoráveis e 

desfavoráveis à implantação de PCHs. 

 

Aspectos socioambientais 
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Da mesma forma que os aspectos geológicos, os estudos socioambientais devem avaliar 

características do local que inviabilizem ou restrinjam o aproveitamento hidroenergético.  

Nesta fase de estudos, a análise das características socioambientais deve procurar interpretar e 

tratar de forma apropriada os dados secundários e informações complementares obtidas na visita, 

com objetivo de construir um quadro referencial compreensivo para a análise dos impactos 

socioambientais decorrentes da implantação de aproveitamentos na região prospectada. Este quadro 

deve possibilitar a identificação dos processos socioambientais mais significativos, relativos à 

interação do aproveitamento hidroelétrico e da região e daqueles aspectos que devem ser alvo de 

maior aprofundamento (MME, 2007).  

Os principais impactos ambientais, incluindo as interferências, deverão ser avaliados de forma 

simplificada, em função da área inundada e de outros problemas à montante e à jusante do 

barramento, como, por exemplo, a questão da manutenção de vazão sanitária mínima de 

aproveitamentos com derivação (ELETROBRÁS, 2000). 

Em consonância com estudos socioambientais de caráter preliminar do Manual de Inventário 

de Bacias Hidrográficas da Eletrobrás, os seguintes aspectos poderão ser analisados na fase de 

prospecção: potencialidades da bacia, espaços de gestão socioambiental, áreas de sensibilidade, 

conflitos existentes e potenciais. 

Em função dos resultados desta etapa, pode ser necessário estabelecer restrições ao arranjo, 

assim como desistir de prosseguir com os estudos de determinado local devido a características que 

conduzam à inviabilidade socioambiental. 

 

Aspectos de infraestrutura e logística 

 

A questão da infraestrutura disponível e da logística necessária à implantação do 

aproveitamento constitui-se em outro aspecto importante que deve ser avaliado na etapa de 

prospecção.  

A ausência de linhas de transmissão, subestações e estradas de acesso podem reduzir a 

atratividade do aproveitamento ou até mesmo inviabilizá-lo. A necessidade de construção de obras 

de arte, como pontes, para o acesso aos locais dos empreendimentos, é outro exemplo relativo a este 

aspecto. 

 Assim, é fundamental estimar a extensão e a tensão da linha de transmissão necessária para 

interligação da PCH à rede de transmissão de energia elétrica, assim como a dimensão e o tipo da 

infraestrutura viária requerida para chegar ao local considerado potencialmente atrativo (ADEME, 

2003, BC HYDRO, 2004). Grandes distâncias entre o local da obra e as áreas de empréstimo e bota-



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7

fora, assim como das indústrias de cimento e equipamentos, podem também contribuir para a 

inviabilidade do projeto. 

 Desse modo, os aspectos regionais e de isolamento de áreas de futuros aproveitamentos 

interferem na viabilidade de empreendimentos e deverão ser avaliados, pois afetarão os custos de 

implantação do canteiro, de transporte de materiais, mão-de-obra (MONK et al, 2009) e da linha de 

transmissão 

 

2.3 Identificação e aproveitamento de locais potencialmente atrativos para PCHs 
 

 A identificação e a análise de alternativas de arranjo para um local, assim como a definição 

da queda bruta, requerem invariavelmente uma base topográfica. Esta base deve possibilitar a 

pesquisa de sítios que sejam passíveis de implantação de uma PCH.  

Com o avanço da tecnologia, novas fontes de dados para geração de produtos cartográficos 

estão sendo disponibilizadas, assim como programas computacionais voltados à cartografia digital 

planialtimétrica (SOUZA; LOCK, 2007). Os modelos digitais de terreno têm adquirido destaque 

entre estes produtos e podem se utilizados para os estudos de prospecção. 

Atualmente, o MDT mais utilizado e estudado e que é disponibilizado para quase o mundo 

todo são os dados da missão denominada como Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

Diversos autores analisaram a precisão dos dados da missão SRTM. Rodriguez et al (2005) 

realizaram um trabalho de avaliação da precisão dos dados SRTM comparando o comportamento 

do MDT com dados de GPS em diversos continentes. Os resultados demonstraram que, para a 

América do Sul, o erro absoluto é de 6,2 metros e o erro relativo de 5,5 metros, ambos com 90% de 

significância. 

A partir do MDT, é possível identificar locais potencialmente atrativos e conceber arranjos 

preliminares. Para escolha dos locais barráveis, devem ser observados com especial interesse todos 

os trechos em corredeiras e quedas de água, além de todos os locais que apresentem estreitamentos 

acentuados do vale que minimizem as dimensões da barragem. Igualmente, deverão receber atenção 

as limitações impostas pelas condicionantes físicas e restrições socioambientais (MME, 2007). 

De forma geral, o critério básico para a definição do arranjo é a maximização da eficiência 

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

(MME, 2007).  

No caso de arranjos em derivação, a locação do sistema adutor é fator importante para a 

atratividade do empreendimento, pois a necessidade de utilização de túneis de adução muito 

extensos em contraposição aos canais pode configurar-se em custo excessivo e, consequentemente, 

levar à inviabilidade econômica do aproveitamento.  
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O circuito de adução deve ser concebido de maneira a localizar a casa de força ou canal de 

fuga à jusante da queda concentrada de maneira a aproveitar ao máximo a queda no aproveitamento. 

Posteriormente, procura-se reduzir o comprimento total do circuito de forma a encontrar a solução 

mais prática e econômica (MME, 2007).  

A definição do arranjo permitirá definir a queda bruta disponível no local, que será ‘dado de 

entrada’ para o estudo energético. É importante frisar que nesta etapa não é necessário escolher um 

único layout para o local e diversas alternativas podem ser estudadas.  

O arranjo na etapa de prospecção pode ser esquemático, ou seja, deve conter apenas as 

principais dimensões das estruturas mais importantes, como, por exemplo, altura e comprimento da 

barragem, comprimento do canal e/ou túnel de adução e comprimento do conduto forçado. 

 

2.4 Avaliação da disponibilidade hídrica 

 

Para estimar a energia que pode ser produzida em determinado ponto de um rio é necessário o 

conhecimento da disponibilidade hídrica. A quantificação de processos hidrológicos, no caso, o 

regime de vazões em determinado local de um curso d´água, depende da observação das variáveis 

hidrológicas que os descrevem ao longo do tempo. Estas variáveis possuem comportamento 

estocástico e necessitam de amostras confiáveis e representativas para a sua estimativa (TUCCI, 

2002).  

Na etapa de prospecção, sempre que possível devem ser utilizados estudos hidrológicos 

existentes, calcados em dados de postos fluviométricos devidamente avaliados, quanto à sua 

qualidade e quantidade, para a estimativa da disponibilidade hídrica de uma seção de um curso 

d´água. Entretanto, uma rede de postos fluviométricos, ainda que densa, dificilmente atenderá com 

seus dados a todos os locais de interesse. Assim, sempre existirão lacunas espaciais e temporais que 

deverão ser preenchidas (TUCCI, 2002).  

Neste contexto, os estudos de regionalização de vazões podem ser considerados uma 

alternativa adequada para estimativa da disponibilidade hídrica. Estes estudos consistem em 

espacializar a informação hidrológica, normalmente pontual, possibilitando a transferência de 

informações de uma região para a outra dentro de uma área com comportamento hidrológico 

semelhante (TUCCI, 2002). 

A etapa de prospecção deve ser algo expedito e pouco oneroso, calcado principalmente em 

dados secundários. Neste contexto, os estudos de regionalização são perfeitamente adequados a esta 

fase de estudos preliminares e permitem a estimativa da disponibilidade hídrica de maneira simples 

e rápida.  
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 Faria (2011) organizou e apresentou uma série de estudos de regionalização de vazões 

realizados para o território brasileiro e que podem ser utilizados na fase de prospecção. Os estudos 

disponíveis estão classificados quanto a sua abrangência espacial: estados da federação e bacias 

hidrográficas. 

 

2.5 Estimativa da Energia Média 

 

A estimativa da energia média (ou potência média) que pode ser produzida em um 

aproveitamento é um dos aspectos mais relevantes para a definição da atratividade de um local, pois 

permite estimar as receitas passíveis de serem obtidas através da venda de energia. Usualmente, esta 

estimativa é feita nas fases de projeto básico e inventário, através de simulações realizadas para 

diversas potências instaladas e com base nas séries de vazões definidas nos estudos hidrológicos 

para o local do aproveitamento. 

 Com o objetivo de avaliar parâmetros hidrológicos que possibilitem esta previsão para etapa 

de prospecção, Faria (2011) realizou um estudo de sensibilidade para estimativa da energia média 

de um aproveitamento de forma preliminar. Um dos critérios para utilização deste parâmetro foi a 

facilidade de obtenção dos mesmos nos estudos de regionalização de vazões. Com base em dados 

de projetos que estão em operação e construção e que foram disponibilizados pela ERSA, empresa 

que é proprietária de algumas PCHs, as seguintes formulações foram propostas para a estimativa da 

energia média na fase de prospecção. 

 

Emlt = 9,81 * η * (Qmlt - Qeco)* Hliq                                                                                           (1) 

E50% =  9,81 * η * (Q50% - Qeco)* Hliq                                                                                       (2) 

 

Onde: Emlt = Potência média correspondente à energia gerada com a vazão média de longo 

termo (MWmédios); E50% = Potência média correspondente à energia gerada com a vazão 

correspondente a 50% da curva de permanência (MWmédios); Qmlt = Vazão média de longo termo 

(m³/s); Q50% = Vazão correspondente a 50% da curva de permanência (m³/s); Qeco = Vazão 

ecológica (m³/s) e Hliq = Queda Líquida3 (m); 

Com base nas avaliações realizadas, Faria (2011) relata que é coerente a utilização de uma 

faixa de potência média, onde E50% é o limite inferior e Emlt o limite superior. Neste trabalho, a 
                                                        

3 Para a definição da queda líquida pode ser utilizado o mesmo critério “Diretrizes para estudos e projetos de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas” (ELETROBRÁS, 2000). A queda líquida (Hliq) será igual à queda bruta menos as 

perdas hidráulicas, sendo adotado um valor de perda de 3% da queda bruta para casas de força ao “pé” da e 5% para 

arranjos em derivação.  
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análise de sensibilidade revelou que cálculo da média do percentual relativo à energia gerada e à 

energia média de projeto para os aproveitamentos estudados revela que a E50% subestima os valores 

em cerca de 15% e Emlt também superestima o valores em cerca de 15%.   

A definição da vazão ecológica deve ser feita com base na legislação vigente de cada estado. 

 

2.6 Definição da Potência Instalada 

 

A definição da potência instalada de uma PCH é realizada usualmente na fase de projeto 

básico através de análises de custo-benefício, uma vez que na fase de inventário é adotado, segundo 

critérios da ANEEL, um fator de capacidade de referência de 0,55.  

De acordo com a Eletrobrás (2000), ao se elevar o valor da potência instalada de um 

aproveitamento hidrelétrico, aumentam-se os benefícios energéticos através do turbinamento de 

vazões que, para potências menores, seriam vertidas. Por outro lado, isto também leva a um 

incremento de custos relacionados a um aumento do bloco da casa de força, circuito hidráulico de 

adução, turbinas, geradores, equipamentos auxiliares eletromecânicos, transformadores e 

transmissão. Assim, deve-se aumentar a motorização de uma usina enquanto o valor econômico dos 

benefícios energéticos incrementais suplantar os custos incrementais correspondentes.  

Este procedimento, usual na fase de projeto básico, não será aplicado na metodologia 

proposta, uma vez que não estão disponíveis dados e estudos em escala e abrangência suficientes 

para a elaboração de um estudo de otimização da potência instalada de um aproveitamento 

identificado. 

De maneira a facilitar esta estimativa, Faria (2011) utilizou informações disponíveis no Banco 

de Informações de Geração da ANEEL sobre a potência outorgada e energia assegurada de cerca de 

250 PCHs em operação, sobre as quais foi calculado o fator de capacidade de cada uma das usinas 

e, posteriormente, analisados alguns parâmetros estatísticos desta amostra, conforme a    Tabela 1 a 

seguir. 
Tabela 1 – Quadro resumo estatístico 

 
A partir desta análise, Faria et al (2011) propuseram a utilização da média da amostra para o 

fator de capacidade na fase de prospecção e obtenção de uma faixa de valores para a estimativa da 

potência instalada, conforme formulação a seguir: 

 PIMin.= E50% / 0,63                                                                                                            (3) 

Máximo 0,91
Mínimo 0,34

Média 0,63
Desvio Padrão 0,13

Mediana 0,61

Estatísticas
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 PIMáx.= Emlt / 0,63                                                                                                           (4) 

Onde: PIMax.= Limite superior de potência instalada do aproveitamento ou potência máxima 

(MW); PIMín.= Limite inferior de potência instalada do aproveitamento ou potência mínima (MW); 

Emlt = Potência média correspondente à energia gerada com a vazão média de longo termo 

(MWmédios); E50% = Potência média correspondente à energia gerada com a vazão correspondente 

a 50% da curva de permanência (MWmédios); 

 

2.7 Avaliação Econômico-energética 

 

A avaliação econômico-energética na etapa de estudos finais de inventário hidrelétrico é 

usualmente feita com base no método do índice custo-benefício. O índice custo-benefício 

energético de cada aproveitamento é definido como a razão entre o seu custo total anual e o seu 

benefício energético, expresso em reais (ou dólares) por megawatt hora. Este método requer que as 

estruturas e equipamentos sejam dimensionados para a quantificação dos serviços e dos custos de 

implantação para elaboração de um orçamento. Se desejável, na fase de prospecção podem ser 

utilizados manuais de hidráulica para o pré-dimensionamento das estruturas. 

 Outra possibilidade, mais expedita, é utilizar bibliografias que buscaram desenvolver 

modelos matemáticos para estimativa de quantitativos e custos em fase preliminar. Estes trabalhos 

variam de simples fórmulas matemáticas até planilhas que exigem grande número de dados de 

entrada. A escolha do método utilizado dependerá da escala e disponibilidade de dados e 

informações.  

No Brasil, pode-se destacar o trabalho de Thomé (2004), que desenvolveu uma avaliação dos 

custos de construção de PCHs, apresentando uma sistemática de custeio baseada em parâmetros 

técnicos e probabilísticos e o Manual de Inventário de Bacia Hidrográficas da Eletrobrás (MME, 

2007), que disponibiliza uma planilha para estimativa de custos em fases iniciais de estudos de 

inventário. Bortoni et al (2010) também apresentaram uma equação matemática baseada em um 

estudo do banco mundial em que o custo é estimado com base na potência instalada e na queda 

bruta e corrigido através de um fator regional, obtido a partir de projetos elaborados para diversas 

regiões do Brasil.  

De maneira geral, os modelos para estimativas iniciais de custos devem ser utilizados apenas 

como ideia inicial e devem ser encarados com olhar crítico, uma vez que os custos são 

intrinsecamente dependentes de uma extensa série de fatores locais e que variam muito de um local 

para o outro. 
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De acordo com o objetivo e disponibilidade de informações do estudo, a avaliação econômica 

poderá ser mais detalhada, incorporando técnicas financeiras utilizadas para a análise de 

investimentos.  

 

2.8 Visita de Campo 

 

A última etapa da metodologia de prospecção é a realização de uma visita aos locais 

considerados atrativos. Esta visita tem por finalidade a confirmação (ou não) dos estudos realizados 

em escritório e obtenção de mais informações para aprimorar cada um dos aspectos analisados. 

A visita de campo é uma etapa opcional e dependerá das características e objetivos do 

trabalho em que está sendo empregada a metodologia de prospecção. Por exemplo, no caso de um 

empreendedor aplicar a metodologia para prospecção de PCHs em um estado da federação e forem 

encontradas centenas de pontos com qualidades interessantes e haver restrição no orçamento, a 

visita deverá ser realizada nos locais com as melhores características.  

Dessa forma, a visita tem o objetivo de contribuir para a caracterização e descrição de cada 

um dos aspectos previamente estudados em escritório e deve ser realizada por profissionais 

experientes da área, sendo pertinente que seja montada uma equipe multidisciplinar que possa 

atender aos diferentes aspectos técnicos que fazem parte da metodologia.   

   

2.9 Análise dos resultados 

 

A aplicação da metodologia de prospecção de PCHs poderá resultar em uma série de bacias 

potencialmente atrativas com diversos aproveitamentos em cada uma delas. Sendo assim, é 

interessante estabelecer uma forma de comparação do potencial hidroenergético das bacias para 

análise dos resultados. 

Esta etapa tem o objetivo de organizar os resultados obtidos, possibilitando o conhecimento 

da vocação hidroenergética e das principais características socioambientais, geológico-geotécnicas, 

de infraestrutura e logística de cada bacia estudada. 

Devido ao fato da metodologia descrita ser baseada apenas em dados secundários e da fase 

preliminar de desenvolvimento do projeto a qual está inserida, esta avaliação é realizada tanto de 

forma quantitativa como qualitativa. 

Neste contexto, é proposta uma lista (Tabela 2) de características que podem ser analisadas na 

etapa de prospecção para cada aproveitamento identificado.  Esta lista é apenas um exemplo, sendo 

possível incorporar ou excluir itens da análise conforme a disponibilidade de dados e informações.  
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A partir desta lista, as bacias prospectadas podem ser comparadas e avaliadas, sendo possível 

criar um banco de dados georreferenciado e hierarquizar as áreas estudadas segundo a atratividade 

do potencial hidroenergético de cada uma delas com base em critérios técnicos, econômicos e 

socioambientais.  
Tabela 2 – Lista de características para análise e estabelecimento de critérios de prioridade 

 
 

3. ESTUDO DE CASO 

 

Com base na discussão anterior, foi aplicada a metodologia descrita para a bacia do rio do 

Peixe. Este rio está localizado na bacia do Atlântico – Trecho Leste, dentro da sub-bacia do rio 

Doce, região centro-leste do estado de Minas Gerais, conforme a Figura 3.  

 
Figura 3 – Hidrografia da região circunvizinha à bacia do rio do Peixe 

Comprimento da barragem (m)
Altura da barragem (m)
Comprimento do canal/túnel de adução (m)
Comprimento do conduto forçado (m)
Área de drenagem (km²)
Área do reservatório (km²)

Acessibilidade
Extensão da linha de transmissão (km)
Disponibilidade de materiais de construção
Queda bruta (m)
Queda líquida (m)
Q50% (m³/s)
Qmlt (m³/s)
Vazão ecológica (m³/s)
Energia média (MWmédios)
Limite superior da Potência Instalada (MW)
Limite inferior da Potência Instalada (MW)

Características econômico-
energéticas:

Exemplo: custo de implantação, R$/MWh ou 
R$/MW instalado

Hidrológico e energético:

Condicionantes ou restrições 
geológicas: Listagem

Características do local e do 
arranjo:

Condicionantes ou restrições 
socioambientais: Listagem

Infraestrutura e logística:
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Coleta e organização dos dados 

Os dados, a fonte e as principais características das informações coletadas são descritos na Tabela 3. 
Tabela 3 – Dados e fontes das informações utilizadas no estudo de caso 

 
Todos os dados foram georreferenciados e inseridos como camadas (layers) no programa de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Arc Gis da ESRI, que também foi utilizado para gerar 

as figuras que ilustram a metodologia. Foi adotado como referência para o estudo de caso o sistema 

de coordenadas geográficas e o datum WGS 1984. Também foi utilizado como ferramenta de apoio 

o software Google Earth, amplamente conhecido, que através, de imagens de satélite, pode 

complementar de diversas formas as análises dos aspectos avaliados (GOOGLE, 2010). 
 

Análise dos condicionantes e restrições 

 

A análise dos condicionantes e restrições dos aspectos geológico-geotécnicos, 

socioambientais e infraestrutura estão sintetizadas na Figura 4. 
 

Identificação de Locais 

 

Com base no perfil do rio, feito a partir do modelo digital de terreno e das cartas do IBGE, e 

na planimetria, foram identificados 4 aproveitamentos conforme a Figura 5.   

 

Avaliação da Disponibilidade  
 

A disponibilidade hídrica dos aproveitamentos indicados na etapa anterior será estimada com 

base nos estudos de regionalização de vazões do Atlas Digital das Águas de Minas, conforme as 

equações da Tabela 4. 

Dados Fonte

Cartografia e 
topografia

 Cartas topográficas digitalizadas (TIFF) do IBGE na escala 1:100.000 com curvas de nível eqüidistantes de 50 metros 
realizadas com levantamento aerofotogramétrico datado em 1966, apoio suplementar e primeira publicação de 1977. 

Projeção Universal Transversa de Mercator. Datum vertical: marégrafo de Imbituba (SC). Datum horizontal: Córrego Alegre 
(MG). As cartas utilizadas foram Conceição do Mato Dentro (Folha: SE-23-Z-D-I), Serro (Folha: SE-23-Z-B-IV) e Rio Vermelho 

(Folha: SE-23-Z-B-I) (IBGE, 1977);
 Modelo Digital de Terreno SRTM em formato GEOTIFF (16 bits) com resolução espacial de 90 metros, unidade de altitude 

em metros, sistema de coordenadas geográficas WGS 1984 (MIRANDA, 2005).

Hidrografia
base cartográfica produzida pelo IGAM, contendo os principais rios, represas e lagos de Minas Gerais. Atualizado até 2002. 

Escala: 1:50.000. Arquivo tipo shapefile (IGAM, 2010).

Hidrologia
Atlas Digital das Águas de Minas. Elaborado pelo Instituto Mineiro de Águas – IGAM, Fundação Ruralminas e Universidade 

de Viçosa (IGAM, RURALMINAS e UFV, 2010). 

Divisão Territorial Mapa da divisão estadual e sedes municipais. Elaborado pelo IBGE. Arquivo tipo shapefile. Disponível em (IBGE, 2010b).

Geologia Mapa geológico na escala 1:1.000.000 elaborado pelo CPRM (CPRM, 2010).
Unidades de 
Conservação

unidades de conservação estaduais e federais. Elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente. Arquivo tipo shapefile (MMA, 
2010)

Terras Indígenas Delimitação das terras indígenas brasileiras. Arquivo tipo shapefile. (FUNAI, 2010).
Rodovias rodovias pavimentadas, não pavimentadas e em pavimentação. Base IBGE. Arquivo em formato shapefile. (IBGE, 2010b).
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Figura 4 – Condicionantes e restrições 
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Figura 5 – Aproveitamentos identificados 
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Tabela 4 – Funções de regionalização utilizadas, onde A = área de drenagem e Pma = precipitação média anual. 

 
Na Tabela 4, Qmlt  corresponde a vazão média de longo termo (m³/s), Q50% corresponde a 

vazão correspondente a 50% da curva de permanência (m³/s) e Q7,10 corresponde  a vazão mínima 

com sete dias de duração para o cálculo da vazão ecológica (m³/s) equivalente a 70% da Q7,10 (de 

acordo com a legislação do estado de Minas Gerias). Os resultados obtidos para os quatro 

aproveitamentos identificados como potencialmente atrativos estão apresentados na Tabela 5. De 

acordo com o estudo de regionalização empregado, foi adotado um valor intermediário de 1370 mm 

para a Pma todos os aproveitamentos.  
 

Tabela 5 – Resultados da avaliação da disponibilidade hídrica 

 
 

Estimativa da Energia Média 
 

A estimativa da energia média nos aproveitamentos foi realizada com base nas equações  1 e 

2 do item 2.5, utilizando um rendimento do conjunto turbina e gerador de 90%. A Tabela 6 descreve 

os resultados obtidos.  
Tabela 6 – Resultados da estimativa da energia média 

 
 

Definição da Potência Instalada  
 

A estimativa da energia média nos aproveitamentos foi realizada com base nas equações 3 e 4 

do item 2.6. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos.  

 

Função de Regionalização
(l.s/km²)

Variável 
Regionalizada

Qmlt

Q50%

Q7,10

5421,20437,01010*49,2 PmaAq mlt  

9580,20073,012
50 10*66,6 PmaAq  

9997,20327,010
10,7 10*06,9 PmaAq  

Aproveitamento Área de 
Drenagem Qmlt  Q50% Q7,10

km² m³/s m³/s m³/s
A 1763 29,8 21,1 3,2
B 1749 29,6 20,9 3,2
C 374 6,8 4,5 0,7
D 229 4,2 2,8 0,4

Aproveitamento Queda Bruta (m) Queda Líquida (m) Emlt (MWmedios) E50% (MWmédios)
A 20.0 19.4 4.7 3.2
B 40.0 38.0 9.2 6.3
C 30.0 28.5 1.6 1.0
D 65.0 61.8 2.1 1.3
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         Tabela 7 – Resultados da definição da faixa de potência instalada 

 

 

Análise Econômico-energética 
                     

A avaliação dos custos será feita com base no trabalho de Bortoni et al (2010) que avaliou os 

orçamentos (OPEs) e as fichas técnicas de setenta e cinco PCHs distribuídas no país. De acordo 

com este trabalho, o custo (em milhões dólares) de uma PCH pode ser estimado conforme a 

formulação abaixo:  

                                                                                                                 (5)         

Onde: MW = Potência em MW; H = Queda bruta em metros; k = Coeficiente regional, igual a 

4,44 para a região sudeste do Brasil.  

Os resultados da aplicação desta formulação para a faixa de potência instalada dos 

aproveitamentos identificados estão apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Custos estimados conforme a metodologia de Bertoni et al (2010) 

 

 

Análise dos Resultados 

 

As sínteses dos resultados obtidos durante a aplicação da metodologia de prospecção para a 

bacia do rio do Peixe estão descritos no quadro da Tabela 9, conforme a lista proposta no item 2.9 

(Análise dos Resultados).  
 

 

 

Aproveitamento Pmáx. (MW) Pmín. (MW)
A 7.5 5.1
B 14.6 10.0
C 2.5 1.6
D 3.3 2.1

Aproveitamento Custo para Pmáx. (US$x10³) Custo para Pmín. (US$x10³)

A 10941.1 7982.9
B 16002.7 11731.3
C 4092.6 2783.7
D 4229.0 2854.0
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Tabela 9 – Síntese dos resultados 

 

Peixe A Peixe B Peixe C Peixe D
Comprimento da 
barragem (m) 150 115 90 80
Altura da barragem (m) 20 10 10 5
Comprimento do 
canal/túnel de adução 
(m) - 1500 (túnel) 600 (canal) 1400 (canal)
Comprimento do conduto 
forçado (m) 50 último trecho do túnel blindado 100 300
Área de drenagem (km²) 1763 1749 374 229
Área do reservatório 
(km²) 0.38 0.16 3.0 0.7

Acessibilidade

7 km do município de 
Ferros, 6 km da BR-

120, estradas vicinais 
muito próximas à 

região do barramento

15 km do município de Ferros, 9 
km da BR-120, estradas vicinais 

muito próximas à região do 
barramento

5 km do município de 
Alvorada de Minas, 6 km 
da MG-010, não existem 

estradas vicinais  
próximas à região do 
barramento e a mata 

densa é um fator 
impeditivo para o 

acesso

5 km do município de 
Alvorada de Minas e 7 
km de Serro, 6 km da 
MG-010, não existem 

estradas vicinais  
próximas à região do 
barramento e amata 

densa é um fator 
impeditivo para o 

acesso

Extensão da linha de 
transmissão (km)

Cerca de 36 km da 
subestação de 

Conceição do Mato 
Dentro

Cerca de 33 km da subestação 
de Conceição do Mato Dentro

Cerca de 20km da 
subestação de Serro

Cerca de 10km da 
subestação de Serro

Disponibilidade de 
materiais de construção

Proveniente das 
escavações 
obrigatórias

Proveniente das escavações 
obrigatórias

Proveniente das 
escavações obrigatórias

Proveniente das 
escavações 
obrigatórias

Queda bruta (m) 20 40 30 65
Queda líquida (m) 19.4 38 28.5 61.8
Q50% (m³/s) 21.1 20.9 4.5 2.8
Qmlt (m³/s) 29.8 21.1 6.8 4.2
Vazão ecológica (m³/s) 2.2 2.2 0.5 0.3
Energia média 
(MWmédios) Entre 4,7 e 3,2 Entre 9,2 e 6,3 Entre 1,6 e 1,0 Entre 2,1 e 1,3
Limite superior da 
Potência Instalada (MW) 7.5 14.6 2.5 3.3
Limite inferior da 
Potência Instalada (MW) 5.1 10.0 1.6 2.1

Características 
econômico-
energéticas:

Custo 
estimado(US$x10³)

Entre 10941.1 e 7982.9 Entre 16002.7 e 11731.3 Entre 4092.6 e 2783.7 Entre 4229.0 e 2854.0

Infra-estrutura e 
logística:

Hidrológico e 
energético:

Região com manchas 
de mata nativa bem 
conservadas. Não 

existem benfeitorias 
próxima a área do 
aproveitamento. 

Condicionantes 
ou restrições 
geológicas:

Listagem

Está localizada em uma 
litologia graníto que 
usualmente possui 

boas características 
hidráulicas e 

geomecânicas.

Está localizada em uma litologia 
graníto que usualmente possui 
boas características hidráulicas 

e geomecânicas.

Está localizada na 
interface de filito e xisto. 

Apresenta 
características 

geomecânicas inferiores 
a região dos 

aproveitamentos Peixe A 
e Peixe B (granito), 
contudo, não foram 

identificadas situações 
desfavoráveis em função 

do porte das obras 
(barragem e canal de 
adução de pequenas 
dimensões), além de 

não prever escavações 
subterrâneas.

Está localizada na 
interface de filito e xisto. 

Apresenta 
características 
geomecânicas 

inferiores a região dos 
aproveitamentos Peixe 
A e Peixe B (granito), 
contudo, não foram 

identificadas situações 
desfavoráveis em 

função do porte das 
obras (barragem e canal 
de adução de pequenas 

dimensões), além de 
não prever escavações 

subterrâneas.

Características 
do local e do 
arranjo:

Condicionantes 
ou restrições 
socioambientais:

Listagem

Próximo do limite da 
área de amortecimento 

da zona indígena de 
Guarani. Existem 

pequenos sítios com 
poucas benfeitorias que 
provavelmente estão na 

área do reservatório. 

Muito próximo do limite da área 
de amortecimento da zona 

indígena de Guarani. Existem 
pequenos sítios com poucas 

benfeitorias que provavelmente 
estão na área do reservatório. 

Região com mata nativa 
bem conservada por 

toda a região do 
aproveitamento. Não 

existe ocupação próxima 
a região do 

aproveitamento. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O presente artigo teve como objetivo apresentar, de forma sintética, uma metodologia de 

avaliação preliminar de bacias hidrográficas para a implantação de pequenas centrais hidrelétricas. 

Como demonstrado, a prospecção é uma etapa anterior ao inventário hidrelétrico e visa estudar os 

principais aspectos que influenciam o custo-benefício de pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, 

tem a finalidade de avaliar preliminarmente a viabilidade técnica, socioambiental e econômica, 

pautada apenas em dados secundários e uma visita (opcional). 

Ao longo do artigo, é possível constatar que o estudo engloba diversos assuntos como a 

topografia, a geologia, a geotecnia, a hidrologia, as questões de infraestrutura e logística, a 

abrangente área ligada às questões socioambientais e a concepção de arranjos. Em face dessa 

diversidade, é possível caracterizar a metodologia como multidisciplinar e interdisciplinar. 

Com base no estudo realizado, os seguintes pontos são ressaltados: 

 A disponibilidade de informações consistentes é elemento essencial para a acurácia 

das estimativas realizadas e a abrangência dos dados coletados terá influência direta 

sobre o alcance dos resultados; 

 A utilização dos programas computacionais SIG garante agilidade e rapidez para o 

cruzamento das diversas informações coletadas e contribuem para o caráter expedito 

da metodologia. 

 O emprego de MDTs também contribui para a agilidade das análises necessárias à 

identificação de aproveitamentos hidrelétricos por utilizar um ambiente 

completamente digital; 

 A utilização dos estudos de regionalização de vazões é ferramenta ímpar para a 

rapidez na obtenção de resultados; 

 Nesta fase dos estudos é pertinente a adoção de faixas de valores em contraposição a 

estimativa de um único valor. 

Neste contexto, é possível verificar que com exceção da visita, todos os estudos são realizados 

em escritório e com informações gratuitas disponíveis em bibliotecas, centros de pesquisas e órgãos 

estatais, usualmente acessados pela internet. Aliada ao uso de ferramentas computacionais, esta 

metodologia tem um caráter expedito e de baixo custo face aos investimentos necessários a um 

estudo de inventário hidrelétrico, sendo considerada uma instrumento útil para o aumento do 

conhecimento sobre nossos recursos energéticos e planejamento setorial, levando em conta tanto as 

variáveis técnicas e econômicas, como as potencialidades locais e a questão socioambiental.  

Entende-se que a metodologia de prospecção de PCHs tem como qualidade a realização de 

uma ponte entre um estudo acadêmico e o seu emprego pela sociedade. Dessa forma, o trabalho 
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poderá ser utilizado por órgãos governamentais, como a EPE e a ANEEL, assim como, por 

empresas privadas que atuam no setor para busca de novos potenciais e auxílio à tomada de decisão 

para investimentos, além de empresas de consultoria em engenharia para estudos preliminares de 

viabilidade. 
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